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Decyzje i zarządzenia
 Zarządzenie Nr III/2/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 stycznia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na
realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2013 roku.

 Zarządzenie Nr III/3/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu Programowego w celu opracowania „ Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jasła na lata 2013- 2015”.
 Zarządzenie Nr III/4/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Usługa edukacyjna obejmująca
prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Jasło” w ramach realizacji projektu systemowego pt.
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Mieście Jaśle, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do
badania i oceny ofert.
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 Zarządzenie Nr III/5/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie: powołania w 2013 r. komisji ds. nagród Burmistrza Miasta Jasła dla
nauczycieli.

 Zarządzenie Nr III/6/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert
w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2013 r.
 Zarządzenie Nr III/7/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie planu kontroli na 2013 r.
 Zarządzenie Nr III/8/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia organizacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jaśle.
 Zarządzenie Nr III/9/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 stycznia 2013 r.
w sprawie: wyboru ofert i przyznania środków dla organizacji pozarządowych na
realizacje zadań publicznych w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym na 2013 roku.
 Zarządzenie Nr III/10/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta w Jaśle na 2013 r.
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 Zarządzenie Nr III/11/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Miasta Jasła na 2013 r.
w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej.
 Zarządzenie Nr III/12/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 Zarządzenie Nr III/13/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 stycznia 2013 r.
w sprawie: zmian budżetowych na 2013 r.
 Zarządzenie Nr III/14/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie: wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć o charakterze
sportowym, którym przekazano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu
Miasta Jasła na 2013 r.

 Zarządzenie Nr III/15/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie ofert na
realizacje zadania publicznego z zakresu kultury, dotowanego z budżetu miasta Jasła
w 2013 r. – Konkurs pn.”Organizacja zadań edukacyjno-kulturalnych dla seniorów oraz
lokalnych obchodów Światowego Dnia Osób Starszych”, a wykonany przez podmioty,
o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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 Zarządzenie Nr III/16/ 2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargu ustnego
nieograniczonego na dzierżawę obiektów szaletów miejskich znajdujących się przy
Placu Żwirki i Wigury i Placu „Bazar”, stanowiących własność miasta Jasła.
 Zarządzenie Nr III/17/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów
biurowych i kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miasta w Jaśle.
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Inwestycje i remonty


Podpisano umowę na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w ulicach na
terenie miasta Jasła, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Wykonawcą jest
Zakład Produkcyjno-Usługowy ALIMA.



Podpisano umowę na dostawę i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz
wprowadzenie nowego oznakowania pionowego ulic na terenie miasta Jasła,
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Wykonawcą jest Zakład ProdukcyjnoUsługowy ALIMA, Jasło.



Podpisano umowę na wykonanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych
urządzeń oświetlenia ulic, ciągów pieszych i dróg znajdujących się na terenie
miasta Jasła w celu utrzymania w należytym stanie technicznym. Wykonawcą jest
PGE Dystrybucja S.A., Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Krosno. Termin
realizacji zadania rok 2013.



Podpisano umowę na utrzymanie w należytym stanie technicznym punktów
świetlnych znajdujących się na terenie miasta Jasła oraz ich konserwację.
Wykonawcą jest Firma AUTOMATIC, Trzcinica.
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Ważne informacje


Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej i rozdysponowano środki w wysokości 390 tys zł. Zawieranie
umów z organizacjami pozarządowymi, które otrzymały dotacje
w ramach w/w konkursu.



Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań z profilaktyki
i przeciwdziałania patologiom społecznym. Rozdysponowano środki
w wysokości 110 tys. zł. Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi,
które otrzymały dotacje w ramach w/w konkursu.
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Zostały przyznane dotacje celowe dla 16 klubów sportowych na realizację
18 przedsięwzięć o charakterze sportowym. W ramach dotacji realizowane
będą zadania w niżej wymienionych dyscyplinach:
- piłka nożna - 269,5 tys. zł,

