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Decyzje i zarządzenia
 Zarządzenie Nr III/17/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r.
 Zarządzenie Nr III/18/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 lutego 2012 r.
w sprawie: powołania Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta Jasła.

 Zarządzenie Nr III/19/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów
biurowych i kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miasta Jasła.
 Zarządzenie Nr III/20/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 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 Rewitalizację otwartych przestrzeni rekreacyjnych
Miasta Jasła- I etap współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego’’.
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 Zarządzenie Nr III/21/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 lutego 2012 r.
w sprawie przyznania stypendium w 2012 r. o którym mowa w uchwale Nr
XV/131/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011 r. w sprawie stypendiów
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
 Zarządzenie Nr III/22/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 lutego 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/23/2012 Burmistrz Miasta Jasła z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie: powołani komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,,Nasadzenie i pielęgnacje roślin jednorocznych
i wieloletnich na terenie Miasta Jasła’’.
 Zarządzenie Nr III/24/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 lutego 2012 r.
w sprawie: powołania Lokalnego Zespołu Programowego w celu opracowania
,,Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014’’.
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Zadania realizowane


17 lutego br. została zawarta umowa z Firmą WGS-84 z siedzibą w Warszawie na
sporządzenie dokumentu – „Program Usuwania Azbestu z terenu Miasta Jasła” na
łączną kwotę brutto 26 445, zł. Zamówienie obejmuje: przygotowanie wniosku celem
złożenia do udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki
o pozyskanie środków na dofinansowanie realizacji „Programu Usuwania Azbestu
z terenu Miasta Jasła”, wykonanie inwentaryzacji azbestu na terenie Miasta Jasła,
przygotowanie Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Jasła.
Termin zakończenia prac został ustalony na 31 października 2012 r.



17 lutego br. została zawarta umowa z Firmą EKO-MAST w sprawie: sześciokrotnego
odbioru oraz unieszkodliwienia przeterminowanych leków pochodzących z prowadzonej
zbiórki na terenie miasta Jasła w szacunkowej ilości do 1000 kg za łączną kwotę
5940 zł.



20 lutego br. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na nasadzenie i pielęgnację roślin
jednorocznych i wieloletnich na terenie miasta Jasła. Wpłynęły 2 oferty.
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24 lutego 2012 r. odbyło się otwarcie ofert w pisemnym nieograniczonym przetargu na
dostawę ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na potrzeby rekultywacji
składowiska odpadów w Jaśle przy ul. Żniwnej. Planowana ilość osadów do
wykorzystania przy rekultywacji 6 000 ton. Osady zostaną dostarczone w terminie od
19 marca do 3 sierpnia 2012 r. i będą na bieżąco mieszane z ziemią i wybudowane
w warstwę okrywową.



Przyznane zostały dotacje celowe dla klubów sportowych na realizację przedsięwzięć
o charakterze sportowym. Dotację udzielono 15 klubom sportowym na realizację
16 przedsięwzięć w niżej wymienionych dyscyplinach:
- piłka nożna - 259 tys. zł,
- piłka siatkowa - 150 tys. zł,
- sporty walki - 64 tys. zł,
- pozostałe (pływanie, tenis stołowy, sporty rowerowe, narciarstwo, sporty siłowe) 27 tys.
zł.
Łącznie klubom sportowym przyznano w ramach dotacji 500 tys. zł a wysokość
poszczególnych dotacji zawierała się w przedziale od 2 tys. zł do 200 tys. zł.

MIASTO JASŁO


W ramach organizacji oraz współorganizacji imprez promujących miasto
Jasło:
opracowano
koncepcję
organizacyjno
–
finansową
VII Międzynarodowych Dni Wina. W lutym odbyły się dwa spotkania
organizacyjne.



Miasto Jasło w ramach Plebiscytu: EURO-GMINA organizowanego przez
Fundację Gospodarcza "EURO-PARTNER" otrzymało jedno z głównych
wyróżnień. Wręczenie certyfikatów i pamiątkowych statuetek odbędzie się
27 marca br. w Rzeszowie.



W dniach 16-17 lutego 2012 r. odbyło się spotkanie Zespołu Badawczego
projektu „Innowacyjna platforma współpracy sieci miast Euroregionu
Karpackiego” na temat opracowania materiałów promocyjnych projektu.



