
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 22 lutego do
22 marca 2021 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/31/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 24 lutego 2021 r. w sprawie:
przyznania stypendium w 2021 r. o którym mowa w uchwale Nr XV/131/2011 Rady
Miejskiej Jasła z 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (Mariusz Krzyżak).

▪ Zarządzenie Nr V/32/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 24 lutego 2021 r. w sprawie:
przyznania stypendium w 2021 r. o którym mowa w uchwale Nr XV/131/2011 Rady
Miejskiej Jasła z 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (Marlena Szpak).

▪ Zarządzenie Nr V/36/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 9 marca 2021 r. w sprawie: zmiany
budżetu Miasta Jasła na 2021 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/37/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 9 marca 2021 r. w sprawie: zmiany
zarządzenia Nr IV/198/2016 z 22 listopada 2016 r. o powołaniu członka Zespołu
Interdyscyplinarnego.
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▪ Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 2 marca 2021 r. w sprawie: powołania
komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowy bez
możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.) na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jasła wraz z jednostkami
organizacyjnymi i instytucjami kultury” oraz do badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 5 marca 2021 r. w sprawie:
przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.

▪ Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 12 marca 2021 r. zmieniające
Regulamin Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Urzędu Miasta w Jaśle.
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Energetyk Miejski:

▪ W maju planuje się rozdzielenie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Zespołu Szkół
Miejskich Nr 3. Rozdzielenie stworzy możliwość korzystania z wyprodukowanej
energii elektrycznej przez Przedszkole Miejskie Nr 9.

▪ Prowadzona jest ankietyzacja inwentaryzacyjna źródeł ciepła wśród mieszkańców
budynków jednorodzinnych. Będzie ona niezbędna do przekazywania danych do
Krajowej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

▪ W związku z pojawieniem się możliwości finansowych rozpoczęto procedurę
realizacji inwestycji budowy oświetlenia ulicznego w mieście. Prace projektowe
zostaną zlecone na ulice Wiejską, Rolniczą i Floriańską boczną. Budowa instalacji
oświetleniowej rozpocznie się na ulicy Działkowej, Lipowej i Jodłowej bocznej.
Prowadzone jest postępowanie administracyjne dotyczące budowy oświetlenia ulic
Rzecznej, łącznik Fabryczna-Hankówka oraz oświetlenie uliczki bocznej od ulicy
Ulaszowice.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ Ogłoszono przetarg nieograniczony na "Nasadzenia i pielęgnację roślin
jednorocznych i wieloletnich na terenie Miasta Jasła w 2021 r.„

▪ Kontynuowana jest akcja sokolnicza płoszenia gawronów w Parku Miejskim.
Potrwa ona do 3 maja 2021 r.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ Podpisano umowę z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym
na realizację programu Animator Sportu w 2021 r. oraz zakupiono nagrody dla
zwycięzców turnieju Spring Cup, organizowanego przez Jasielskie
Stowarzyszenie Sportowe na boisku przy ul. Śniadeckich.

▪ Przyznano stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
i upowszechnianiem kultury dla: Mariusza Krzyżaka – stypendium w wysokość
4 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Planeta Jasło”, Marleny Szpak –
stypendium w wysokości 6 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.
„Warsztaty wokalno – gitarowe zakończone koncertem muzyki kameralnej
Marleny Szpak i włoskiego gitarzysty Oscara Bellomo”.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ Przygotowano i złożono wnioski do Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego,
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, tj. brama główna
oraz kaplica grobowa rodziny Lisowieckich, znajdujące się na Starym Cmentarzu
przy ulicy Zielonej w Jaśle.

▪ Dzięki współpracy Miasta Jasła i Społecznego Komitetu Ochrony i Renowacji
Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle udało się pozyskać dotację
w wysokości 5 000,00 zł z Fundacji LOTOS na prace konserwacyjne przy
zabytkowej figurze nagrobnej św. Antoniego. Społeczny Komitet Ochrony
i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle przekazał na ten cel
darowiznę w wysokości 3 300,00 zł. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ Do 26 marca trwa III edycja konkursu wielkanocnego na najładniejszą pisankę
tradycyjną i najciekawszą pisankę współczesną organizowany przez Muzeum
Regionalne w Jaśle we współpracy z Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
w Jaśle.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

▪ Zrealizowano Uchwałę XL/341/2021 Rady Miejskiej Jasła z 25 stycznia 2021
roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności
nieruchomości położonych w Jaśle obręb Nr 1 - Kowalowy oznaczonych jako
działki ewidencyjne nr 164/1, 163/1 i 162/4.
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▪ Wydano 13 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 23.02.2021 r. umowa nr WI.7013.1.2021 na wykonanie: ,,Opracowania koncepcji
odprowadzenia wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej część północno –
wschodnia m. Jasła poprzez przepompownię wód deszczowych do rzeki Jasiołki”.
Wykonawca: SPRINGAP A. Kluba, P. Kluba s.c. Kwota brutto: 80 380,50 zł.

▪ 02.03.2021 r. zlecenie nr WI.7226.16.2021 na ,,Wykonanie audytu bezpieczeństwa
ruchu drogowego na dwóch skrzyżowaniach w Jaśle: ul. Kraszewskiego z ul. Chopina,
ul. Ujejskiego z ul. Chopina. Kwota brutto:4000 zł.
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23 lutego – posiedzenie komisji stypendialnej w dziedzinie kultury

24 lutego – zgromadzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego

24 lutego – konwent Wójtów i Burmistrzów

24 lutego – posiedzenie Rady Nadzorczej MKS

25 lutego – zgromadzenie ogólne ZMP (on-line)

25 lutego – posiedzenie Zarządu PSST (on-line)

1 marca – konwent Wójtów i Burmistrzów
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1 marca – Dzień Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów na
grobie Władysława Rosoła na starym cmentarzu, by później złożyć wiązanki przy pomniku
upamiętniającym żołnierzy wyklętych. Znicze zapalono także przy budynku, gdzie w latach
1945-1949 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa. Ceremoniał obchodów
zakończono złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą Adama Lazarowicza,
mieszczącą się w I LO.

3-4 marca – udział w warsztatach: „I Ty potrafisz myśleć i planować strategicznie” 
(on-line)
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4 marca – IX posiedzenie miejskiej rady działalności pożytku publicznego

5 marca – zgromadzenie ZGDW (on-line)

10-12 marca – Kongres sportu (on-line)

11 marca – szkolenie: "Arkusze Organizacyjne Szkół i Przedszkoli 2021/2022„ (on-line)

12 marca – debata na temat konsultacji społecznych „Krajowy Plan Odbudowy” (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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