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Decyzje i zarządzenia
 Zarządzenie Nr III/145/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Kierownika
Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/146/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie: postępowania przy udzielaniu urlopów dla poratowania zdrowia.
 Zarządzenie Nr III/147/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 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.
 Zarządzenia Nr III/148/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 września 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na najem kiosku handlowo-usługowego przy ul. Jana Pawła II
w Jaśle.
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 Zarządzenie Nr III/149/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 września 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/150/2012 r. Burmistrz Miasta Jasła z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie: powołania Pani Moniki Czupy do Zespołu opiniodawczo - doradczego do
tworzenia głównych założeń poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego
na terenie miasta Jasła.
 Zarządzenie Nr III/151/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 września 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/152/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 września 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 „Odbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Jaśle na
ulicach: Krasińskiego, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna, Słoneczna, Kazimierza
Wielkiego, Plac Targowy.
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 Zarządzenie Nr III/153/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 września 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 realizację zadania p.n.: „Przebudowa placu
targowego- Zielonego Rynku w Jaśle”.


Zarządzenie Nr III/154/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 września 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 „Budowę parkingu przy ulicy Słonecznej w Jaśle”.



Zarządzenie Nr III/155/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie: terminu i zasad przeprowadzenia deratyzacji na terenie Miasta Jasła
jesienią 2012 r.



Zarządzenie Nr III/156/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenie Nr III/153/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia
19 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na realizację zadania
p.n.: „Przebudowa placu targowego- Zielonego Rynku w Jaśle”.



Zarządzenie Nr III/156a/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie: powołania Komisji odbioru robót objętych Umowa Nr FE.042.24.2.2012
z dnia 8 sierpnia 2012 r. „Odbudowa ulic na terenie Miasta Jasła zniszczonych
w wyniku powodzi”.
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 Zarządzenie Nr III/157/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie: powołania w 2012 r. komisji ds. nagród Burmistrza Miasta Jasła dla
nauczycieli.

 Zarządzenie Nr III/158/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 września 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/159/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Aplikanta
w Straży Miejskiej w Jaśle.
 Zarządzenie Nr III/160/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 października 2012 r.
w sprawie: inwentaryzacji rocznej w 2012 r.
 Zarządzenie Nr III/161/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 października 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Inspektora ds.
kontroli podatkowej w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie
Miasta w Jaśle.
 Zarządzenie Nr III/162/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 października 2012 r.
w sprawie: powołania komisji mającej na celu wyselekcjonowanie dokumentacji nie
archiwalnej Urzędu Miasta w Jaśle do brakowania.
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 Zarządzenie Nr III/163/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 października 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/164/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 października 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości przy ul. W. Pola 41 w Jaśle.
 Zarządzenie Nr III/165/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 października
2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego na sprzedaż kompleksu działek ewidencyjnych nr 111/25, 120/4 i 122/30
położonych w Jaśle, obręb 3 - Błonie.
 Zarządzenie Nr III/166/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 października
2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego na sprzedaż kompleksu działek położonych w Jaśle obręb 9 – Górka
obejmujących działki ew. nr 1628/49 i nr 1633/83.
 Zarządzenie Nr III/167/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 października
2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego na sprzedaż działki ew. nr 8/2 położonej w Jaśle obręb nr 4 – Dzielnica
Magazynowo-Przemysłowa .
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Zadania realizowane
1.

Wydział Oświaty:



Wraz z dyrektorami, księgowymi szkół i przedszkoli trwają prace nad projektem budżetu
Miasta Jasła na 2013 r.



Podzielono środki finansowe przekazane przez Urząd Wojewódzki na realizację
rządowego programu Wyprawka szkolna dla uczniów.



Nadal rozpatrywane są wnioski na pomoc de minimis w zakresie dofinansowania
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Wydział Ochrony Środowiska:


Zaproszono 25 placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły
średnie), do udziału w akcji sprzątania świata.



Podpisano umowę z firmą remontowo-budowlaną „Ragar” w związku z prowadzoną
przez Burmistrza Miasta Jasła zbiórką odpadów budowlanych zawierających azbest.
Odbiór w/w. odpadów nastąpi do 15.10 br.
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3.

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:



Trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2013-2019 r. Planowane zakończenie prac - 12 listopada 2012 r.



Kontynuowane są prace konserwatorskie przy zabytkowej altanie parkowej tzw.
Glorietce. Planowany termin zakończenia prac 31 października 2012 r.