- piłka siatkowa - 151 tys. zł,
- sporty walki - 65 tys. zł,

- pozostałe (pływanie, tenis stołowy, sporty rowerowe, narciarstwo, sporty
siłowe, szachy) 34,5 tys. zł.
Łącznie klubom sportowym przyznano w ramach dotacji 520 tys. zł,
a wysokość dotacji zawierała się w przedziale od 1,5 tys. zł do 200 tys. zł.
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Fundusze Unijne


21 stycznia br. rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami miasta Jasła na
montaż układu solarnego wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem układu
w ramach uczestnictwa w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na
budynkach użyteczności publicznej oraz innych domach prywatnych na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanym za środków
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zakończenie podpisywania umowy
zaplanowane zostało do 28 lutego 2013 r. Poziom współfinansowania 75%.
Dotychczas zweryfikowano pozytywnie 291 wniosków. Trwa weryfikacja
i uzupełnianie kolejnych 107 wniosków mieszkańców.

Wartość projektu dla miasta Jasła wynosi 12.121.135,22 zł, w tym dofinansowanie
z Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy wynosi 8.583.796,30 zł.
Wartość projektu w zakresie montażu kolektorów na domach prywatnych wynosi
8.436.647,69 zł.
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Dofinansowanie uzyskał Projekt pt. „Polsko-słowacki jarmark pogranicza” ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska-Republika Słowacka 2001201. Wartość projektu wynosi 199 020, 08 zł, w
tym dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) wynosi 169 167,07 zł,
ze środków budżetu państwa (10%) w wysokości 19 902,01 zł, ze środków
własnych (5%) wynosi 9 951,00 zł. Projekt w terminie 01.02-31.08.2013 r.
zakłada m.in. realizację pięciodniowego jarmarku pogranicza (czerwiec 2013),
w tym prezentacje produktów regionalnych, degustację polsko-słowackich
potraw regionalnych, realizację dwudniowych warsztatów plastycznych dla
grupy dzieci z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z Jasła i z Vranowa
(SK) oraz opracowanie strategii promocji produktu lokalnego.
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Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.” Odbudowa
infrastruktury oświatowej miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Wartość Projektu wynosi: 816 883,57 zł, w tym dofinansowanie wynosi 776
039,39 zł.
Przedmiotem projektu jest:
1. Odbudowa infrastruktury Przedszkola Miejskiego Nr 9 (odbudowa
ogrodzenia, chodników i dojazdów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
tarasu, schodów, placu zabaw oraz wykonanie balustrad, wykonanie poręczy).

2. Odbudowa infrastruktury Przedszkola Miejskiego Nr 11 (odbudowa
chodników, schodów zewnętrznych, piwnicy, piaskowca.
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Zadania realizowane


Wydział Oświaty



Dokonano rozliczeń rocznych: z gmin dot. zwrotu dotacji dla przedszkoli
niepublicznych, z Kuratorium Oświaty dot. dofinansowania pracodawcom kosztów
kształcenia pracowników młodocianych i funkcjonowanie komisji egzekucyjnych.



18 stycznia br. odbyła się narada z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie
sposobu realizacji budżetu w 2013 r.



Wydział Strategii i Rozwoju Miasta



4 stycznia br. zawarto umowę z dr. hab. Andrzejem Miszczukiem, prof. nadzw.
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu
Warszawskiego, który będzie świadczył pomoc ekspercką przy aktualizacji Strategii
Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020.



Rozpoczęto prace nad wyjściową analizą strategiczną, która będzie stanowić
pierwszą część zaktualizowanej Strategii.
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Przystąpiono do projektu „Równość płci w samorządzie terytorialnym”,
finansowanego przez Kanadyjską Agencję Rozwoju Międzynarodowego oraz
Federację Samorządów Lokalnych Kanady, realizowanego przez miasto Sambor.
8 stycznia 2013 r. został podpisany list intencyjny o przystąpieniu miasta Jasła do
ww. projektu jako partnera niewnoszącego wkładu finansowego, zapewniającego
potrzebne wsparcie podczas przygotowania i realizacji projektu.



Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych



Realizacja zadania „Zima na sportowo po raz drugi- popularyzacja narciarstwa
biegowego w Jaśle”.

