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Decyzje i zarządzenia
 Zarządzenie Nr III/176/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 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/ 177/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 października 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 „Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych
i placów na terenie Miasta Jasła” oraz do badania i oceny oferty.

 Zarządzenie Nr III/178/2012 r. z dnia 30 października 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 „Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest
Burmistrz Miasta Jasła” oraz do badani i oceny ofert.
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 Zarządzenie Nr III/179/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 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/180/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 listopada 2012 r,
w sprawie: powołania Komisji odbioru robót objętych Umową Nr WI.272.52.2012
z dnia 11.05.2012 r. „Odbudowa ulicy Wyspiańskiego i ulicy Lenartowicza w Jaśle
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”.
 Zarządzenie Nr III/181/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 listopada 2012 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu obiektów inżynieryjnotechnicznych celem oceny ich stanu technicznego i przydatności oraz ich
przygotowania na potrzeby prowadzenia zabiegów sanitarnych i specjalnych w ramach
relacji zadań obrony cywilnej.
 Zarządzenie Nr III/182/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 listopada 2012 r.
w sprawie: zasad opracowania planu obrony cywilnej miasta Jasła.
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 Zarządzenie Nr III/183/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 listopada 2012 r.
w sprawie: zmiany budżetu miast Jasła na 2012 rok oraz zmiany planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.
 Zarządzenie Nr III/184/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie: powołania Komisji odbioru końcowego robót objętych umową
Nr FE.042.21.7.2011 z dnia 3.10.2011 zadania inwestycyjnego p.n. ’’Rekultywacja
terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego.

 Zarządzenia Nr III/185/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 listopada 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na
sprzedaż nieruchomości obejmującą zabudowę działki ewid. Nr 263 o pow. 0,1663 ha
położoną w Jaśle Obręb Nr 16- Kaczorowy.
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Zadania realizowane


31.10.2012 r. w Bardejovie na Słowacji odbyło się zakończenie projektu pod nazwą
„Zwiedzić polsko-słowackie pogranicze z siodełka roweru”, którego partnerem było
Miasto Jasło. Udział w spotkaniu wziął zastępca burmistrza Jasła Leszek Znamirowski
wraz z pracownikami Urzędu Miasta w Jaśle odpowiedzialnymi za realizację projektu.
Projekt przewidywał wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej od miasta Bardejov do
granicy w Ożennej – po stronie słowackiej oraz dodatkowe oznakowanie już istniejącej
trasy rowerowej od przejścia granicznego w Ożennej do Jasła (szlak czerwony).
W ramach projektu wykonano i zamontowano 3 tablice informacyjne, z czego 2 na
terenie miasta Jasła (przy Urzędzie Miasta w Jaśle oraz w Parku Miejskim) oraz jedną
przy drodze powiatowej w miejscowości Dębowiec.
Całkowita wartość projektu, pozyskana i wydatkowana po stronie słowackiej, to około
22 000 Euro. Wkład Miasta Jasła to koszt montażu 3 szt. tablic po stronie polskiej –
1168,50 zł.
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 W dniach 08-09.11.2012 r. w Ambasadzie RP w Budapeszcie odbyła prezentacja

Województwa Podkarpackiego. Oprócz naszego miasta prezentowało się miasto:
Przemyśl i Jarosław oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i Krośnie. W wizycie
uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
W Ambasadzie RP zorganizowana była prezentacja firm polskich i spotkania
z węgierskimi kontrahentami. Z Jasła w zaprezentowały się firmy: Dagmara Sp. z o.o.,
PPHU Astra Sp. z o.o. oraz TRIO Sp. z o. o. oraz prezentacja samorządów
podkarpackich. Miasto Jasło prezentowane było m.in. poprzez: film promocyjny, folder
w języku węgierskim, publikacje w języku angielskim i polskim oraz poprzez produkty
regionalne, takie jak słodycze z Firmy Astra, wędliny ze Spółki Trio, wino z jasielskich
winnic, swoje wyroby prezentowała również Firma Dagmara.
Ponadto miasto Jasło oraz firmy jasielskie zostały zaprezentowane w specjalnym
dodatku do węgierskiego dziennika gospodarczego Napi Gazdaság. Z jasielskich firm
szerzej zaprezentowały się firmy: FA Jafar S.A., Polwax S.A., Orion Enegineered
Carbons Sp. z o.o., Dagmara Sp. z o.o. Firmy te współfinansowały publikację.
W dodatku wymieniono również inne liczące się jasielskie przedsiębiorstwa, takie jak:
Grupa Nowy Styl, Huta Szkła, Naturex, Gamrat, Poszukiwania Nafty i Gazu.
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Inwestycje i remonty


Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie chodników,
ciągów pieszych i placów na terenie miasta Jasła w sezonie zimowym 2012/2013.
Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe
Sp. z o. o. SOL-K-JAS Jasło.



Wysłano zapytania ofertowe na remont chodnika i utworzenie miejsc postojowych
przy ul. 3-go Maja na wysokości sklepu Zgoda. Zakres prac obejmuje
powierzchnię 254 m2.



Wysłano zapytania ofertowe na budowę chodnika przy ul. Kaczorowy. Zakres prac
obejmuje odcinek o długości 220 m.



Wykonano Rewitalizację otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła – etap
II w zakresie: budowy Parku linowego, budowy toru dla BMX, zagospodarowania
terenu Parku linowego i toru BMX. Wartość robót wynosi 1.385.921,74 zł.
Wykonawcą była spółka MOTA- ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Kraków.
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FUNDUSZE UNIJNE
 W ramach projektu „Rewitalizacja otwartych przestrzeni Miasta Jasła” zrealizowano

zadania służące bezpiecznej zabawie dzieci, młodzieży a także dorosłych
mieszkańców. Odnowiono i przygotowano miejsca takie, jak: Ogródek Jordanowski,
Tor BMX i park linowy (Osiedle Gądki „za kładką”), osiedlowe place zabaw – Gamrat
(ul. Mickiewicza), Ulaszowice (ul. Na Kotlinę), Mickiewicza (ul. Słowackiego),
Kopernika (ul, Metzgera) oraz Zespół Pałacowo – Parkowy (ul. Sroczyńskich).
Projekt, którego liderem było Miasto Jasło współfinansowane zostało ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wyniosła 7 850 848, 51 zł a kwota dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła: 6 562 037, 67zł.
Partnerami projektu było Województwo Podkarpackie - Medyczna Szkoła Policealna
im. Rudolfa Weigla w Jaśle reprezentowana przez panią Dyrektor Alicję Dachowską
oraz Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa reprezentowana przez pana Prezesa
Janusza Przetacznika.

MIASTO JASŁO
Rewitalizacja obejmowała między innymi takie działania, jak:


przebudowę Ogródka Jordanowskiego polegającą na przywróceniu dawnej
sprawności technicznej i użytkowej całego obiektu a w szczególności urządzeń
zabawowych, sportowych i rekreacyjnych oraz infrastruktury technicznej.



urządzenie placu zabaw na Osiedlu Gamrat oraz zagospodarowanie otwartych
i ogólnodostępnych placów zabaw na osiedlu Kopernika, Ulaszowice i Mickiewicza



budowa Parku Linowego zainstalowanego na naturalnym drzewostanie. Składa się
z tras o różnym stopniu trudności (np. trasa żółta treningowa do nauki sytemu
asekuracji, trasa zielona przeznaczona dla dzieci od 3 – 12 lat z asekuracją siatek
bezpieczeństwa, trasa niebieska – z asekuracją alpinistyczną)



budowę toru dla rowerów BMX. Na trasach toru wybudowano różnego rodzaju
przeszkody tzw. ”hopki” umożliwiające wykonywanie skoków.



rewitalizację Parku i Pałacu w Zespole Pałacowo – Parkowym Sroczyńskich (prace
obejmowały m.in. prace konserwatorskie elementów budowlanych Pałacu, wykonanie
nasadzeń krzewów ozdobnych itp).
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Ważne informacje