Rozpoczęto kolejny nabór dzieci w wieku 6-9 lat do Jasielskiego Uniwersytetu
Dziecięcego.



Miasto Jasło było współorganizatorem niżej wymienionych imprez sportowych:

 Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Miasta Jasła roczników 2003 w dniu 15 września

2012 r. z udziałem 9 drużyn m.in. z Dębicy, Krosna, Rzeszowa, Gromnika, Tarnowa
i Łańcuta. Łącznie udział w zawodach wzięło 120 zawodników. W ramach
współorganizacji Miasto Jasło pokryło koszty w wysokości 4 tys. zł.
 Wyjazdu na Światowy Turniej Karate Kyokushin w Tokio zawodników Jasielskiego

Klubu Kyokushin Karate. W ramach współorganizacji pokryte zostały koszty zakupu
biletu lotniczego dla jednego zawodnika.


XIII Powiatowych Jesiennych Biegów przełajowych w dniu 6.10.2012 r.
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
1.

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

poprawy

czystości

zlewni

rzeki

Wisłoki

-

na większości kontraktów biegną okresy gwarancyjne, odbywają się przeglądy
gwarancyjne obiektów powstałych w ramach Projektu.

-

Związek nadzoruje usuwanie
gwarancyjnym.

-

Trwa monitorowanie przez beneficjentów efektów ekologicznych.

-

Raport końcowy Projektu został przekazany do Komisji Europejskiej.

2.

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

przez wykonawców usterek ujawnionych w okresie

czystości

zlewni

rzeki

Wisłoki-

Etap

II

Projekt jest w trakcie realizacji, wybudowanych będzie 90,2 km wodociągu wraz
z 7 hydroforniami i 2 zbiornikami wody, 11,6 km kanalizacji sanitarnej wraz
z 7 pompowniami ścieków, zmodernizowane 2,4 km kanalizacji sanitarnej na terenie
miasta Jasła, zmodernizowane 2 oczyszczalnie ścieków, w tym oczyszczalnia ścieków
w Jaśle.
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3.

Projekt Nr KIK/66 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.
05 października 2012 r. w Karpackiej Troi odbyła się konferencja inaugurująca
realizację Projektu, podczas której omówione zostały m. in. założenia Projektu, w
szczególności jego wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej i redukcji
niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. W konferencji uczestniczyli m. in.:
Dominique Favre - Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
Prof. Dr. Franz Baumgartner - Zhaw Zurich University of Applied Scienses, Grzegorz
Wiśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, Mieczysław Kasprzak
- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Mirosław Karapyta - Marszałek
województwa podkarpackiego, Jan Węgrzyniak – Dyrektor Przedstawicielstwa
WFOŚiGW w Krośnie, Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Władzy
Wdrażającej Programy Europejskie oraz Burmistrzowie i Wójtowie 20 Gmin
uczestniczących w Projekcie.
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4.

Edukacja ekologiczna. Akcja edukacyjna „Szukam rady na nasze odpady”.

Do konkursu zgłosiło się blisko 80 szkół z terenu 20 gmin Związku. Wartość
projektu: 22. 000 zł. Środki pochodzą z dotacji z WFOŚ i GW w Rzeszowie,
darowizny z Plastekol Organizacja Oddziału S.A. w Jaśle, budżetu Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki.
5.

Międzygminny system gospodarki odpadami.
14 września 2012 r. firma Grontmij Sp. z o.o przesłała koncepcję wdrożenia systemu
gospodarki odpadami dla zainteresowanych współpracą gmin należących do
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Materiały zostały przesłane do gmin w celu
weryfikacji i wniesienia ewentualnych uwag.
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Inwestycje i remonty



Wykonano roboty związane z odbudową ul. Wyspiańskiego w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych. Wartość robót 73.120,92 zł. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. Jasło.
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Wykonano roboty związane z odbudową ul. Lenartowicza w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych. Wartość robót 155.210,23 zł. Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. Jasło.
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ul. 17-go stycznia

ul. 17- go stycznia

ul. Prusa


Wykonano 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 była EURO-CARGO Sp. z o. o
Strzyżów. Wartość robót 430.744,49 zł.
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Wykonano Rewitalizację otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła – I etap
w zakresie: rewitalizacji ogródka jordanowskiego.
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osiedle Na Kotlinę

