
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 4 kwietnia  do 
16 maja 2022 r.

1



Plan sprawozdania

1. Zarządzenia Burmistrza

2. Realizowane zadania

3. Fundusze zewnętrzne

4. Realizacja uchwał

5. Inwestycje i remonty

6. Spotkania i wydarzenia

2



Zarządzenia Burmistrza

3



Zarządzenia

4

 Zarządzenie Nr V/67/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 5 kwietnia 2022 r. w sprawie:
upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia
pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przysługującego obywatelowi Ukrainy,
którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, a także
do wydawania w tych sprawach decyzji (Karolina Kwolek – pracownik MOPS).

 Zarządzenie Nr V/68/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 5 kwietnia 2022 r. w sprawie:
upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia
pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przysługującego obywatelowi Ukrainy,
którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, a także
do wydawania w tych sprawach decyzji (Magdalena Szeląg – pracownik MOPS).

 Zarządzenie Nr V/69/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 11 kwietnia 2022 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2022 r.
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 Zarządzenie Nr V/70/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 11 kwietnia 2022 r. w sprawie:
opłat za usługi cmentarne.

 Zarządzenie Nr V/71/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 14 kwietnia 2022 r. w sprawie:
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle,
dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

 Zarządzenie Nr V/72/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 14 kwietnia 2022 r. w sprawie:
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle, dla
którego organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

 Zarządzenie Nr V/73/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 14 kwietnia 2022 r. w sprawie:
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle, dla
którego organem prowadzącym jest Miasto Jasło.
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 Zarządzenie Nr V/74/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 14 kwietnia 2022 r. w sprawie:
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle,
dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

 Zarządzenie Nr V/75/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 14 kwietnia 2022 r. w sprawie:
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle,
dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

 Zarządzenie Nr V/76/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 14 kwietnia 2022 r. w sprawie:
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 w Jaśle,
dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

 Zarządzenie Nr V/77/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 14 kwietnia 2022 r. w sprawie:
zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
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 Zarządzenie Nr V/78/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr V/79/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr V/80/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr V/81/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr V/82/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle.
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 Zarządzenie Nr V/83/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie:
przedłużenia obowiązywania stopnia alarmowego BRAVO.

 Zarządzenie Nr V/84/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 19 kwietnia 2022 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/85/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie:
ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Miasta Jasła.

 Zarządzenie Nr V/86/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie:
wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii
Konopnickiej w Jaśle w monitor interaktywny Promethean ActivPanel 75”.
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 Zarządzenie Nr V/87/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie:
wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaśle im. Stefana Jaracza w monitor
interaktywny Promethean ActivPanel 75”.

 Zarządzenie Nr V/88/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie:
wyposażenia Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle - Szkoły Podstawowej Nr 11 im.
kard. Stefana Wyszyńskiego w Jaśle w monitor interaktywny Promethean ActivPanel
75”.

 Zarządzenie Nr V/89/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie:
wyposażenia Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle - Szkoły Podstawowej Nr 6 im.
Adama Mickiewicza w Jaśle w monitor interaktywny Promethean ActivPanel 75”.
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 Zarządzenie Nr V/90/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie:
wyposażenia Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle - Szkoły Podstawowej Nr 12 im.
Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w monitor interaktywny Promethean ActivPanel 75”.

 Zarządzenie Nr V/91/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 25 kwietnia 2022 r. w sprawie:
zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaśle.

 Zarządzenie Nr V/92/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2022 r. oraz zmiany planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.

 Zarządzenie Nr V/93/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie:
przedłużenia obowiązywania stopnia alarmowego BRAVO.
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 Zarządzenie Nr V/94/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 4 maja 2022 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2022 r.
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 Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 7 kwietnia 2022 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 z późn.
zm.) na: „Remont ulicy Marii Konopnickiej w Jaśle zlokalizowanej na działkach nr
ewid. 229/1, 229/5 obręb 03-Błonie w km 0+000-0+180,0+590, 0+600-1+390”
oraz do badania i oceny ofert .

 Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 8 kwietnia 2022 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 z późn.
zm.) na: „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni w centrum miasta Jasła
w 2022 r.” oraz do badania i oceny ofert.
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 Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Muzeum Regionalnym w Jaśle.

 Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Jaśle,
obręb 23-Warzyce, obejmującej działkę ewidencyjna nr 3249/1
o powierzchni 0,5246 ha.
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 Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 12 kwietnia 2022 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 z późn.
zm.) na: „Przeprowadzenie 4 warsztatów dotyczących opracowania skutecznego
systemu motywowania pracowników Urzędu Miasta w Jaśle, z udziałem grupy 12
osób, będących uczestnikami warsztatów i tworzących nowy system motywowania
pracowników, w ramach przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie działań w oparciu
o narzędzie samooceny dla jednostek samorządu terytorialnego przygotowane
przez OECD.” oraz do badania i oceny ofert.
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 Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 15 kwietnia 2022 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 z późn.
zm.) na: „Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenach miejskich położonych poza
centrum Miasta Jasła w 2022 r.” oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie:
przedłużenia całodobowego dyżuru administratorów systemu informatycznego
Urzędu Miasta Jasła.

 Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie:
przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kwiatowej
w Jaśle (godziny otwarcia).
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 Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 25 kwietnia 2022 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 z późn. zm.)
na: „Utrzymanie trawników w Parku Miejskim w Jaśle przy ul. Kołłątaja w 2022 r.” oraz
do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 30 kwietnia 2022 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 z późn. zm.)
na: „Przeprowadzenie 5 dedykowanych 2 dniowych warsztatów szkoleniowych dla 2
grup 15 osobowych w ramach przedsięwzięcia „Kontrola pod kontrolą” oraz do
badania i oceny ofert.
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 Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie:
przedłużenia całodobowego dyżuru administratorów systemu informatycznego
Urzędu Miasta Jasła.

 Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 4 maja 2022 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 z późn. zm.)
na: „Zabezpieczenie terenów zamieszkałych przez podtopieniami poprzez
odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej w Jaśle” oraz do
badania i oceny ofert.
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 Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 4 maja 2022 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 69/2018 Burmistrza Miasta Jasła z 14 grudnia 2018 r.
w sprawie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 5 maja 2022 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 z późn. zm.)
na: „Dostawa sprzętu komputerowego (3 szt. komputerów stacjonarnych wraz
z monitorami, 187 szt. laptopów, 5 szt. tabletów) realizowanej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej V Rozwój
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za
zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz do badania i oceny ofert.
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 Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 5 maja 2022 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 z późn. zm.)
na: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego
w ramach realizacji projektu pn. „Jasło – moje miasto, mój dom” finansowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa” oraz do
badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 10 maja 2022 r. w sprawie:
ustalenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
Urzędu Miasta w Jaśle.
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 Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 11 maja 2022 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 z późn. zm.)
na: „Przeprowadzenie 2 dedykowanych 2 dniowych warsztatów szkoleniowych dla 2
grup 25 osobowych w ramach przedsięwzięcia „Kontrola pod kontrolą” oraz do
badania i oceny ofert.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego:

 7 kwietnia w JDK odbył się Międzyszkolny Turniej
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Jasła. Celem
konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci
i młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności
posługiwania się sprzętem gaśniczym, umiejętności
w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa.
Organizatorem turnieju był Zarząd Miejski Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaśle wraz
z Burmistrzem Miasta Jasła, Państwową Strażą
Pożarną i JDK.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego:

 Kolejni członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła
rozpoczęli szkolenia w zakresie szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu
przeciwpożarowego. Przedmiotowe szkolenia odbywają się siedzibie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Szkolenia przygotowywane
i realizowane są nieodpłatnie przez KPPSP w Jaśle.

 W jednostkach OSP z terenu Miasta Jasła odbyły się coroczne zebrania
sprawozdawcze. W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle, Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle, Radni Rady Miejskiej w Jaśle oraz zaproszeni
goście. Podczas corocznych spotkań omówiono całokształt tematów związanych
z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek OSP, sprawozdań za 2021 r., planów
działalności na 2022 r., udzielenia absolutorium dla Zarządów OSP oraz innych
istotnych spraw.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

 21-22 kwietnia została przeprowadzona akcja ekologiczna z okazji Dnia Ziemi.
W ramach akcji, wspólnie z młodzieżą szkolną (SP nr 4 i ZSM nr 5) zostały
posadzone drzewa na terenie rekreacyjnym Przystanek Kwiatowa i w Parku
Miejskim oraz założona łąka kwietna na terenie rekreacyjnym Przystanek
Kwiatowa.

