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Decyzje i zarządzenia
 Zarządzenie Nr III/100/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 czerwca 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.
 Zarządzenie Nr III/101/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 czerwca 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 „Remont, prace konserwatorskie altany parkowej
GLORIETKA w Parku Miejskim w Jaśle.
Zarządzenie Nr III/102/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle.
Zarządzenie Nr III/103/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2011 gminnej
instytucji kultury: Jasielskiego Domu Kultury.
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 Zarządzenie Nr III/104/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2011 gminnej
instytucji kultury: Muzeum Regionalne w Jaśle.
Zarządzenie Nr III/105/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2011 gminnej
instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zarządzenie Nr III/106/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Jasła.
Zarządzenie Nr III/107/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu
podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2012/2013.

Zarządzenie Nr III/108/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadania własnego Miasta Jasła
w 2012 r. z zakresu pomocy społecznej przez podmioty określone w art.25 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.: Udzielenie schronienia osobom tego
pozbawionym w postaci przyznania tymczasowego miejsca noclegowego
w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego
przeznaczonych.
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Zarządzenie Nr III/109/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 czerwca 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.

 Zarządzenia Nr III/110/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia polityki rachunkowości Urzędu Miasta w Jaśle
 Zarządzenia Nr III/111/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr III/97/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19
czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych
w przedszkolach, gimnazjach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Jasło.
 Zarządzenia Nr III/112/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 lipca 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 „Modernizację stadionu na osiedlu Hankówka w Jaśle”
oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr III/113/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 lipca 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na
sprzedaż kompleksu działek ewidencyjnych nr 111/25, 120/4,122/30 położonych
w Jaśle, obr. 3- Błonie.
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 Zarządzenie Nr III/114/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu kultury, dotowanego z budżetu miasta Jasła
w 2012 r. Konkurs pn. „Organizacja plenerowych warsztatów
artystycznych”,
a wykonany przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

 Zarządzenie Nr III/115/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieoraniczonego na „Odbudowę dróg na terenie Miasta Jasła zniszczonych
w wyniku powodzi”.
 Zarządzenie Nr III/116/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła 2 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/117/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na najem kiosku handlowo-usługowego przy ul. Jana Pawła II.
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 Zarządzenie Nr III/118/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie: powołania zespołu ds. zmiany systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/119/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 lipca 2012 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r.
 Zarządzenie Nr III/120/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie: powołania dyrektora Jasielskiego Domu Kultury.
 Zarządzenia Nr III/121/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 lipca 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.
 Zarządzenie Nr III/122/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 lipca 2012 r.
w spawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
dla zadania . „Zabezpieczenie osuwiska na ulicy Podzamcze wraz z odbudowa ulicy
Podzamcze na odc. 80 m, km 0+170 – 0+250”.
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 Zarządzenie Nr III/123/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na
sprzedaż działek ewidencyjnych :nr 1/36 i 1/37 położonych w Jaśle, obręb Nr 3a- PGR,
nr 2661/1 położonej w Jaśle, obręb Nr 2- Ulaszowice.

 Zarządzenie Nr III/124/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 lipca 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 „Dostawę wysokowydajnego agregatu pompowego na
przyczepie o wydajności min. 600 m3/h na wyposażenie miejskiego magazynu
przeciwpowodziowego Miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr III/125/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Jasła na 2012 oraz zmiany planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami.
 Zarządzenie Nr III/126/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 sierpnia 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 „Odbudowe sieci kanalizacji deszczowej w Jaśle na
ulicach: Krasińskiego, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna, Słoneczna, Kazimierza
Wielkiego, Plac Targowy.
 Zarządzenia Nr III/127/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej.
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 Zarządzenia Nr III/128/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle.
 Zarządzenia Nr III/129/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle.
 Zarządzenia Nr III/130/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle.
 Zarządzenia Nr III/131/2012 r. Burmistrz Miasta Jasła z dnia 1 sierpnia 2012 r,
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.
 Zarządzenie Nr III/132/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Miejskich nr 4 w Jaśle.
 Zarządzenie Nr III/133/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle
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 Zarządzenia Nr III/134/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/135/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10
w Jaśle.
 Zarządzenie Nr III/136/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11
w Jaśle.
 Zarządzenie Nr III/137/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 sierpnia 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 8/2 położonej w Jaśle, obręb Nr 4-Dzielnica
Magazynowo-Przemysłowa.
 Zarządzenie Nr III/138/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 sierpnia 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.