osiedle Metzgera

osiedle Słowackiego


Wykonano również Rewitalizację otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła – I etap
w zakresie: placu zabaw na Osiedlu Na Kotlinę, Osiedlu Metzgera, Osiedlu Słowackiego.
Łączna wartość robót w zakresie: rewitalizacji ogródka jordanowskiego oraz placów zabaw
na w/w osiedlach wynosi 4 684 404,38zł. Wykonawcą było PPHU „MEGBUD” z Tarnowa.
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Zawarto umowę na wykonanie Przebudowy placu targowego – Zielonego Rynku
w Jaśle. Wartość robót wynosi 1.376.297,88 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo
Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z Jasła. Termin realizacji do 30.04.2013 r.
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Rozpoczęto remont chodnika przy ul. Mickiewicza na oś. Gamrat w Jaśle. Zadanie
realizowane przy współpracy Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle. Wartość robót
59.478,25 zł. Udział Miasta wynosi 29.478,25 zł, udział PZD w Jaśle wynosi 30.000,00 zł
( zakup materiałów ). Zakres robót: wymiana chodnika 407 m2, wymiana krawężnika
102 m, wymiana obrzeży 240 m. Wykonawca ZPHU „Romax”.



Zawarto umowę i rozpoczęto realizację budowy parkingu przy ul. Słonecznej w Jaśle.
Wartość robót wynosi 70.626,55 zł. Wykonawcą jest „GOR-BUD” s.c. z Gorlic. Termin
realizacji do 30.11.2012 r.



Zawarto umowę na Odbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Jaśle na ulicach:
Krasińskiego, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna, Słoneczna, Kazimierza Wielkiego,
Plac Targowy. Wartość robót wynosi 833.108,86 zł. Wykonawcą jest Konsorcjum: Lider Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta, Spółka Jawna z Nieznanowic ,
Partner – Firma Handlowo-Usługowa „OMEGA” . Termin realizacji do 30.11.2012 r.



Wykonano w ramach uzbrojenia oś. Na Kotlinę nawierzchnię z płyt drogowych na
ul. Mendysa na długości 105 m i nawierzchnię tłuczniową na ul. Mendysa na długości
105 m. Wartość robót wynosi 32.400,00 zł. Wykonawcą była firma Usługi Sprzętowo –
Transportowe z Jasła. Termin realizacji do 31.10.2012 r.
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Wykonano roboty związane z remontem chodnika przy ul. Grunwaldzkiej. Wartość robót
14.600,00 zł. Wykonawca robót był Z.P.U „Alima” z Jasła.



Zawarto umowę na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na ulicy bocznej od ulicy
Floriańskiej (do stadionu) w zakresie wykonania nowej nawierzchni na długości 170 m.
Wartość robót wynosi 32.185,41 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. Jasło. Termin realizacji do 30.11.2012 r.



Zawarto umowę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na dwóch odcinkach ulic na
oś. Bryły na długości 30 m i 52 m. Wartość robót wynosi 23.828,79 zł. Wykonawcą robót
jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. Jasło. Termin realizacji
do 15.11.2012 r.



Zawarto umowę na wykonanie remontu ulicy bocznej od ulicy Słowackiego
(oś. Mickiewicza) w zakresie wykonania nowej nawierzchni na długości 30 m. Wartość
robót wynosi 13.370,10 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót DrogowoMostowych Sp. z o. o. Jasło. Termin realizacji do 15.10.2012 r.



Zawarto umowę na wykonanie remontu dwóch odcinków chodnika przy ulicach:
1-go Maja i Ducala w zakresie wykonania nowej nawierzchni na powierzchni: 39 m2 –
ul. 1-go Maja i 140 m2 – ul. Ducala. Wartość robót wynosi 16.415,30 zł. Wykonawcą
robót jest Z.P.U „Alima” z Jasła. Termin realizacji do 15.10.2012 r.
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FUNDUSZE UNIJNE


28 września 2012 r. została podpisana umowa dofinansowania projektu pn.”
Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła
w wyniku powodzi”
(Żeromskiego). Wartość projektu: 353 298,65 zł. Kwota dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wynosi 287 126,36 zł.



30 sierpnia 2012 r. Miasto Jasło złożyło 2 wnioski o dofinansowanie projektów ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:
- „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle” obejmującego zakresem
kompleksowe uzbrojenie terenu położonego w obrębie nr 23-Warzyce, w tym budowę
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienie, budowę drogi o
symbolu KDL1 (etap I) o długości 695 m, zjazdu z drogi, makroniwelację terenu.
Wartość projektu 8 127 218,42 zł Wartość dofinansowania ze środków EFRR
6 149 636, 79 zł.
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” obejmującego
zakresem budynki Gimnazjum nr 1 w Jaśle i hali sportowej MOSiR. Wartość projektu
2 012 658,28 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR 85%. Trwa ocena formalna ww.
wniosków.
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Projekt pn. „Polsko – słowacki jarmark pogranicza” złożony o dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007 –
2013 uzyskał pozytywną ocenę formalną. Trwa ocena merytoryczna. Wartość
projektu wynosi 254 922,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wynosi 216 035,00 zł , ze środków budżetu państwa
w wysokości 25 492,00 zł.



