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 Zarządzenie Nr III/186/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na” Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, których zarządcą

jest Burmistrz Miasta Jasła- Element I” oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr III/187/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: powołania komisji ds. weryfikacji wniosków mieszkańców o umożliwienie

uczestnictwo w Projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach

użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do

Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu

Współpracy.

Decyzje i zarządzenia



 Zarządzenie Nr III/188/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie: przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku
publicznego na 2013 r.

 Zarządzenie Nr III/189/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 listopada 2012 r.
w przedmiocie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Jasła na lata 2013-2023.

 Zarządzenie Nr III/190/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Jasła na 2013 r.

 Zarządzenie Nr III/191/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2012 r. oraz zmiany planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.
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 14 listopada 2012 r. zostały rozpatrzone uwagi wniesione do wyłożonego do

publicznego wglądu w dniach 18.02.2012 r. do 12.10.2012 r. projektu zmiany

Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru

„Śródmieście”- Nr 52 (Galeria Jasło).

 Opracowano Program Usuwania Azbestu z terenu miasta Jasła oraz zrealizowano

zadania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy miastem Jasłem

a Ministerstwem Gospodarki. W związku z prawidłową realizacją w/w zadań

Ministerstwo Gospodarki przekazano dotację w wysokości 21 100 zł.

Zadania realizowane
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 Zakończony został remont obiektu zabytkowego altany parkowej Glorietka, usytuowanej

w Parku Miejskim. Termin oficjalnego przekazania obiektu ustalony został przez

wojewódzkiego konserwatora zabytków na 28 listopada br. Wykonawcą był Zakład

Budowlano - Konserwatorski Arkady z Jarosławia. Przy obiekcie zamieszczona została

tablica z opracowaną przez WKSS informacją historyczną. Całkowity koszt konserwacji

i renowacji wynosi 94 093,71 zł.
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Inwestycje i remonty   
 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic,

których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła w sezonie zimowym 2012/2013.

 Zawarto umowę na wykonanie remontu chodnika i utworzenie miejsc postojowych

przy ul. 3-go Maja na wysokości sklepu Zgoda. Wartość robót wynosi 36.472,12

zł. Wykonawcą robót jest Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ROMAX”.

Termin realizacji zadania do 15.12.2012 r.

 Zawarto umowę na wykonanie chodnika przy ul. Kaczorowy. Wartość robót

wynosi 55.483,14 zł. Wykonawcą robót jest Zakład Produkcyjno-Handlowo-

Usługowy „ROMAX”. Termin realizacji zadania do 15.12.2012 r.

 Wykonano rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne

i obojętne w Jaśle przy ulicy Żniwnej. Wartość robót wynosi 3.498.085,42 zł.

Wykonawcą była „Hydrogeotechnika” Sp. z o. o. Kielce. Zadanie było

dofinansowane w wysokości 40 % w ramach środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska.



 Zawarto umowy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji: na dofinansowanie

wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.

„Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Podzamcze wraz z odbudową ul. Podzamcze

na odc. 80 m, w km 0+170-0+250" w ramach środków na przeciwdziałanie

i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na dofinansowanie wykonania

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. 'Zabezpieczenie

osuwiska przy ulicy Leśnej wraz z odbudową ulicy Leśnej na odc.100 m,

w km 0+400- 0+500" w ramach środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków
klęsk żywiołowych.
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 15.11.2012 r. został złożony projekt o dofinansowanie ze środków EFRR pn.

„Poprawa jakości i warunków nauczania w przedszkolach miejskich w Jaśle”.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 177 050, 21 zł. Wartość dofinansowania

z ERRR wynosi 823 935,15 zł tj. 70% kosztów kwalifikowanych.

Zakończono realizację projektów:

- „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła”

- „Przebudowa ulicy Krajowickiej zniszczonej w wyniku powodzi”

- „Odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi” (Żeromskiego)

15 listopada zostały złożone do Instytucji Zarządzającej wnioski o płatność końcową

dla w/w projektów.
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FUNDUSZE UNIJNE   
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Ważne informacje    
 Zgłoszenie propozycji projektów do realizacji w ramach nowej perspektywy

finansowej 2014-2020.

