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Decyzje i zarządzenia
 Zarządzenie Nr III/27/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 lutego 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 ,,Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla
pracowników Urzędu Miasta w Jaśle’’.
 Zarządzenie Nr III/28/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r.

 Zarządzenie Nr III/29/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 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 ,,Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta
Jasła wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury’’.
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 Zarządzenie Nr III/31/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 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 ,,Oczyszczanie jezdni po okresie zimowym na drogach
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła’’.
 Zarządzenie Nr III/32/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r.
 Zarządzenie Nr III/34/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie: ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie dotacji
celowej na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym.

 Zarządzenie Nr III/35/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 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 ,,Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz
Miasta Jasła’’.
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 Zarządzenie Nr III/36/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 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 ,,Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta
Jasła wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury’’.
 Zarządzenie Nr III/37/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 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 ,,Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni urządzonej
w Mieście Jaśle’’.
 Zarządzenie Nr III/38/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie: gospodarowania mieniem komunalnym oraz ustalania cennika opłat za
korzystanie z obiektu użyteczności publicznej- Rynku w Jaśle.
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 Zarządzenie Nr III/39/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 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 ,,Przeprowadzenie badań ankietowych pracowników i klientów
Urzędu Miasta w Jaśle oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
Urzędu Miasta w Jaśle’’.
 Zarządzenie Nr III/41/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie: zmiany personalnej w Zespole Interdyscyplinarnym.
 Zarządzenie Nr III/42/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie: terminu i zasad przeprowadzenia deratyzacji na terenie Miasta Jasła
wiosną 2012 r.
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Zadania realizowane


16 marca - odbyła się narada Wojewody Podkarpackiego, Dyrektora Podkarpackiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Dyrektora Biura Wojewody oraz
przedstawicieli Miasta Jasła – Burmistrza Miasta Jasła, zastępcy Burmistrza Miasta
Jasła i kierownika Wydziału BiZK. Spotkanie miało 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 Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wspólnie z Miastem Jasłem koncepcji p.n.:
„Wariantowa koncepcja programowo – przestrzenna ochrony przed powodzią terenów
położonych na terenie miasta Jasła w zlewni rzek Wisłoki, Ropy, Jasiołki oraz potoku
Warzyckiego wraz z ich dopływami”. Efektem końcowym realizacji przedmiotowych
inwestycji będzie kompleksowa poprawa zabezpieczenia Miasta Jasła przed powodzią.
Zadania programu posiadają charakter ogólny. Na etapie realizacji programu będą
wybierane konkretne zadania w ramach zadania ogólnego, które pozwolą na
osiągnięcie zaplanowanego rezultatu programu. W ramach tych zadań wprowadzane
będą poszczególne elementy zawarte w koncepcji, które ostatecznie poprawią
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Jasła.
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Biuro Wspierania Inicjatyw Społecznych rozpoczęło współpracę z fundacją
Collegium Progressus z Nowego Sącza. Fundacja realizuje projekt ,,Aktywna
Karpackie NGO’’. W ramach projektu, raz w miesiącu przez okres kolejnych
trzech lat począwszy od kwietnia 2012 r., w pomieszczeniach Centrum Profilaktyki
i Wspierania Rodzin przy ul. Floriańskiej będzie dyżurował ekspert fundacji.
Dyżury pełnić będą również osoby działające w jasielskich NGO, będą one
udzielać rad w zakresie pozyskiwania środków na działalność statutową,
prowadzenia działalności gospodarczej.



W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zostały sporządzone
i złożone w terminie do 28 lutego br. wnioski do Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków w Przemyślu
oraz
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego o udzielenie w roku 2012 dotacji celowych na
prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych rejestru.
Wnioski o przydział środków na remonty sporządzono dla obiektów:
- altana parkowa Glorietka w Parku Miejskim,
- brama cmentarna na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej,
- grobowiec rodziny Kleczkowskich na cmentarzu przy ul. Zielonej.
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Sporządzona
została
dokumentacja
architektoniczna:
Program
prac
konserwatorskich remontu altany parkowej ,,Glorietka’’ w Parku Miejskim
(arch. Andrzej Gawlewicz).