 Zarządzenie Nr III/139/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie: procedury zatwierdzania aneksów do arkuszy organizacji publicznych
szkół i przedszkoli prowadzonej przez Gminę Miejską Jasło.
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 Zarządzenie Nr III/140/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie: podziału środków na stypendia w 2012 roku.

 Zarządzenia Nr III/141/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 sierpnia 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.
 Zarządzenie Nr III/142/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 sierpnia 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 :Odbudowe sieci kanalizacji deszczowej w Jaśle na
ulicach: Krasińskiego, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna, Słoneczna,
Kazimierza Wielkiego, Plac Targowy: oraz do badania i oceny ofert.
 Zarządzenie Nr III/143/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r.
 Zarządzenia Nr III/144/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu miasta Jasła za I półrocze 2012 r.
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Zadania realizowane


Zakończono procedurę dotyczącą przygotowania pełnej dokumentacji i zezwoleń na
rozpoczęcie robót budowlanych i renowacyjnych przy altanie parkowej – Glorietka
w Parku Miejskim w Jaśle. Rozpoczęcie robót - trzecia dekada sierpnia br. Prace
konserwatorskie przy Glorietce prowadzić będzie Zakład Budowlano-Konserwatorski
ARKADY z Jarosławia.

- Koszt wykonania prac konserwatorskich brutto:
- Dotacje: Podkarpacki Konserwator Zabytków:

- Podkarpacki Urząd Marszałkowski :
- Środki własne :


94 903,71 zł
20 000,-

10 000,-

zł

zł

64 903.71 zł

Zgodnie z zaleceniem Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie sporządzono Karty Ewidencyjne Miejsca Pamięci
Narodowej dla następujących obiektów: tablica poświęcona Inwalidom Wojennym
Ziemi Jasielskiej, tablica upamiętniająca istnienie w latach 1904-1944 neogotyckiego
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-

kościoła o.o Franciszkanów, tablica upamiętniająca Jasielski Oddział Związku
Strzeleckiego, tablica poświęcona bohaterom i ofiarom IV rozbioru Polski
z września 1939 r. w 71 rocznicę agresji sowieckiej 17 IX 1939 r., tablica
poświęcona żołnierzom i policjantom zamordowanym w Katyniu, Charkowie,
Miednoje, ofiarom deportacji i zsyłek do łagrów. Polakom, ofiarom ludobójstwa
sowieckiego, kamień umieszczony obok Dębu Pamięci porucznika Antoniego
Nowaka.



Miasto Jasło było współorganizatorem:
- Międzynarodowych Mistrzostw Jasła w Pływaniu w zawodach wzięli udział
sportowcy z Bardejowa i Stropkowa. Ogółem startowało ok. 150 osób.
- Turnieju Tenisa Ziemnego dla dorosłych oraz Turnieju Tenisa Ziemnego dla dzieci
i młodzieży. W turnieju wystartowało 30 osób.

- Wyjazdu na turniej piłkarski „Międzynarodowy Turniej Alpen Cup” w Wolfsbergu
w Austrii zawodników Jasielskiego Klubu Sportowego „ Rafineria Czarni 1910
Jasło”. Z budżetu miasta pokryto koszty transportu w wysokości 3 500 zł.
- Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Jasła. Zawody odbyły się
15 lipca br. w Ujeździe. Głównym organizatorem był Zarząd Jasielskich Kół PZW.
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Realizowane projekty:
1.