 2.05.2022 r. została podpisana umowa na "Kompleksowe utrzymanie zieleni na
terenach miejskich położonych poza centrum Miasta Jasła w 2022 r.". Utrzymanie
prowadzone będzie przez Fundację Sztos. Szacunkowa wartość całego zadania
wynosi 41000,16 zł brutto. Utrzymaniem łącznie objęte jest 35000 m2 terenów
zielonych.

 3.05.2022 r. została zakończona akcja płoszenia gawronów w parku miejskim
metodą sokolniczą. Akcja była prowadzona pod nadzorem ornitologa.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

 13.05.2022 r. została podpisana umowa na koszenie trawników w parku
miejskim. Koszenie prowadzone będzie przez Fundację Sztos. Szacunkowa wartość
całego zadania wynosi 22420,80 zł brutto.

 Trwają prace przy rozbudowie i modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej. Wartość całego projektu wynosi
6.050.000 zł. Stopień zaawansowania prac na dzień 30.04.2022 r. wynosi ok. 80%.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

 Na 16 maja zaplanowano szkolenia „Odpowiedzialny Sprzedawca” dotyczące
niesprzedawania alkoholu nieletnim, których celem jest pomoc uczestnikom
w poszukiwaniu skutecznych sposobów odmawiania nieletnim klientom.

 Ogłoszono nabór na Trenera Osiedlowego, w maju odbędą się szkolenia
dedykowane z zakresu umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych
z młodzieżą m.in. o zdrowych nawykach, o szkodach wynikających z używania
substancji psychoaktywnych (27 i 28 maja).

 Od 21 kwietnia br., można korzystać z tężni solankowej, której budowa została
zrealizowana w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Tężnia
została wybudowana na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Przystanek
Kwiatowa”.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

 20 maja rozpoczyna się nabór propozycji projektu do Jasielskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2023 rok. Projekty można zgłaszać w dwóch kategoriach:
o wartości do 400 tys. zł. na projekty o charakterze inwestycyjnym, oraz o wartości
do 100 tys. zł. na pozostałe projekty. Harmonogram Jasielskiego Budżetu
Obywatelskiego przedstawia się następująco:

Lp. rodzaj czynności termin

1. składanie propozycji projektu od 20 maja do 30 czerwca

2. ocena / weryfikacja złożonych projektów do 13 sierpnia

3. publikacja wyników oceny / weryfikacji do 16 sierpnia

4. wniesienie pisemnego odwołania w sprawie projektu nie 

dopuszczonego do głosowania

7 dni od daty opublikowania listy 

projektów

5. rozpatrzenie wniesionego odwołania do 31 sierpnia

6. sporządzenie i ogłoszenie listy

projektów, które będą poddane głosowaniu

do 3 września 

7. głosowanie do 30 października (co najmniej 30 dni 

głosowania)

8. zatwierdzenie listy projektów do

realizacji oraz ich upublicznienie

do 5 listopada
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

 Analiza liczby złożonych wniosków na poszczególne świadczenia – dotyczy
uchodźców z Ukrainny :

- jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł – 132 wnioski złożone z tego 129
wniosków rozpatrzonych;

- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia -
obywatelom Ukrainy – 56 wniosków złożonych z tego 38 wniosków rozpatrzonych;

- świadczenia rodzinne – 51 wniosków złożonych z tego 22 wnioski rozpatrzone;

- świadczenia z pomocy społecznej – 37 wniosków złożonych o pomoc w formie
posiłków w szkole/przedszkolu z tego 35 wniosków rozpatrzonych, 10 wniosków
złożonych o świadczenia pieniężne - wnioski nierozpatrzone, zostało złożone
zapotrzebowanie na środki finansowe

- pomoc materialna dla uczniów – 4 wnioski złożone – wnioski nierozpatrzone,
zostało złożone zapotrzebowanie na środki finansowe.
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Wydział Wspierania Przedsiębiorczości:

 Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle zaprezentował swoją ofertę podczas IX
edycji Targów Pracy, które odbyły się 8 kwietnia br. w Kampusie Techniczno-
Sportowym Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Krótką relację
z wydarzenia można znaleźć na stronie Inkubatora Przedsiębiorczości.



