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MIASTO JASŁO 

  Zarządzenie Nr III/43/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 marca 2012 r. 

w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Muzeum Regionalnym w Jaśle. 

 

  Zarządzenie Nr III/44/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 marca 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 ,,Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulic, których 

zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła w okresie letnim’’. 

 

  Zarządzenie Nr III/45/2012 Burmistrza Miasta Jasła  z dnia 26 marca 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 terenie Miasta Jasła w okresie letnim’’.  

 
  Zarządzenie Nr III/47/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 marca 2012 r.  

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 

nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Jaśle ul. Słowackiego 8. 

 

 

Decyzje i zarządzenia 
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 Zarządzenie Nr III/49/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 marca 2012 r.  

w sprawie:  zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r. 

 

 Zarządzenie Nr III/50/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 kwietnia 2012 r.  

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r. 

 

 Zarządzenie Nr III/51/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 kwietnia 2012 r.  

w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji ds. wyceny i likwidacji i wyceny 

środków trwałych. 

 

 Zarządzenie Nr III/52/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 kwietnia 2012 r.  

w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle. 

 

  Zarządzenie Nr III/53/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 kwietnia 2012 r.  

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r. oraz zmiany planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostką 

samorządu terytorialnego ustawami. 

 

 



 Zarządzenie Nr III/54/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 kwietnia 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 ,,Odbudowę ulicy Wyspiańskiego i Lenartowicza  
w Jaśle w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 
 

 Zarządzenie Nr III/58/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 kwietnia 2012 r.   
w sprawie: powołanego Zarządzeniem Nr III/70/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 
12.05.2012 r.  Zespołu opiniodawczo- doradczego do tworzenia głównych   założeń 
poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta Jasła 
powołany został  pan Andrzej Wędrychowicz. 

 

MIASTO JASŁO 
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 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 29.03.2012 r. została zawarta 

umowa na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zieleni 

urządzonej w Jaśle z Zakładem Usługowym Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni 

do dnia 30.11.2012 r. na kwotę 71 000 zł. 

 W ramach zawartej umowy z dnia 15.03.2012 r. z Zakładem Usługowym Planowanie  

i Pielęgnacja Terenów Zieleni, na świadczenie usług w zakresie nasadzenia  

i pielęgnacji roślin jednorocznych i wieloletnich dokonano nasadzenia kwiatów 

jednorocznych tzw. – pierwszy rzut. 

 Współorganizacja z Zespołem Szkół Budowlanych w Jaśle finału akcji „Drugie życie 

elektrośmieci”, promującą selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego. 

 Została złożona oferta w organizowanym konkursie przez Ministerstwo Gospodarki dla 

zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest – Opracowanie 

Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Jasła. 

 

Zadania realizowane 



 

 02.04.2012 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej - organu doradczego Burmistrza, w sprawie wydania opinii do 
projektu MPZP dla terenu górniczego złóż żwirów z piaskiem. 

 Ogłoszono przetarg na pomoce dydaktyczne z projektu ,,Indywidualizcja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle  
w ramach POKL, priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
szacowany koszt wynosi 230 000,00 zł. 

 Uzgodniono ze Związkami Zawodowymi zmiany w uchwale w sprawie 
samorządowego regulaminu wynagrodzenia  nauczycieli oraz uchwale w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Jasło. 

 Zorganizowano i opracowano merytorycznie wyjazd szkoleniowy dla słuchaczy 
Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle w dniach 22-27 
kwietnia 2012 r. w Truskawcu na Ukrainie (możliwość  praktycznego poznania 
form rehabilitacji i zapoznanie się ze źródłami uzdrowiskowymi) 

 

 

 

MIASTO JASŁO 
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         Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”  
Nr POIS.01.01.00-00-40/10. 

 
  W ramach II etapu wykonano kompletny sitopiaskownik wraz z instalacjami, drogi 

wewnętrzne, nasadzenie zieleni oraz rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków. 
Aktualnie trwa eksploatacja próbna oczyszczalni. Odbiór końcowy zadania planowany 
jest na 8 maja 2012 r. 

 
 Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym na usługi Inżyniera Kontraktu 

dla Projektu. W dniu 23.04.2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Związkiem  
a firmą SAFEGE S.A. z Francji. 

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 



 

 

 Projekt Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 „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. 

