
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 11 stycznia do
25 stycznia 2021 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/4/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 12 stycznia 2021 r. w sprawie:
powołania Zespołu do spraw opracowania systemowych rozwiązań dotyczących
gospodarki odpadami.

▪ Zarządzenie Nr V/5/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 19 stycznia 2021 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań
z zakresu zdrowia publicznego.

▪ Zarządzenie Nr V/6/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 20 stycznia 2021 r. w sprawie:
przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Jasła na 2021 r.

▪ Zarządzenie Nr V/7/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 20 stycznia 2021 r. w sprawie:
przyjęcia planu finansowego budżetu Miasta Jasła na 2021 r. w szczegółowości do
paragrafu klasyfikacji budżetowej.



Zarządzenia

5

▪ Zarządzenie Nr V/8/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 20 stycznia 2021 r. w sprawie: planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

▪ Zarządzenie Nr V/9/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 21 stycznia 2021 r. w sprawie:
wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć o charakterze sportowym,
którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Jasła na
2021 rok.

▪ Zarządzenie Nr V/10/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 22 stycznia 2021 r. w sprawie:
wyboru ofert i udzieleniu środków na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

▪ zakup agregatu prądotwórczego i zestawu pompowego przewoźnego .Przyznane
dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości z Ministrem Sprawiedliwości pozwoliło
na zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie o mocy max 132 kW oraz zestawu
pompowego przewoźnego dla jednostki OSP Jasło – „Niegłowice”.

Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przedstawia się 
następująco:

Łączna wartość zadania wyniosła 111 843,90 zł

Dofinansowanie 89,41% 100 000,00 zł

Wkład własny Miasta Jasła 10,59 % 11 843,90 zł
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

▪ 19 stycznia 2021 r. ok. godz. 100 awarii uległa sieć ciepłownicza na terenie Miasta 
Jasła (w rejonie Przychodni Specjalistycznej przy ul. Chopina 38). Awarii uległo 
zasilanie sieci ciepłowniczej Ø 250 mm. Z uwagi na wysokie ciśnienie wyłączono 
zasilanie z sieci ciepłowniczej dla wszystkich odbiorców. Od godzin porannych 
sukcesywnie uruchamiano dostawę z sieci do poszczególnych odbiorców. 
Całkowite usunięcie awarii nastąpiło ok. godz. 13 i przystąpiono do uzupełnienia 
sieci ciepłowniczej, która trwała do godzin wieczornych. Mając na względzie 
lokalizację uszkodzenia, najdłuższe ograniczenia dostaw z sieci ciepłowniczej 
wystąpiły na terenie osiedla Kopernika oraz częściowo os. Mickiewicza 
i os. Śródmieście.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji :

▪ wysłano zapytania ofertowe na zadania :

- konserwacje i remonty studni

- zabezpieczenie sanitarne imprez na terenie Miasta Jasła

▪ zawarto umowę na utrzymanie szaletów miejskich.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ w ramach ogłoszonego konkursu ofert Burmistrz Miasta Jasła przyznał środki
finansowe na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na następujące zadania,
tj.: Realizacja przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży
w różnych poziomach edukacyjnych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób
spędzania wolnego czasu, stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania
narkotyków czy palenia papierosów i Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie przez Ośrodek Wsparcia. Dotacje otrzymały cztery podmioty,
które złożyły oferty na ogłoszone zadania. Ogółem przyznano środki w wysokości
71 000,00 zł.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ Burmistrz Miasta Jasła dokonał wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe
przedsięwzięć o charakterze sportowym, którym przyznano dofinansowanie
w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Jasła na 2021 rok w łącznej wysokości
600.000,00 zł. Dotacje otrzymało 16 podmiotów na realizację 20 przedsięwzięć
o charakterze sportowym.

▪ 16 stycznia zakończyła się zimowa akademia artystyczna ferie z JDK 2021, 15.01 br.
zakończyły się zajęcia feryjne dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle –
„Czytamy ze smakiem”.
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▪ wydano 4 decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
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13 stycznia – ZGDW, spotkanie ws. odpadów komunalnych

16 stycznia – JDK, finał konkursu kolęd i pastorałek „Na nutę kantyczek”

18 stycznia – TVP Rzeszów, nagranie do programu „Konkrety i Opinie” ws. budżetu na
2021 rok (on-line)

21 stycznia – ZGDW, spotkanie z przedstawicielami Gminy Ostrów ws. odpadów 
komunalnych

21 stycznia – spotkanie z Wojewodą Podkarpackim w ramach Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego (on-line)

21 stycznia – posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK
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22 stycznia - pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania systemowych rozwiązań 
dotyczących gospodarki odpadami. 
Na podstawie Zarządzenia Nr V/4/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 12 stycznia 2021 roku 
został utworzony Zespół w składzie:

Paweł Rzońca – Koordynator Zespołu, Sekretarz Miasta,

Jacek Borkowski – Zastępca Koordynatora Zespołu, Skarbnik Miasta,

Izabela Sychta – Sekretarz Zespołu, St. Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Kadr UM,

Członkowie Zespołu:

Bogusława Wójcik – upoważniona przez Klub PSPP, Radna Rady Miejskiej Jasła,

Bogdan Ziemba – upoważniony przez Klub RJS, Radny Rady Miejskiej Jasła,

Monika Zbiegień – Kierownik Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych UM,

Marcin Gustek – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM,

Artur Zoła – Radca prawny UM,

Kazimierz Wiśniowski – Komendant Straży Miejskiej,
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Janusz Przetacznik – Prezes Zarządu Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa (lub pod
nieobecność w zastępstwie Grzegorz Mielech Z-ca Prezesa Zarządu JSM),

Joanna Lawera – wyznaczony przedstawiciel TBS ABK Sp. z o.o.,

Barbara Pilut – przedstawiciel Przewodniczących Zarządu Osiedla,

Tomasz Stanek – przedstawiciel Przewodniczących Zarządu Osiedla.

Klub „Jaślanie”, zgodnie z informacją przekazaną przez Przewodniczącego Krzysztofa
Czeluśniaka, postanowił nie delegować żadnego Radnego do prac w Zespole.

Do zadań Zespołu należy wypracowanie wyboru najbardziej optymalnej metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wypracowanie rozwiązań w zakresie
usprawnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wypracowanie rozwiązań,
które umożliwią osiąganie wymaganych przepisami poziomów przygotowania do
ponownego użycia i recyklingu, wypracowanie rozwiązań mających na celu obniżenie
kosztów funkcjonowania i usprawnienia systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz wypracowanie rozwiązań wspierających zapobieganie powstawaniu
odpadów.



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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