
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 23 sierpnia do 

27 września 2021 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/94/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 24 sierpnia 2021 r. w sprawie:
ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym na rok szkolny 2021/2022.

▪ Zarządzenie Nr V/95/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 24 sierpnia 2021 r. w sprawie:
realizacji akcji „Pnącza dla jaślan”.

▪ Zarządzenie Nr V/96/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/98/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 2 września 2021 r. w sprawie:
zarządzenia głosowania na projekty zgłoszone w ramach Jasielskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2022 rok.

▪ Zarządzenie Nr V/99/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 6 września 2021 r. o zmianie
zarządzenia w sprawie: powołania i zasad pracy komisji do oceny wniosków o udzielenie
dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2021 r.

▪ Zarządzenie Nr V/100/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 7 września 2021 r. w sprawie:
planu kontroli podatkowych na II półrocze 2021 roku.

▪ Zarządzenie Nr V/101/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 14 września 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/102/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 14 września 2021 r. w sprawie:
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez
Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło.

▪ Zarządzenie Nr V/103/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 14 września 2021 r. w sprawie:
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

▪ Zarządzenie Nr V/104/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 17 września 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 w ramach dodatkowego terminu składania wniosków.

▪ Zarządzenie Nr V/105/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 21 września 2021 r. w sprawie:
powołania w 2021 r. komisji ds. nagród Burmistrza Miasta Jasła dla nauczycieli.
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▪ Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 2 września 2021 r. w sprawie:
powołania zespołu ds. przeprowadzenia głosowania na projekty zgłoszone w ramach
Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

▪ Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 6 września 2021 r. w sprawie:
przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle
(zmiana godzin otwarcia).

▪ Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 7 września 2021 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta w Jaśle.

▪ Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 21 września 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaśle, obręb 14 – Niegłowice, obejmującej
działkę ewidencyjną nr 1085 o powierzchni 0,0363 ha.
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Wydział Oświaty :

DANE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 stan na 1 września br.:

▪ KLASY I:

- liczba oddziałów klas I - 17,

- liczba uczniów klas I – 347

- W tym roku po raz pierwszy przeprowadzono nabór elektroniczny do klas I.

▪ UCZNIOWIE I LICZBA ODDZIAŁÓW

- liczba oddziałów ogółem w szkołach podstawowych – 142

- liczba wszystkich uczniów w szkołach podstawowych – 2 981

▪ PRZEDSZKOLA

- liczba wychowanków przedszkolach samodzielnych – 624

- Liczba wychowanków w przedszkolach w zespołach szkół – 383

- liczba wychowanków w przedszkolach ogółem – 1007+12 w oddziale przedszkolnym w SP 7,

*Oddziały przedszkolne są wypełnione do 25 dzieci – za wyjątkiem: SP 7 – 13 wolnych miejsc, PM 13 w
ZSM nr 2 - 3 miejsca wolne, PM 14 w ZSM nr 6 - 10 wolnych miejsc.
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Wydział Oświaty :

▪ STANOWISKA DYREKTORÓW (zmiany kadrowe)

- 4 dyrektorom przedłużono powierzenie stanowiska do 31.08.2023 r. - ZSM 1, ZSM 2,
PM1, PM 6.

- przeprowadzono postępowanie konkursowe na dyrektora SP 4 - stanowisko powierzono
Lechowi Polakowi

▪ ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI

- przeniesienia do innej szkoły - 2 nauczycieli (z ZSM 3 do SP 4 i do innego organu),

- uzupełnienia etatu - 9 nauczycieli

- stany nieczynne – 2 nauczycieli

- zwolnienia z przejściem na emeryturę – 10 nauczycieli od września (w tym 1 pomostowa
na swój wniosek) + 2 nauczycieli w lutym 2021 r. po wygaśnięciu stanu nieczynnego,

- liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 360 (w tym 7 na zastępstwo)

- liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych - 15

▪ URLOPY NA PORATOWANIE ZDROWIA – 7 nauczycieli
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

▪ Intensywne opady deszczu, które wystąpiły 17 września br., spowodowały lokalne
zagrożenia podtopieniami na kilku osiedlach naszego miasta. W obrębie
Podzamcza zagrożone były posesje nr 3, 3a, 3b, 3c oraz dom nr 42, aby
zabezpieczyć te zabudowania, MPGK w Jaśle dostarczyło w ten rejon piasek,
a WBiZK zaopatrzył mieszkańców w worki. Na osiedlu Brzyszczki wysoki stan
potoku warzyckiego zagrażał budynkom mieszkalnym przy ul. Towarowej, do
oczyszczenia koryta potoku skierowano jednostkę OSP Jasło Niegłowice.

▪ 20 września - pracownicy WBiZK uczestniczyli w całodziennym treningu Akcji
Kurierskiej prowadzonej przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Jaśle. Podczas
treningu sprawdzane były sposoby przekazywania informacji pomiędzy WKU,
Starostwem Powiatowym w Jaśle oraz Urzędem. Ćwiczono umiejętność
posługiwania się Tabelą sygnałową BIESZCZADY.
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Energetyk Miejski :

▪ Trwa wymiana kotłów na gazowe (podpisano ok. 280 umów) oraz kilka kotłów na
biomasę i ekogroszek (tam gdzie niemożliwe jest podłączenie gazu).

▪ Opracowano i rozesłano do mieszkańców ankiety dotyczące użytkowanych źródeł
ciepła. Po przeprowadzonej ankietyzacji wróciło do nas około 60% wysłanych ankiet,
które będą podstawą do opracowania nowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Równocześnie będzie to pomocne do wprowadzania danych zgodnie z ustawą
o Centralnej Ewidencji Źródeł Emisyjności.

▪ Na bieżąco udzielane są porady odnośnie „Czystego Powietrza” i możliwości oraz form
pomocy z tego źródła. W najbliższym czasie w nowym lokalu uruchomiony zostanie
punkt informacyjny (lokal przy wejściu do budynku UM przy ul.Sokoła). Mieszkańcy
wiedzą o konieczności wymiany pieców więc pytają o taką możliwość, ale także o inne
formy pomocy (solary, fotowoltaika, termomodernizacja, pompy ciepła).
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Energetyk Miejski :

▪ Trwa doradztwo jak skorzystać z programu „Mój prąd”, doradzamy kto na
miejscu może wykonać instalację i pomóc załatwić formalności związane
z uzyskaniem dotacji i przyłączeniem instalacji do sieci.

▪ W Starostwie Powiatowym trwa postępowanie administracyjne o uzyskanie
pozwolenia na budowę oświetlenia ulicy Rzecznej.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ Laureatami kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zostało 18 uczniów
szkół podstawowych, którzy otrzymali wyróżnienia i upominki
w postaci książek.

▪ Do 25 października trwa głosowanie na projekty złożone w ramach
Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy zgłosili
7 propozycji (4 projekty inwestycyjne, 3 projekty nieinwestycyjne).
Można oddać dwa głosy – 1 na projekt inwestycyjny i 1 na projekt
nieinwestycyjny. Głosować można elektronicznie i osobiście (urząd
miasta, CITiK, szkoły, domy osiedlowe).
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ 20 września, po półtorarocznej przerwie spowodowanej stanem epidemii COVID-
19, w Urzędzie Miasta w Jaśle obradowała Rada Seniorów Miasta Jasła II kadencji.
Sesje w czasie epidemii odbywały się poza budynkiem UMJ ze względu na
zapewnienie seniorom bezpieczeństwa.