 

         W dniu 29.03.2012 r. odbyło się spotkanie w Ambasadzie Szwajcarii z udziałem 
przedstawicieli Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Władzy 
Wdrażającej Programy Europejskie, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Związku 
Gmin Dorzecza Wisłoki, w celu omówienia szczegółowych kwestii dotyczących 
Projektu. 

        Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowanie będzie podpisana Umowa  
w sprawie Realizacji Projektu z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie,  
a następnie zostanie rozpoczęta procedura przetargowa celem wyłonienia 
Wykonawców kontraktów usługowych i robót. W najbliższych miesiącach na terenie 
każdej z 20 gmin uczestniczących w Projekcie, odbędzie się spotkanie  
z mieszkańcami, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w Projekcie. 

 

 

MIASTO JASŁO 



 

 Kampania Ekologiczna ,,Europejskie Słoneczne Dni’’ 

 

 Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zgłosił swój udział w „Europejskich Słonecznych 

Dniach”. W ramach „kampanii słonecznej” Związek przeprowadzi w dniu 11.05.2012 r. 

akcję edukacyjną „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, skierowaną  

w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu 20 gmin należących do Związku 

obejmującą. 

 

 Do udziału w niniejszej akcji zgłosiło się ponad 50 szkół z terenu 20 gmin należących 

do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. 
 

 16.04.2012 r. Związek otrzymał decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu ze 

środków WFOŚiGW w Rzeszowie. 
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 Uwagi i wnioski do założeń do aktualizacji Strategii rozwoju Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2020. 

 

          W dniu 11.04.2012r. odbyło się spotkanie konsultacyjne burmistrzów i wójtów Związku, 

w którym uczestniczyli Anna Kowalska – W-ce Marszałek Województwa 

Podkarpackiego, Jerzy Rodzeń – Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania 

Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciel Podkarpackiego Biura 

Planowania Przestrzennego. Podczas spotkania omówiono cele Strategii rozwoju 

województwa podkarpackiego, przedstawiono założenia do Strategii  

i kluczowe pytania. W dniu 19.04.2012r. Zarząd Związku podjął Uchwałę  

w sprawie przyjęcia stanowiska do projektu Założeń do aktualizacji Strategii rozwoju 

województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, którą następnie przekazano 

Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
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Inwestycje i remonty    
 Ogłoszono przetarg nieograniczony na odbudowę ulicy Wyspiańskiego i ulicy 

Lenartowicza w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Otwarcie ofert 

nastąpiło w dniu 23.04.2012 r. Wpłynęły trzy ofety. 

 Zakończono remont parkingu przy ulicy Kopernika w Jaśle poprzez położenie 

nawierzchni z kostki brukowej  na  powierzchni 127 m2. Wartość robót 22.113,05 

zł. Wykonawcą robót był ZPHU "Romax" . 

 Zakończono remont ulicy bocznej od ulicy Gajowej i ulicy bocznej od ulicy 

Wiejskiej w Jaśle poprzez położenie nawierzchni żwirowej i tłuczniowej  na łącznej  

powierzchni 840 m2. Wartość robót 23.000,00 zł. Wykonawcą robót była firma: 

Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew Jagodziński. 

 Zakończono remont ulicy Łąkowej, ulicy Wesołej i ulicy bocznej od ulicy 

Grunwaldzkiej w Jaśle poprzez położenie nawierzchni żwirowej i tłuczniowej  na 

łącznej  powierzchni 1130 m2. Wartość robót 25.800,00 zł. Wykonawcą robót była 

firma: Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew Jagodziński. 



 W dniu 03.04.2012 r. zawarto umowę na mechaniczne oczyszczanie nawierzchni 

ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła w okresie letnim. Wykonawcą jest 

Zakład Produkcja – Handel – Usługi „EKOMAX”. Termin realizacji zadania:  

od kwietnia 2012 roku do rozpoczęcia zimowego utrzymania ulic. 

 

 W dniu 03.04.2012 r. zawarto umowę na ręczne oczyszczanie chodników, ciągów 

pieszych i placów na terenie Miasta Jasła w okresie letnim. Wykonawcą jest Firma 

Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni 

Termin realizacji zadania: od kwietnia 2012 roku do rozpoczęcia zimowego 

utrzymania chodników, ciągów pieszych i placów. 

