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 Zarządzenie Nr III/168/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 października

2012 r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. promocji Miasta Jasła.

 Zarządzenie Nr III/169/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 października

2012 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r.

 Zarządzenie Nr III/170/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 października

2012 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw wspierania inicjatyw społecznych

miast Jasła do oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach

inicjatywy lokalnej, złożonych przez Burmistrza Miasta Jasła do dnia 12.10.2012 r.

 Zarządzenie Nr III/171/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 października

2012 r. w sprawie: powołania Komisji odbioru końcowego robót objętych umową

Nr WI-RD.272.74.2011 z dnia 2 sierpnia 2012 r. „Rekultywacja składowiska odpadów

innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaśle przy ul. Żniwnej”.
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Zarządzenie Nr III/172/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego

nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokola 2 w Jaśle.

Zarządzenie Nr III/173/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 października 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 „Dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło- Żółków oraz

do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr III/174/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 października 2012

r. w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego robót objętych umową

Nr FE.042.5.60.2012 z dnia 13.07.2012 r. inwestycji p.n. „Rewitalizacji otwartych

przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła- etap II”.

 Zarządzenie Nr III/175/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 października 2012

r. w sprawie: udziału formacji miejskich systemu wykrywania i alarmowania

w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.
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 22 października 2012 r. wydano decyzję Burmistrza Miasta Jasła w sprawie

odmówienia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa instalacji do mechaniczno – biologicznego

przetwarzania odpadów” na działkach o nr ewid; 3/32, 3/149, 3/33, 3/151

położonych w Jaśle, ul. Mickiewicza 108.

 Uczestnictwo w konferencji pn. ,,Dobre praktyki w ochronie powietrza”.

Konferencja odbyła się w dniach 16 – 17 października 2012 r. w siedzibie Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Tematyka

konferencji dotyczyła realizacji zadań naprawczych zawartych w programach

ochrony powietrza. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa

Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pracownicy naukowi.



Zadania realizowane



 Zebrano i przekazano do unieszkodliwienia 25,890 Mg odpadów niebezpiecznych

zawierających azbest pochodzących z terenów miasta Jasła. Przedmiotowe

zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy z dnia 15 września 2012 r.

zawartą z Firmą Remontowo-Budowlaną Ragar, która przedstawiła

najkorzystniejszą ofertę.

 Dokonano zakupu i nasadzenia 250 szt. krzewów w gazonach tworzących

kompozycję przy ul. 3-go maja, Metrgera-Kościuszki, Kasprowicza oraz wycinki

drzew zagrażających bezpieczeństwu.

 Trwają prace nad projektem budżetu oświatowego Miasta Jasła na 2013 r. oraz

prace związane z wprowadzaniem bazy danych szkół i przedszkoli do

zmodernizowanego systemu bazy SIO.

 Przygotowywany jest wniosek do WUP w Rzeszowie o wyrażenie zgody na

zorganizowanie zajęć i zakup dodatkowych pomocy w ramach oszczędności

poczynionych podczas realizacji programu Indywidualizacja nauczania.
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
 Projekt pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisloki”

Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Raport końcowy projektu został przekazany do Komisji Europejskiej. Związek oczekuje

na akceptację raportu i przekazanie płatności końcowej, tj. 10% dofinansowania

projektu w kwocie ok.. 4 mln euro. Ministerstwo Finansów przekazało do Komisji

Europejskiej deklarację zamknięcia oraz raport zamknięcia dla projektu. Aktualnie trwa

weryfikacji raportu. Udzielone zostały wyjaśnienia na zapytanie Komisji Europejskiej.

 Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki- Etap II”

Nr PIOS.01.01.00-00-240/10

Projekt jest w trakcie realizacji. Został zakończony Kontrakt 07 „Rozbudowa

oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska”. Obecnie trwa okres rękojmi i

gwarancji.



Trwa weryfikacja SIWZ przez pracowników JRP i IK dla:

 Kontraktu 01 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze
Górne, Jaworze Dolne” (Gmina Pilzno),

 Kontraktu 02 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa” (Gmina
Pilzno),

 Kontraktu 04” Wodociąg Gmina Dębica- Południe-etap III- SIEĆ Stobiernia,
Stasiówka wraz ze zbiornikami głównymi”,

 Kontraktu 06 (Zadanie 7) „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie
miasta Jasła- modernizacja oczyszczalni ścieków”

Na pozostałych kontraktach trwają prace przy aktualizacji SIWZ na roboty budowlane.