15 stycznia br. rozpoczęto szkolenie w zakresie narciarstwa biegowego młodzieży
z klas podstawowych i gimnazjalnych jasielskich szkół . W zajęciach uczestniczy ponad
60 osób. Zadanie realizowane jest we współpracy z Klubem Sportowym SPEED Jasło.
Szkolenie organizowane jest z wykorzystaniem zakupionego w ubiegłym roku sprzętu
narciarskiego oraz skutera śnieżnego. Zajęcia finansowane są przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (15 tys. zł).
oraz z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 17 tys. zł (z przeznaczeniem na zakup
sprzętu narciarskiego).
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego



Wykonano remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej Jasło – „Niegłowice”. W ramach remontu wewnętrznej instalacji
elektrycznej podtynkowej na natynkową wykonano m.in.:
- wymianę instalacji elektrycznej (okablowania),
- wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
- wymiana tablicy bezpiecznikowej,
-wymiana przełączników, gniazd jednofazowych i siłowych, styczników,
zabezpieczeń, bezpieczników, wyłączników różnicowoprądowych, przycisków
sygnalizacyjnych i innych.



Zakupiono obuwie strażackie tzw. „Oficery” oraz węże tłoczne 110/20 dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła (OSP Jasło – „Brzyszczki”,
OSP Jasło – „Hankówka”, OSP Jasło – „Niegłowice”, OSP Jasło – „Żółków”).

Wartość zakupionego obuwia specjalistycznego :

6 458,40 zł

Wartość zakupionych węży tłocznych 110/20 :

3 132,00 zł

Łączna wartość zakupionych materiałów:

9 590,40 zł
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
 Uchwały Zarządu:


Uchwała Zarządu Nr 2/2013 z dnia 08.01.2013r. w sprawie zmiany powołania komisji
Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego „Wodociąg
gmina Dębica – południe- Etap III – sieć Stobierna, Stasiówka wraz ze zbiornikiem
głównym” w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap
II”.



Uchwała Zarządu nr 3/2012 z dnia 15.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze
Dolne” w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 40 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami
szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 20 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.
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 12 stycznia- w koncercie laureatów
XVIII Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na nutę
kantyczek” wystąpiło 11 solistów,
1 duet i 8 zespołów. 18 stycznia w Radiu
Rzeszów była relacja z koncertu.
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 13 stycznia- XXI Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Jaśle
zebrano kwotę ponad 63 tys. zł. Miasto
Jasło było jednym ze sponsorów
imprezy.

MIASTO JASŁO

 18 stycznia - odbyło się podsumowanie XX edycji akcji „Pomóż dzieciom przetrwać
zimę”. Głównym koordynatorem działań był MOPS, który prowadził zbiórkę
w lokalnych instytucjach, firmach i placówkach oświatowych na terenie miasta.
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18 stycznia- w 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
Muzeum Regionalne w Jaśle przygotowało okolicznościową wystawę
prezentującą oryginalne dokumenty z lat 1863-1864
a także inne archiwalia i pamiątki historyczne.

MIASTO JASŁO
 na zdjęciu od lewej:
A. Czernecki, minister
Gospodarki -Mirosław
Kasprzak, koordynator
obszaru Ochrona i
Środowisko- Sylwia
Słomiak oraz Z. SanockiZGDW.

 22-23 stycznia- na zaproszenie Ambasady w Szwajcarii w Szczycie Global Energy
Basel wzięli udział przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (przewodniczący
Zarządu ZGDW oraz zastępca przewodniczącego) Celem Szczytu były dyskusje nad
strategiami zrównoważonego rozwoju pod kątem ich wdrażania przez władze lokalne.
Szczyt był cenną platformą wymiany doświadczeń uczestników, instytucji oraz krajów
poprzez sesje plenarne, panele dyskusyjne oraz warsztaty.
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 22 stycznia- ceremonia nadania imienia
Ignacego Łukasiewicza Szkole Podstawowej
nr 12.
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 24 stycznia- wręczenie nagród
w konkursie fotograficznym- Jasło
moje miasto.
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 25-26 stycznia- Sanok, Finał Drużynowych Mistrzów Świata
w wyścigach motocyklowych na lodzie. Bezpłatna promocja Jasła
w ramach Podkarpackiego Trójmiasta (reklama ledowa, ulotki).