 

 Wykonano oświetlenie uzupełniające ulicy bocznej od ulicy Krakowskiej w Jaśle. 

Wartość robót 4.280,04 zł. Wykonawcą robót była F.H.U. ALLEN. 

MIASTO JASŁO 



 Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XX/329.2012 z dnia 26 marca 

2012 r. udzielił Miastu Jasło pomocy finansowej w ramach programu ,,Bezpieczne 

Boisko Podkarpacie’’ w wysokości 30.000,00 zł. na zadanie pn. ,,Modernizacja 

stadionu na osiedlu Hankówka w Jaśle’’ 

 W dniu 03.04.2012 r. podpisane zostały dwie umowy o łącznej wartości  

24 185,01 zł. na organizacje i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu oraz 

przeprowadzenie badań ankietowych pracowników i klientów Urzędu Miasta  

w Jaśle, w ramach projektu ,,Profesjonalna kadra- Sprawny urząd’’ współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie 

,,Jak przeprowadzić konsultacje społeczne- rola konsultacji społecznych w ustaleniu 

celów, zadań, rozwiązywania problemów, projektowanie, przeprowadzanie konsultacji’’, 

które odbyło się w dniach od 10.04. do13.04.2012 r. udział wzięło 28 pracowników. 

Badania poziomu satysfakcji pracowników i klientów Urzędu Miasta w Jaśle odbywać się 

będą w kwietniu i maju br. Celem badań jest usprawnienie systemu monitorowania jakości 

usług publicznych oraz poziomu satysfakcji klientów funkcjonowania Urzędu Miasta  

w Jaśle. Dla grupy liderów samorządowych i kadry kierowniczej (25 osób)  

w kwietniu br. odbędzie się szkolenie z zakresu wdrażania, monitorowania i ewaluacji 

strategii i plonów lokalnych. 

MIASTO JASŁO 

FUNDUSZE UNIJNE    



 11.04.2012 r. w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się spotkanie doradcy Wojewody 

Podkarpackiego, dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Rzeszowie, kierownika Wydziału Inwestycji PZMiUW w Rzeszowie, 

kierownika Inspektoratu w Jaśle PZMiUW oraz przedstawicieli Miasta Jasła- 

burmistrza Jasła, zastępcy Burmistrza Miasta Jasła i pracowników Urzędu 

dotyczącego ustalania harmonogramu realizacji zadań ochrony przed powodzią 

na terenie miasta Jasła zawartych w koncepcji opracowanej przez PZMiUW  

i Miasto Jasło. Spotkanie miało również na celu włączenie do ,,Programu 

ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły’’- zadanie: ,,Ochrona przed 

powodzią w zlewni rzeki Wisłoki, w tym budowy zbiornika retencyjnego Kąty- 

Myscowa zadań zawartych w opracowanej przez PZMiUW w Rzeszowie 

wspólnie z Miastem Jasłem koncepcji p.n.: Wariantowa koncepcja programowo- 

przestrzenna ochrony przed powodzią terenów położonych na terenie miasta 

Jasła w zlewni rzeki Wisłoki, Ropy, Jasiołki oraz potoku Warzyckiego wraz z ich 

dopływami’’. Efektem końcowym realizacji przedmiotowych inwestycji będzie 

kompleksowe poprawa zabezpieczenia Miasta Jasła przed powodzią. 

MIASTO JASŁO 

Ważne informacje     



 

 Miasto Jasło dostało dofinansowanie w wysokości 90 tysięcy złotych z Urzędu 

Marszałkowskiego  na zakup wysokowydajnej pompy.  

 Zakup wnioskowanej pompy wysokowydajnej i możliwość wykorzystania jej przez 

jednostki współuczestniczące w działaniach kryzysowych na terenie Miasta Jasła 

w znaczący sposób wpłynie na zwiększenie efektywności prowadzonych działań 

na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom powodzi, podtopień oraz zdarzeń 

kryzysowych. Łączna wartość realizowanego zadania to 150 000 zł, z tego  

90 000 zł- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego,  

15 000 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW (wniosek zostanie złożony po 

przekazaniu wkładu własnego), 45 000 zł- wkład własny. 

 

 

MIASTO JASŁO 



 27.03.2012 r. odbyło się spotkanie Zespołu roboczego do omówienia Strategii 

Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020. 

 28.03.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie 

konsultacyjne dla powiatu jasielskiego z przedstawicielami Samorządu 

Województwa. 

