
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 27 września do 

25 października 2021 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/109/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 28 września w sprawie: konkursu
na najciekawsze hasło profilaktyczne promujące życie bez uzależnień oraz powołania
Komisji Konkursowej do oceny haseł zgłoszonych w konkursie przez szkoły podstawowe.

▪ Zarządzenie Nr V/110/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 28 września 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.

▪ Zarządzenie Nr V/111/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 30 września 2021 r. w sprawie:
powołania Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji 7. edycji projektu edukacyjnego pn.:
„Jasielska Liga Naukowa z Lotosem” realizowanego przez Urząd Miasta w Jaśle w formie
zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych we współpracy z Fundacją Lotos jako
partnerem strategicznym.
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▪ Zarządzenie Nr V/112/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 11 października 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.

▪ Zarządzenie Nr V/113/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 11 października 2021 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.

▪ Zarządzenie Nr V/114/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 11 października 2021 r. w sprawie:
ustalenia harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Jasielskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok na terenie szkół oraz jednostek pomocniczych
Miasta Jasła.
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▪ Zarządzenie Nr V/116/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 19 października 2021 r. w
sprawie: cofnięcia upoważnienia pani Elżbiecie Reczek, pracownikowi MOPS do
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla celów przyznania dodatku
mieszkaniowego oraz do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

▪ Zarządzenie Nr V/117/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 19 października 2021 r. w
sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla celów
przyznania dodatku mieszkaniowego oraz do wydawania decyzji w sprawach dodatku
mieszkaniowego (Elżbieta Wal, pracownik MOPS).
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▪ Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 28 września 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art.
275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) na
,,Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, placów i przystanków na terenie
miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art.
275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) na
‚‚Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła-
cz.2.” oraz do badania i oceny ofert.
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▪ Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 28 września 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) na „Zimowe utrzymanie
nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła- cz.1” oraz do badania
i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 1 października 2021 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Miasta w Jaśle.

▪ Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 1 października 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie
Miasta w Jaśle.
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▪ Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 12 października 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) na „Zimowe utrzymanie
nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła- cz.1” oraz do badania
i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Miasta Jasła z 12 października 2021 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 poz. 1129) na „Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Miasta Jasła wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz Gminami Jasło
i Kołaczyce oraz lokalnymi przedsiębiorstwami” oraz do badania i oceny ofert.
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Wydział  Wspierania Przedsiębiorczości :

▪ Ogłoszono II edycję konkursu „Junior Przedsiębiorczości” skierowanego do uczniów
klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta. Do udziału
w konkursie zgłosiło się cztery szkoły. Na prace konkursowe czekamy do końca
października.

▪ Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego rozpoczęto kampanię
informacyjno-promocyjną wśród studentów podkarpackich uczelni wyższych,
zachęcając ich do studiowania i prowadzenia własnej firmy oraz skorzystania z oferty
Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ 4 października br. wspólnie z uczniami szkół podstawowych (SP 2, 4, 12)
zasadziliśmy w parku miejskim 4 tysiące krokusów.

▪ Do 25 października trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Jasielskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Głosowanie odbywa się w rozszerzonej
formule: między 11 a 25 października trwa głosowanie w szkołach
podstawowych, między 13 a 22 października na osiedlach miejskich.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ Zawarto umowę na realizację projektu „Murale dla mieszkańców Jasła”.
W ramach tego zadania zrealizowane zostaną trzy malowidła ścienne
wybrane przez mieszkańców w sondażu, który odbywał się we wrześniu br.
Murale powstaną na terenie szkół podstawowych nr 4 i 12 w Jaśle oraz na
budynku gospodarczym na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego
„Przystanek Kwiatowa”.

▪ Rozstrzygnięto konkurs na najciekawsze hasła profilaktyczne promujące
życie bez uzależnień. Konkurs adresowany był do szkół miejskich.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki :

▪ Trwają uzgodnienia podpisania umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
miastu partnerskiemu Hodonin. Celem umowy jest wsparcie odbudowy zniszczeń
Szkoły Podstawowej Przy Czerwonych Domach.

▪ 17 października Klub Sportowy SPEED
zorganizował IX Ogólnopolskie zawody
w biegach, na rolkach i nartorolkach.
Miasto Jasło dofinansowało wydarzenie
kwotą 4 tys. zł. W zawodach wzięło udział
203 zawodników z 17 klubów sportowych
i z wielu miejscowości całego kraju.
Nagrody zwycięzcom wręczał Burmistrz
Miasta oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji



Fundusze Zewnętrzne

15



Fundusze Zewnętrzne

16

▪ Projekt „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”. 

Ogłoszona została procedura przetargowa na dostawę wraz z montażem mebli
i wyposażenia do budynku Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle.
W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie m.in. pracowni aktywności
społecznych, mediateki, strefy coworkingu. Trwa realizacja pozostałych zadań
w ramach projektu, tj.: utworzenia ścieżek edukacyjnych w Ogródku Jordanowskim
i Parku Miejskim oraz wykonanie i dostarczenie wystaw edukacyjnych w Centrum
Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości.