Realizowane zadania

30

Wydział Wspierania Przedsiębiorczości:

 25 kwietnia odbyła się Lekcja Przedsiębiorczości w Inkubatorze
Przedsiębiorczości w Jaśle. W jej ramach szesnastoosobowa grupa uczniów
poznała ofertę i przestrzeń Inkubatora oraz wzięła udział w badaniu
zainteresowań i predyspozycji zawodowych, a także „założyła własne firmy”,
m.in. opracowując uproszczony biznesplan.
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Wydział Wspierania Przedsiębiorczości:

 Na III edycję konkursu pn. „Junior przedsiębiorczości”, wpłynęło sześć prac.
W tegorocznej edycji konkursu dzieci pracowały w grupach i miały za zadanie
opracować biznesplan oraz zobrazować swój pomysł na biznes w formie komiksu.

 18 maja w godzinach 9-17 w hali sportowej MOSiR
odbędą się Jasielskie Targi Pracy, Edukacji i Kariery. Targi
skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół
średnich, studentów oraz osób poszukujących pracy, ale
także do uczniów klas 8, którzy stoją przed wyborem
kolejnej szkoły. Celem ich jest przedstawienie
potencjału lokalnych firm, pokazanie nowych
perspektyw i trendów na rynku. Targi realizowane są
w ramach projektu „Jasło - moje miasto, mój dom”.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

 Pracownicy Urzędu Miasta po raz kolejny włączyli się w pomoc na rzecz Ukrainy. Przez
kilka dni zbierano najpotrzebniejsze rzeczy dla naszym miast partnerskich: Sambora
i Truskawca. Liczne dary przekazane przez mieszkańców zostały tematycznie
posegregowane, a następnie 28 kwietnia br. przetransportowane na granicę państwa.
Akcja zbiórki na rzecz naszych ukraińskich miast trwa nadal, a dary na rzecz
potrzebujących można przekazywać w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

 W związku z Rokiem Łukasiewicza, do naszego miasta trafił kiwon pompowy, który
został ustawiony w pobliżu rynku na pasie zieleni. Urządzenie zostało bezpłatnie
użyczone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie Odział
w Sanoku.

 27 kwietnia ogłoszono przetarg na budowę krytego lodowiska w Jaśle. W terminie
składania ofert, tj. 12 maja wpłynęły 2 oferty.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

 Zawarto umowę dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława
Biskupa Męczennika w Jaśle na dofinansowanie malowania wewnątrz zabytkowego
kościoła, w nawiązaniu do obecnej kolorystyki.

 Zawarto umowę z Mariuszem Wroną, wykonawcą prac remontowo-
konserwatorskich kaplicy rodziny Lisowieckich w zakresie tynków wewnętrznych
i zewnętrznych oraz nagrobka Heleny Mroczkowskiej na cmentarzu komunalnym
w Jaśle przy ul. Zielonej.

 W kwietniu w ramach akcji „Odkręcamy, wrzucamy, pomagamy!” zebraliśmy 412 kg
nakrętek dla Kacperka. W maju będziemy zbierać dla Paulinki. Zachęcamy
wszystkich do włączenia się do naszej akcji.
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 Trwa Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego”. W ramach projektu budynek CTKiP został
wyposażony w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny. Trwa dostawa
mebli biurowych, zakończenie prac planowane jest na koniec maja.