 11.04.2012 r. odbyło się spotkanie członków Rady Miejskiej Jasła  w sprawie 

Założeń do aktualizacji Strategii rozwoju Województwa Podkarpackiego. 

 W pierwszej dekadzie kwietnia Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków 

podjął  decyzję o dofinansowaniu dwóch zadań konserwatorskich na które wnioski 

złożyło miasto Jasło:  kompleksowa renowacja bramy głównej Starego Cmentarza 

– 20 000 zł. oraz kompleksowa renowacja altany parkowej- Glorietki w Parku 

Miejskim- 20 000 zł. 

 

 

 

MIASTO JASŁO 



 Zrealizowano uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXII/214/2012 w sprawie 

nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności udziałów w działkach 

ewid. nr 104/1, 104/3, 104/5 położonych w Jaśle Obręb Nr 15- Żółków. 

 W dniu 28.03.2012 r. zawarto akt notarialny (umowa darowizny) Rep. A Nr 

1833/2012. 

 Uchwała Nr LXXIII/582/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30.08.2010 r. w sprawie: 

sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

      Sprzedano działkę nr ewid. 1672/29 obr. 9- Górka- Akt Notarialny Rep. A. numer 

2123/2012 z dnia 11.04.2012 r. 

 Uchwała Nr XIII/111/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29.08.2011 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym oraz 

ustanowienie służebności oraz Uchwał Nr XXII/213/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 

26.04.2012 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/111.2011. 

      Ustanowiono służebność przesyłu przez działkę nr ewid. 122/30 obr.3- Błonie na 

rzecz MPGK w Jaśle- Akt Notarialny Rep. A. nr 2105/2012 z dnia 12.04.2012 r. 

MIASTO JASŁO 

Realizacja uchwał 
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Spotkania i wydarzenia 
Odbyłem 70 spotkań, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami 

szkół, przedstawicielami instytucji  
i stowarzyszeń oraz 45 indywidualnych spotkań  

z mieszkańcami Jasła. 

 

MIASTO JASŁO 
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27 marca - w sali 

audytoryjnej Urzędu 

Marszałkowskiego  

w Rzeszowie odbyło 

się rozstrzygnięcie 

Plebiscytu EURO-

POWIAT  EURO-

GMINA województwa 

podkarpackiego. 

Miasto Jasło zdobyło 

prestiżową nagrodę - 

Lidera Edukacji.   
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30 marca - Jaślanie profesor Karol 

Myśliwiec oraz dr Grzegorz Ochała 

otrzymali prestiżowe nagrody 

Prezesa Rady Ministrów. Uroczyste 

wręczenie nagród odbyło się w 

Warszawie w Kancelarii Premiera. 

Prof. dr hab. Karol Myśliwiec dostał 

nagrodę premiera za wybitny dorobek 

naukowy. Dr Grzegorz Ochała, 

wykładowca Uniwersytetu 

Warszawskiego,  nagrodę premiera 

otrzymał za rozprawę doktorską 

„Chronological Systems of Christian 

Nubia”.  W oficjalnych 

uroczystościach, podczas których 

wyróżniono jasielskich naukowców, 

uczestniczyli  Andrzej Czernecki, 

burmistrz Jasła oraz Zdzisław 

Dziedzic, radny Rady Miejskiej Jasła.  
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 31 marca  

 finał XX Jasielskich Spotkań 

Muzycznych i VII Ogólnopolski Konkurs 

Młodych Instrumentalistów.  

W konkursie, który odbywa się pod 

honorowym patronatem Burmistrza 

Miasta Jasła wzięło udział 133 

uczestników.   
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MIASTO JASŁO 

31 marca  

 Międzynarodowa Gala  

Iko Sosai Karate Kyokushinkaikan, 

zorganizowana z okazji jubileuszu 35-lecia 

działalności Jasielskiego Klubu Karate 

Kyokushin  oraz finał Plebiscytu na 

najpopularniejszych sportowców i trenerów 

Podkarpackiego Trójmiasta – Jasła, Krosna 

i Sanoka w 2011 roku. 
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MIASTO JASŁO 