W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem Regionalnego Programu

Operacyjnego dla perspektywy finansowej 2014-2020 Zarząd Województwa

Podkarpackiego ogłosił nabór dla propozycji projektów do realizacji w latach 2014-2020

w celu pozyskania danych na temat strategicznych przedsięwzięć planowanych do

realizacji na obszarze województwa.

I. Z inicjatywy Burmistrza Miasta w ramach Podkarpackiego Trójmiasta zostały

zgłoszone 3 propozycje projektów o łącznej wartości 212.525.000 zł:

-Rozwój przyjaznej dla środowiska sieci transportowej oraz poprawa mobilności

mieszkańców Podkarpackiego Trójmiasta

-Ochrona, promowanie rozwoju dziedzictw kulturowego Podkarpackiego Trójmiasta

-Podkarpacki Szlak Rowerowy- budowa zintegrowanych tras rowerowych na obszarze

południowej części województwa podkarpackiego.



W odniesieniu do miasta Jasła powyższe projekty obejmowały:

- budowę dwóch centrów multimodalnych (Jasło-Rafineria i Jasło-Dworzec Główny),

- budowę Centrum im. I. Łukasiewicza oraz odtworzenie apteki I. Łukasiewicza

w Jaśle,

- budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 40 km.

II. W ramach partnerstwa Powiatu Jasielskiego, Powiatu Krośnieńskiego, Powiatu

Strzyżowskiego oraz Miasta Jasła zgłoszono 7 propozycji projektów

o łącznej wartości 1.148.956.000 zł:

Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych oraz ich

połączenie z drogami wojewódzkimi i krajowymi w subregionie krośnieńskim jako

uzupełnienie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i szansa na
zwiększenie mobilności regionalnej.

Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej regionu, promocja markowych produktów

turystycznych regionu, promocja markowych produktów turystycznych.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Powiatu Krośnieńskiego,

Jasielskiego i miasta Jasła.
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Wdrożenie programów rozwojowych oraz poprawa jakości i dostępności usług

edukacyjnych świadczonych przez szkoły na terenie subregionu (Powiat Jasielski,

Powiat Krośnieński i Powiat Strzyżowski).

Nowoczesne Centrum Edukacji- modernizacja i rozwój oferty ośrodków

kształcenia zawodowego i ustawicznego w subregionie krośnieńskim.

Ochrona środowiska- jako czynnik kluczowy dla rozwoju subregionu

krośnieńskiego.

Spójny i skuteczny system marketingu terytorialnego subregionu krośnieńskiego

jako wsparcie marki Województwa Podkarpackiego.

III. Miasto Jasło zgłosiło ponadto propozycję projektu o wartości 3 750 000 zł.:

Zakup pojazdów ratowniczych wykorzystywanych w sytuacji pożarów, klęsk

żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych,

obejmujący:

- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem;

- zakup specjalistycznego samochodu wraz z wyposażeniem (lekki - terenowy) do

zwalczania i zapobiegania zagrożeniom;
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- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem – 2 szt.;

- rozbudowę remiz dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła - 2 szt.

Zgłoszenie propozycji projektów nie jest równoznaczne z przyznaniem

dofinansowania. Największe szanse na uzyskanie dofinansowania będą miały

projekty o najszerszej skali oddziaływania.

Spotkanie z Zarządem Naturexu S.A.

Z inicjatywy Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miejskiej

Jasła oraz Burmistrza Miasta w dniu 21.11.2012 roku w Urzędzie Miasta odbyło się

spotkanie z Panem Frédéric SEGUIN - Dyrektorem Przemysłowym Grupy Naturex

SA i Panem Robertem RESCHKE Dyrektorem Zakładu PEKTOWIN S.A.

W spotkaniu wzięli udział Radni RMJ, Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta oraz

pracownicy Wydziału Strategii.
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Plan Grupy w stosunku do Pektowinu:

- zmniejszenie zużycia energii (inwestycje w izolacje, lepsze wykorzystanie pary

wodnej),

- zwiększenie produkcji pektyny,

- zwiększenie produkcji koncentratów służących do produkcji barwników poprzez

modernizację obecnej linii produkcyjnej za ok. 1,4 mln euro (dla koncentratów

z buraków i marchwi) i instalację drugiej linii w 2014 roku za ok. 4 mln euro,

- poprawa jakości ścieków (budowa zakładowej oczyszczalni ścieków w 2013 roku

za ok. 2 – 4 mln euro),

- uruchomienie w 2015 roku nowych instalacji do produkcji proszków z owoców

i warzyw,

- przekazywanie rolnikom kwalifikowanych nasion warzyw.

