
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 1

AndrzejCzernecki
Burmistrz  Jasła

Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 
od 29 maja do 25 czerwca 2012 roku

MIASTO JASŁO



Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 2

DECYZJE I ZARZĄDZENIA 

ZADANIA REALIZOWANE

INWESTYCJE I REMONTY

FUNDUSZE UNIJNE  

SPOTKANIA I WYDARZENIA 

MIASTO JASŁO



Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 3

MIASTO JASŁO

 Zarządzenie Nr III/83/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na „Remont chodnika przy ulicy Towarowej w Jaśle”.

 Zarządzenie Nr III/84/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego

nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Asnyka 10 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/85/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie: opracowania na 2012 r. planu dofinansowania form doskonalenia

zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat,

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli szkół, dla których

organem prowadzącym jest Miasto Jasło oraz form i specjalności kształcenia, na które

przysługuje dofinansowanie.

Decyzje i zarządzenia
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 Zarządzenie Nr III/86/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r.

 Zarządzenie Nr III/87/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na „Remont, prace konserwatorskie altany parkowej

Glorietka w Parku Miejskim w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/88/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Kierownika

Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/89/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert

w ramach otwartego konkursu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.



 Zarządzenie Nr III/90/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację otwartych przestrzeni rekreacyjnych
Miasta Jasła- II etap” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego.

 Zarządzenie Nr III/90a/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 czerwca 2012 r.
w sprawie: wyboru ofert i przyznania środków dla organizacji pozarządowych na
realizację zadania publicznego wypoczynek dzieci i młodzieży.

 Zarządzenie Nr III/91/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 czerwca 2012 r.
w sprawie: przyznania nagród za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu w 2011 r.

 Zarządzenie Nr III/92/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu Miasta Jasła na 2012 r.

 Zarządzenie Nr III/93/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie: w sprawie wysokości cen stosowanych przez Zakład Miejskiej Komunikacji
Samochodowej w Jaśle za usługi przewozowe.

MIASTO JASŁO



 Zarządzenie Nr III/94/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia konkursów przeprowadzonych na podstawie zarządzenia
Burmistrza Miasta Jasła Nr III/72/2012 z dnia 17 maja 2012 r. na stanowisko
dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 7, Zespołu Szkół
Miejskich nr 3, Zespołu Szkół Miejskich nr 4, Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola
Miejskiego nr 3, Przedszkola Miejskiego nr 9, Przedszkola Miejskiego nr 10,
Przedszkola Miejskiego nr 11, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

 Zarządzenie Nr III/95/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 czerwca 2012 r.
w sprawie: ustanowienia pełnomocnika ds. rozwoju informatyzacji w Urzędzie Miasta
w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/96/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 czerwca 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Jaśle przy
ul. Słowackiego 8.

 Zarządzenie Nr III/97/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 czerwca 2012 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w przedszkolach,
gimnazjach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło.
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 Zarządzenie Nr III/98/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie; powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na
sprzedaż kompleksów działek położonych w Jaśle obr. 9- Górka.

 Zarządzenie Nr III/99/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na
realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej, które może być
dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła w 2012 r.

MIASTO JASŁO
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 Wspólnie z Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców zorganizowano wizytę

ukraińskich przedsiębiorców w Jaśle w dniach 25-27 maja 2012 r. w ramach

współpracy gospodarczo-handlowej Jasła z miastem partnerskim Truskawiec.

 Przygotowano i wystąpiono z wnioskiem do WFOŚiGW o dofinansowanie zakupu

agregatu pompowego w kwocie 15 tys. zł.

 Zatwierdzono arkusze organizacji szkól i przedszkoli na rok szkolny 2012/2013.

 Przeprowadzono konkursy na dyrektorów 4 szkół (SP nr 2, SP nr 7, ZSM nr 3,

ZSM nr 4) i 5 przedszkoli (PM nr 2, PM nr 3, PM nr 9, PM nr 10, PM nr 11).

 13.06.2012 r. ogłoszono ponownie przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na

realizację zadania pn. „Remont, prace konserwatorskie altany parkowej GLORIETKA

w Parku Miejskim”.

 Ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury. Wyniki

konkursowe mają zostać podane do 6 lipca br.

 13 czerwca br. zostało zawarte porozumienie z Ministrem Gospodarki dotyczące

realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

Miasta Jasła” – koszt 26 445 zł, dotacja 21 100 zł.

Zadania realizowane
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje następujące projekty:

 Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata

2007-2013 Działanie 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.