Projekt pn. „Transgraniczny polsko – ukraiński szlak winny Jasło –Użgorod”
złożony w ramach projektu parasolowego Stowarzyszenia Euroregion Karpacki
(partner wiodący projektu) przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Obecnie podlega
ocenie merytorycznej. Wartość projektu wynosi 216 000,00zł. Wartość zadania
Miasta Jasła w ramach projektu wynosi 131 000,00zł, w tym dofinansowanie ze
środków zewnętrznych do wysokości 115 200 zł.



Odwołanie złożone przez Miasto Jasło w zakresie wyników oceny administracyjnej
i weryfikacji kwalifikowalności wniosku o dofinansowanie projektu pn.
„Wzmocnienie
współpracy
polsko-ukraińskiej
na
rzecz
rozwoju
przedsiębiorczości” (opracowanie dokumentacji technicznej wokół Zielonego
Rynku) złożonego w 2011 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, nie zostało rozpatrzone pozytywnie, tym
samym wniosek nie został skierowany do dalszej oceny.
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Warunkiem dalszej oceny wniosku był wymóg, że ponad połowa działań
realizowanych będzie bezpośrednio przez Wnioskodawcę (ograniczenie to nie
występuje w projektach infrastrukturalnych i inwestycyjnych). Zgodnie z opinią
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego działanie takie ogranicza realizację celu
Programu, jakim jest wzmacnianie współpracy trans granicznej pomiędzy Polską,
Ukrainą i Białorusią. W przypadku niniejszego wniosku, w którym głównym zadaniem
było opracowanie dokumentacji technicznej oraz organizacja szkoleń, targów
i konferencji wymóg ten nie mógł być spełniony.


Projekt pn. „Przebudowa placu targowego Zielonego Rynku w Jaśle”.
W dniu 2 października 2012 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na roboty
budowlane. Termin zakończenia I elementu (roboty rozbiórkowe oraz przyłącz
instalacji wod.-kan.) wyznaczono na 30.11.2012 r., natomiast termin zakończenia
pozostałego zakresu inwestycji wyznaczono na 30.04.2013 r. Wartość robót
budowlanych po przetargu wynosi 1.376.297,88 zł brutto. Kwota ta nie obejmuje
przyłącza energetycznego.



Projekt pn. „Odbudowa dróg na terenie Miasta Jasła zniszczonych w wyniku
powodzi” (Łukasiewicza, Sportowa, Kolejowa, 3 ulice boczne od 17-go stycznia)
Zakres rzeczowy projektu został zakończony.
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Ważne informacje
 W wyniku ogłoszonego konkursu przez Urząd Miasta w Jaśle na stanowisko
kierownika Wydziału Inwestycji został zatrudniony pan Andrzej Gołąbek.
 Zakup wysokowydajnego agregatu pompowego:
Zrealizowano zakup i dostarczono wysokowydajny agregat pompowy na przyczepie
o wydajności min. 600 m3/h na wyposażenie miejskiego magazynu
przeciwpowodziowego Miasta Jasła. Łączna wartość przedmiotowego zadania
wyniosła 141 450,00 zł. Dofinansowanie do w/w. agregatu pompowego wyniosło:
90 000 zł (Urząd Marszałkowski), 15 000 zł (Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie). Wkład własny Miasta Jasła wyniósł
36 450 zł.
W chwili obecnej trwa proces rozliczania realizowanego zakupu z jednostkami
dofinansowującymi.
Zakupiony agregat pompowy na przyczepie wykorzystywany będzie przez jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła.

