
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 26 października

do 23 listopada 2020 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/131/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 27 października 2020 r. w sprawie
zarządzenia głosowania na projekty zgłoszone w ramach Jasielskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2021 rok.

▪ Zarządzenie Nr V/132/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 28 października 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/133/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 30 października 2020 r. w
sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie osobie
fizycznej zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego
na jednego członka gospodarstwa domowego, która zamierza złożyć wniosek
o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym
do wydawania w tych sprawach zaświadczeń dla Pani Doroty Lignar – Dyrektora MOPS.



Zarządzenia

5

▪ Zarządzenie Nr V/134/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 6 listopada 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/135/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 6 listopada 2020 r. w sprawie:
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez
Fundację im. Stefanii Woytowicz

▪ Zarządzenie Nr V/136/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 12 listopada 2020 r. w sprawie:
przyjęcia projektu „Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na 2021 rok”.

▪ Zarządzenie Nr V/137/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 12 listopada 2020 r. w sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021-2031.

▪ Zarządzenie Nr V/138/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 16 listopada 2020 r. w sprawie:
wyposażenia Zespołu Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle w urządzenia na plac zabaw.
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▪ Zarządzenie Nr V/140/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 17 listopada 2020 r. w sprawie:
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie osobie fizycznej
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka gospodarstwa domowego, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym do
wydawania w tych sprawach zaświadczeń dla Pani Marzeny Kowalskiej – Binkowicz -
pracownika MOPS.

▪ Zarządzenie Nr V/141/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 17 listopada 2020 r. w sprawie:
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie osobie fizycznej
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka gospodarstwa domowego, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym do
wydawania w tych sprawach zaświadczeń dla Pani Marzeny Lech -pracownika MOPS.
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▪ Zarządzenie Nr V/142/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 17 listopada 2020 r. w sprawie:
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie osobie fizycznej
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka gospodarstwa domowego, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym do
wydawania w tych sprawach zaświadczeń dla Pani Iwony Drozd- Urban - pracownika
MOPS.

▪ Zarządzenie Nr V/143/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 17 listopada 2020 r. w sprawie:
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie osobie fizycznej
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka gospodarstwa domowego, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym do
wydawania w tych sprawach zaświadczeń dla Pani Renaty Szarek - Świątek - pracownika
MOPS.



Zarządzenia

8

▪ Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 27 października 2020 r. w sprawie:
powołania zespołu ds. przeprowadzenia głosowania na projekty zgłoszone w ramach
Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego.

▪ Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 5 listopada 2020 r. w sprawie:
przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle
(zmiana godzin otwarcia).
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▪ 30 października złożony został wniosek w ramach Programu "Rozwój Lokalny".
Prace nad wnioskiem trwały od stycznia 2020 roku. Nad przygotowaniem miejskiego
projektu pracowały dwa zespoły. Jeden z nich opracowywał Program Rozwoju
Lokalnego (PRL), a drugi Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). W skład obydwu
zespołów wchodziło ponad 40 osób z różnych środowisk m.in. z Urzędu Miasta
w Jaśle, Starostwa Powiatowego, Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców,
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki czy organizacji pozarządowych. W prace również
zostali włączeni mieszkańcy (badania ankietowe, prace w zespołach).

Łącznie przygotowano 37 przedsięwzięć, w tym 32 przedsięwzięcia podstawowe
(w 100% finansowane ze środków EOG NMF) oraz 5 przedsięwzięć uzupełniających
(finansowanych ze środków Miasta).

Obecnie projekt poddawany jest ocenie formalnej i merytorycznej. Planowany termin
oceny to I kwartał 2021 r. Możliwość dofinansowania w wysokości 10 mln euro otrzyma
jednak tylko 15 spośród 54 miast.

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/rozwoj-lokalny/

https://um.jaslo.pl/pl/rozwoj-lokalny/
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ Opracowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

▪ Przeprowadzono badania społeczne w punktach sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie miasta Jasła.

▪ Przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Jasła określonych
w przepisach powszechnie obowiązujących, a w szczególności w ustawie z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.) oraz prawa miejscowego.

▪ Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Jasielskiego Budżetu
Obywatelskiego.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ Trwa realizacja zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSM
nr 5 w Jaśle”. Projekt ten zwyciężył w Jasielskim Budżecie Obywatelskim na 2020 rok.
Prace, według zapewnień wykonawcy, zostaną zrealizowane do końca listopada br.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ Miasto Jasło przystąpiło do realizacji rządowego Programu „Wspieraj Seniora” na
2020 r. Program dofinansowany jest z budżetu państwa w wysokości do 102 087 zł
oraz z budżetu Miasta Jasła w wysokości do 25 521,75 zł.