▪ 4 września na płycie rynku odbyła się
akcja „Pnącza dla jaślan”. Ponad 900
sadzonek roślin pnących odebrali
mieszkańcy Jasła. W zamian za zużyty
sprzęt elektroniczny można było
otrzymać popularne gatunki roślin. Akcja
odbyła się w ramach projektu
rewitalizacyjnego „Zielono mi w Jaśle”.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2021 r. Rokiem kardynała Stefana
Wyszyńskiego, na jasielskim Rynku zaprezentowana została wystawa plenerowa pt.
„Stanisław Wyszyński – prymas przełomów”, a w Jasielskim Domu Kultury odbył się
pokaz filmu pt. „Jako w niebie, tak i w Komańczy”.

▪ Burmistrz Miasta Jasła zawarł dwie umowy na realizację zadania publicznego przez
organizacje pozarządowe: ze SMJiRJ na realizację zadania pn. „Legendy
Jasielszczyzny”, z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło
Powiatowe Jasło na realizację zadania pn. „Edukacja kulturalna szansą na aktywizację
osób niewidomych i słabowidzących”.

▪ W ramach akcji informacyjnej #Szczepimysie w sierpniu prowadzone były działania
informacyjne podczas miejskich wydarzeń kulturalnych, a we wrześniu w ramach
trwających zajęć na plenerowych siłowniach na terenie miasta.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ W ramach dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej 
na 2021 rok dla klubów sportowych, dokonano wyboru przedsięwzięć o charakterze 
sportowym do dofinansowania z budżetu miasta. Dotacji udzielono klubom: Global 
Soccer Academy na realizację zadania „Szkolenie, współzawodnictwo i uczestnictwo 
w rozgrywkach ligowych piłki nożnej” (8 tys. zł), Miejski Klub Sportowy „MOSiR” 
Jasło na realizację zadania „Szkolenie i udział w turniejach i rozgrywkach ligowych 
siatkarzy klubu” (16 tys. zł), Jasielski Klub Sportowy „Czarni 1910” Jasło na realizację 
zadania „Szkolenie i udział w rozgrywkach w piłce nożnej grup młodzieżowych”
(16 tys. zł).

▪ 10-22 września trwał nabór dzieci do Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego. 
Zadanie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle. Inauguracja XII 
edycji planowana jest na 2 października br.
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▪ Miasto Jasło uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. “Jasło, moje miasto,
mój dom”, projektu składanego do II etapu Programu Rozwój Lokalny.
Dofinansowanie pochodzi z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2020.
Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 3 521 346, 00 euro, tj. ok 16 mln zł.
Obecnie trwają prace dostosowujące zakres projektu do przyznanego poziomu
dofinansowania oraz uzgodnienia z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
Podpisanie umowy planowane jest na przełomie września/października 2021 r.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji:

▪ zrealizowano uchwałę nr XV/127/2019 z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.
Sprzedaż działek ewid. nr 1/45 i nr 2900/8 obr. 02- Ulaszowice. Akt notarialny
nr Rep A. 5756/2021 z 6 września 2021 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej
Agata Uliasz z siedzibą w Jaśle.
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▪ Wydano 17 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację
zjazdów,

na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 23.08.2021 r. umowa nr WI.7021.1.79.2021 na remont ulic osiedlowych oraz
renowację rowów melioracyjnych w Jaśle. Wykonawca: "Ram-Kop". Kwota brutto:
79 025, 00 zł.

▪ 25.08.2021 r. umowa nr WI.7226.85.2021 na montaż barier chodnikowych
przeciwbłotnych przy ul. Szajnochy w Jaśle. Wykonawca: ViaSigni Sp. z o. o.
Sp. komandytowa. Kwota Brutto: 4 700, 00 zł.

▪ 1.09.2021 r. umowa zlecenie nr WI.7021.7.34.2021 na wykonywanie prac
interwencyjnych. Zleceniobiorca: Paściak Marek. Kwota brutto: 3995,98 zł.
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▪ 2.09.2021 r. zlecenie nr WI.OŚ.6331.5.6.2021 na wykonanie ekspertyzy (opinii
biegłego) w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany stanu
wody na gruncie. Wykonawca: Usługi projektowe i analityczne w zakresie inżynierii
sanitarnej i ochrony środowiska. Kwota brutto: 2 952,00 zł.

