
Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 29 sierpnia do 

19 września  2022 r.

1



Plan sprawozdania

1. Zarządzenia Burmistrza

2. Realizowane zadania

3. Fundusze Zewnętrzne

4. Inwestycje i remonty

5. Spotkania i wydarzenia

2



Zarządzenia Burmistrza

3



Zarządzenia

4

▪ Zarządzenie Nr V/165/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 1 września 2022 r. w sprawie:
przedłużenia obowiązywania stopnia alarmowego BRAVO.

▪ Zarządzenie Nr V/166/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 7 września 2022 r. w sprawie:
powołania Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji 8. edycji projektu edukacyjnego pn.:
„Jasielska Liga z LOTOSEM” realizowanego przez Urząd Miasta w Jaśle w formie zajęć
pozalekcyjnych w szkołach podstawowych we współpracy z Fundacją LOTOS jako
partnerem strategicznym.

▪ Zarządzenie Nr V/167/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 8 września 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/168/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 13 września 2022 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest ocena prac w ramach Konkursu
plastycznego „Jasło w roku Łukasiewicza”.
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▪ Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 31 sierpnia 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 2022 r. poz.1710) na:
„Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy
ul. Żniwnej – Dostawa metalowych kontenerów, pojemników na odpady komunalne
i regałów magazynowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu
Selektywnego zbierania odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej” oraz do
badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 1 września 2022 r. w sprawie:
przedłużenia dyżuru administratorów systemu informatycznego Urzędu Miasta Jasła.
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▪ Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 2 września 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 2022 r. poz. 1710) na: „Wykonanie opracowania pod
nazwą „Polityka mieszkaniowa dla miasta Jasła” realizowanego w ramach projektu Jasło –
opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast - POPT 2014-2020” oraz do
badania i oceny ofert.

▪ Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 2 września 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 2022 r. poz. 1710) na: „Wyposażenie Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej – Dostawa mebli i wyposażenia
budynku administracyjno-socjalnego w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja
Punktu Selektywnego zbierania odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej” oraz do
badania i oceny ofert.
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▪ Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 8 września 2022 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3 Maja 6 w Jaśle.

▪ Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 8 września 2022 r. w sprawie:
przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle
(zmiana godzin otwarcia).

▪ Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 12 września 2022 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej uprawnionej do przeprowadzenia przetargu
ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki IFA.

▪ Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Miasta Jasła z 12 września 2022 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej uprawnionej do przeprowadzenia przetargu
ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki UAZ.
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Wydział Gospodarki Komunalnej:

▪ 29.08.2022 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn.
"Inwentaryzacja zieleni miejskiej na terenie miasta Jasła" w ramach
wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020.

▪ Została przeprowadzona na terenie miasta Jasła akcja zbiórki odpadów
zawierających azbest. Łącznie zostało odebranych 16,3 ton azbestu
w postaci płyt eternitowych. Azbest odebrano z 10 nieruchomości.
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Generator Nauki GEN:

▪ 27 i 28 sierpnia br. podczas XVI Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle
w ramach realizacji projektu „Idziemy w Jasło” zostało przeprowadzone
mobilne głosowanie w Jasielskim Budżecie Obywatelskim. Mieszkańcy oddali
191 głosów. Przypominamy, że głosowanie trwa do 24 października 2022 r.
i już niebawem zostanie ogłoszony harmonogram głosowania w szkołach i na
osiedlach.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ 12-14 września 2022 r. w ramach współpracy pomiędzy Miastem Jasłem
a Biurem Programu „Niepodległa”, odbyły się pokazy Wirtualnego Teatru
Historycznego „Niepodległa” w Jaśle. W Wirtualnym Teatrze Historii „Niepodległa”
przedstawiono historię Polski czasu pierwszych lat II Rzeczypospolitej w formie
ciekawostek historycznych. W przestrzeni mobilnego centrum edukacyjnego,
w specjalnym rozkładanym samochodzie ciężarowym, ekrany i cyfrowe wizualizacje
pozwoliły łatwo przejść przez najważniejsze informacje z lat 1918 – 1925.

▪ 17 września odbył się turniej piłki siatkowej mężczyzn o puchar Burmistrza Miasta
Jasła. Turniej zorganizowano w ramach przygotowań zespołu MKS „Gamrat-MOSiR”
Jasło do rozgrywek ligowych. W turnieju zagrały drużyny z Jasła, Krosna i Sędziszowa
Małopolskiego. Miasto Jasło zakupiło nagrody dla uczestników turnieju.
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Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki:

▪ Udzielono dotacji w wysokości 1.500 zł dla Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy
„Vinum pro cultura” na wsparcie realizacji zadania pn. „Opracowanie, publikacja
i promocja filmu promocyjnego wydarzenia Międzynarodowe Dni Wina”.