W ramach opieki nad cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci podjęto
działania dotyczące wykonania tablicy informacyjnej dla Cmentarza Wojennego
Nr 24’’ i Kirkutu- Cmentarza Żydowskiego w Jaśle.



Prowadzone są prace nad sporządzeniem listy zabytków nieruchomych
wpisanych i nie wpisanych do rejestru, w celu wpisania wyznaczonych obiektów
do Gminnej Ewidencji Zabytków. Lista sporządzana jest w odniesieniu do
zabytków ujętych w wykazie
sporządzonym
przez
terenowy organ
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu,
Delegaturę w Krośnie.



Współorganizacja zawodów narciarskich o Puchar Burmistrza Miasta Jasła.
Głównym organizatorem zawodów był Międzyszkolny Klub Narciarski Zawody
zorganizowano na wyciągu narciarskim w Chyrowej. W zawodach wzięło blisko
150 amatorów narciarstwa.
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Współorganizacja II otwartych Mistrzostw Miasta Jasła w Judo. Zawody
przeprowadzono w hali sportowej I Gimnazjum w Jaśle. W zawodach wzięło
udział 376 zawodników z 27 klubów sportowych, a w tym 8 zagranicznych.
Głównym organizatorem zawodów był jasielski Uczniowski Klub Sportowy
,,Akademia Sportów Walki- Judo Jasło’’.



Zakończono realizację programu „Zima na sportowo - popularyzacja narciarstwa
biegowego w Jaśle”. Miasto Jasło na realizację programu otrzymało
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 20 tys. zł. Programem
objętych zostało 60 uczniów z jasielskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Na zakończenie zorganizowano I Jasielskie Zawody w Biegach Narciarskich,
w których pomimo złej pogody udział wzięło ponad 60 osób.



Wspólnie z Jasielskim Klubem Karate Kyokushin przygotowana jest na 31 marca
Międzynarodowa Gala Karate, w czasie której planowane jest finałowe
zakończenie III Plebiscytu na najpopularniejszych sportowców i trenerów
,, Podkarpackiego Trójmiasta’’.
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Podpisanie umowy na nasadzenie i pielęgnację roślin jednorocznych
i wieloletnich na terenie miasta Jasła.



Podpisanie umowy oraz prowadzenie akcji ograniczenia populacji gawronów
w Parku Miejskim przy użyciu metod sokolniczych (akcja trwa do
21.04.2012r.)



Zlecenie i prowadzenie cięć pielęgnacyjnych drzew przy ulicach : Floriańska,
Rejtana, Dworcowa, Kołłątaja, Sokoła.



Zlecenie i prowadzenie wycinki drzew martwych i zagrażających
bezpieczeństwu na działkach będących własnością Miasta Jasła.



Przeprowadzenie przetargu na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni
urządzonej w mieście Jaśle.
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Działalność Zarządu skupiła się w szczególności na następujących sprawach:
1. Podjęcie Uchwał Zarządu w sprawach:
 zatwierdzenia propozycji Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury
zamówienia publicznego: Inżynier kontraktu dla Projektu pn. „Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”,
 zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na: Wykonanie strony
internetowej
Projektu: „Program
poprawy
czystości
zlewni
rzeki Wisłoki
– Etap II”,
 zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa, montaż i demontaż tablic
informacyjnych oraz opracowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych związanych
z realizację Projektu: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”,
 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego
pn. „Wykonanie, dostawa, montaż i demontaż tablic informacyjnych oraz opracowanie
i montaż tablic pamiątkowych związanych z realizację Projektu: „Program poprawy
czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.
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2.

Projekt pn.: ,,Program
Nr 2005/PL/16/C/PE/007.

poprawy

czystości

zlewni

rzeki

Wisłoki’’

20 marca 2012 r. odbył się przegląd gwarancyjny na kontrakcie w Dębicy,
a 23 marca planowany jest przegląd na kontrakcie w Pilźnie. Związek nadzoruje
usuwanie przez wykonawców usterek ujawnionych w okresie gwarancji. Trwa
monitorowanie
wypełnienia
przez
beneficjentów efektów ekologicznych.
Na podstawie raportów dostarczonych przez Beneficjentów został sporządzony
raport za 2011 r. Raport końcowy projektu został przekazany do Komisji Europejskiej.
Związek oczekuje na akceptację Raportu i przekazanie płatności końcowej.
Ministerstwo Finansów przekazało do Komisji Europejskiej Deklarację Zamknięcia
oraz Raport Zamknięcia dla Projektu.
3.