 Miasto Jasło podpisało umowę o powierzenie grantu w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w konkursie grantowym
Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –
„Granty PPGR”. Miasto Jasło otrzymało: 503 538 zł dofinansowania na realizację
w/w zadania. Termin realizacji: 10 miesięcy. Trwa procedura przetargowa na
dostawę sprzętu komputerowego (3 szt. komputerów stacjonarnych wraz
z monitorami, 187 szt. laptopów, 5 szt. tabletów).
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji:

 zrealizowana uchwała nr XLI/416/2017 z 27 lutego 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek położonych
w Jaśle obręb 3A - PGR. Sprzedaż działki ewid.nr 1/140 obr. 3A - PGR. Akt
notarialny Rep. A 2602/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. sporządzony
w Kancelarii Notarialnej Agata Uliasz.

 zrealizowana uchwała nr LV/496/2022 z 17 stycznia 2022 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położnej
w Jaśle, obręb ewidencyjny 22 – Brzyszczki II. Sprzedaż działki ewid.
nr 1516/2 obr. 22 – Brzyszczki 22. Akt notarialnyRep. A 2918/2022 z dnia 21
kwietnia 2022 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Agata Uliasz.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji:

 zrealizowana uchwała nr LVIII/520/2022 z 7 marca 2022 r. w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej. Ustanowienie na
rzecz każdoczesnych właścicieli działek ewidencyjnych nr 161 i nr 162/2 obr.
01- Kowalowy , ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej
przejazdu i przechodu przez działkę ewid. nr 1/35 położoną w Jaśle, obręb 3A
– PGR. Akt notarialny Rep. A 4001/2022 z 6 maja 2022 r. oraz akt notarialny
Rep. A 4104/2022 z 10 maja 2022 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej
Daniel Leputa.

 zrealizowana uchwała nr LX/528/2022 z 4 kwietnia 2022 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata. Umowa z Fundacją Na Rzecz
Rozwoju i Promocji Winiarstwa „GALICJA VITIS” z 27 kwietnie 2022 r.
nr GN.6845.18.2022
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 Wydano 25 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdów,
na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

 Zlecenie Nr WI.7021.2.4.2022 na remont wiaty przystankowej zlokalizowanej przy ul.
Szkolnej w Jaśle. Wykonawca: "RAM-KOP" USŁUGI KOPARKĄ. Kwota brutto: 7 500 zł.

 Umowa Zlecenie Nr WI.7021.5.13.2022 na prace interwencyjne z Maciejem Smyka.
Kwota brutto: 21 372,49 zł.

 Umowa Nr WI.7021.6.21.2022 na remont cząstkowy nawierzchni ulic masą asfaltową
na zimno w Jaśle. Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy „Alima”. Kwota brutto:
18 981 zł.

 Zlecenie Nr WI.7021.2.1.2022 na remont dwóch wiat przystankowych –
ul. Niegłowicka. Wykonawca: RAM-KOP USŁUGI KOPARKĄ. Kwota brutto: 12 900 zł.
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 Umowa Nr WI.7226.28.2022 na montaż 2 wyspowych progów zwalniających na ul.
Szajnochy w Jaśle. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR
Sp. z o.o. Kwota brutto: 7 134 zł.

 Umowa Nr WI.272.3.2022 na: „Remont ul. Marii Konopnickiej w Jaśle
zlokalizowanej na działkach nr ewid. 229/1, 229/5 obręb 03-Błonie w km 0+000-
0+180, 0+590, 0+600-1+390”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych Sp. z o.o. . Kwota brutto: 473 889,97 zł.

 Zlecenie Nr WI.7021.6.19.2022 na przetransportowanie płyt drogowych przy ul.
Na Kotlinę w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowo - Transportowe Zbigniew
Jagodziński ul. Kwota brutto: 2 500 zł.

 Umowa Nr WI.7021.6.20.2022 na remont cząstkowy na Osiedlu Ulaszowice,
Brzyszczki oraz remont parkingu na ul. Szkolnej w Jaśle. Wykonawca: Pastwa
Robert Zakład P.H.U. "ROMAX„. Kwota brutto: 13 448,96 zł.
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 Umowa Nr WI.7013.13.2022 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
drogi łączącej ulice Pietrusa z ulicą Jodłową w Jaśle. Wykonawca: Cursus Projekt.
Kwota brutto: 60 270 zł.

 Umowa Nr WI.7013.14.2022 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
drogi – ul. Lawendowa w Jaśle. Wykonawca: Cursus Projekt. Kwota brutto:
39 360 zł.