Wspólnie z Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców zorganizowano
wyjazd jasielskich przedsiębiorców do Truskawca w dniu 17 lutego 2012 r.
Kilka jasielskich firm nawiązało kontakty gospodarcze z firmami z Truskawca.
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Wystąpiono do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Krakowie o przekazanie dwóch zabytkowych wagonów z początku wieku.

Prace przy aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020.


Odbyto spotkanie z J. Rodzeniem - Dyrektorem Departamentu Strategii
i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego na temat pracy przy aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa.



Początkiem marca br. planowane jest spotkanie z prof. J. Hausnerem na
temat współpracy (pomoc konsultacyjna i ekspercka) przy aktualizacji
Strategii Rozwoju Miasta Jasła.
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Działalność Zarządu skupiała się w szczególności na następujących sprawach:
1.
Projekt
pn.:
„Program
Nr 2005/PL/16/C/PE/007.

poprawy

czystości

zlewni

rzeki

Wisłoki”


Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, wartość Projektu wyniosła
ok. 48 mln euro, z czego 84% stanowiła dotacja. W ramach Projektu wybudowano na terenie
16 gmin (Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek
Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, Miasto Jasło) 600 km
kanalizacji, 90 km wodociągu, 10 oczyszczalni ścieków oraz zmodernizowano
4 oczyszczalnie ścieków i 2 stacje uzdatniania wody, w tym Stację Uzdatniania Wody w Jaśle.
Na większości kontraktów biegną okresy gwarancyjne, odbywają się przeglądy gwarancyjne
obiektów powstałych w ramach projektu. W lutym 2012 r. odbył się przegląd gwarancyjny na
kontrakcie w Krempnej, a w dniu 25.02. odbędzie przegląd na kontrakcie w Osieku
Jasielskim.
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Związek nadzoruje usuwanie przez wykonawców usterek ujawnionych w okresie
gwarancji. Trwa monitorowanie wypełniania przez beneficjentów efektów ekologicznych.
Beneficjenci dostarczyli do Związku raporty za 2011 r. w zakresie wypełniania efektu
ekologicznego, które obecnie są analizowane.



Raport końcowy Projektu został przekazany do Komisji Europejskiej. Związek oczekuje
na akceptację Raportu i przekazanie płatności końcowej, tj. 10% dofinansowania
projektu w kwocie ok. 4 mln EURO. Ministerstwo Finansów przekazało do Komisji
Europejskiej Deklarację oraz Raport Zamknięcia dla Projektu.

2.

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



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
budowę 90,2 km wodociągu wraz z 6 hydroforniami i 2 zbiornikami wody, budowę 11,6
km kanalizacji sanitarnej wraz z 2 pompowniami ścieków, modernizację 2,4 km
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Jasła, modernizację 2 oczyszczalni ścieków,
w tym oczyszczalni ścieków w Jaśle.

czystości

zlewni

rzeki

Wisłoki

–

Etap

II”
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 Na kontrakcie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola
Żyrakowska” odebrany został I etap zadania obejmujący budowę kompletnego
reaktora wraz z komorą zasuw, wykonanie instalacji technologicznych, instalacji
elektrycznej i AKPiA, wykonanie sieci zewnętrznych. Aktualnie w ramach II etapu
powyższego zadania trwa końcowy etap rozruchu technologicznego oczyszczalni
ścieków. Po jego zakończeniu odbywać się będzie eksploatacja próbna.
 Obecnie trwa postępowanie przetargowe na usługi Inżyniera Kontraktu dla
Projektu. Do Instytucji Wdrażającej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie złożono wniosek o płatność na kwotę 1 016 057,28
PLN. Opracowywane i weryfikowane są dokumentacje przetargowe na realizację usług
dotyczących promocji Projektu.