▪ 30.09.2020 rozpoczęto Program bezpłatnych szczepień. Ze względu na utrudnienie
w dostępności szczepionki przeciwko grypie pozyskano 425 szczepionek,
zaszczepiono 415 osób, a 10 osobom przesunięto termin sczepienia ze względu na
chorobę.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ Obecnie trwają przygotowania do montażu świetlnej, świątecznej dekoracji na
terenie Miasta Jasła, w tym choinki pozyskanej od mieszkańca Jasła. Jak co roku,
choinka stanie na płycie jasielskiego rynku.

▪ Przy ul. Rynek (pas zieleni) zamontowano baner „Jerzy Duduś Matuszkiewicz.
Honorowy Obywatel Miasta Jasła. Muzyk jazzowy, saksofonista, kompozytor muzyki
do seriali i filmów”.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ 3.11.2020 r. Miasto Jasło podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie realizacji zadania 
związanego z zebraniem i unieszkodliwieniem odpadów popowodziowych 
stanowiących odpady komunalne z terenu Miasta Jasła. Wysokość przyznanego 
dofinansowania w formie dotacji to: 80 000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniósł 356 669,14 zł. Łącznie zostało zebranych i przekazanych do 
unieszkodliwienia 532,66 ton odpadów popowodziowych.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ 4-16.11.2020 r. - Miasto Jasło posadziło 66 drzew. Drzewa zostały posadzone
w następujących miejscach: Park Miejski (12 drzew, w tym Lipa srebrzysta
- 6 szt., Grab pospolity odm. kolumnowa – 6 szt.); ul. Bohaterów Monte Cassino
(Lipa drobnolistna – 2 szt.), parking przy ul. Farnej (Grab pospolity odm. kolumnowa
- 20 szt.), ul. Sikorskiego (Klon pospolity odm. kulista – 3 szt.), parking przy nowym
cmentarzu (Buk pospolity odm. Kolumnowa – 22 szt.) i teren starego cmentarza
(Dąb kolumnowy – 7 szt.).
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji:

▪ Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie wentylacji mechanicznej dla Kina Syrena
w Jaśle. Wykonawca Firma NOVUM Krosno, na kwotę 133 843,73 zł.

▪ Ogłoszono przetargi na: administrowanie placami targowymi, administrowanie
cmentarzami, zarządzanie zasobami lokalowymi.
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▪ Wydano 5 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 21.10.2020 r. umowa nr WI.272.78.2020 na remont murowanej wiaty przystankowej,
zlokalizowanej przy ul. Bieszczadzkiej w Jaśle w ciągu drogi krajowej nr 28 w km
212+703, strona drogi prawa, działka nr ewid. 2618, obręb 23 Warzyce
Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowo Usługowy ,,ROMAX”. Kwota brutto:
9 500,03 zł.

▪ 27.10.2020 r. umowa nr WI.272.81.2020 na zadanie pn. ,,Budowa i modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 21 Brzyszczki na dz. nr ewid. 233/1”.
Wykonawca: Usługi Sprzętowo – Transportowe. Kwota brutto: 27 500,00 zł.

▪ 27.10.2020 r. umowa nr WI.272.82.2020 na zadanie pn. ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia placu parkingowego
przy ul. Szajnochy w Jaśle” Wykonawca: PROJEKTOWANIE I NADZÓR SIECI I INSTALACJI
SANIATARNYCH. Kwota brutto: 3 500,00 zł.
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▪ 02.11.2020 r. umowa nr WI.272.85.2020 na wykonanie remontu chodnika przy
ul. Zielonej w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ,,ROMAX”.
Kwota brutto: 15 304,31 zł.

▪ 04.11.2020 r. umowa nr WI.272.87.2020 na wykonanie badań jakości
odprowadzanych wód opadowych dla 9 wylotów kanalizacji deszczowej. Wykonawca:
POLWAX S.A. Kwota brutto: 2535,03 zł.

▪ 03.11.2020 r. umowa nr WI.272.89.2020 na zadanie pn. ,,Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie odbudowy
ul. Starowiejskiej w Jaśle”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą Jaśle. Kwota brutto: 149 814,00 zł.

