
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 7 lutego  do 
7 marca 2022 r.
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▪ Zarządzenie Nr V/37/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 10 lutego 2022 r. w sprawie:
ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle,
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle, Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle, Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Jaśle, Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle, Przedszkola Miejskiego
nr 11 w Jaśle, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

▪ Zarządzenie Nr V/38/2022 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie
stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem
kultury w Jaśle w 2022 r.

▪ Zarządzenie Nr V/39/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 17 lutego 2022 r. w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr w Jaśle
( Izabela Skóra – pełnienie obowiązków).
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▪ Zarządzenie Nr V/40/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 23 lutego 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/41/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 23 lutego 2022 r. w sprawie:
przyznania stypendium w 2022 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 (Olga Wardęga).

▪ Zarządzenie Nr V/42/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 23 lutego 2022 r. w sprawie:
przyznania stypendium w 2022 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 (Marta Jamróg).
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▪ Zarządzenie Nr V/43/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 24 lutego 2022 r. w sprawie:
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez
Uczniowski Klub Sportowy „SPIN” Jasło.

▪ Zarządzenie Nr V/44/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 24 lutego 2022 r. w sprawie:
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez
Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Jasło.

▪ Zarządzenie Nr V/45/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 1 marca 2022 r. w sprawie:
powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Jasło – moje miasto, mój dom”
w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

▪ Zarządzenie Nr V/46/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 1 marca 2022 r. w sprawie:
wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO.
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▪ Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 8 lutego 2022 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaśle, obręb 17 – Bryły,
obejmującej działkę ewidencyjną nr 305 o powierzchni 0,0349 ha.

▪ Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 14 lutego 2022 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaśle, obręb 3A – PGR,
obejmującej działkę ewidencyjną nr 1/140 o powierzchni 0,0280 ha.

▪ Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 21 lutego 2022 r. w sprawie:
uruchomienia całodobowego dyżuru administratorów systemu informatycznego
Urzędu Miasta Jasła.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

Bieżąca  informacja dotycząca działalności Miasta Jasła w zakresie udzielanej 
Ukrainie i jej mieszkańcom pomocy (napaść Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r.) 
przedstawiona zostanie w dniu sesji. 
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ Trwają prace przy rozbudowie i modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej. Wartość całego projektu wynosi
6 050 000 zł. Na 23 lutego wartość wykonanych robót wynosi 2.444.829,77 zł, co
stanowi 40% wartości projektu.

▪ 25 lutego rozpoczęła się akcja płoszenia gawronów w parku miejskim metodą
sokolniczą. Akcja, która prowadzona jest pod nadzorem ornitologa, potrwa do 3
maja.
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Energetyk Miejski:

▪ Na bieżąco są udzielane porady odnośnie Czystego Powietrza i form pomocy z
tego źródła. Uruchomiony został punkt informacyjny przy ul. Sokoła 8. Mieszkańcy
pytają o możliwość uczestnictwa w programach uwzględniających m.in. instalacje
solarne, fotowoltaiczne, o termomodernizację, o pompy ciepła.

▪ Trwa doradzanie mieszkańcom jak skorzystać z programu Mój prąd.
Podpowiadamy kto na miejscu może pomóc i wykonać instalację oraz załatwić
formalności.

▪ Zakończono budowę oświetlenia na ul. Żeromskiego. Uzyskano pozwolenia na
budowę oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej, oczekujemy na pozwolenie
ul. Rolniczej.

▪ Informacja dla naszych JST o możliwości składania oświadczeń do PGNiG
o zachowanie dotychczasowych cen gazu.
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Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych:

▪ przeprowadzono kampanię informacyjną zachęcającą mieszkańców
do przekazywania 1% swojego podatku jasielskim organizacjom
pozarządowym.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ Przyznano dwa stypendia artystyczne dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury. Stypendia otrzymały Marta Jamróg oraz Olga 
Wardęga.

▪ Udzielono dotację dla klubów sportowych na realizację dwóch zadań publicznych 
w trybie „małego grantu” (Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Jasło na „Organizację 
dwudniowego turnieju piłki nożnej dla dzieci” oraz Uczniowski Klub Sportowy „SPIN” 
Jasło na „Szkolenie dzieci i młodzieży w grze w tenisa stołowego oraz udział w V lidze 
krośnieńskiej”).

▪ Podpisano porozumienie z Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem 
Sportowym na kontynuację programu „Akademia Małych Zdobywców”. Do programu 
została zakwalifikowana Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle.

▪ Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Budowa krytego lodowiska 
w Jaśle”.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ W lutym w ramach akcji „Odkręcamy, wrzucamy, pomagamy!” zebraliśmy 391 kg
nakrętek dla Paulinki. W marcu zbieramy dla Kuby. Zachęcamy wszystkich do
włączenia się do naszej akcji.