RLM”. Wartość Projektu: ok. 54 mln zł, dofinansowanie: ok. 63%. Projekt obejmuje

8 kontraktów (9 zadań) na roboty budowlane oraz 3 kontrakty usługowe.

W ramach Projektu wybudowane będzie 90,2 km wodociągu wraz z 6 hydroforniami

i 2 zbiornikami wody, 11,6 km kanalizacji sanitarnej wraz z 2 pompowniami ścieków,

zmodernizowane 2,4 km kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Jasła, zmodernizowane

2 oczyszczalnie w tym oczyszczalnie ścieków w Jaśle.

 Trwają prace przy sporządzaniu III wniosku o płatność na II kwartał 2012 roku, WFOŚiGW

dotychczas zatwierdził dwa wnioski o płatność za VI kwartał 2011 i I kwartał 2012 r.



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 uzyskał dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu

Współpracy w wysokości 62,1 mln zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.

1 czerwca br. została podpisana przez Rząd Szwajcarii (reprezentowany przez

Szwajcarską Agencję Rozwoju i Współpracy SDC) i Rząd Rzeczpospolitej Polskiej

(reprezentowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) umowa w sprawie

Projektu. W ramach Projektu planowana jest instalacja kolektorów słonecznych na

117 obiektach użyteczności publicznej, 4.266 domach prywatnych oraz instalacja

układów fotowoltaicznych na 4 basenach sportowych na terenie 20 Gmin Związku.

25 czerwca br. zostanie podpisana umowa w sprawie realizacji projektu.

W najbliższym czasie na terenie każdej z 20 gmin należących do ZGDW, odbędą się

spotkania z mieszkańcami w celu omówienia zagadnień związanych z projektem.

MIASTO JASŁO



System Gospodarki Odpadami.

 W związku z aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Związek

prowadził działania koordynujące w kierunku utworzenia wspólnego regionu gospodarki

odpadami dla gmin z rejonu jasielskiego i zainteresowanych gmin z powiatu

krośnieńskiego. Do Marszałka Województwa Podkarpackiego kierowano stanowiska

i opinie w sprawie kolejnych projektów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

 Związek zawarł umowę z firmą konsultingową Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania, na

opracowanie koncepcji wdrożenia systemu gospodarki odpadami dla gmin powiatu

jasielskiego i zainteresowanych gmin powiatu krośnieńskiego. Firma wykonała analizę

obecnej sytuacji gmin w związku ze wskazaniami projektu WPGO oraz oceniła stan

posiadania w zakresie funkcjonowania instalacji regionalnych i instalacji zastępczych

i zaproponowała w ramach WPGO optymalny region gospodarki odpadami.

 W związku z trwającym procesem ostatecznego uzgadniania Wojewódzkiego Planu

Gospodarki Odpadami, uwagi Związku zostały przekazane w dniu 18.06.2012r.

Marszałkowi Województwa, podobne opinie skierowały do Marszałka zainteresowane

gminy. Uwagi dotyczyły w szczególności prośby o wyodrębnienie z regionu Południowo-

Zachodniego tzw. regionu „jasielskiego” obejmującego gminy: Miasto Jasło, Brzyska,

Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn,

Tarnowiec, Chorkówka, Jedlicze i Miejsce Piastowe.
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Inwestycje i remonty   

 Rozpoczęto remont chodnika przy ulicy Towarowej w Jaśle. Wartość robót

124.759,38 zł. Wykonawcą robót jest ZPHU „Romax”. Termin realizacji zadania do

końca sierpnia br.



 Wykonano remont chodnika przy ulicy Hubalczyków w Jaśle na powierzchni 391m2.

Wartość robót 31.257,37 zł. Wykonawca robót był FUH Keson II s.c., Jasło .
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 Wykonano warstwę podbudowy na powierzchni 540 m2 na ulicy dojazdowej

o symbolu KL 1, na osiedlu Na Kotlinę. Wartość robót 23.200,00 zł. Wykonawcą

robót była firma: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew Jagodziński.
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 Wykonano remont chodnika przy ulicy Gołębiej w Jaśle. Remont polegał na

przebudowie chodników na powierzchni 110 m2 oraz ułożeniem nowej nawierzchni

asfaltowej. Wartość robót wnosi 17.123,14 zł. Wykonawcą robót był ZPHU „Romax”.
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 Zawarto umowę na wykonanie remontu chodnika na powierzchni 165 m2 przy ulicy

Klasztornej w Jaśle. Wartość robót wynosi 20.319,88 zł. Wykonawcą robót będzie

firma ZPU ALIMA z Jasła . Termin realizacji zadania do 31.07.2012 r.

