
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 31 sierpnia 

do 30 września 2020 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/107/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 1 września 2020 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania
publicznego z ochrony przeciwpożarowej, dotowanego z budżetu miasta Jasła w 2020 r. –
Konkurs pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo –
gaśniczych”, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

▪ Zarządzenie Nr V/108/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 4 września 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/109/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 7 września 2020 r. w sprawie:
udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez
Stowarzyszenie Bahtałe Roma.

▪ Zarządzenie Nr V/110/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 7 września 2020 r. w sprawie:
wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle
w czasie jego nieobecności. (Pani Ewa Wątroba).
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▪ Zarządzenie Nr V/111/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 7 września 2020 r. w sprawie:
udzielenia dotacji i powierzenia realizacji zadania publicznego, zgodnie z ofertą złożoną przez
Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

▪ Zarządzenie Nr V/112/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 7 września 2020 r. w sprawie:
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez
Ochotniczą Straż Pożarną Jasło – „Niegłowice”.

▪ Zarządzenie Nr V/113/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 8 września 2020 r. w sprawie:
ogłoszenia dodatkowego terminu składnia wniosków o udzielenie dotacji celowej na
realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym.

▪ Zarządzenie Nr V/114/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 11 września 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/116/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 18 września 2020 r. w sprawie: zmiany
zarządzenia nr V/62/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 9 maja 2019 r. w sprawie: powołania
Zespołu zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2024,
z perspektywą do 2030 roku.

▪ Zarządzenie Nr V/117/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 21 września 2020 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju elektromobilności dla
Miasta Jasła na lata 2019-2035”.

▪ Zarządzenie Nr V/118/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 24 września 2020 r. w sprawie:
powołania w 2020 r. komisji ds. nagród Burmistrza Miasta Jasła dla nauczycieli.

▪ Zarządzenie Nr V/119/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 24 września 2020 r. w sprawie:
powołania Zespołu Oceniającego projekty złożone w ramach Jasielskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2021 rok.
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▪ Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 3 września 2020 r. w sprawie: powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu
użytkowego w budynku przy ul. Asnyka 10 w Jaśle.

▪ Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 3 września 2020 r. w sprawie: powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu
użytkowego w budynku przy ul. Rynek 6 w Jaśle.

▪ Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Jasła z 4 września 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.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ Przyznano 4 stypendia im. Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, uroczyste wręczenie
nastąpiło podczas jubileuszu 70-lecia działalności Jasielskiego Domu Kultury (Dawid
Wojnarowicz, Maciej Ochwat, Julia Zielińska, Adrian Bałucki)

▪ Zawarto umowę na remont kapliczki przy ul. Konopnickiej 64 B, zniszczonej przez ulewne
deszcze. Termin wykonania do 30 listopada br.

▪ Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Bahtałe Roma na realizację zadania publicznego pn.
„Tożsamość, kultura, dziedzictwo i język Romów w historii i świecie współczesnym –
integracja i edukacja kulturalna w środowisku Miasta Jasła”, wartość 1 000 zł.

▪ Do XI edycji Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego zostało zakwalifikowanych 90 dzieci.
Uroczysta inauguracja odbędzie się 3 października w JDK.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ Rozstrzygnięta została sierpniowa edycja
konkursu fotograficznego Jasło FOTOEye na
najlepsze zdjęcie miesiąca. Zwycięzcą
zostało zdjęcie „Skate-park” wykonane przez
Jakuba Orłowskiego. Spośród 44 zdjęć
zakwalifikowanych do konkursu komisja
postanowiła dodatkowo wyróżnić zdjęcie
„Wschód słońca”.



Realizowane zadania

11

Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ Zakończył się nabór propozycji projektów do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na
2021 rok (8 propozycji projektów). 24.09.2020 BMJ powołano Zespół Oceniający
wnioski, pierwsze spotkanie zespołu zaplanowano na 01.10.2020.

▪ Rozpoczęły się prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 5 w Jaśle –
projekt ten zwyciężył w Jasielskim Budżecie Obywatelskim na 2020 rok.

▪ Przygotowano „Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025”.

▪ Opracowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli z dwóch autorskich programów
profilaktycznych „Spójrz Inaczej”, (dla nauczycieli klas I-III oraz dla nauczycieli klas
IV-VIII).

▪ Przeprowadzono szkolenie sprzedawców z audytem TK w 30 punktach sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie miasta Jasła.