MIASTO JASŁO
 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jasło –

„Żółków”

W związku z przyznaniem przez Radę Miejską w Jaśle wkładu własnego do
realizowanego zadania
zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo –
gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło –
„Żółków”, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego złożył w dniu
01.10.2012 r. wniosek o dofinansowanie w/w. zadania do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na kwotę 25 000 zł.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło „Żółków” otrzymała ze Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie promesę –
decyzję o przyznaniu dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo –
gaśniczego w kwocie 50 000,00 zł. Z chwilą otrzymania promesy z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zostanie
ogłoszony przetarg na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego. Realizacja w/w.
zadania przewidywana jest do kończ b.r.
Szacunkowa wartość realizowanego zadania wyniesie około 155 000 zł, w tym:
- 50 000 zł (dofinansowanie ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie),
- 25 000 zł (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie),
- 80 000 zł (wkład własny Miasta Jasła).
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Budowa brakującego odcinka obwałowania na rzece Ropie.

Rozpoczęła się budowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie
w km 2 + 850 – 3 + 210 o długości 360 m. Inwestorem w/w. zadania inwestycyjnego
jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Plac budowy
przekazany został wykonawcy tj. Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych i Drogowych
w Krośnie w dniu 4 września 2012 r. Termin realizacji przedmiotowej inwestycji według
zawartej umowy to 31.09.2013 r. Wartość budowanych zabezpieczeń
przeciwpowodziowych to około 1 490 000 zł.
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Według informacji uzyskanych od Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Rzeszowie wartość robót do zrealizowania w 2012 r. to 1 200 000 zł,
natomiast pozostałe prace wykonywane będą w 2013 r. Na dzień 10.10.2012 r.
wartość wykonanych już prac obejmuje kwotę około 550 000 zł (w tym wykonano już
2/3 muru oporowego z szczelnych ścianek „Larsena” wraz z wypełnieniem
i zbrojeniem). Prowadzone są prace związane z wycinką drzew, zdjęciem humusu,
założeniem rur ochronnych, likwidacją garaży kolidujących z projektowaną trasą wału
przeciwpowodziowego, uszczelnianiem i usypywaniem wału ziemnego.
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4 października – odbyło się Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu
Wodnego Górnej Wisły, do której od września br. zostałem powołany. Rada jest
organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego składa się z 30
członków zgłoszonych przez: organy samorządu terytorialnego, organizacje
gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną,
a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nie należących do
Skarbu Państwa. Członkowie powoływani są na okres 4 lat.



Wykonano modernizację stadionu sportowego na osiedlu Jasło - Hankówka w Jaśle.
Stadion wyposażony został w dwie przenośne trybuny sportowe na 67 miejsc
każda, chodnik prowadzący do trybun oraz piłkochwyt do ochrony planowanego
placu zabaw. Łączny koszt modernizacji wyniósł 69.376,13 zł. Dofinansowanie na
ten cel ze środków Województwa Podkarpackiego w ramach programu „Bezpieczne
boiska Podkarpacia” wynosi 30.000,00 zł.



Na boisku sportowym na Osiedlu Jasło - Krajowice wykonano 2 aluminiowe,
profesjonalne bramki piłkarskie. Łączny koszt
dostawy i montażu wyniósł
7.990,08 zł.
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Realizacja uchwał
W okresie od 28 sierpnia do 15 października zrealizowano:


uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXIX/286/2012 w sprawie zgody na dokonanie
zamiany nieruchomości o pow. 0,0027 ha obejmującej działkę ewid. nr 39/45
położoną w Jaśle, Obręb Nr 10-Sobniów stanowiącą własność Miasta Jasła, na
nieruchomość o pow. 0,0033 ha obejmująca działkę ewid. nr 39/43 położoną w Jaśle
Obręb Nr 10-Sobniów stanowiącą własność Pana Tomasza Kwilosza. W dniu
04.10.2012 r. zawarto akt notarialny (umowa zamiany) Rep. A. Nr 6544/2012
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 100 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami,
dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 70 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.
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 28 sierpnia –22 najzdolniejszych uczniów
jasielski szkół podstawowych i gimnazjów
odebrało stypendia Burmistrza Miasta Jasła.
Dziewiętnaścioro z nich zostało docenionych
za wyniki w nauce, trzy – za wybitne,
udowodnione na arenie ogólnopolskiej lub
międzynarodowej, osiągnięcia w jednej
dziedzinie.
 29 sierpnia – dwanaście par
małżeńskich zostało uhonorowanych
„Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”. Medale zostały nadane
postanowieniem prezydenta RP z dnia 26
czerwca 2012 r. W imieniu Bronisława
Komorowskiego odznaczenia Jubilatom
wręczył Andrzej Czernecki, burmistrza
miasta.
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 31 sierpnia – zakończenie
programu Trener Osiedlowy,
w którym bezpłatnie uczestniczyło
około 250 dzieci i młodzieży.
Program, który trwał przez całe
wakacje, prowadzony był na siedmiu
jasielskich osiedlach: Rafineria,
Gamrat, Kopernika, Śródmieście,
Mickiewicza, Hankówka
i Sobniów.

