
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła  

w okresie międzysesyjnym  
od 27 stycznia  

do 24 lutego 2020 r. 
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 Zarządzenie Nr V/17/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 29 stycznia 2019 r. w sprawie: 
podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Jasło, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,  
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem tych szkół. 

 
 Zarządzenie Nr V/18/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 29 stycznia 2019 r. w sprawie: 
podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do   
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych 
szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Jasło oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne 
kryteria. 
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 Zarządzenie Nr V/19/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 29 stycznia 2020 r. w sprawie: 
określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 2020/2021. 
 
 Zarządzenie Nr V/20/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 29 stycznia 2020 r. w sprawie: 
określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 
2020/2021. 

 
 Zarządzenie Nr V/21/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 30  stycznia 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/22/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 11 lutego 2020 r. w sprawie: 
ustalenia wysokości opłat pobieranych za wykorzystanie infrastruktury sportowej 
obiektu przy ul. Sportowej 2 w Jaśle.  

 
 Zarządzenie Nr V/23/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 12 lutego 2020 r. w sprawie: 
powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań 
z zakresu zdrowia publicznego, w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka  
i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.  

 
 Zarządzenie Nr V/24/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 19 lutego 2020 r. w sprawie: 
ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. 
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 Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 12 lutego 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: Zakup wyposażenia TIK do inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle  
w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” oraz 
do badania i oceny ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 14 lutego 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: Zakup mebli i wyposażenia – I piętro w ramach projektu pn. 
„Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” oraz do badania i oceny 
ofert. 

 
 Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 14 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia 
Regulaminu Pracy Urzędu Miasta w Jaśle. 



Realizowane zadania  
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych : 

 

 13 lutego odbyło się spotkanie z cyklu warsztatów strategicznych, na 
którym obecni byli przedstawiciele m.in. członkowie Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. Warsztaty miały formę otwartą, 
uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup i w ramach pracy 
zespołowej  przygotowali analizę SWOT w oparciu o stan istniejący  
w mieście. Każda z grup analizowała silne i słabe strony, a także szanse  
i zagrożenia dla miasta i jego mieszkańców.  
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 zawarto umowę z Fundacją Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa „Galicja Vitis” 
z siedzibą w Jaśle na świadczenia usług promocyjnych na rzecz Miasta Jasła  
w trakcie realizacji projektu pod nazwą „Podkarpacka Akademia Wina w Jaśle”. 

 

 Podpisano umowę z MRJ dot. udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. 
„Ukryte Skarby Muzeum Regionalnego w Jaśle” w 2020 r., na kwotę 400.000,00 zł. 

 

 Podpisano umowę dotacji celowej inwestycyjnej dla JDK na podatek VAT dotyczący 
zadania inwestycyjnego „Podniesienie jakości usług poprzez przebudowę 
infrastruktury kulturalnej Domów Kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”, na 
kwotę 150.000,00 zł. 
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 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki : 

 

 Podpisano aneks do Porozumienia o przekazanie dotacji podmiotowej przez Powiat 
Jasielski na pełnienie przez MBP funkcji biblioteki powiatowej w kwocie  
75 000,00  zł. 
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : 

 

 W miesiącach II–III.2020 r. odbędą się coroczne spotkania w jednostkach OSP  
z terenu Miasta Jasła (Brzyszczki, Żółków, Hankówka, Niegłowice) z przedstawicielami 
Miasta Jasła, PSP, Powiatowego ZZOSP, Miejskiego ZZOSP oraz zaproszonymi gośćmi: 
 

 

 

 

Podczas spotkań omówione zostaną istotne sprawy związane z funkcjonowaniem 
jednostek. 

OSP Jasło – „Brzyszczki” - 22.02.2020 r. 
OSP Jasło – „Żółków” - 14.03.2020 r. 
OSP Jasło – „Hankówka” - 20.03.2020 r. 
OSP Jasło – „Niegłowice” - 28.03.2020 r. 
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 Wydano 14 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację 
zjazdów,  na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich. 