2 kwietnia  

Miasto Jasło przystąpiło do 

największej ogólnopolskiej 

kampanii profilaktyczno-

edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy 

Umysł. Kampanijne zadania w 

2012 roku realizują zarówno 

uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjów, a 

także dorośli. W projekcie 

bierze udział blisko 900 

zaangażowanych gmin z całej 

Polski, podejmując aktywną 

profilaktykę. Kampania 

rozpoczęła się już 2 kwietnia  

w Ogólnopolski Dzień 

Trzeźwości. 
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MIASTO JASŁO 

10 kwietnia – współorganizacja 

obchodów drugiej rocznicy katastrofy 

smoleńskiej 
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MIASTO JASŁO 

12 kwietnia 

 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbył się finał akcji 

„Całe Jasło czyta dzieciom”. Okazją do podsumowania 

zeszłorocznej kampanii głośnego czytania jest Superstatuetka – 

nagroda główna Fundacji „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom” 

za najlepiej przeprowadzoną kampanię głośnego czytania w roku 

szkolnym 2010/2011. Dyrektor MBP w Jaśle, Małgorzata 

Piekarska odebrała ją 26 marca 2012 r. podczas uroczystej gali 

10-lecia Fundacji.  
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MIASTO JASŁO 
12 kwietnia  

 Współorganizacja imprezy „Powitanie 

wiosny na cygańską  nutę”. Na sali 

gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Jaśle 

zgromadziły się grupy przedszkolaków z 

Jasła, by wspólnie z dziećmi społeczności 

romskiej mogły bawić się i bliżej poznać.  

„Powitanie wiosny na cygańską nutę” 

zorganizowane zostało po raz trzeci. 

17 kwietnia  

W  Jasielskim Domu Kultury, pod 

honorowym patronatem burmistrza Jasła  

Andrzeja Czerneckiego odbył się III 

Przegląd Zespołów Wokalno-Tanecznych 

„Na ludową nutę”, zorganizowany przez 

Przedszkole Miejskie nr 3 w Jaśle. 

 W przeglądzie wystąpiły dzieci z 11 

przedszkoli – 10 jasielskich i 1 

krośnieńskiego.  
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MIASTO JASŁO 

18 kwietnia - Andrzej Czernecki, 

burmistrz Jasła otrzymał w rankingu Pulsu 

Biznesu Filary Polskiej Gospodarki 

wyróżnienie „Samorządowy Menedżer 

Regionu 2011 w województwie 

podkarpackim”. W imieniu burmistrza 

wyróżnienie odebrał - podczas 

uroczystości, która  odbyła się w Teatrze 

Muzycznym w Lublinie- Paweł Rzońca, 

sekretarz miasta Jasła. W województwie 

podkarpackim liderem Samorządowego 

Menedżera Regionu 2011 został Tadeusz 

Ferenc, prezydent Rzeszowa, a burmistrz 

Jasła znalazł się w gronie wyróżnionych 

wspólnie z włodarzami: Mielca, Krosna, 

Tarnobrzega. Stalowej Woli, Soliny, 

Dębicy, Ustrzyk Dolnych i Cieszanowa. 
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MIASTO JASŁO 

18 kwietnia – przyjęcie przez Radę 

Miejską Jasła uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska do projektu „Założeń do 

aktualizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Podkarpackiego na lata 

2007 – 2020”. 

20 kwietnia – 8,5 tony elektroodpadów 

zebrano podczas happeningu 

zorganizowanego przez uczniów z Zespołu 

Szkół Budowlanych w Jaśle we współpracy 

z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu 

Miasta oraz firmy EKO - MAST. Każdy kto 

oddał elektrośmieci otrzymał sadzonkę 

drzewa lub krzewu.  Łącznie rozdano 350 

sadzonek. 
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MIASTO JASŁO 

23 kwietnia -  w siedzibie 

Związku Gmin Dorzecza Wisłoki  

w Jaśle podpisana została  

z przedstawicielem firmy Safage 

Oddział w Polsce, umowa na 

świadczenie usług inżyniera 

kontraktu dla projektu pn. „Program 

poprawy czystości zlewni rzeki 

Wisłoki – Etap II”, 

współfinansowanego ze środków 

Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko.  

Planowany całkowity koszt 

realizacji Projektu wynosi – 54,8 

mln zł, maksymalna kwota 

wydatków kwalifikowanych – 32,8 

mln zł, dofinansowanie ze środków 

Funduszu Spójności – 27,9 mln zł. 