▪ Udzielono dotacji w wysokości 700 zł dla Stowarzyszenia „Kobiety i Wino” na
wsparcie realizacji zadania pn. „Warsztaty malarskie dla mieszkańców Barwy wina”.

▪ Rozstrzygnięto wakacyjny konkurs plastyczny „Jasło w roku Łukasiewicza”. Wręczenie
nagród laureatom odbędzie się 24 września na jasielskim Rynku podczas wydarzenia
„Dzień z Ignacym Łukasiewiczem”.
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▪ Został ogłoszony przetarg na wykonanie instalacji systemów odnawialnych
źródeł energii w domach prywatnych, obejmujące ustalenie rozwiązań
projektowych, dostawę i montaż urządzeń, w ramach projektu „Odnawialne
źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”. Przetarg dotyczy
instalacji: fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę.
Łącznie w ramach projektu wykonanych zostanie 620 instalacji, w tym 488 na
instalacje fotowoltaiczne, 120 na kolektory słoneczne oraz 12 na kotły na
biomasę.
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▪ Wydano 5 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizację
zjazdów, na wykonanie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

▪ 23.08.2022r. umowa nr WI.7021.3.7.2022 na opracowanie trzech operatów
wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu przez
dwa istniejące wyloty kanalizacji deszczowej nr 25, 26 oraz jeden projektowany
wylot kanalizacji deszczowej nr 27. Wykonawca: iPRA Biuro Usług Projektowych.
Kwota brutto: 16 000 zł.

▪ 23.08.2022r. umowa nr WI.7021.6.54.2022 na remont dróg osiedlowych oraz
renowację przepustów i rowów melioracyjnych na terenie Miasta Jasła.
Wykonawca: RAM-KOP USŁUGI KOPARKĄ. Kwota brutto: 46 662,50 zł.
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▪ 12.09.2022r. umowa nr WI.272.5.2022 na przebudowę ulic osiedlowych na terenie
Miasta Jasła. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o.
Kwota brutto: 208 952,40 zł.

▪ 13.09.2022r. umowa nr WI.7013.20.1.2022 na budowę chodnika w obrębie
skrzyżowania ulic Mickiewicza i Szajnochy w Jaśle. Wykonawca: FUNDACJA
"MÓWISZ MASZ" Kwota brutto: 9 500 zł.
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29 sierpnia – Dzień Straży Miejskiej

30 sierpnia- wręczenie aktów mianowania dla nauczycieli

31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności

1 września – 83. rocznica wybuchu II wojny światowej
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2 września – Rzeszów, udział w uroczystościach pogrzebowych prezydenta 
Tadeusza Ferenca

3 września – Przystanek Kwiatowa, Festiwal Kolorów

4 września – VI piknik z osiedlem Kopernika

4 września – Warzyce, 83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

6 września – zakończenie programu „Trener
Osiedlowy”. Zapoczątkowany w 2009 roku
program Trener Osiedlowy realizowany przez
Miasto Jasło nadal cieszy się dużym
zainteresowaniem. Tegoroczną edycję, w której
uczestniczyło 380 młodych jaślan z wszystkich
miejskich osiedli, prowadziło dziewięciu
sportowców.
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7 września – MOPS, spotkanie informacyjne „Proces deinstytucjonalizacji i rozwoju usług
społecznych”

7 września – Ożenna, V Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu Górskim

9 września – Humenne, udział w Dniach Miasta. Burmistrz Miasta Jasła udał się
z jednodniową wizytą do naszego miasta zaprzyjaźnionego. Burmistrz wziął udział
w uroczystej Radzie Miasta oraz w otwarciu Dni Miasta. W ramach spotkania poruszono
również temat wspólnego projektu „Ekotożsamość polsko-słowackiego pogranicza”,
którego realizacja zaplanowana została na drugą połowę br.

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

13 września – Małastów, Zgromadzenie ZGDW
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14 września - Warsztaty dla włodarzy miast organizowane przez IRMiR (on-line)

14 września – Rzeszów, konferencja „ Dwujęzyczni od przedszkola”

15 września  – I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych ŚDS-owy Zawrót Głowy 
Edycja: "Przychodzi baba do lekarza.." 

17 września - Światowy Dzień Sybiraka - 83 rocznica napaści Związku Sowieckiego na 
Polskę 



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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