Projekt ,,Program poprawy
Nr PIOS.01.01.00-00-240/10.

czystości

zlewni

rzeki

Wisłoki-

Etap

II’’

Opracowane i weryfikowana są dokumenty przetargowe na realizację usług
dotyczących promocji Projektu. Trwa procedura w formie zapytania ofertowego
o udzielenie zamówienia nie przekraczającego 14 000 Euro na wykonanie strony
internetowej Projektu.
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4. 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” Szwajcarsko-Polski Program
Współpracy.
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki oczekuje na decyzję w sprawie przyznania
dofinansowania Projektu. W chwili obecnej trwa ocena Kompletnej Propozycji Projektu
przez Instytucje Wdrażające Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, tj. Władzę
Wdrażającą Programy Europejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ambasadę
Szwajcarii w Polsce oraz Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych SECO w Szwajcarii.
W dniu 29.03.2012 r. odbędzie 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, celem omówienia szczegółowych kwestii dotyczących
Projektu. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu 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
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5.

Międzygminny system gospodarki odpadami.

Trwa konsultacja projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
Związek kontynuje działania koordynujące na rzecz zbudowania międzygminnego
systemu gospodarki odpadami. W dniu 19.03.20012r. odbyło się spotkanie burmistrzów
i wójtów Związku, podczas którego ustalono, że gminy podejmą decyzję dotyczącą
utworzenia międzygminnej spółki do spraw gospodarki odpadami.
Omówiono
przedstawione wariantowo przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, regiony
gospodarki odpadami.
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Inwestycje i remonty


6.03.2012 r. zawarto umowę na realizację zadania 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 jest Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. Termin realizacji zadania do 06.10.2012 r.



16.03.2012 r. przekazano teren robót pod realizację zadania pn.: „Przebudowa
ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi”.



6.03.2012 r. zawarto umowę na realizację zadania odbudowa ulicy Żeromskiego
w Jaśle realizowanego 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 jest Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo- Mostowych z o.o.

MIASTO JASŁO


19.03.2012 r. przekazano teren robót pod realizację zadania odbudowa ulicy
Żeromskiego w Jaśle realizowanego w ramach projektu pn. „Odbudowa infrastruktury
komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi”.



15.03.2012 r. zawarto umowę na oczyszczanie jezdni po okresie zimowym na
drogach których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Wartość robót wynosi 2,60 zł
za 1m2 oczyszczonej z piasku i błota jezdni. Wykonawcą robót jest Zakład ProdukcjiHandel- Usługi ,,Ekomax’’.



20.03.2012 r. zawarto umowę na przeprowadzenie bieżących remontów ulic, których
zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Wartość robót wynosi 216.037,62 zł.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych. Termin realizacji
zadania do 31.12.2012 r.



Ogłoszono przetarg nieograniczony na mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulic,
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła w okresie letnim. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 27.03.2012 r.
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Trwają
prace budowlane na obszarze wyrobiska pocegielnianego przy ulicy
Kwiatowej, prowadzone w ramach realizowanego przez Miasto projektu
,,Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle’’. Wartość projektu
wynosi 4,8 mln zł i w 85 procentach zostanie pokryta z funduszy Unii Europejskiej.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o.
Zakończenie prac planowane jest na koniec października 2012 roku.
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Rozpoczęły się prace budowlane przy realizacji projektu „Rewitalizacja otwartych
przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła”. Na Ogródku Jordanowskim powstanie
między innymi skatepark, ścieżka zdrowia, letnia scena kameralna, a na osiedlach
Kopernika (ul. Metzgera), Ulaszowice (ul. Na Kotlinę) i Mickiewicza (ul. Słowackiego)
nowe place zabaw. Ogólna wartość projektu wynosi blisko 7 mln 814 tys. zł,
dofinansowanie z EFRR 85% (6 mln 624 tys. zł)
Projekt realizowany jest
w partnerstwie z Województwem Podkarpackim i Jasielską Spółdzielnią Mieszkaniową
w Jaśle.
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FUNDUSZE UNIJNE
1)

W dniu 31.01.2012 r. podpisano umowy z wykonawcami na realizację usługi
edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło w ramach
projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w mieście Jaśle” współfinansowanego ze współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania oraz
umożliwiające pokonanie trudności edukacyjnych dla uczniów rozpoczęły się
13.02.2012 r.

