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  Zarządzenie Nr III/208/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 grudnia 2012 r.  

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r. 

 

 Zarządzenie Nr  III/209/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 grudnia 2012 r,  

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Administrowanie targowiskiem w Jaśle” oraz do badania  

i oceny ofert. 

 

 Zarządzenie Nr III/210/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 grudnia 2012 r.  

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w ulicach na 

terenie miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert. 

 

 

 

 

Decyzje i zarządzenia 



 Zarządzenie Nr III/211/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 grudnia 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 i bieżące utrzymanie oznakowania 
pionowego oraz wprowadzenie nowego oznakowania pionowego ulic na terenie Jasła, 
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert. 
 

 Zarządzenie Nr III/213/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 grudnia 2012 r.  
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania 
uzależnieniom. 
 

 Zarządzenie Nr III/214/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 grudnia 2012 r. 
 w sprawie: zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr III/215/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 grudnia 2012 r.  

w sprawie; powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na 
realizację zdań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu 
wspierania rodziny, które mogą być dofinansowanemu w  formie dotacji z budżetu 
miasta Jasła w 2013 r.  
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 Zarządzenie Nr III/216/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 grudnia 2012 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r. 

 
 

 Zarządzenie Nr III/217/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 grudnia 2012 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła  na 2012 r. 

 
 

 Zarządzenie Nr  III/218/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 grudnia 2012 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r. 
 

 Zarządzenie  Nr III/219/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 grudnia 2012 r.  
w sprawie: rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań własnych Miasta Jasła  
w 2013 r. z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny, które mogą 
być dotowane z budżetu  Miasta Jasła. 
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Inwestycje i remonty    
 Wykonano budowę parkingu przy ulicy bocznej od ulicy Krasińskiego. Wartość 

robót wynosi 18.071,96 zł. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno-Handlowo-

Usługowy „ROMAX” Robert Pastwa.  

 Wykonano podbudowę tłuczniową na ulicach: Mendysa i Górskiej. Wartość  robót 

wynosi 33.100,00 zł. Wykonawcą była firma Usługi Sprzętowo-Transportowe 

Zbigniew Jagodziński z Jasła. 

 Wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską 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. Wartość robót   wynosi 

70.602 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A.,  Kraków.  

 Wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską 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. Wartość robót wynosi 31.980 zł. Wykonawcą była firma 

GEO-INŻ.-BUD Ryszard Murzyn Biuro Usług  Projektowych i Doradztwa, Wiśniowa.  

 



 

 Zakupiono i zamontowano parkometry przy ulicach: Kościuszki, Armii Krajowej oraz 

Rynek. Wartość zakupionych urządzeń wynosi 58.031,40 zł. Wykonawcą był MBS 

Computergraphik Sp. z o.o., Błonie. 
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 Uchwały Zarządu: 

 1) Uchwała Zarządu nr 50/2012 z dnia 18.12.2012r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr IX/35/2011 Zgromadzenia Związku Gmin dorzecza Wisłoki w Jaśle w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 z dnia 30.12.2011r. 

 

 2) Uchwała Zarządu nr 51/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie zmian wydatków 

ustalonych w Uchwale budżetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle nas rok 

2012 Nr IX/36/2011 z dnia 30.12.2011 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

w Jaśle. 
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki    



 

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

szkół, przedstawicielami instytucji  
i stowarzyszeń oraz 15 indywidualnych spotkań  

z mieszkańcami Jasła. 
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MIASTO JASŁO 

  19 grudnia- spotkanie opłatkowe 

Zarządu Oddziału Powiatowego 

Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Skołyszynie. 

fot. D. Palar 



MIASTO JASŁO 

   19 grudnia  –  Płomień rozpalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem poprzez 

ręce skautów i harcerzy został przekazany władzom Miasta i Powiatu. W tym roku, 

Betlejemskie Światło wprowadziła 309 DH „Golesz” pod przewodnictwem pwd. Iwony 

Dziedzic. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji miejskich, powiatowych służb 

inspekcji i straży, samorządowcy, a także harcerze podlegli Komendzie Hufca ZHP im. 

Rodziny Madejewskich w Jaśle. 



MIASTO JASŁO 

  W okresie od 3.12.2012 r. do 27.12.2012 r. Miasto Jasło 

zorganizowało Jesienno - Zimowy Turniej Tenisa Stołowego dla 

dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Turnieje eliminacyjne 

przeprowadzono na ośmiu miejskich osiedlach. Finał rozgrywek 

odbył się na Hali sportowej MOSiR w Jaśle. Najlepsi zawodnicy 

nagrodzeni zostali pamiątkowymi pucharami, dyplomami oraz 

nagrodami rzeczowymi.  
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  31 grudnia- Sylwester. 

 Kilkaset osób bawiło się na zabawie 

sylwestrowej zorganizowanej przez Jasielski 

Dom Kultury i Urząd Miasta. Tradycyjnie 

mieszkańcy Jasła zgromadzili się na rynku by 

złożyć sobie noworoczne życzenia i obejrzeć 

pokaz sztucznych ogni. W tym roku koszty 

organizacji były o połowę niższe niż  

w ubiegłym. 