Zbiorcza informacja o odbytych spotkaniach konsultacyjnych na osiedlach.
W okresie od 24 października do 8 listopada 2012 r. odbyły się konsultacje
z mieszkańcami osiedli na temat założeń programowych i finansowych oraz polityki
społeczno - gospodarczej Miasta Jasła na 2013 rok. W spotkaniach uczestniczył
burmistrz Andrzej Czernecki, zastępcy: Antoni Pikul oraz Leszek Znamirowski,
sekretarz, skarbnik, kierownicy wydziałów, komendanci Straży Miejskiej oraz
kierownik MZGO.
Tematy poruszane podczas spotkań dotyczyły:

- oceny stanu gospodarki finansowej Miasta Jasła
- wstępnych założeń finansowych na 2013 r.

- ważniejszych zadań zrealizowanych w 2012 r.
- planowanych zadań do realizacji w 2013 r. na osiedlach

- remontów, prace i zadań wykonanych na osiedlach
- nowego systemu gospodarki odpadami
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30 października odbyły się obrady Kapituły Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie
Kultury za 2012 r. Po rozpoznaniu wniosków, Członkowie Kapituły w wyniku
głosowania postanowili przyznać Nagrodę Miasta Jasła w dziedzinie Kultury za
2012 r. Nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas spotkania wigilijnego
organizowanego w Jasielskim Domu Kultury.



Zakończono budowę placu zabaw na osiedlu Jasło - Krajowice. Plac zabaw
wykonany został przy domu osiedlowym. Składa się z wieży zabawowej, karuzeli,
huśtawki podwójnej, sprężynowca-bujaka oraz huśtawki wagowej. Koszt budowy
wyniósł - 29.992,00 zł.



Wykonanie placu zabaw na osiedlu Jasło - Hankówka. Plac zabaw wykonany
został przy stadionie sportowym. Składa się z wieży zabawowej, huśtawki
podwójnej, sprężynowca - bujaka, huśtawki wagowej oraz dwóch ławek i koszy.
Koszt budowy wyniósł - 17.495,81 zł.



Zakończono budowę boiska rekreacyjnego do siatkówki na osiedlu Jasło Kaczorowy. Boisko o nawierzchni ziemno - trawiastej wybudowano przy domu
osiedlowym. Koszt budowy i zakupu wyposażenia wyniósł 6.101,00zł.
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Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:


uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXIX/286/2012 w sprawie zgody na dokonanie
zamiany nieruchomości o pow. 0,0100 ha obejmującej działki ewid. nr 39/37 i 40/2
położone w Jaśle, Obręb Nr 10-Sobniów stanowiące własność Miasta Jasła, na
nieruchomość o pow. 0,0119 ha obejmującą działki ewid. nr 39/39 i 39/41 położone
w Jaśle Obręb Nr 10-Sobniów stanowiące własność Państwa Hanny i Waldemara
Gradusów. W dniu 16.10.2012 r. zawarto akt notarialny (umowa zamiany) Rep. A. Nr
6851/2012.

 uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXIV/235/2012 w sprawie nabycia na rzecz Miasta

Jasła prawa własności działek ewid. nr 1631/5 i 1633/55 o pow. 0,0157 ha
stanowiących własność Państwa Moniki i Rafała Kielarów oraz działki ewid. nr
1631/8 o pow. 0,0157 ha z przeznaczeniem pod rozbudowę ulicy Bolesława Prusa.
W dniu 30.10.2012 r. zawarto akt notarialny (umowa sprzedaży) Rep. A. Nr
7279/2012
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 30 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami
szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 10 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.
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 31 października w Bardejovie na Słowacji odbyło się
zakończenie projektu pod nazwą „Zwiedzić polsko-słowackie
pogranicze z siodełka roweru”, którego partnerem było
Miasto Jasło
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 8 listopada- spotkanie burmistrza z przedszkolakami
z Przedszkola Miejskiego nr 6
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 11 listopada- otwarcie terenów zrewitalizowanych