 Trwają prace związane z cząstkowym remontem nawierzchni ulic na osiedlu:

Mickiewicza, Hankówka, Kopernika, Górka Klasztorna, Na Kotlinę oraz Kaczorowy

w ramach bieżącego remontu ulic. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót

Drogowe- Mostowych Sp. z o.o w Jaśle.

 Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ulicy Rzemieślniczej w Jaśle. Wartość

robót wynosi 31.900,00 zł. Wykonawcą robót jest firma Instalatorstwo Elektryczne

Andrzej Kachlik. Termin realizacji zadania do 10.08.2012 r.

 Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ulicy Różanej w Jaśle. Wartość robót

wynosi 36.420,00 zł. Wykonawcą robót jest firma P.H.U. ELEKT Czesław Fiałkiewicz.

Termin realizacji zadania do 10.08.2012 r.
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 Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ulicy Jodłowej w Jaśle. Wartość robót

wynosi 22.950,00 zł. Wykonawcą robót jest firma Elektromontaż Rzeszów

Sp. z o.o. oddział w Jaśle. Termin realizacji zadania do 10.08.2012 r

 Otrzymano Promesę w ramach środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków

klęsk żywiołowych, na dofinansowanie następujących zadań:

1) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania

pn. „Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Podzamcze wraz z odbudową ul. Podzamcze

na odc. 80 m, w km 0+170-0+250”. Wysokość dotacji wynosić będzie nie więcej niż

80.000 zł.

2) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania

pn. „Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Leśnej wraz z odbudową ul. Leśnej na odc.

100 m, w km 0+400-0+500”. Wysokość dotacji wynosić będzie nie więcej niż

25.000 zł.
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 1 czerwca br. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.

„Przebudowa placu targowego - Zielonego Rynku w Jaśle” ze środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowity koszt projektu wynosi 1.509.324,35 zł, wartość dofinansowania

920.319,00 zł.

 Zakończona została ocena strategiczna wniosku pn. „Odbudowa dróg na terenie

Miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi” złożonego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Wniosek uzyskał 105,63 pkt. (I miejsce na liście rankingowej). Trwa procedura

dotycząca przygotowania umowy o dofinansowanie. Całkowity koszt projektu wynosi

553 771,69 zł, wartość dofinansowania z EFRR 526 083,10 zł.

MIASTO JASŁO

FUNDUSZE UNIJNE   



 W związku z realizacją „Profesjonalna kadra – Sprawny urząd” współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

odbyły się szkolenia dla liderów i kadry kierowniczej (25 osób) z zakresu

zarządzania operacyjnego. Ponadto, zostały przeprowadzone badania ankietowe

klientów i pracowników Urzędu Miasta w Jaśle, których celem było poznanie opinii

ww. grup na temat funkcjonowania Urzędu.

 W wyniku przeprowadzonych badań opracowane zostały następujące analizy:

- „Raport z badania poziomu satysfakcji klientów Urzędu Miasta w Jaśle”,

- „Raport z badania poziomu satysfakcji pracowników Urzędu Miasta w Jaśle”.

Wyniki analiz przedstawiono liderom samorządowym oraz kadrze kierowniczej.
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 24.05.2012 r. rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na najem budynku

o pow. 72,73m² przy ul. Floriańskiej. Cena osiągnięta w przetargu 1 220,00zł + 23%

VAT (miesięcznie).

 30.05.2012 r. rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu

użytkowego o pow. 16,66m² przy ul. Asnyka.. Cena osiągnięta w przetargu 900,00zł

+ 23% VAT (miesięcznie).

 Uchwała Nr XXIV/237/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26.04.2012 r. w sprawie

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Ustanowiono służebność

gruntową na działce ewid. nr 35 położonej w Jaśle obr. 20 – Podzamcze.. Akt

Notarialny Rep. A. numer 3608/2012 z dnia 01.06.2012 r.

 Uchwała Nr XIII/112/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29.08.2011 r. w sprawie

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym. Sprzedano

działki ewid. nr 1628/47 i nr 1633/71 położone w Jaśle obr.9 – Górka za cenę

53 469,33zł brutto oraz działki ewid. nr 1625/19, nr 1628/45 i nr 1628/46 położone

w Jaśle obr. 9 – Górka za cenę 69 300,66zł brutto. Akt Notarialny Rep. A. numer
1847/2012 z dnia 13.06.2012 r.

MIASTO JASŁO

Realizacja uchwał
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 60 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami 

szkół, przedstawicielami instytucji 
i stowarzyszeo oraz 50 indywidualnych spotkao 

z mieszkaocami Jasła.