3. 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.
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Opracowano Kompletną Propozycję Projektu (KPP) obejmującą m.in. studium
wykonalności, kosztorysy inwestorskie, program funkcjonalno-użytkowy, audyty
energetyczne budynków użyteczności publicznej wraz z koncepcją techniczną
(w języku polskim i angielskim), która w chwili obecnej podlega ocenie 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. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o refundację
75% wydatków w wysokości 869.900,00 zł poniesionych na opracowanie KPP,
w ramach Funduszu na Przygotowanie Projektów Szwajcarsko – Polskiego
Programu Współpracy. Po zatwierdzeniu KPP spodziewana jest ostateczna
decyzja strony szwajcarskiej w sprawie globalnego dofinansowania Projektu.
W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu będzie
podpisana Umowa w sprawie Realizacji Projektu z Władzą Wdrażającą
Programy Europejskie (spodziewana w połowie 2012 r.), a następnie zostanie
rozpoczęta procedura przetargowa celem wyłonienia Wykonawców kontraktów
usługowych i robót.
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4. Kampania Ekologiczna „Europejskie Słoneczne Dni”.
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zgłosił swój udział w „Europejskich
Słonecznych Dniach”. Jest to kampania o charakterze edukacyjnym
i informacyjnym realizowana w 19 krajach europejskich, której celem jest
ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej,
w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów
fotowoltaicznych. Krajowym koordynatorem kampanii jest Instytut Energetyki
Odnawialnej w Warszawie, natomiast europejskim koordynatorem jest
European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli.
W ramach „kampanii słonecznej” Związek planuje przeprowadzenie akcji
edukacyjnej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu 20
gmin należących do Związku obejmującej: „bieg po słońce”, pokazy solarne,
quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Związek ubiega się
o dofinansowanie projektu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
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5. Seminarium nt. „Metoda KWADRANT – EkosystEM w gospodarce
ściekowo–osadowej oraz biodegradacji odpadów”.

Organizatorami seminarium byli: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki oraz
Stowarzyszenie EkosystEM – Dziedzictwo Natury. Seminarium odbyło się
21.02.2012r. w Jaśle, celem seminarium było przedstawienie praktycznych
efektów stosowania metody KWADRANT – EkosystEM, opartej na
kompozycjach
niemodyfikowanych
pożytecznych
mikroorganizmów,
wykorzystywanych w gospodarce komunalnej, która pozwala m.in. na
wyeliminowanie uciążliwości odorowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji
oczyszczalni i kompostowni. W seminarium uczestniczyli burmistrzowie
i wójtowie Związku oraz przedstawiciele zakładów komunalnych z terenu
20 gmin Związku.
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Inwestycje i remonty


16 lutego br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie kompleksu boisk sportowych
”Moje Boisko Orlik 2012” wraz z rozbudową budynku szkolnego o budynek
zaplecza (szatnie) położonych w Jaśle przy ulicy Szkolnej.



Podpisano umowę na wykonanie: rewitalizacji ogródka jordanowskiego, placu
zabaw na Osiedlu Mickiewicza, placu zabaw na Osiedlu Ulaszowice, placu zabaw
na Osiedlu Kopernika. Wartość robót wynosi 4.684.404,38 zł. Wykonawcą jest
firma PPHU „MEGBUD”. Termin realizacji zadania do 30.08.2012 r.



22 lutego br. przekazano plac budowy pod wykonanie: rewitalizacji ogródka
jordanowskiego, placu zabaw na Osiedlu Mickiewicza, placu zabaw na Osiedlu
Ulaszowice, placu zabaw na Osiedlu Kopernika.
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FUNDUSZE UNIJNE
15 lutego br. Został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania pn.:
,,Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła - I etap’’
współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe- Handlowe MEGBUD, Krzysztof Cetnar z Tarnowa. Wartość realizowanych
robót wynosi: 4 669 594,25 zł. Zakres: rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego,
zagospodarowanie otwartych i ogólnodostępnych placów zabaw na osiedlach
Kopernika (ul. Metzgera), Ulaszowice (ul. Na Kotlinę) i Mickiewicza (ul. Słowackiego).
Wartość ogółem projektu: 8 488 011,06 zł.- dofinansowanie z EFRR 85% tj.: 7 196
792,99 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Województwem Podkarpackim
i Jasielską Spółdzielnią Mieszkaniową w Jaśle. Obecnie Miasto Jasło przygotowuje
się do ogłoszenia przetargu na pozostałą część robót budowlanych tj. budowę parku
linowego w Jaśle oraz budowę toru dla rowerów BMX w Jaśle.
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Ważne informacje


10 lutego 2012 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle przesłał na
konto Urzędu Miasta Jasła należność od Invest Bis Sp. z o.o. w Warszawie
w wysokości 369.157,34 zł.