▪ Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki –
3.3.1”. Wykonawca realizuje ostatnie wymiany dotychczasowych starych źródeł
ciepła na nowe kotły gazowe.
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▪ Wydano 11 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 30.09.2021 r. umowa nr WI.7021.3.14.2021 na aktualizację operatu wodnoprawnego
na odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z terenu ul. Sroczyńskiego, KDL1
i otaczającego terenu do wód potoku Warzyckiego poprzez istniejący wylot
oznaczony jako 21 wraz z uzyskaniem wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia
wniosku o wydanie nowej decyzji wodnoprawnej. Wykonawca: iPRA Biuro Usług
Projektowych. Kwota brutto: 3 075 zł.

▪ 1.10.2021 r. umowa nr WI.7021.1.89.2021 na remont chodnika przy ul. Stanisława
Staszica w Jaśle. Wykonawca: Firma Usługowo Handlowa GOREX.
Kwota brutto: 11 611, 20 zł.

▪ 12.10.2021 r. umowa nr WI.7021.1.88.2021 na remont drogi przy ul. Albina Pietrusa
w Jaśle. Zleceniobiorca: TRANS-WIERT Sp. z o.o. Kwota brutto: 34 440 zł.
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▪ 15.10.2021 r. umowa nr WI.7021.1.91.2021 na remont ulic osiedlowych w Jaśle.
Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe. Kwota brutto: 21 790zł.

▪ 15.10.2021 r. umowa nr WI.7021.1.92.2021 na remont chodnika przy ul. Stanisława
Staszica w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ,,ROMAX".
Kwota brutto: 22 238, 90 zł.

▪ 19.10.2021 r. umowa nr WI.7021.3.16.2021 na remont parkingu przy ul. Szkolnej
w Jaśle. Wykonawca: iPRA Biuro Usług Projektowych. Kwota brutto: 3 936 zł.
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28 września – Warszawa, kongres „Sport Biznes Polska”

28 września – Złote Gody

28 września – Starostwo Powiatowe, posiedzenie zarządu

30 września – Bóbrka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 60-lecia
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce pt.
„Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej - kandydaci na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO”.
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30 września – posiedzenie Rady Nadzorczej MKS

2 października – JDK, inauguracja 12 edycji Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Zajęcia
dla uczestników, których w tym roku akademickim jest 77, organizować będzie Miejska
Biblioteka Publiczna w Jaśle.
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2 października – JDK, Festiwal Nauki

5 października – spotkanie z zarządem i Radą Nadzorczą MKS

6 października – Rzeszów, konferencja prasowa i uroczyste podpisanie listu intencyjnego
dot. ustanowienia roku 2022 "Rokiem Ignacego Łukasiewicza"



7 października – Lubaczów, III Konferencja Smart City, Smart Village -
Inteligentne Miasto, Inteligentna Gmina

7 października – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą oraz 30-lecie działalności
Stowarzyszenia

8 października – Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Jasielskiego
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

9 października – Koncert wieńczący 70. jubileuszowy rok istnienia JDK
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11 – 12 października – Poznań, udział w Europejskim Forum Samorządowym
„Local Trends 2021” oraz w podpisaniu Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn
w Życiu Lokalnym. Ceremonię podpisania Karty przez prezydentów i burmistrzów 16
polskich miast (11 października) zorganizowały Rada Gmin i Regionów Europy CEMR
oraz Związek Miast Polskich.
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13 października - OECD warsztaty

14 października – w Dniu Edukacji 
Narodowej, ośmiu nauczycieli jasielskich 
szkół miejskich, odebrało nagrody 
Burmistrza Miasta Jasła. Wyróżnieni 
nauczyciele nagrody otrzymali za 
osiągniecia i sukcesy w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej i 
opiekuńczej (Magdalena Rak-Kosiba –
SP nr 1, Jolanta Myśliwiec – SP nr 2, 
Elżbieta Niedźwiedź –SP nr 2, Robert 
Tatarewicz – SP nr 4, Jadwiga Moskal –
ZSM nr 3, Barbara Kopeć –ZSM nr 3, 
Katarzyna Łach – ZSM nr 5, Lucyna 
Kuźniarska – ZSM nr 6.
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14 października - uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Szkoła Podstawowa
nr 4, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)

15 października – Starostwo Powiatowe, spotkanie ws. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

16 października – Podkarpacka Szkoła Wyższa, inauguracja Roku Akademickiego

19 października – posiedzenie Rady Nadzorczej TBS-ABK

19 października - spotkanie informacyjne online dot. rewitalizacji linii kolejowej
Gorlice – Jasło (dla mieszkańców gminy Skołyszyn, gminy Jasło, miasta Jasło)
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20 – 21 października – Arłamów,
udział w XXVIII Podkarpackiej Konferencji
Samorządów Terytorialnych 

21 października – Jedlicze, uroczyste otwarcie Domu Pomocy Społecznej 



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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