Projekt pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”.
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, wartość Projektu wynosiła
ok.48 mln euro, z czego 84% stanowiła dotacja. 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 weryfikacja Raportu

2.

Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki- Etap II”.
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013 Działanie 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.
RLM”. Wartość Projektu ok.54 mln zł, dofinansowanie 63%. W ramach Projektu
wybudowane będzie 90,2 km wodociągu wraz z 7 hydroforniami i 2 zbiornikami wody,
11,6 kanalizacji sanitarnej wraz z 7 pompowniami ścieków, zmodernizowane 2,4 km
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Jasła, zmodernizowane 2 oczyszczalnie ścieków,
w tym oczyszczalnie ścieków w Jaśle.
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3. Projekt
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących
do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
W sierpniu br. zakończył się cykl spotkań z mieszkańcami, którzy złożyli Wnioski
o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie, z udziałem przedstawicieli Związku oraz
ekspertów zewnętrznych. Podczas spotkań prezentowane były szczegółowe
założenia Projektu, aspekty formalne i techniczne Projektu oraz udzielenie
odpowiedzi na pytania mieszkańców.
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Inwestycje i remonty


Rozpoczęto roboty związane z odbudową ul. Wyspiańskiego w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych. Wartość robót 73.120,92 zł. Termin realizacji do
28.09.2012 r. Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o, Jasło.



Rozpoczęto roboty związane z odbudową ul. Lenartowicza w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych. Wartość robót 155.210,23 zł. Termin realizacji do
28.09.2012 r. Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o, Jasło.



Trwają roboty związane z odbudową ul. Żeromskiego w ramach projektu
pn. „Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej miasta Jasła zniszczonej w wyniku
powodzi.” Wartość robót 339.352,08 zł. Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o , Jasło. Termin realizacji 06.10.2012 r.
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Zakończono remont chodnika przy ul. Towarowej w Jaśle na powierzchni 1100 m2.
Wartość robót 124.759,38 zł. Wykonawca ZPHU „Romax „
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Wykonano remont nawierzchni asfaltowej parkingu przy ul. Krasińskiego na
powierzchni 460 m2. Wartość robót 20.368,80 zł. Wykonawca - Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ,Jasło.
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Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ul. Lipowej na powierzchni 159 m2. Wartość
robót 6.923,18 zł. Wykonawca -Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o ,Jasło.
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Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ul. Rzemieślniczej na powierzchni 500 m2.
Wartość robót 28.435,76 zł. Wykonawca-Przedsiębiorstwo Robót DrogowoMostowych Sp. z o.o ,Jasło.

MIASTO JASŁO



Wykonano remont chodnika przy ul. Ujejskiego na powierzchni 160 m2. Wartość robót
21.801,27 zł. Wykonawca ZPHU „Romax „
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Trwają roboty związane z remontem chodnika przy ul. Grunwaldzkiej na powierzchni:
48 m2 kostka i 82 m2 płytki. Wartość robót 14.600,00 zł. Wykonawca Z.P.U „Alima”
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Zakończono remont chodnika przy ul. Klasztornej w Jaśle na powierzchni 165 m2.
wartość robót 20.319,88 zł. Wykonawca Z.P.U „Alima”.
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Wykonano budowę oświetlenia ulicy Rzemieślniczej w Jaśle. Wartość robót wynosi
31.900 zł Wykonawca - firma „Instalatorstwo Elektryczne” Jasło.
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Zawarto umowę na odbudowę dróg na terenie m. Jasła zniszczonych w wyniku powodzi:

ul. boczna od ul. 17-go Stycznia Nr 12923
ul. boczna od ul. 17-go Stycznia Nr 12930

ul. boczna od ul. 17-go Stycznia Nr 12944
ul. B. Prusa

ul. Sportowa
ul. Łukasiewicza

ul. Kolejowa
Wykonawcą jest EURO-CARGO Sp. z o.o, Strzyżów. Wartość robót 430.744,49.
Termin realizacji: ulice nr 1- 4 do 31.08.2012 r.
ulice nr 5 i 7 do 10.09.2012 r.
ulica nr 6 do 28.09.2012 r.