▪ 16.11.2020 r. umowa nr WI.272.90.2020 na zadanie pn. ,,Przebudowa ulicy Ignacego
Łukasiewicza w Jaśle w ramach odbudowy gminnej infrastruktury drogowej
zniszczonej podczas gwałtownej ulewy”. Wykonawca: KROCZ-BUD – Krocz i Buduj.
Kwota brutto: 137 269,99 zł.
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▪ 13.11.2020 r. umowa nr WI.272.91.2020 na zimowe utrzymanie chodników, ciągów
pieszych i placów n terenie miasta Jasła. Wykonawca: Zakład Usługowy Planowanie
i Pielęgnacja Terenów Zieleni. Kwota brutto: 128 785,80 zł.

▪ 13.11.2020 r. umowa nr WI.272.92.2020 na zimowe utrzymanie chodników, ciągów
pieszych i placów n terenie miasta Jasła. Wykonawca: PRODUKCJA HANDEL USŁUGI
,,EKOMAX”. Kwota brutto: 237 185,40 zł.

▪ 13.11.2020 r. umowa nr WI.272.93.2020 na zimowe utrzymanie chodników, ciągów
pieszych i placów na terenie miasta Jasła. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. ,,SOL-K-JAS”. Kwota brutto: 352 669,80 zł.

▪ 13.11.2020 r. umowa nr WI.272.94.2020 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic
w zakresie: pełnienia dyżurów, odśnieżania, zwalczania gołoledzi i śliskości.
Wykonawca: ,,GAWA”. Kwota brutto: 46 492,00 zł.
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▪ 13.11.2020 r. umowa nr WI.272.95.2020 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic
w zakresie: pełnienia dyżurów, odśnieżania, zwalczania gołoledzi i śliskości.
Wykonawca: Usługi Wielobranżowe. Kwota brutto: 25 120,00 zł.

▪ 13.11.2020 r. umowa nr WI.272.96.2020 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic
w zakresie pełnienia dyżurów, odśnieżania, zwalczania gołoledzi i śliskości.
Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa ,,KOMAT”. Kwota brutto: 22 554,80 zł.

▪ 13.11.2020 r. umowa nr WI.272.97.2020 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic
w zakresie pełnienia dyżurów, odśnieżania, zwalczania gołoledzi i śliskości.
Wykonawca: Podkarpacka Grupa Okienna ,,OKNO-REST”. Kwota brutto: 56 000,00 zł.

▪ 13.11.2020 r. umowa nr WI.272.98.2020 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic
w zakresie pełnienia dyżurów, odśnieżania, zwalczania gołoledzi i śliskości.
Wykonawca: ,,Ram-Kop” Usługi Koparką. Kwota brutto: 30 500,00 zł.
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▪ 13.11.2020 r. umowa WI.272.99.2020 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic
w zakresie pełnienia dyżurów, odśnieżania, zwalczania gołoledzi i śliskości.
Wykonawca: Zimowe Utrzymanie Dróg. Kwota brutto: 13 120, 80 zł.

▪ 23.11.2020 r. umowa WI.272.100.2020 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic
w zakresie pełnienia dyżurów, odśnieżania, zwalczania gołoledzi i śliskości.
Wykonawca: „WEGA”. Kwota brutto: 79 191,20 zł.

▪ 13.11.2020 r. umowa WI.272.101.2020 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic
w zakresie: pełnienia dyżurów, odśnieżania, zwalczania gołoledzi i śliskości,
utrzymanie czystości w przypadku braku opadów śniegu. Wykonawca: USŁUGI
SPRZĘTOWE. Kwota brutto: 118 000,00 zł.
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▪ 13.11.2020 r. umowa WI.272.102.2020 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic
w zakresie: pełnienia dyżurów, odśnieżania, zwalczania gołoledzi i śliskości,
utrzymanie czystości w przypadku braku opadów śniegu. Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. ,,SOL-K-JAS”. Kwota
brutto: 125 000,00 zł.

▪ 13.11.2020 r. umowa WI.272.103.2020 na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic
w zakresie: pełnienia dyżurów, odśnieżania, zwalczania gołoledzi i śliskości.
Wykonawca: USŁUGI SPRZĘTOWE. Kwota brutto: 63 600,00 zł.
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29 października - posiedzenie Rady Nadzorczej MKS (on-line)

29 października - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK (on-line)

30 października – posiedzenie ZGDW (on-line)

11 listopada – 102 rocznica

odzyskania niepodległości przez Polskę.

12 listopada - XII Seminarium FRL: Partnerstwo

i współpraca JST jako czynnik rozwoju lokalnego

(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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