2)

W dniu 6.03.2012 r. podpisano dwie umowy z Przedsiębiorstwem Robót DrogowoMostowych na:



odbudowę ulicy Żeromskiego w ramach projektu pn. „Odbudowa infrastruktury
komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” – wartość robót
objętych umową: 339.352,08 zł.



przebudowę ulicy Krajowickiej w ramach projektu pn. „Przebudowa ulicy Krajowickiej
Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” - – wartość robót objętych umową:
2.217.384,62 zł.

MIASTO JASŁO
3)

15.03.2012 r. podpisane zostały 3 umowy o łącznej wartości 45.314,00 zł na organizację
i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta w ramach projektu
„Profesjonalna kadra – Sprawny urząd” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W szkoleniach z zakresu profesjonalnej obsługi klienta i strategii pracy z trudnym
klientem udział weźmie 44 pracowników, w szkoleniach z zakresu technik i metodologii
tworzenia prawa miejscowego oraz postępowania administracyjnego, wydawania
decyzjii rozstrzygnięć administracyjnych udział weźmie 24 pracowników, natomiast ze
szkolenia ECDL skorzysta 10 pracowników. W najbliższym czasie planowane jest
rozpoczęcie realizacji szkoleń z zakresu roli konsultacji społecznych oraz wdrażania
strategii i planów lokalnych, a także przeprowadzenie badań poziomu satysfakcji
pracowników i klientów Urzędu Miasta w Jaśle. Łącznie ze szkoleń w ramach projektu
skorzysta min. 80 pracowników.
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Ważne informacje


Podpisano porozumienie z Wojewodą Podkarpackim w sprawie przyznania dotacji
z rezerwy celowej budżetu państwa na dożywianie dzieci oraz zapewnienie
posiłku osobom go pozbawionym w ramach relacji w 2012 r. programu
wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’. Planowane wydatki
w ramach w/w. porozumienia: środki Gminy- 761 187,00 zł., dotacja celowa
z budżetu państwa 2 283 559,00 zł. Środki w ramach programu ,,Pomoc państwa
w zakresie dożywiania dzieci w formie gorącego posiłku, zasiłki celowe na
żywność, prowadzenie kuchni dla ubogich, doposażenie stołówek oraz punktów
wydania posiłków w szkołach i przedszkolach.



Uruchomiono Centrum Profilaktyki, Terapii i Wspierania Rodzin przy
ul. Floriańskej, miejsce w którym każdy mieszkaniec Jasła może uzyskać
profesjonalną pomoc w zakresie pomocy domowej, uzależnienia od alkoholu,
środków odurzających i współuzależnienia. Przy Centrum działa Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

MIASTO JASŁO


Przygotowano projekt uchwały w sprawie samorządowego regulaminu
wynagradzania nauczycieli oraz uchwały 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.



Podjęto procedurę uzgodnienia zapisów pierwszej z w/w uchwał oraz opiniowania
drugiej ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.



Trwa realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół podstawowych w Mieście Jaśle w ramach POKL,
priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.



Odbyto 2 narady z dyrektorami miejskich jednostek oświatowych w sprawie
organizacji roku szkolnego 2012/2013.



Zorganizowano
spotkanie
przedstawicieli
Zespołu
interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dyrektorami szkół i przedszkoli.
Przeprowadzono szkolenie na temat Niebieskiej Karty.
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Realizacja uchwał


Uchwała Rady Miejskiej Jasła Nr XIX/1174/2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia
na rzecz Miasta Jasła prawa własności działek ewid. nr 1858/14, 1858/16,1858/17
i 1858/18 o łącznej powierzchni 0,5290 ha położonych w Jaśle Obręb Nr 9-Górka.
W dniu 20.02.2012 r. została wydana decyzja Wojewody Podkarpackiego
o przekazaniu nieodpłatnie na rzecz Miasta Jasła w/w nieruchomości.