Wykonano budowę oświetlenia ulicy Różanej w Jaśle. Wartość robót wynosi
36.420,00 zł. Wykonawca- P.H.U. ELEKT .
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Wykonano budowę oświetlenia ulicy Jodłowej w Jaśle. Wartość robót wynosi
24.762,84 zł. Wykonawca- firma Elektromontaż Rzeszów Sp. z o.o. oddział w Jaśle.



Zawarto umowę na wykonanie 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. Wartość robót wynosi
70.602 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A, Kraków. Termin realizacji
do końca grudnia br.



Zawarto umowę na wykonanie 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. Wartość robót wynosi 31.980 zł. Wykonawcą jest firma
GEO-INŻ.-BUD Ryszard Murzyn Biuro Usług Projektowych i Doradztwa, Wiśniowa.
Termin realizacji do końca grudnia br.
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FUNDUSZE UNIJNE


7 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.
„Odbudowa dróg na terenie Miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013. Zakres projektu obejmuje odbudowę ulicy Prusa na odcinku
o długości 460 mb, Sportowej na odcinku o długości 475 mb, Kolejowej na odcinku
o długości 200 mb, Łukasiewicza na odcinku o długości 200 mb oraz trzech
bocznych ulic od ul. 17- go Stycznia. Wartość projektu po przeprowadzonej
procedurze przetargowej wynosi 445.516,79 zł, w tym wartość dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 423.240,95 zł.



Zakończyła się realizacja projektu pn. „Profesjonalna kadra – Sprawny urząd”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał. W ponad 300 godzinach szkoleń wzięło udział 98 pracowników Urzędu
Miasta w Jaśle. Projekt współfinansowany był w 100% ze środków zewnętrznych:
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz
budżetu
krajowego.
Wartość
zrealizowanych działań w oparciu o rzeczywiste wydatki to 211.869,87 zł. Projekt pn.
„Profesjonalna kadra – Sprawny
urząd” realizowany był przez Miasto Jasło
w okresie od sierpnia 2011 r. do czerwca 2012 r.
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Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odbudowa infrastruktury oświatowej
Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” w wyniku ponownej oceny
formalnej został oceniony pozytywnie. Trwa ocena merytoryczna wniosku. Zakres
projektu obejmuje odbudowę infrastruktury Przedszkola Miejskiego nr 9 i nr 11.
Wartość projektu wynosi 816.883,57 zł, w tym wartość dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 776.039,39 zł.



Miasto Jasło złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Jasielska Strefa
Usług Publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Zakres zadania dot. przeprowadzenia badań i analiz w zakresie jakości, dostępności
i efektywności prowadzonych usług publicznych (dot. edukacji, komunikacji, usług
komunalnych, zdrowotnych i kulturalnych) w Mieście Jaśle oraz wszystkich gminach
powiatu Jasielskiego a także opracowania zintegrowanej strategii świadczenia usług
publicznych, w której zawarte zostaną m.in. sposoby usprawnienia świadczonych
usług. Przygotowane analizy i strategie będą stanowiły podstawę do ubiegania się
o środki finansowe w przyszłej perspektywie finansowej na okres 2014-2020.
Wartość projektu wynosi 1.493.800,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.334.420,00 zł.
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Miasto Jasło złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Promocja lokalnych
produktów miasta Jasła” w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/
Tradycyjnego/ Ekologicznego – NGO, JST Szwajcarsko – Polskiego programu
współpracy. Trwa ocena formalna wniosku. Projekt w 85% współfinansowany ze
środków Funduszu Promocji Produktu Regionalnego / Tradycyjnego/ Ekologicznego –
NGO, JST, w 15% ze środków własnych.