MIASTO JASŁO
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 1 – 3 czerwca –

800 zawodników 

z 9 krajów wzięło udział 

w Wyszehradzkim Festiwalu Sportu 

Jasło 2012. 44 zespoły z 11 państw 

wzięły udział 

w czterech międzynarodowych 

turniejach: siatkówce dziewcząt

i chłopców, piłce nożnej i judo
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 1 czerwca – w Urzędzie Marszałkowskim 

podpisana została umowa na dofinansowanie   

zadania ,,Przebudowa placu targowego- Zielonego 

Rynku w Jaśle”. Całkowity koszt projektu wynosi 

1.509.324,35 zł, wartość dofinansowania 

920.319,00 zł. 
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 1 czerwca - Rządy Szwajcarii

i Rzeczypospolitej Polskiej podpisały 

umowę w sprawie projektu "Instalacja 

systemów energii odnawialnej na 

budynkach użyteczności publicznej 

oraz domach prywatnych na terenie 

gmin należących do Związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki”. Wartość całego 

projektu to niemal 83 mln zł, 

dofinansowanie 62 miliony. Projekt 

ZGDW znalazł się wśród ośmiu 

kolejnych kontraktów zawartych przez 

rządy obydwu państw w ramach 

Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy.
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 4 czerwca – podsumowanie akcji 

XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

Dzieciom. Miasto Jasło było partnerem 

akcji. 
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 5 czerwca – po raz XIV 

zorganizowano konkurs na 

zbiórkę zużytych baterii. 

Wzięło w nim udział 1103 

przedszkolaków 

z 11 jasielskich przedszkoli 

oraz 3885 uczniów z 12 szkół 

podstawowych i gimnazjów. 

Ogółem zebrano 154 tysiące 

688 sztuk zużytych baterii, 

w tym 65 tys. 652 szt. 

w przedszkolach i 89 tys. 036 

szt. w szkołach.



Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 27

MIASTO JASŁO

 13 czerwca – Dzień Patrona Miasta – obchody 

rozpoczęła msza św. w intencji mieszkańców Jasła, 

koncelebrze przewodniczył ks. bp Leon Mały, biskup 

pomocniczy archidiecezji lwowskiej. 

Dzień wcześniej u  św. Antoniego gościły przedszkolaki.
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MIASTO JASŁO

 16 czerwca – Cyklokarpaty –

Jasielski Maraton Rowerowy, Miasto 

Jasło  było współorganizatorem 

imprezy. 
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MIASTO JASŁO

 16 czerwca – Dzień Dziecka

organizowany przez Młodzieżowy Dom 

Kultury, Miasto Jasło było

współorganizatorem imprezy.
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MIASTO JASŁO

 17 czerwca – piłkarze Czerni Jasło 1910  

awansowali do III ligi.
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MIASTO JASŁO

 19 czerwca – promocja książki 

gen. Dyw. Fryderyka Czekaja „Wędrówki 

z mundurem po świecie”. Publikacja ma 

charakter wywiadu, którego

gen. dyw. Fryderyk Czekaj udzielił 

Romanowi Małkowi, redaktorowi „Echa 

Rzeszowa”. 
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MIASTO JASŁO

 22 czerwca - w ramach obchodów 

Dni Jasła odbyła się Żakinada – młodzież 

otrzymała klucze do bram miasta.
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MIASTO JASŁO

 22 czerwca - koncert muzycznych 

przebojów Jerzego Dudusia 

Matuszkiewicza. Podczas koncertu został 

oficjalnie odczytany akt nadania tytułu 

"Honorowy Obywatel Miasta Jasła" Jerzemu 

Dudusiowi Matuszkiewiczowi, autorowi 

takich szlagierów jak: "Czterdziestolatek", 

"Wojna domowa" czy "Janosik".
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MIASTO JASŁO

 23 czerwca – zakończenie roku 

akademickiego Jasielskiego Uniwersytetu 

Dziecięcego .
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MIASTO JASŁO

 23 czerwca- obchody Święta Pułkowego -

20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III 

Sobieskiego.



Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 36

MIASTO JASŁO

 23 czerwca- Dni Jasła

- Munduriada.
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 23 czerwca – Dni Jasła, 

Dzień Kultury Romskiej

 23 czerwca – Dni Jasła

koncert zespołu  Black Jack.
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 24 czerwca – Dni Jasła,

koncert Mateusza Mijala z zespołem 

Chłopacy oraz Michała Szpaka z zespołem.
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 24 czerwca – Dni Jasła,

„Nowe brzmienie” - dyskoteka


