
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 30 września 

do 26 października 2020 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/125/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 5 października 2020 r. w sprawie:
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zdania publicznego zaproponowanego przez
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

▪ Zarządzenie Nr V/126/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 5 października 2020 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła
dotyczącego uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

▪ Zarządzenie Nr V/127/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 9 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/128/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 15 października 2020 r. w
sprawie: zmiany Zarządzenia nr V/29/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 28 lutego 2019 r. w
sprawie: ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Jasła.
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▪ Zarządzenie Nr V/130/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 19 października 2020 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady
Miejskiej Jasła dotyczącego uchwalenia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 r.”
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▪ Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 1 października 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 i dostawę 2 szt. nowych, nieużywanych laptopów do szkół
prowadzonych przez Miasto Jasło w ramach Programu „Zdalna szkoła+” realizowanego ze
środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” oraz do badania i oceny
ofert.

▪ Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 2 października 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: „Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest
Burmistrz Miasta Jasła – Cz.1” oraz do badania i oceny ofert.
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▪ Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 5 października 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: „Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest
Burmistrz Miasta Jasła – Cz.2” oraz do badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 5 października 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: „Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych i placów na
terenie miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ Podsumowano konsultacje społeczne w sprawie projektu Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 r. W wyniku konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi.

▪ Trwają (do 3 listopada) konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia „Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2025 r.”

▪ Zakończyła się ocena propozycji projektów do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego
na 2021 rok. W wyniku prac Zespołu Oceniającego oraz rozpatrzenia złożonego
odwołania lista projektów dopuszczonych do głosowania przedstawia się następująco:
Nabierz tężyzny pod tężnią – Jasło oddycha zdrowo, Jasielska liga e-sportu,
Franciszkańskie kolędowanie z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem, Murale dla
mieszkańców Miasta Jasła, Pumptrack – budowa asfaltowego toru rowerowego
w Jaśle, Budowa oświetlenia toru rolkowego na terenie MOSiR w Jaśle.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ W październiku została podpisana umowa z PTTK na realizację zadania publicznego pn.
„Szlak historii Jasła”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 5 600 zł, z czego
dofinansowanie z budżetu Miasta Jasła wynosi 3 800 zł. W ramach zadania
przygotowany zostanie szlak turystyczny w formie pętli o długości 5 km, wytyczony
ulicami Jasła, a także przewodnik po szlaku oraz Jasielska Odznaka Krajoznawcza.

▪ Rozpoczęto działania w zakresie przeprowadzenia prac konserwacyjno-porządkowych 
przy następujących obiektach:
- pomniku na cmentarzu wojennym na osiedlu Ulaszowice w Jaśle,
- pomniku 600-lecia nadania praw miejskich Jasła,
- pomniku Akcji „Gamrat” na osiedlu Gamrat,
- pomniku Ignacego Łukasiewicza, przy ul. Lwowskiej
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ Zakończony został I etap konkursu fotograficznego „Jasło FOTOEye”. Ostatnim
zwycięskim zdjęciem na etapie zdjęć miesiąca została fotografia pn. „Glorietka”
wykonana przez Bożenę Janiszewską. Spośród 57 zdjęć komisja postanowiła także
wyróżnić niezatytułowane zdjęcie, autorstwa Jana Kowalskiego (pseud.).
20 października rozpoczęło się głosowanie internetowe na najlepsze zdjęcie IV edycji,
zdaniem internautów. Głosowanie trwać będzie do 27 października br.



Realizowane zadania

12

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego :

▪ W związku z zawartą umową na powierzenie realizacji zadania publicznego
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zrealizowano zadanie pn.
„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo
gaśniczych” poprzez zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Przyznane
dofinansowanie pozwoliło na zakup profesjonalnej motopompy TOHATSU, rozsiewacza
sorbentów, myjki do węży oraz 6 szt. lekkich ubrań ochrony przeciwchemicznej dla
jednostki OSP Jasło – „Niegłowice”. Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym
dofinansowaniem przedstawia się następująco: Łączna wartość zadania wyniosła:
43 230 zł, dofinansowanie 30 640 zł, wkład własny Miasta Jasła 12 590 zł.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego :

▪ W związku z zawartą umową na powierzenie realizacji zadania publicznego
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zrealizowano zadanie pn.
„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo
gaśniczych” poprzez zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego.
Przyznane dofinansowanie pozwoliło na zakup profesjonalnego agregatu
prądotwórczego dla jednostki OSP Jasło – „Żółków”.
Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przedstawia się
następująco: Łączna wartość zadania wyniosła 12 454 zł, dofinansowanie: 8 000 zł,
wkład własny Miasta Jasła: 4 454 zł
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▪ Wydano 20 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 5.10.2020 r. umowa nr WI.272.74.2020 na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy kolektora kanalizacji wód
opadowych w rejonie Domu Osiedlowego na terenie osiedla Sobniów. Wykonawca:
Usługi Projektowe i Analityczne w Zakresie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska.
Kwota brutto: 11.685,00 zł.

▪ 13.10.2020 r. umowa nr WI.272.73.2020 na wykonanie remontu chodnika przy
ul. Baczyńskiego w Jaśle. Wykonawca: Pastwa Robert Zakład Produkcyjno-Handlowo-
Usługowy „ROMAX”. Kwota brutto: 24.625,30 zł.

▪ 13.10.2020 r. umowa nr WI.272.77.2020 na przebudowę ulic osiedlowych w Jaśle.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Jaśle. Kwota brutto: 217 931,41 zł.
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3 października  - JDK, inauguracja Jasielskiego
Uniwersytetu Dziecięcego 
(11 edycja) 

6 października – posiedzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego

7 października – Boguchwała, XL Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia (OZS) PSST

7 – 8 października – Warszawa, udział w warsztatach: BEACON „Polskie miasta w drodze
do neutralności klimatycznej”

8 października – udział w Światowym Dniu Walki z Cukrzycą

11 października – VIII Ogólnopolskie zawody w biegach, rolkach i nartorolkach "RUN &
ROLL SPEED"
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15 października - Rozdanie nagród dla 
nauczycieli. W tym roku otrzymało je 
jedenastu nauczycieli szkół i przedszkoli:  
- Elżbieta Dubiel i Piotr Nosal (SP nr 2),
- Anna Kamińska-Grzesiak (SP nr 4), 
- Ewa Wątroba (ZSM nr 1), 
- Kinga Piątek (ZSM nr 2), 
- Marta Bora (ZSM nr 3), 
- Małgorzata Wietecha (ZSM nr 5),
- Adam Rozmund (ZSM nr 6), 
- Agnieszka Krajewska-Świdrak 

i Elżbieta Krzysiak (PM nr 3), 
- Ewa Frankiewicz (PM nr 11).
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20 października - otwarcie pracowni językowej w ZSM nr 3. Nowoczesna sala dydaktyczna 
została ufundowana przez Fundację LOTOS jako główna nagroda w Jasielskiej Lidze 
Naukowej z LOTOSEM.

21- 22 października – konferencja „4 edycja Forum Rozwoju Miast” (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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