Miasto Jasło złożyło wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Projekt pn. „Polsko
słowacki jarmark pogranicza”. Trwa ocena formalna wniosku. Projekt w 85%
współfinansowany jest z EFRR, w 10% z budżetu państwa, 5% stanowi wkład własny
miasta. Wartość projektu wynosi 254 922,00 zł, w tym dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 216 035,00 zł i ze środków
budżetu państwa w wysokości 25 492,00 zł.
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Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu kluczowego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1
Infrastruktura komunikacyjna, schemat C – Drogi gminne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn.: „Przebudowa
ulicy Krajowickiej Miasta Jasła” wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek
w wyniku oceny formalnej został oceniony pozytywnie. Trwa ocena merytoryczna
wniosku. Wartość Projektu: 2 267 644,48 zł, w tym dofinansowanie: 2 199 606,41 zł.



Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu kluczowego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1
Infrastruktura komunikacyjna, schemat C – Drogi gminne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn.: „Odbudowa
infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi”
(Żeromskiego) wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek w wyniku oceny formalnej
został oceniony pozytywnie. Trwa ocena merytoryczna wniosku. Wartość Projektu:
353 299,08 zł, w tym dofinansowanie: 337 796,24 zł.



Został złożony 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” wraz z wymaganymi załącznikami. Trwa
ocena formalna wniosku. Wartość Projektu: 5 155 252,29 zł, w tym dofinansowanie:
3 740 010,35 zł.
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Ważne informacje


9 sierpnia br. uczestniczono w spotkaniu i wizji lokalnej związanej z wystąpieniem
zanieczyszczenia rzeki Wisłoki. Wyciek substancji ropopochodnej zlokalizowano na
wysokości Lotos Jasło pomiędzy wiaduktem kolejowym a mostem w ciągu
ul. 3- go Maja. Po w/w spotkaniu został sporządzony protokół. Burmistrz skierował
pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska celem określenia
rodzaju i skali zanieczyszczenia i monitoringu miejsca, gdzie zlokalizowano wyciek
zanieczyszczeń .



W związku z zbiórką odpadów budowlanych zawierających azbest skierowano
zapytanie ofertowe do firm zbierających i składujących w/w odpady. Obecnie trwają
prace nad przygotowaniem projektu umowy z wykonawcą przedmiotowych usług.
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13 sierpnia - W związku z pożarem na terenie Zakładu należącego do Grupy Nowy
Styl. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadziło obserwację wskazań
meteorologicznych dot. kierunku wiatru na stacji meteorologicznej zainstalowanej na
budynku Urzędu Miasta. Dokonano wstępnych ustaleń dot. możliwości
przeprowadzenia natychmiastowej ewakuacji ludności, poinformowano odpowiednie
służby. Na miejscu pożaru przybył Burmistrza Miasta Jasła z Komendantem
i patrolem SM. W oparciu o wskazania meteorologiczne i informacje otrzymane
z miejsca prowadzenia akcji wysłano komunikat do mieszkańców os. Hankówka
o prewencyjne pozamykanie okien i niewychodzenie z domów. Z chwilą opanowania
pożaru ok. godz. 20.30 ustalono, że nie zachodzi konieczność ewakuacji ludności.
W oparciu o posiadane informacje od: Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Jaśle,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Kierownictwa Zakładu NS,
Straży Pożarnej, MPGK i po przeprowadzeniu analizy, wysłano komunikat do
mieszkańców Miasta Jasła dot. niewystąpienia zagrożenia dla życia
i zdrowia mieszkańców. Przekazano informację o zdarzeniu na ujęciu wody
w Dębicy. Działania MCZK I MZZK odbywały się zgodnie z procedurami określonymi
w instrukcji nr 8 do planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Jasła.
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Otrzymano pozytywne uzgodnienie od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji do
mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów”, którego inwestorem jest PHU
EKOMAX Jerzy Kotulak.



