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 Zarządzenie Nr III/193/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego

nieograniczonego na najem boksu garażowego przy ul. Ducala w Jaśle.

Zarządzenia Nr III/194/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r.

 Zarządzenie Nr III/195/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego robót objętych umową Nr

KSS.4125/10.1/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. zdania inwestycyjnego p.n. „Remont, prace

konserwatorskie altany parkowej Glorietka w parku miejskim w Jaśle

współfinansowanego ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Decyzje i zarządzenia



 Zarządzenie Nr III/196/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót objętych
umową Nr WI.271.13.142.2012 z dnia 8 października 2012 r. dotyczącą realizacji
zadania pod nazwą „Odbudowa kanalizacji deszczowej w Jaśle na ulicach:
Krasińskiego, Sikorskiego, Szkolna, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna, Słoneczna,
Kazimierza Wielkiego, Plac Targowy.

 Zarządzenia Nr III/197/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 listopada 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 pomocy dydaktycznych do szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Jasło”.

 Zarządzenie Nr III/198/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 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.

 Zarządzenie Nr III/199/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w trybie doraźnym w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/200/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2012 r.
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 Zarządzenie Nr III/201/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 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” Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Jaśle
oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr III/202/2012 r Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargu ustnego na
sprzedaż kompleksu działek położonego w Jaśle obr. 3- Błonie obejmującego działki
ewid. Nr 111/25, 120/4 i 122/30.

 Zarządzenie Nr III/203/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na
sprzedaż kompleksu działek położonego w Jaśle obr. 9- Górka, obejmującego działki
ewidencyjne n 1628/49 i nr 1633/83.

 Zarządzenie Nr III/204/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła w z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na
sprzedaż działki ewidencyjnej nr 2010/5 położonego w Jaśle, obr. 8- Centrum.

 Zarządzenie Nr III/205/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie; powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na
sprzedaż działki ewidencyjnej nr 223/1 położonej w Jaśle, obr. 2- Ulaszowice.
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 Wydział Strategii

30 listopada br. zawarto umowę w sprawie powierzenia wykonania zadań związanych

z pomocą ekspercką przy aktualizacji Strategii rozwoju Jasła z p. prof. Andrzejem

Miszczukiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział zaproponował podzielenie

zadania na dwa etapy. Pierwszy etap, który zostanie zrealizowany do końca bieżącego

roku, obejmować będzie następujące prace:

- współpracę przy opracowaniu metodologii prac nad aktualizacją oraz strukturą

zaktualizowanej Strategii, w tym m.in.: zaproponowanie struktury i niezbędnych

elementów dokumentu (pisemna koncepcja), współpracę przy opracowaniu

Harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii (wydanie opinii pisemnej)

- współpracę przy opracowaniu Założeń aktualizacji Strategii, głównie pod kątem

zgodności z założeniami nowego systemu zarządzania rozwojem kraju oraz nowymi

zasadami polityki regionalnej.

Zadania realizowane
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 Wydział Kultury, Sportu, Spraw Społecznych

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na:

- realizację zadań z zakresu wspierania rodzin, zapewnienie pomocy doraźnej lub

okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, prowadzenie i zapewnienie

miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, działalność na rzecz osób

starszych i samotnych,

- wspieranie prowadzenia świetlic oraz placówek wspierania dziennego, świadczących

pomoc dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi na terenie miasta Jasła,

- organizowanie przedsięwzięć dla osób dorosłych utrzymujących abstynencję oraz

członków ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną.

W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 rok zostały

złożone wnioski na:

- przygotowanie dokumentacji adaptacji budynku „Sokoła” (Kina Syrena)

- kompleksową renowację nagrobka Romualda Palcha

- kompleksową renowację nagrobka rodziny Lazarowiczów
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 Wydział Oświaty

Ogłoszono i rozstrzygnięto II przetarg na pomocy dydaktyczne z projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół

podstawowych w mieście w ramach POKL.