Grupa nie ma jeszcze opracowanego planu dotyczącego stanu zatrudnienia

w Pektowinie, jak również nie zamierza sprzedawać jego majątku.
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 Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP

Jasło – „Żółków”.
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 W dniu 19.11.2012 r. odebrano od dostawcy tj. BIBMOT Bik Sp.J. w Mielcu nowy

lekki samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej

Straży Pożarnej Jasło – „Żółków” na podstawie rozstrzygniętego przetargu

nieograniczonego. Łączna wartość zakupionego samochodu wyniosła kwotę

152 970 zł brutto. Zakupiony samochód ratowniczo – gaśniczy bazuje na podwoziu

samochodu marki Renault Master.

Dofinansowanie: 73 500 zł., w tym: 50 000 zł (dofinansowanie ze Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej),

23 500 zł (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej), Wkład własny Miasta Jasła: 79 470 zł



Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 20 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami 

szkół, przedstawicielami instytucji 
i stowarzyszeo oraz 15 indywidualnych spotkao 

z mieszkaocami Jasła.
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 13 listopada – finał 

konkursu plastycznego 

zorganizowanego 

przez Związek Gmin 

Dorzecza Wisłoki. 

Projekt realizowany był 

na terenie 20 gmin 

Związku, udział w 

konkursie wzięło 85 

szkół z których 

wpłynęło 175 prac w 

dwóch kategoriach: 

forma przestrzenna –

77 prac, komiks 

ekologiczny - 98 prac.
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 16 listopada – podpisanie umowy pomiędzy Gminą Dębica a firmą 

MARTEX z Tarnowa na wykonanie zadania pn. Poprawa jakości wody dla 

terenów górskich - sieć wodociągowa dosyłowa do Nagawczyny 

w miejscowości Zawada i Nagawczyna. Wartość kontraktu 1.361.932,48 zł 

brutto. Zakres  kontraktu: budowa 3,6 km wodociągu.
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 14 listopada –

zakończenie czteroletniej 

kadencji Rady Sportu. 

Na spotkaniu burmistrz  

przedstawił zrealizowane 

inwestycje oraz 

perspektywy rozwoju 

w zakresie sportu na 

najbliższe lata. Ustalono, 

że powołanie Rady Sportu 

było cenną inicjatywą. 

Członkowie uznali 

potrzebę powołania Rady 

na następną kadencję.
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 17 listopada – Jasielski Uniwersytet 

Dziecięcy wykład „Dlaczego żarówka świeci?” . 

W bezpłatnych zajęciach Juniwersytetu 

uczestniczy około setki dzieci.
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 18 listopada - Andrzej 

Czernecki, burmistrz Jasła 

otrzymał z rąk prezesa 

zarządu JKMiRD Józefa 

Biernackiego  Złotą Odznakę 

Honorową PZM. 

Odznaka przyznana została, zgodnie z Uchwałą Zarządu

Głównego Polskiego Związku Motorowego, za wspieranie działań

Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego

w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego najmniej

chronionych dzieci i młodzieży.
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 21 listopada – z okazji „Dnia Pracownika 

Socjalnego”   21 osobom reprezentującym  różne 

organizacje i stowarzyszenia burmistrz Jasła 

wręczył wyróżnienia za działalność społeczną. 
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 21 listopada – z inicjatywy Komisji Rozwoju, Gospodarki 

Komunalnej i Inwestycji Rady Miejskiej Jasła oraz Burmistrza Miasta 

odbyło się spotkanie z Frédéric SEGUIN - Dyrektorem Przemysłowym 

Grupy Naturex SA i Robertem RESCHKE Dyrektorem Zakładu 

PEKTOWIN S.A. W spotkaniu wzięli udział radni RMJ, burmistrz 

miasta, skarbnik miasta oraz pracownicy Wydziału Strategii. 