24 lutego 2012 r. dokonana została darowizna na rzecz Miasta Jasła w wysokości
600.000,00 zł. przez Firmę P.H. HAND POL SERVIS Sp. z o.o.



W Wydziale Oświaty trwają przygotowania projektu uchwały w sprawie
samorządowego regulaminu wynagradzania nauczycieli. Projekt wysłano do
konsultacji ze związkami zawodowymi.



Trwają przygotowania do wdrożenia 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
(dokumentacja do przetargu na pomoce dydaktyczne).
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Opracowano i przesłano do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Przemyślu wniosek o dofinansowanie renowacji bramy głównej starego
cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle. Z kolei do Urzędu Marszałkowskiego
przesłano wniosek o dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobku
Ś.P. Antoniego Kleczkowskiego. Trwają prace przy przygotowaniu
dokumentacji kompleksowej restauracji zabytkowej Glorietki w Parku Miejski.



Biuro Wspierania Inicjatyw Społecznych świadczy bieżące wsparcie dla
organizacji pozarządowych – m.in. wyjazd słuchaczy Jasielskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Kongres do Warszawy /marzec 2012/,
przygotowywanie planów wydawniczych na 2012 rok razem ze
Stowarzyszeniem Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 60 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami
szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 40 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.
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 1 lutego
powołanie Antoniego Pikula na stanowisko
I- go zastępcy burmistrza Jasła. Do
obowiązków nowego zastępcy będzie
należało nadzorowanie pionem infrastruktury
technicznej, a więc sprawowanie kontroli nad
wydziałem inwestycji, ochrony środowiska,
planowania przestrzennego, geodezji,
zamówień publicznych oraz gospodarki
mieniem.

 1 lutego
Pianiści z Rosji, Ukrainy i Polski zagrali
koncerty Beethowena w JDK. Na
zaproszenie burmistrza do Jasła
przyjechali uczestnicy VII
Międzynarodowego Forum
Pianistycznego „Bieszczady bez granic”
w Sanoku.
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 3 lutego
w Muzeum Regionalnym w Jaśle odbył się
wernisaż wystawy „Emalia malowane
ogniem”. Słowacko-polską grupę „Emalia”
tworzą: Mikulaš Lovacký, Tibor Kopócs,
Ingrid Kovacsova, Renata Trasovicová,
Katarina Matinova, Małgorzata Samborska,
Jan Kukułka, Wiesław Czechowicz i Bogdan
Samborski .

 14 lutego
spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot.
realizacji przez MOPS ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Na spotkaniu poruszone
zostały zagadnienia związane z
zadaniami gminy i powiatu m.in.
poradnictwo psychologiczne, prawne,
mediacje, rola asystenta rodziny i piecza
zastępcza.
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 15 lutego
promocja książki T. Łopatkiewicza
„Karykatury z teki Stanisława Kochanka”
Miejska Biblioteka Publiczna

 20 lutego
spotkanie z Mirosławem Karapytą,
marszałkiem województwa podkarpackiego.
Na spotkaniu poruszone zostały kwestie
związane ze: złożonymi przez miasto
wnioskami na usuwaniem skutków powodzi,
dostępności komunikacyjnej Jasła, objęciem
Jasła programem naprawczym w związku z
zanieczyszczeniami pyłem PM 10. Poruszone
zostały również sprawy związane z kwestią
dostępności skansenu Karpacka Troja,
a także z gospodarką odpadami.
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 24 lutego
konferencja naukowa poświecona Hugonowi
Steinhausowi w 40. rocznicę śmierci. Gośćmi
konferencji byli m.in. naukowcy/matematycy
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Politechniki Wrocławskiej, Politechniki
Rzeszowskiej i Akademii Świętokrzyskiej
w Kielcach.

 25 lutego
Zawody Narciarskie o Puchar
Burmistrza Miasta Jasła - Chyrowa
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 luty/marzec
Miasto Jasło w ramach
programu „Zima na sportowo
– popularyzacja narciarstwa
biegowego” prowadzi
bezpłatne zajęcia dla dzieci
ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Na realizację
programu miasto otrzymało
20 tys. zł z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, natomiast
wkład własny w wysokości 25
tys. zł. pochodzi ze środków
Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii. Z pieniędzy
Miasto zakupiło Skuter
śnieżny oraz 21 par nart
biegowych, kijków i butów.