 Wydział Ochrony Środowiska

Zorganizowano szkolenie na temat „Kupując zmieniam świat- edukacji konsumencka,

w tym również edukacja odpadowa, w którym wzięło udział 25 nauczycieli jasielskich

szkół i przedszkoli. Szkolenie zorganizowano w ramach projektu „Ekozorientowani-

razem dla edukacji” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Wydział Planowania Przestrzennego

3 grudnia br. Burmistrz rozpatrzył uwagi wniesione do projektu zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieścia”

wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 2 października do 26 października

2012 r.
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Inwestycje i remonty   
 Wykonano remont chodnika i utworzono miejsca postojowe przy ul. 3-go Maja na

wysokości sklepu Zgoda. Wartość robót wynosi 36.472,12 zł. Wykonawcą robót był

Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy „ROMAX”.

 Wykonano chodnik przy ul. Kaczorowy. Wartość robót wynosi 55.483,14 zł.

Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno –Handlowo -Usługowy „ROMAX”.

 Wykonano remont nawierzchni asfaltowej na ulicy bocznej od ulicy Floriańskiej (do

stadionu). Wartość robót wynosi 32.185,41 zł. Wykonawcą robót było

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. Jasło.

 Wykonano parking przy ul. Słonecznej w Jaśle. Wartość robót wynosi 70.626,55 zł.

Wykonawcą był „GOR-BUD” s.c. z Gorlic.

 Wykonano odbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Jaśle na ulicach: Krasińskiego,

Sikorskiego, Szkolna, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna, Słoneczna, Kazimierza

Wielkiego, Plac Targowy. Wartość robót wynosi 833.108,86 zł. Wykonawcą było

Konsorcjum: Lider - Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta, Spółka

Jawna z Nieznanowic, Partner – Firma Handlowo-Usługowa „OMEGA” Dariusz

Dziedzic z Krakowa.



 Wykonano zadanie pn.: „Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej

w Jaśle” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego. Wartość robót wynosi 4.610.340,67 zł. Wykonawcą było

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Jasło.
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 W grudniu 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Jasielska

strefa usług publicznych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wartość projektu 1 174 100 zł,

wartość dofinansowania 1 056 690 zł , tj. 90%. Głównym celem projektu jest przygotowanie

systemowego i zintegrowanego podejścia do świadczenia usług publicznych na terenie

jasielskiego obszaru funkcjonalnego (obszar powiatu jasielskiego) z kluczową rolą Jasła,

pełniącego rolę ośrodka rozwoju lokalnego. Zasadniczym rezultatem projektu będzie

opracowanie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych, która pozwoli na

zapewnienie najwyższej dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Strategia

będzie również podstawowym instrumentem pozwalającym na skuteczne aplikowanie

o środki unijne w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Projekt realizuje Miasto Jasło

we współpracy z Powiatem Jasielskim oraz gminami: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce,

Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec. Projekt realizowany jest

w okresie od grudnia 2012 roku do lipca 2014 roku.

 Projekt dot. termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1 oraz budynku hali sportowej przy

MOSIR pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaśle” złożony

o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP uzyskał pozytywną ocenę

formalną. Trwa ocena merytoryczna projektu.
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Fundusze Unijne   
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki    

 Uchwały Zarządu:

 Uchwała Zarządu Nr 45/2012 z dnia 27.11.2012r. w sprawie przekazania Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia dla zadani pn. „Budowa sieci wodociągowej

w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne” w ramach Projektu pn.

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” do Wojewódzkiego funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

 Uchwała Zarządu Nr 46/2012 z dnia 27.11.2012r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

„Wodociąg Gmina Dębica – Południe – etap III – sieć Stobierna, Stasiówka wraz ze

zbiornikiem głównym”.

 Uchwała Zarządu Nr 47/2012 z dnia 07.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu

postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro, realizowanego w ramach zapytania
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Ofertowego na dostawę nowego urządzenia wielofunkcyjnego kopiarka- skaner-

drukarka- faks klasy Ricoh MPC 3xxx (cyfry kolejne modułu) lub równoważnego

w ramach realizacji projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki- Etap

II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach

programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 Uchwała Zarządu Nr 48/2012 z dnia 07.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, realizowanego w ramach zapytania

ofertowego na dostawę sprzętu do rozbudowy serwera i systemu archiwizacji dla obsługi

Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 Uchwała Zarządu nr 49/2012 z dnia 07.12.2012r. w sprawie zmian wydatków ustalonych 

w Uchwale Budżetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle na rok 2012 Nr IX/36/2011 

z dnia 30.12.2011r. Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.



Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 40 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami 

szkół, przedstawicielami instytucji 
i stowarzyszeo oraz 25 indywidualnych spotkao 

z mieszkaocami Jasła.
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 27 listopada – na sali widowiskowej 

Jasielskiego Domu Kultury odbyło się 

dyktando „Jasielszczyzna zna 

polszczyznę”, zorganizowane przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle.

 Impreza stanowiła zarazem finał 

realizowanego przez Bibliotekę projektu 

„U-MÓWMY SIĘ NA...POLSKI!”. 

W dyktandzie wzięli udział uczniowie ze 

szkół podstawowych, gimnazjów oraz 

szkół ponadgimnazjalnych z Jasła

i powiatu jasielskiego oraz dorośli -

sprzymierzeńcy i partnerzy Biblioteki 

a także chętni mieszkańcy. Łącznie 

dyktando napisało 125 osób. 

http://strona.mbp.jaslo.pl/pl/a/Projekt-U-MOWMY-SIE-NA-POLSKI
http://strona.mbp.jaslo.pl/pl/a/Projekt-U-MOWMY-SIE-NA-POLSKI
http://strona.mbp.jaslo.pl/pl/a/Projekt-U-MOWMY-SIE-NA-POLSKI
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 28 listopada – wernisaż „Szopki ludowe z regionu 

Pogórza”  w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
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 29 listopada – konferencja 

naukowa i odsłonięcie pamiątkowej 

tablicy poświeconej jaślaninowi 

Adamowi Loretowi.

 Konferencja została zorganizowana przez Urząd Miasta w Jaśle oraz Dyrekcje 

Regionalnych Lasów Państwowych . Pamiątkowa tablica zawisła w holu I Liceum 

Ogólnokształcącego Jaśle, w szkole, której wychowankiem był Adam Loret. Niewątpliwym 

osiągnięciem Loreta było zorganizowanie od podstaw struktury Lasów Państwowych. 

Pamiątkowa tablica zawisła w holu I Liceum Ogólnokształcącego Jaśle, w szkole, której 

wychowankiem był Adam Loret.
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 5 grudnia – 100-lecie urodzin pani Józefy Kuli.

W tym wyjątkowym dla Jubilatki i jej rodziny dniu, Andrzej Czernecki 

burmistrz Jasła, Alicja Wójcik, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle 

oraz Aleksander Borkowski, zastępca dyrektora oddziału ZUS w Jaśle 

odwiedzili panią Józefę i złożyli na jej ręce życzenia zdrowia i radości.
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 6 grudnia – Mikołaj na rynku.

Już po raz drugi zorganizowano Mikołajki dla wszystkich małych jaślan. Podczas występów 

wokalistów z Jasielskiego Domu Kultury, Mikołaj przy pomocy wolontariuszy 

z Powiatowego Młodzieżowego Centrum Wolontariatu MOC Wolontariatu działającego przy 

MDK w Jaśle rozdawał prezenty: jasielskie kolorowanki, kredki i słodycze. Mikołaj odwiedził 

jeszcze dwa osiedla: Ulaszowice i Gamrat. Dodatkowo  ze środków na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi  zakupiono 230 paczek dla dzieci na osiedla (Gamrat, Brzyszczki, Ulaszowice, 

Krajowice).
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 16 grudnia – Spotkanie przy wigilijnym stole 

Podczas spotkania przyznano Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie Kultury 

otrzymali je: Jan Gadzała, Ludwik Szura, Bogusław Mastej, Marian 

Ulaszek, Ewa Grzebień oraz statuetki Mecenas Kultury  otrzymali: w 

imieniu Karpackiej Spółki Gazownictwa- Mariusz Konieczny, PGNiG –

Andrzej Data, MPM- Mirosław Prucnal

w imieniu Frogartu- Józef Nawracaj oraz Grupy Lotos- Roman Kościow