 Edukacja ekologiczna- Akcja edukacyjna „Szukamy rady na nasze odpady”

„Szukamy rady na nasze odpady” to projekt o charakterze edukacyjnym mający na

celu zapoznanie dzieci i młodzieży z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. Do

konkursu zgłosiło się ponad 80 szkół z terenu 20 gmin Związku. Wartość projektu:

22.000 zł.
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Inwestycje i remonty   

 Wykonano zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej

w wyniku powodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego. Wartość robót wynosi 2.217.384,62 zł. Wykonawcą

robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o Jasło.
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 Wykonano odbudowę ulicy Żeromskiego w Jaśle realizowaną w ramach projektu pn.

„Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku

powodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego. Wartość robót wynosi 339.352,08 zł. Wykonawcą robót było

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych z o.o z Jasła.



 Ogłoszono przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie nawierzchni ulic,

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

 Ogłoszono przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie chodników, ciągów

pieszych i placów na terenie miasta Jasła w sezonie zimowym 2012/2013.

 Wykonano remont chodnika przy ul. Mickiewicza na oś. Gamrat w Jaśle.

Zadanie realizowano przy współpracy Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

Wartość robót 59.478,25 zł. Udział Miasta wynosi 29.478,25 zł, udział PZD

w Jaśle wynosi 30.000,00 zł (zakup materiałów). Wykonawcą robót był ZPHU

„Romax„ – Robert Pastwa.

 Wykonano remont dwóch odcinków chodnika przy ulicach: 1-go Maja i Ducala.

Wartość robót wynosi 16.415,30 zł. Wykonawcą robót był Z.P.U. Alima z Jasła.
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Ważne informacje    
 W dniu 19 i 23 października 2012r. w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyły się

spotkania dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami. W spotkaniach

uczestniczyli radni Rady Miejskiej Jasła oraz Zespół ds. gospodarki odpadami.

Podczas spotkania zostały omówione sprawy związane z ostatnią nowelizacją

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym nowe obowiązki

gminy w dziedzinie gospodarki odpadami. Zespół przedstawił radnym

propozycję nowego systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Jasła

uwzględniającego znowelizowane przepisy. Przedstawiony został harmonogram

wdrażania nowego systemu, tak aby nowy system mógł funkcjonować od

1 lipca 2013r. tak jak nakazuje ustawa.



 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jasło –

„Żółków”

MIASTO JASŁO



 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jasło –

„Żółków”

 W dniu 26.10.2012 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę nowego

lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla

Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło – „Żółków”. Zawarto umowę na realizację

w/w zadania z dostawcą za kwotę 152 970 zł brutto. Zamówiony samochód

ratowniczo – gaśniczy bazował będzie na podwoziu samochodu marki Renault

Master. Termin realizacji zadania to 21 dni od podpisania umowy.

Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez jednostki

zewnętrzne i udział własny przedstawia się następująco:

1. 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),

2. Wkład własny Miasta Jasła - 79 470 zł
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 Trwają zebrania informacyjne (konsultacyjne) Burmistrza Miasta Jasła przy

współpracy z Zarządami Osiedli, z mieszkańcami osiedli na temat założeń

programowych i finansowych oraz polityki społeczno – gospodarczej Miasta Jasła

na 2013 rok .

 Gądki, Rafineria – 24.10.2012 r.

 Kaczorowy, Bryły – 25.10.2012 r.

 Kopernika – 26.10.2012 r.

 Gamrat, Krajowice - 29.10.2012 r.

 Ulaszowice, Śródmieście – 30.10.2012 r.

 Brzyszczki, Hankówka – 5.11.2012 r.

 Żółków, Niegłowice – 6.11.2012 r.

 Górka Klasztorna, Sobniów – 7.11.2012 r.

 Mickiewicza – 8.11.2012 r.
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 15 października 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.:

„Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi”

w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wartość Projektu wynosi:

2 267 644,48 zł, w tym dofinansowanie: 2 190 087,39 zł.