 

 04.02.2020 r. umowa nr WI.272.6.2020 na wykonanie remontu ulic 
osiedlowych w Jaśle (ul. Mendysa, ul. Pietrusa, ul. Szymborskiej, ul. boczna od 
ul. Bolesława Prusa, ul. boczna od ul. Ulaszowice). Wykonawca: Usługi 
Sprzętowo – Transportowe. Kwota brutto: 20 300,00 zł.  

 
 07.02.2020 r. umowa nr WI.272.5.2020 na zakup wraz z montażem wiaty 

przystankowej     (ul. Sobniowska). Wykonawca: Arret Spółka z o.o.  
Kwota brutto: 6 937, 20 zł. 
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 07.02.2020 r. umowa nr WI.272.7.2020 na zakup wraz z montażem 
wiaty przystankowej (ul. Szkolna). Wykonawca: Arret Spółka z o.o.  
Kwota brutto: 5 977,80 zł. 

 

 10.02.2020 r. zlecenie nr WI.272.8.2020 na wykonanie badań jakości 
odprowadzanych wód opadowych dla 4 wylotów kanalizacji deszczowej. 
Wykonawca: POLWAX S.A. Kwota brutto: 1 126,68 zł. 

 

 17.02.2020 r. umowa nr WI.272.9.2020 umowa na wykonanie remontu 
chodnika przy ul. Mickiewicza, Czackiego oraz montaż barier 
ochronnych w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof. 
Kwota brutto: 16 294,00 zł. 
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28 stycznia – cmentarz żydowski, Uczczenie pamięci Żydów jasielskich z okazji 75. 
rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu obchodzony jest również na 
Podkarpaciu, w tym w naszym mieście. 



30 stycznia – I posiedzenie Rady Pożytku 
Publicznego. Organizacje pozarządowe będą mogły 
liczyć na wsparcie 12 osobowej Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. Rada będzie 
działać społecznie, a do jej głównych zadań należy 
współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
W głosowaniu jawnym wybrano na funkcję 
przewodniczącego pana Wiesława Hapa, na funkcję 
wiceprzewodniczącego powołano panią Agnieszkę 
Sobczyk, natomiast na funkcję sekretarza powołano 
przedstawiciela Burmistrza w MRDPP- pana 
Mateusza Smykę. 
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29 stycznia  - JDK, warsztaty ZMP (spotkanie ws. planu rozwoju lokalnego) 

 

29 stycznia – JDK, spotkanie z przedsiębiorcami 
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31 stycznia - posiedzenie ZGDW 
 

1 lutego - JDK, Koncert Świąteczno- Noworoczny  „Świętujemy razem” 
 

7 lutego - spotkanie w ramach projektu "Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia 
socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne”  

10 lutego - oficjalne 
otwarcie łącznika 
pomiędzy drogami 
krajowymi  
nr 28 i 73 (KG2) 
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10 lutego – Rzeszów, posiedzenie Zarządu PSST 
 

10 lutego – Rzeszów, Konferencja, której celem jest upowszechnienie modelu CUS oraz 
promującą konkurs "Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój 
dostarczanych przez nie usług"  
 

12 lutego – posiedzenie Rady Nadzorczej  MPGK 
 

13 lutego – spotkanie z profesorem Stanisławem Waltosiem, autorem książki 
„Wędrowanie po wyspach pamięci”  
 

13 – 14 lutego – spotkanie członków Grupy Wymiany Doświadczeń (ZMP) - kultura, 
 w ramach projektu „Systemu Monitorowania Usług Publicznych- wdrożenie SMUP” . 
W skład grupy wchodzą przedstawiciele następujących miast i powiatów: Lublin, 
Rokietnica, Powiat Świecki, Jasło, Kraków, Powiat Legionowski, Powiat Strzyżowski, 
Gdański. 
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14 lutego – Jasionka, IV Ogólnopolskie Forum Samorządów - Projekt samorząd - czyli 
jak dobrze zarządzać  
 
18 lutego – posiedzenie Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego   
 
19 lutego – Rzeszów, Urząd Marszałkowski, XX posiedzenie Komitetu Monitorującego 
RPO WP 2014-2020 
 
20 lutego – zgromadzenie ZGDW 
 
20 lutego – JDK, spotkanie ws. programu Rozwój Lokalny  
 
20 lutego – VIII sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej 



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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