▪ Miasto Jasło, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej i Muzeum Regionalne
w Jaśle zapraszają dorosłych i dzieci do udziału w konkursie wielkanocnym
w następujących kategoriach: Najciekawsza pisanka współczesna – kategoria dla
dorosłych, Najładniejsza pisanka tradycyjna – kategoria dla dorosłych, Wielkanocna
Kartka Miasta Jasła – kategoria dla dzieci. Szczegółowe informacje o konkursie:
www.citik.jaslo.pl www.muzeumjaslo.pl

▪ Na profilu facebookowym CITiK trwa Quiz turystyczny „Głowa do góry Jasło! Czyli
zgadywanki dla spostrzegawczych”. 4.03 i 11.03 zamieszczane będą pytania ze
zdjęciem detalu architektonicznego na terenie Jasła.

http://www.muzeumjaslo.pl/
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▪ W projekcie „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” zostali wyłonieni wykonawcy
na dostawę i montaż mebli oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego
do budynku Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle.

▪ Przeprowadzono weryfikację udziału mieszkańców w projekcie „Odnawialne
źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”, którzy złożyli
wnioski w 2016 roku. Planowane jest ogłoszenie naboru uzupełniającego na
wolne miejsca początkiem marca br.
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▪ Miasto Jasło bierze udział w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Miasto otrzymało grant na zakup 195 sztuk sprzętu komputerowego (laptopów,
tabletów oraz komputerów stacjonarnych) dla jasielskich uczniów spełniających
kryteria (rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w PGR).

Obecnie podpisywana jest umowa, następnie odbędzie się procedura przetargowa.
Pierwotne stawki określone w dokumentacji konkursowej wynosiły: 3 500 zł za
komputer stacjonarny lub laptop oraz 1 500 zł za tablet. Obecnie zostały zmienione
przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na: 2 500 zł za komputer stacjonarny lub
laptop oraz 1 000 zł za tablet.

Wartość otrzymanego grantu to: 503 538 zł. Termin realizacji: 10 miesięcy.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji:

▪ zrealizowana uchwała XLVI/404/2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle obręb 07 –
Południe. Sprzedaż działki ewid.nr 1513/2 obr. 7- Południe. Akt notarialny
Rep. A 317/2022 z 19 stycznia 2022 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej
Elżbieta Kula.

▪ zrealizowana uchwała nr L/457/2021 z 25 października 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej położonej w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 23 – Warzyce. Sprzedaż
działki ewid. nr 2508/6 obr. 23 – Warzyce. Akt notarialny Rep. A 994/2022
z 9 lutego 2022 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Agata Uliasz.
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji:

▪ zrealizowana uchwała nr L/456/2021 z 25 października 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie
bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Jaśle, obręb
ewidencyjny Nr 8 – Centrum. Oddanie w użytkowanie wieczyste działek ewid.
nr 1966/13 i nr 1964/5 obr. 8 – Centrum. Akt notarialny Rep.
A 987/2022 z 9 lutego 2022 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Agata
Uliasz.

▪ zrealizowana uchwała nr L/458/2021 z 25 października 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej położonej w Jaśle, obręb Nr 3 – Błonie. Sprzedaż działki ewid. nr
122/29 obr. 3 – Błonie. Akt notarialny Rep. A 1525/2022 z 23 lutego 2022 r.
sporządzony w Kancelarii Notarialnej Agata Uliasz.
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▪ Wydano 6 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację
zjazdów, na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 21.02.2022 r. umowa nr WI.7021.2.2.2022 dotycząca naprawy zadaszenia
murowanej wiaty przystankowej przy ul. 3 Maja w Jaśle. Wykonawca: Pastwa
Robert Zakład P.H.U. "ROMAX„. Kwota brutto: 7 000 zł.

▪ 22.02.2022 r. umowa nr WI.7021.6.9.2022 dotycząca remontu ulic osiedlowych
w Jaśle. Wykonawca: Usługi Sprzętowo - Transportowe Zbigniew Jagodziński.
Kwota brutto: 24 300 zł.



Spotkania i wydarzenia

23



24

11 lutego – Zgromadzenie nadzwyczajne ZGDW

11 lutego - „Przygotowanie Miast do WUF11. Inauguracja ścieżki ZMP” (on-line)

14 lutego – posiedzenie Rady Nadzorczej MPGK

15 lutego – posiedzenie Rady Nadzorczej TBS-ABK

1 marca – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
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1 marca – Hrinova (Słowacja), wizyta ws. inwestycji budowy lodowiska

3 marca – webinarium „Program LIFE dla samorządów”

3 marca – Konwent Wójtów i Burmistrzów



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

26