▪ 7.09.2021 r. zlecenie nr WI.7021.5.9.2021 na renowację rowu na osiedlu Jasło-
Żółków. Wykonawca: P.P.U.H. "ZEUS". Kwota brutto: 1 100,00 zł.

▪ 9.09.2021 r. zlecenie nr WI. 7021.2.13.2021 na szklenie szyby hartowanej w wiacie
przystankowej przy ul. Towarowej oraz naprawa tablicy ogłoszeniowej w wiacie przy
ul. Rzemieślniczej. Wykonawca: Zakład Szklarski. Kwota brutto: 560,00 zł.

▪ 14.09.2021 r. umowa nr WI.7013.16.2021. na przebudowę kolektora kanalizacji
deszczowej DN 300, polegającą na montażu urządzenia podczyszczającego wody
opadowe w okolicy ul. Grunwaldzkiej w Jaśle na działce nr ewid. 1688 obręb
09 Górka. Wykonawca: Usługi Sprzętowe. Kwota brutto: 59 999,40 zł.
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28-29 sierpnia - XV Międzynarodowe Dni Wina
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30 sierpnia – Ożenna, IV Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu Górskim Ożenna 2021

30 sierpnia – spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości

30 sierpnia – ZGDW, spotkanie ws. odpadów

30 sierpnia – zakończenie programu
„Trener osiedlowy”. W tegorocznych,
bezpłatnych zajęciach, które odbywały
się na miejskich osiedlach przez cały
okres wakacyjny, uczestniczyło około 360
młodych jaślan.



31 sierpnia – posiedzenia Rady Nadzorczej MPGK

31 sierpnia - udział w dniu Solidarności i Wolności

3 września – Rzeszów, udział w konferencji: „Instrumenty terytorialne”

4 września – JDK, Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Miłośników
Jasła i Regionu Jasielskiego

6 września – JDK, posiedzenie Społecznego Komitetu Ochrony i Renowacji
Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle

7 września – Miękinia, wizyta w Centrum Zrównoważonego Rozwoju
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8 września – Giedlarowa, udział w pogrzebie prof. nadzw. dra inż. Stanisława
Polańskiego – Rektora Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława
Findysza w Jaśle

8 – 10 września – Olomouc (Czechy), udział w konferencji „Spotkanie miast i wsi
partnerskich V4”. Podczas konferencji omawiano możliwości przyszłej
współpracy partnerskiej i realizacji projektów m.in. z Funduszu Wyszehradzkiego.

9 września – udział w XXII seminarium FRL: „Uruchomienie endogennych
potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast” (on-line)
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10 września – udział w Święcie Terenowych Organów Administracji Wojskowej. W tym
roku w naszym mieście odbyły się podkarpackie obchody tego wydarzenia. To coroczne
święto ustanowione zostało na pamiątkę powołania do życia komend uzupełnień, które
były pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej
Polsce.
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10 września – spotkanie z okazji Jubileuszu 65-lecia PKO BP S.A. Jasło

13 września – zgromadzenie ZGDW

15 września – udział w projekcie „System Monitorowania Usług Publicznych” – wdrożenie
(on-line)

17 września – Światowy Dzień Sybiraka i 82. rocznica agresji Związku Radzieckiego na
Polskę
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17- 18 września – Dni Otwarte Funduszy Europejskich

24 września – Rzeszów, Energetyczne Forum Samorządowe

25 września – JDK, 10-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Jaślanie

25 września - Akt pośmiertnego mianowania Stanisława Zająca - Senatora RP
na stopień majora Wojska Polskiego

26 września - Jubileusz 50-lecia parafii p.w. św. Stanisława Biskupa
i Męczennika



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

33