W dniu 25.07.2012 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zakup
wysokowydajnego agregatu pompowego na przyczepie o wydajności min. 600 m3/h
na wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego Miasta Jasła. Łączna
wartość przedmiotowego zadania wyniesie 141 450,00 zł. Dofinansowanie do
w/w agregatu pompowego wyniesie: 90 000 zł (Urząd Marszałkowski), 15 000 zł
(Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w Rzeszowie). Wkład własny Miasta Jasła wyniesie 36 450 zł. Termin realizacji
zamówienia wynosi do 21 dni od daty zawarcia umowy.
Zakup wnioskowanej pompy wysokowydajnej i możliwości wykorzystania jej przez
jednostki współuczestniczące w działaniach kryzysowych na terenie Miasta Jasła
(Ochotnicze Straże Pożarne me terenie Miasta Jasła) znaczący sposób wpłynie na
zwiększenie efektywności prowadzonych działań na rzecz przeciwdziałania
zagrożeniom powodzi, podtopień oraz zdarzeń kryzysowych.
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Realizacja uchwał


W okresie od dnia 25.06.2012 r. do 27.08.2012 r. zrealizowano:
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXIV/233/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia
na rzecz Miasta Jasła prawa własności działek ewid. nr 138/4 o pow. 0,0226 ha,
140/4 o pow. 0,0073 ha, 143/2 o pow. 0,0173 ha, 161/2 o pow. 0,0340 ha
z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną na osiedlu Bryły. W dniu 12.07.2012 r.
zawarto akt notarialny (umowa przekazania nieruchomości) Rep. A. Nr 3303/2012.

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXIV/232/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia
na rzecz Miasta Jasła prawa własności działek ewid. nr 5/2 o pow. 0,0344 ha , nr 6/2
o pow. 0,0163 ha, nr 7/2 o pow. 0,0148 ha, nr 8/2 o pow. 0,0496 ha i nr 9/2 o pow.
0,0168 ha z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną na osiedlu Bryły.
W dniu 20 lipca 2012 r. zawarto akt notarialny (umowa przekazania nieruchomości)
Rep. A. Nr 3471/2012
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- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXV/245/2012 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle
Obręb Nr 23- Warzyce, obejmującej działki ewid. Nr 2994, 3001 o łącznej
powierzchni 0,4397 ha oraz działki ewid. nr 3221/3 i 3221/4 o łącznej powierzchni
2,7733 ha. W dniu 22 sierpnia 2012 r. zawarto akt notarialny (umowa sprzedaży)
Rap. A. Nr 5536/2012.



uchwała Nr XXIV/236/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26.04.2012 r. w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
Ustanowiono służebność gruntową na działce ewid. Nr 704 położonej w Jaśle
obr. 06- Zachód. Opłata za ustanowienie służebności 1 656,81 zł brutto.
Akt Notarialny z dnia 21.08.2012 r.



uchwała Nr XIII/112/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29.08.2011 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.
Sprzedano działki ewid. Nr 1628/51 i nr 1633/84 położone w Jaśle ob.9 - Górka za
cenę 52 908.45 zł. brutto. Akt notarialny Rep. A. numer 5217/2012 z dnia
24.07.2012 r.
Sprzedano działkę ewid. Nr 1628/50 położoną w Jaśle obr. 9 – Górka za cenę
73 042,32 zł brutto. Akt notarialny Rep. A. numer 5211/2012 z dnia 24.07.2012 r.
Sprzedano działkę ewid. Nr 1625/20 położoną w Jaśle obr. 9- Górka za cenę
92 202,03 zł brutto. Akt Notarialny Rep. A numer 5205/2012 z dnia 24.07.2012 r.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 80 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami
szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 50 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.
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 25 czerwca – podpisanie umowy "Instalacja systemów energii odnawialnej na
budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. W samym Jaśle kolektory mają
zostać zamontowane na krytej pływalni, hali sportowej, stadionie piłkarskim,
Gimnazjum nr 1 oraz na Zespole Szkół Miejskich nr 3. Oprócz tego do domów
prywatnych według planu ma trafić ponad 650 instalacji. Wartość projektu, który
realizował będzie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki wynosi 83 miliony złotych
(dofinansowanie 62 miliony złotych).
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 26 czerwca - na
stanowisko Konsula
Honorowego, decyzją
Ministra Spraw
Zagranicznych RP,
Radosława Sikorskiego,
powołany został
dr Karol Biernacki.
Jest to pierwszy na
Węgrzech Konsulat
Honorowy RP
w Segedynie.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej

38
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 29 czerwca - 18 sportowców i 6 trenerów
otrzymało nagrody za osiągnięte wyniki
w dziedzinie sportu w 2011 roku. Nagrody
zostały przyznane w następujących
dziedzinach: sporty walki, piłka nożna, piłka
siatkowa, sporty rowerowe, pływanie, triatlon,
narciarstwo zjazdowe niepełnosprawnych,
rugby na wózkach.
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 29 czerwca - 18 najlepszych uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało
nagrody Burmistrza Miasta Jasła. Wśród
wyróżnionych znajdowali się laureaci i finaliści
ogólnopolskich konkursów, uczniowie
zaangażowani w działalność społeczną.
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 30 czerwca do 31
sierpnia br. - na siedmiu
jasielskich osiedlach:
Rafineria, Gamrat, Kopernika,
Śródmieście, Mickiewicza,
Hankówka
i Sobniów odbywają się będą
bezpłatne zajęcia sportowe
dla dzieci
i młodzieży w ramach
programu „Trener Osiedlowy”.
„Trener Osiedlowy” jest
programem realizowanym w
ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii, a finansowany ze
środków pochodzących
z opłat za sprzedaż alkoholu.
Koszt programu to około 50
tysięcy złotych
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 8 lipca – Międzynarodowy Wyścig
Kolarski Solidarności i Olimpijczyków.
Miasto było współorganizatorem
wyścigu, a przy jasielskim rynku
rozpoczął się szósty, ostatni etap
trasy wyścigu Jasło-Jarosław.
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15 lipca – Lato z Radiem. Jasło znalazło się
wśród 20 miejscowości-gospodarzy największej
letniej trasy koncertowej w Polsce. Na scenie
pojawili się Krzysztof Krawczyk i Jacek
Stachursky, a także Maleo Reggae Rockers .
Koncerty poprowadzili Roman Czejarek
i Bogdan Sawicki.
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 5 sierpnia – 68. Rocznica
Powstania Warszawskiego oraz
69.rocznica zdobycia więzienia
w Jaśle

 12 do 18 sierpnia - dziesięciu
artystów ze Słowacji, Czech, Ukrainy
i Polski wzięło udział
w warsztatach artystycznych „Jasło
malowane”. Warsztaty zorganizowane
zostały w ramach projektu Dni Kultury
Wyszehradzkiej współfinansowanego
z Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego
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 15 sierpnia - Dzień
Wojska Polskiego –
uroczystości patriotyczne
w 92. rocznicę Cudu nad Wisłą
(wręczenie patentów
oficerskich oraz mianowania
na wyższy stopień oficerski).
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 17-19 sierpnia – II Festiwal
Archeologiczny Karpacka Troja „Dwa
Oblicza”. Ponad 200 wojów przybyło na
jasielski rynek .

 18-19 sierpnia – III Memoriał
Kawaleryjski im. Majora Henryka
Dobrzańskiego Hubala. W ramach
memoriału odbyło się m.in. widowisko
historyczne Rok 1920.
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18-19 sierpnia – 25 wystawców
z Polski i zagranicy uczestniczyło
w VII Międzynarodowych Dni Wina
Jasło 2012. Winiarze
zaprezentowali około 100 różnych
win. Dniom Wina towarzyszyły Dni
Kultury Wyszehradzkiej,
a w ramach projektu na scenie
zaprezentowało się 10 zespołów
z 5 państw.