 Projekt pn. „Jasielska strefa usług publicznych” został rekomendowany do

dofinansowania. Trwają przygotowania dot. podpisania umowy dofinansowania.

Wartość projektu 1 174 100 zł, kwota dofinansowania 1 056 690 zł. Partnerem

projektu jest Powiat Jasielski oraz wszystkie gminy powiatu jasielskiego.

Zakres projektu dotyczy przeprowadzenia diagnoz i badań w zakresie

świadczonych usług publicznych w dziedzinach komunikacji, edukacji, zdrowia,

oraz usługach komunalnych i kulturalnych.
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Fundusze Unijne   



 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu kluczowego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3

Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn.: „Odbudowa obiektów

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” został pozytywnie oceniony

w wyniku oceny formalnej.

Wartość Projektu: 5 155 252,29 zł, w tym dofinansowanie: 3 740 010,35 zł.

 22 października 2012 r. projekt pn. „Promocja lokalnych produktów Miasta

Jasła” złożony o dofinansowanie ze środków Funduszu Promocji Produktu

Regionalnego/ Tradycyjnego/ Ekologicznego w ramach projektu „Alpejsko –

Karpacki Most Współpracy” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

W wyniku w/w oceny projekt otrzymał dofinansowanie. Wartość projektu

wynosi 24 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Promocji

Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego wynosi 20 000,00 zł.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2013r.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 40 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami 

szkół, przedstawicielami instytucji 
i stowarzyszeo oraz 20 indywidualnych spotkao 

z mieszkaocami Jasła.
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 15 października – spotkanie burmistrza

z młodzieżą z niemieckiej szkoły Albertus-

Magnus-Gymnasium  ze St. Ingbert, która 

w ramach wymiany międzyszkolnej przebywała 

w Zespole Szkół nr 4.
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 21 października – uroczystości 

upamiętniające 28. rocznicę męczeńskiej 

śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele 

pw. św. Stanisława BM w Jaśle.
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 23 października –
w Urzędzie Miasta w Jaśle 

odbyło się spotkanie 

organizowane w ramach 

projektu – RENERGY-

z udziałem przedstawicieli 

Partnera Projektu –

Stowarzyszenia Gmin Polska 

Sieć „Energie Cites”, Gmin 

Związku oraz lokalnego 

biznesu zajmującymi się tymi 

zagadnieniami. 
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 25 października – odbiór 

bramy cmentarnej i nagrobka 

rodziny Kleczkowskich.

 Prace remontowo-

konserwatorskie bramy głównej 

cmentarza przy ul. Zielonej w 

Jaśle. Koszt: 66 tysięcy złotych, 

z czego 20 tys. zł przekazał 

Podkarpacki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków w ramach 

dotacji na prace konserwatorskie. 

Pozostałe środki pochodziły 

z budżetu miasta.

 Renowacja nagrobka rodziny

Kleczkowskich. Wartość prac to 

27 tys. zł, z czego 10 tys. 

przekazał Społeczny Komitet 

Odnowy i Renowacji Zabytków 

Cmentarza przy ul. Zielonej 

w Jaśle, a 17 tys. zł pochodziło 

z budżetu Miasta Jasła.
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 25 października – w Urzędzie 

Miasta w Jaśle auditorzy z Biura 

Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków 

S.A. z Gdańska przeprowadzili Audit 

nadzoru całej działalności Urzędu na 

zgodność wymaganiami normy PN-EN 

ISO 9001:2009.

W wyniku przeprowadzonego badania 

auditowego potwierdzono, że 

realizowane przez Urząd zadania oraz 

dokumentacja opisująca System 

Zarządzania Jakością (SZJ) spełniają 

wymagania ww. normy jakości.  

Urząd Miasta w Jaśle utrzymał 

certyfikat jakości na zgodność 

z normą PN-EN ISO 9001:2009 

w zakresie całej działalności Urzędu 

do 22.09.2014 r.
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 25 października – Międzynarodowy 

Dzień Białej Laski

 27 października - uroczyste 

rozpoczęcie roku akademickiego 

Jasielskiego Uniwersytetu 

Dziecięcego