▪ Przeprowadzono działania kontrolne punktów sprzedaży napojów alkoholowych
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ Sporządzony został projekt Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na
lata 2019-2035. Projekt Strategii został skierowany do konsultacji społecznych, które
będą trwać od 23.09-14.10.2020 r. Zadanie w 100% dofinansowane jest ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

▪ Miasto Jasło otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotację w wysokości 80 000 zł na realizację zadania
związanego z zebraniem i unieszkodliwieniem odpadów popowodziowych
stanowiących odpady komunalne. Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 370 000 zł.
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Energetyk Miejski:

▪ We wrześniu prowadzone były prace naprawcze instalacji solarnych. Podczas
ulewnych deszczy jakie nawiedziły miasto Jasło, zostały uszkodzone również instalacje
słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kilkanaście instalacji zostało
zalanych co spowodowało uszkodzenia zbiorników 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 prace naprawcze na kilku ostatnich
instalacjach solarnych u mieszkańców ulic: Towarowa, Konopnickiej, Lwowska,
17-stycznia, Gorajowicka, Rzemieślnicza i Jodłowa.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

▪ zrealizowano uchwałę Nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej Jasła z 24 lutego 2020 r.
dotyczącą odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności
nieruchomości położonej w Jaśle, obręb ewid. nr 22 – Brzyszczki II oznaczonej jako
działka ewid. nr 1459/2.
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▪ Wydano 10 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 21.08.2020 r. zlecenie nr WI.272.62.2020 na naprawę zniszczonych zadaszeń 2 wiat
przystankowych zlokalizowanych przy ul. Sobniowskiej w Jaśle. Wykonawca: Zakład
Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ROMAX”. Kwota brutto: 1.968,00 zł.

▪ 14.09.2020 r. umowa nr WI.272.63.2020 na wykonanie odbudowy rowu przy
ul. Łukasiewicza w Jaśle. Wykonawca: „RAM-KOP” Usługi Koparką.
Kwota brutto: 51.500,00 zł.

▪ 14.09.2020 r. umowa nr WI.272.65.2020 na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy
realizacji projektu pn.: „Przebudowa ulicy 3-go Maja i ulicy Kołłątaja” w branżach
budowlanej w specjalności drogowej oraz instalacji elektrycznych. Wykonawca: A14 Usługi
Projektowe, Nadzory Budowlane. Kwota brutto: 24.000,00 zł.
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▪ 14.09.2020 r. umowa nr WI.272.66.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej pn.:
„Zabezpieczenie osuwiska przy ulicy Leśnej”. Wykonawca: Zakład Usług Geologiczno-
Technicznych HGS-EKO. Kwota brutto: 32.595,00 zł.

▪ 15.09.2020 r. zlecenie nr WI.272.64.2020 na remont pompy i silnika P1 oraz P3 przy
fontannie w Parku Miejskim w Jaśle. Wykonawca: „Automatic”. Kwota brutto: 3.813,00 zł.

▪ 18.09.2020 r. umowa nr WI.272.67.2020 na przebudowę ulicy 3-go Maja i ulicy Kołłątaja
w Jaśle. Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. Kwota brutto: 2. 390 801,45 zł.
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2 września - Szpital Specjalistyczny, uroczyste przekazanie aparatu USG

4 -6 września – płyta rynku, festiwal Food Truck

5 września – otwarcie boiska ze
sztuczną nawierzchnią połączone
z turniejem piłki nożnej. Miłośnicy
piłki nożnej mogą korzystać z nowo
powstałego boiska treningowego przy
ul. Śniadeckich. Dzięki tej inwestycji,
która została sfinansowana wyłącznie
ze środków miejskich, będą się tu
mogły odbywać całoroczne treningi
piłkarskie.
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10 września – zgromadzenie nadzwyczajne ZGDW (on-line)

11 września – breefing prasowy i warsztaty w SP4 w Jaśle zorganizowane przez Dziecięcy
Uniwersytet Techniczny i Miasto Jasło. DUT działa w ramach programu Jasło-Miasto
Wiedzy i tak jak Juniwersytet ma zachęcać dzieci do pogłębiania nauki poprzez zabawę.

11 września – JDK, premiera filmu „Jutrzenka”
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12 września - III Amatorskie Zawody w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza

Miasta Jasła i 15. lecie istnienia JSJ

14 września - spotkanie „Baza danych o mieście i dla miasta” (on-line)

14 września - JDK, Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza

16 września - konferencja pn. „Zrównoważony rozwój województwa podkarpackiego”

(on-line)

16 września – Warszawa, Urząd Miasta 
Stołecznego – podpisanie umowy 
na wsparcie finansowe dla Miasta Jasła 
(200 tys. zł)
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17 września - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK

22 września - konferencja podsumowująca Inicjatywę Bilateralną DiverCITY4 (on-line)

23 września - posiedzenie Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego

17 września – Obchody Dnia Sybiraka

17 września  – VIII Seminarium FRL: „Ocena 
obecnej i przyszłej sytuacji finansowej miasta” 
(on-line)
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26 września – JDK, uroczysta inauguracja obchodów 70-lecia Jasielskiego Domu Kultury

28 września – posiedzenie Rady Nadzorczej MKS 



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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