 Umowa Nr WI.7013.15.2022 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
ul. Leśnej w Jaśle. Wykonawca: A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane. Kwota
brutto: 99 876 zł.

 Umowa Nr WI.7031.2.4.2022 na mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulic, których
zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kwota brutto: 121 481,25 zł.
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 27.04.2022 r. Umowa Nr WI.7031.2.5.2022 na kompleksowe utrzymanie chodników,
ciągów pieszych, placów i przystanków autobusowych, których zarządca jest
Burmistrz Miasta Jasła w okresie letnim. Wykonawca: Zakład Usługowy „Planowanie
i Pielęgnacja Terenów Zieleni Stanisław Dudek w spadku”. Kwota brutto: 48 731,97 zł.

 29.04.2022 r. Umowa Nr WI.7021.6.24.2022 na remont ulic osiedlowych w Jaśle.
Wykonawca: Usługi Sprzętowo - Transportowe Zbigniew Jagodziński. Kwota brutto:
26 850 zł.
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5 kwietnia – warsztaty ZMP (on-line)

8 i 10 kwietnia - 82. rocznica Zbrodni Katyńskiej, 12 Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

11 – 12 kwietnia – Mikołajki, VII Europejski Kongres Samorządów
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19 kwietnia – Burmistrz wręczył powierzenia 
funkcji dyrektora od 1 września 2022 r. na  
kolejnych 5 lat szkolnych: Izabeli Skórze-
dotychczas p.o. Dyrektora  ZSM nr 2, 
Małgorzacie Górniak- Dyrektor PM nr 2, 
Elżbiecie Krzysiak – Dyrektor PM nr 3, 
Marioli Ślawskiej- Dyrektor SP nr 7. 
Powierzył również stanowisko dyrektora SP 
nr 1 oraz ZSM nr 6. Funkcję dyrektora 
w pierwszej z nich obejmie Barbara Wierdak 
– Cyboroń, w ZSM nr 6 dyrektorem zostanie 
Małgorzata Stefanik.  Nie został 
rozstrzygnięty konkurs na stanowisko 
Dyrektora PM nr 11.

20 kwietnia – posiedzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego
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21 kwietnia – „Przystanek Kwiatowa”, otwarcie tężni solankowej. Tężnia solankowa
powstała w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego w edycji na 2021 rok. Jej
otwarcie było jednym z elementów obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi.
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21 kwietnia – posiedzenie Zarządu PSST (on-line)

25 kwietnia - Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK „Pomóż chce żyć”

25 marca –JDK, Konferencja otwierająca projekt pn: „Realizacja inwestycji w zakresie
zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW„

26 kwietnia – I LO, jubileuszowa gala wręczenia nagród i podsumowanie XX edycji
Jasielskiego Konkursu Matematycznego

27 kwietnia – Zgromadzenie ZGDW

27 – 28 kwietnia – Starachowice, pierwsze spotkanie zespołu „Polityka społeczna
i senioralna – MIASTO DOSTĘPNE I SPRAWIEDLIWE”
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28 kwietnia - posiedzenie Rady Nadzorczej TBS-ABK

28 kwietnia - posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK

29 kwietnia – posiedzenie Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego
Zielonego Ładu nt: „Jak samorządy terytorialne mogą partycypować w zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego Polski? Przykład Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki” (on-line)

28 kwietnia – przekazanie
pomocy humanitarnej dla
miast partnerskich Truskawca
i Sambora
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30 kwietnia – Anielin, Dzień Pamięci o Majorze Hubalu
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3 maja – obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

5 maja –płyta rynku,  Powiatowy Dzień godności osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

7 maja – Rzeszów, Jubileusz 
30-lecia działalności Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej
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9 maja – Konwent Wójtów i Burmistrzów

11 maja – seminarium „Przygotowanie Miast do WUF11. Miasto jutra - dialog 
i współzarządzanie w czasach wielu wyzwań” (on-line)

11 maja – warsztaty ZMP (on-line)

11 maja – posiedzenie Rady Nadzorczej MKS

13 maja – Majowa Noc z JDK



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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