Uchwała Rady Miejskiej Jasła Nr XIII/111/2011 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym oraz ustanowienie służebności.
W dniu 28.02.2012 r. w drodze publicznego przetargu sprzedano nieruchomość
stanowiącą kompleks działek ewid. nr 111/25, 120/4, 122/30 o łącznej powierzchni
0,1132 ha położonych w Jaśle obr. 3- Błonie za kwotę w wysokości 209 100,00 zł
brutto. Przewidywany termin zawarcia aktu notarialnego: 18.04.2012 r.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 60 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami
szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 30 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.

MIASTO JASŁO

1 marca – otwarcie Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin. Centrum
zostało utworzone w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i mieści się na ul. Floriańskiej 8a. Przy Centrum oprócz
działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
funkcjonować będzie Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu,
współuzależnionych oraz osób doznających przemocy. Dodatkowo w Centrum
działać będą grupy wsparcia, bezpłatne poradnictwo prawne, socjalne
i psychologiczne, a także mediacje rodzinne.
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8 marca – do 21 kwietnia wynajęty przez
Miasto sokolnik przy pomocy swoich
ptaków, specjalnie przeszkolonych do
pracy w warunkach parkowych, postara się
zniechęcić gawrony do zakładania gniazd
na tym terenie.
7-11 marca – V Jasielski
Festiwal Siatkówki pod
honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Jasła.
Impreza sportowa
składała się z sześciu
turniejów, które zostały
rozegrane w ciągu pięciu
dni w hali sportowej
Gimnazjum Nr 1 w Jaśle.
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8 marca – do 9 marca (od 16 stycznia)
– zakończenie programu „Zima na
sportowo – popularyzacja narciarstwa
biegowego”, realizowanego przez Miasto
Jasło, a dofinansowanego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki (20 tys. zł),
wkład własny 25 tys. zł. pochodził ze
środków Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Z tych
środków kupiono skuter śnieżny oraz 21
par nart biegowych, kijków i butów oraz
zorganizować bezpłatne zajęcia dla dzieci
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
głównie uczęszczających do świetlic
środowiskowych, podzielonych na cztery
grupy.
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12 marca – pierwsze wspólne obrady
Zarządów Województwa Podkarpackiego
i Małopolskiego, w których uczestniczyli
obaj włodarze województw: Marszałek
Województwa Małopolskiego Marek Sowa,
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Mirosław Karapyta oraz Burmistrz Miasta
Jasła Andrzej Czernecki. Spotkanie
poświecone było perspektywom
współpracy, szczególnie w zakresie układu
komunikacyjnego i infrastruktury drogowej
oraz ochrony zabytków i rozwoju szlaków
kulturowych.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
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14 marca - 1,15 mln złotych otrzymało
Miasto Jasło na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. W ramach otrzymanej
promesy Miasto Jasło ma odbudować
ul. Wyspiańskiego i ul. Lenartowicza,
a także odbudować sieć kanalizacji
deszczowej na ulicach: Krasińskiego,
Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjnej,
Słonecznej, Kazimierza Wielkiego i Placu
Targowego.
16 marca - w JDK odbył się Międzyszkolny Turniej
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jasła.
Organizowany od kilku lat turniej ma na celu
popularyzację wśród dzieci i młodzieży szkolnej
zagadnień związanych nie tylko z pożarnictwem, ale
także ekologią czy ratownictwem.
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17 marca - II Otwarte Mistrzostw Miasta Jasła
w Judo, w których wystartowało 376 zawodników
z 27 klubów z Polski, Ukrainy Słowacji, Czech
i Rumunii.
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20 marca - ponad 60
przedsiębiorców z Jasła
i powiatu jasielskiego
uczestniczyło w spotkaniu
zorganizowanym wspólnie
przez Jasielskie
Stowarzyszenie
Przedsiębiorców i Urząd
Miasta w Jaśle. Głównym
celem pierwszego,
roboczego spotkania było
przestawienie źródeł
pozyskiwania
zewnętrznych funduszy,
a także ustalenie
kierunków współpracy
pomiędzy Miastem
a przedsiębiorcami.
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25 marca
VI Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna Partnerstwo bez GranicPrzyszłość nabywamy kosztem teraźniejszości. Wyzwania edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
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23 marca
Dzień Przyjaźni Polsko- Węgierskiej / uczestnictwo
w oficjalnych uroczystościach delegacji z Miasta.