 2 września – Dzień Solidarności
i Wolności – rocznica podpisania
porozumień sierpniowych. Organizator
uroczystości: Burmistrz Miasta Jasła oraz
Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ
Solidarność Oddział w Jaśle
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 4 września - konferencja
dotycząca "Wdrażania programu
ochrony przed powodzią
w dorzeczu górnej Wisły na
Podkarpaciu". Głównym
organizatorem konferencji była
Wojewoda Podkarpacki
Małgorzata ChomyczŚmigielska, a jednym
z prelegentów Jerzy Miller,
pełnomocnik rządu ds. Programu
ochrony przed powodzią
w dorzeczu górnej Wisły. Wśród
zaproszonych gości były władze
samorządowe pięciu
powiatów: brzozowskiego,
dębickiego, jasielskiego,
krośnieńskiego i strzyżowskiego.
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 6 września - Andrzej Czernecki
odebrał z rąk Władysława
Kanewskyego, konsula Generalnego
Ukrainy w Lublinie, Dyplom Ambasady
Ukrainy w RP za znaczący wkład
w rozwój stosunków ukraińsko-polskich.
Uroczyste wręczenie wyróżnienia
odbyło w Krasiczynie podczas
obchodów XXI rocznicy uzyskania
niepodległości przez Ukrainę.

 12 września – wernisaż
wystawy „Żołnierz polski na
frontach II wojny światowej”

MIASTO JASŁO
 14 września – otwarto
polski konsulat w Segedynie na
Węgrzech. Pierwszym polskim
honorowym konsulem został
jaślanin Karol Biernacki.
Do obowiązków nowego konsula
należeć będzie udzielanie
pomocy obywatelom polskim
w załatwianiu swoich spraw,
reprezentowanie Polski
w regonie i organizowanie takich
programów, które przybliżają
kulturę polską. W oficjalnych
uroczystościach, które odbyły się
w siedzibie Urzędu
Wojewódzkiego w Segedynie,
uczestniczył Andrzej Czernecki,
burmistrz Jasła
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 14-16 września – Miasto
wzięło udział w
międzynarodowych targach
Rzeszowie w ramach
„Alpejsko-Karpackiego Forum
Współpracy”

 17 września – 12 uczniów
z jasielskich szkół zostało
wyróżnionych w ogólnopolskiej
„Kampanii Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Prace plastyczne
uczniów z Jasła docenione
zostały spośród tysiąca innych.
Oprócz nagród indywidualnych
laureaci i ich opiekunowie
otrzymali możliwość bezpłatnego
wyjazdu do Centrum Nauki
Kopernika w Warszawie. Wyjazd
sponsorowało Miasto Jasło.
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 18 września spotkanie
z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Andrzejem Kraśnickim spotkanie dot. hali
sportowej w Jaśle
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 28 września –Jubileusz 20-lecia jasielskiej
Straży Miejskiej. Straż Miejska w Jaśle powstała
1 lutego 1992 roku na podstawie zarządzenia
Andrzeja Kachlika ówczesnego burmistrza miasta.
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 1 października – wernisaż wystaw „Z atelier Mieczysława
Wieteski – 60 lat fotografowania”. Organizatorem wystawy
była Felicja Jałośińska ze Stowarzyszenia Miłośników Jasła
i Regionu Jasielskiego oraz Jasielski Dom Kultury.
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 5 października – konferencja inaugurująca realizowany przez Związek Gmin Dorzecza
Wisłoki projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej
oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".
W konferencji uczestniczyli m.in. : Dominique Favre, dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, prof. dr Franz Baumgartner, Zhaw Zurich University of Applied
Scienses, Grzegorz Wiśniewski, prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, Mieczysław
Kasprzak, sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Mirosław Karapyta, marszałek
województwa Podkarpackiego. Gospodarzem konferencji był przewodniczący Zarządu ZGDW
Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.
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 8 października – konferencja poświęcona
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „Ręce są do
przytulania”. W konferencji wzięli udział: przedstawiciele
prokuratury, policji, MOPS-u, zespół interdyscyplinarny.
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 13 października – Światowy
Dzień Walki z Cukrzycą.
Burmistrz otrzymał złotą odznakę
„Zasłużony dla Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków”.
Odznaczenie to nadawane jest
przez Zarząd Główny PSD
w Bydgoszczy.

