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 Zarządzenie Nr III/40/2013 r. Burmistrz Miasta Jasła z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu niegraniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta Jasła

wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenia Nr III/ 41/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie: powołani komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego

ofertowego nieograniczonego na dzierżawę na czas nieoznaczony obiektów szaletów

miejskich .

 Zarządzenie Nr III/42/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie: zasad obejmowania Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Jasła

i udziału Burmistrza Miasta Jasła w Komitetach Honorowych.

Decyzje i zarządzenia
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 Zarządzenie Nr III/43/2013 r. Burmistrz Miasta Jasła z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie: wzoru legitymacji członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/44/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie: prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 Zarządzenie Nr III/45/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie: powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/46/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na „Oczyszczanie jezdni po okresie zimowym na drogach,

których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.



MIASTO JASŁO

 Zarządzenie Nr III/47/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta Jasła wraz z jednostkami

organizacyjnymi i instytucjami kultury” oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr III/48/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie: przyznania stypendium w 2013 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 upowszechnieniem kultury.

 Zarządzenie Nr III49/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie przyznania stypendium w 2013 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 upowszechnieniem kultury.

 Zarządzenie Nr III/50/2013 r. Burmistrz Miasta Jasła z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie dotacji

celowej na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym.



 8 marca br. projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla

mieszkańców Miasta Jasła – etap II” został złożony do dofinansowania w ramach

działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 401 188,00 zł. Dofinansowanie z EFRR wynosi

100% kosztów kwalifikowanych.

MIASTO JASŁO

Fundusze Unijne   



 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego

i wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Kolejowej w Jaśle”. Wybrano ofertę

firmy DRAFT SPÓŁKA INŻYNIERSKA s. c. z Krzeszowic, na kwotę 55 tys. 350 zł.

 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na bieżące remonty ulic,

których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót

Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. Jasło, na kwotę 221 tys. 400 zł.

 Podpisano umowy na opracowanie projektów oświetlenia ulicznego dla ulic:

Rzemieślniczej, Lwowska-boczna, Kochanowskiego-Rejtana, na kwotę 10 088,80 zł.

MIASTO JASŁO

Inwestycje i remonty   



 W okresie międzysesyjnym zrealizowano:

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

Jasła prawa własności działki ew. nr 1633/52 o pow. 0,0336 ha stanowiącej własność Pani

Moniki Czajkowskiej z przeznaczeniem pod rozbudowę ulicy Bolesława Prusa.

W dniu 15.02.2013 r. zawarto akt notarialny (umowa sprzedaży) Rep. A. Nr 1074/2013.

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXXIV/319/2012 w sprawie nabycia na rzecz Miasta

Jasła w drodze darowizny prawa własności działki ew. nr 117/4 o pow. 0,0410 ha

z przeznaczeniem pod zatokę autobusową. W dniu 19.02.2013 r. zawarto akt notarialny

(umowa darowizny) Rep. A. Nr 1001/2013.

MIASTO JASŁO

Realizacja uchwał   



 Uchwały Zarządu:

 Uchwała Zarządu nr 11/2013 z dnia 5.03.2013r. w sprawie zatwierdzenia propozycji

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia Inżynier Kontraktu dla

Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej

oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

 Uchwała Zarządu nr 12/2013 z dnia 12.03.2013r. zatwierdzenia propozycji Komisji

Przetargowej do przeprowadzenia procedury 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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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 20 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami 

szkół, przedstawicielami instytucji 
i stowarzyszeo oraz 15 indywidualnych spotkao 

z mieszkaocami Jasła.



MIASTO JASŁO

 6 marca –finał plebiscytu na najpopularniejszego sportowca  i trenera 

Podkarpackiego Trójmiasta.  Aleksandra Stanek (UKS Akademia Sportów Walki -

Judo Jasło, judo) i  Aleksander Czerwiński (MKS MOSiR Jasło, siatkówka) 

znaleźli się w finałowej dziesiątce. Dodatkowo Aleksandra Stanek otrzymała tytuł 

najbardziej popularnego młodzieżowca od Tygodnika Nowe Podkarpacie.



MIASTO JASŁO

 9 marca-ponad 400 zawodników uczestniczyło 

w III Otwartych Mistrzostwach Miasta Jasła w Judo 

połączone z 20-leciem istnienia tej dyscypliny sportu 

w Jaśle. Organizatorem imprezy był UKS ASW Judo 

Jasło. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. 

założyciele sekcji w Jaśle Tadeusz Baniak, dyrektor 

MOSiR w Jaśle oraz Tomasz Bobala, 

pierwszy trener judo.

fot. K. Pacwa

fot. D. Palar
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 14 marca – w Zespole Szkół Miejskich nr 4 odbyło się wręczenie nagród dla 

laureatów miejskiego etapu XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

2012/2013 dla dzieci i Młodzieży pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, 

tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”. Organizatorem był Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy

z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. 
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 14-17 marca – na hali sportowej 

przy Gimnazjum Nr 1 odbył się VI 

Jasielski Festiwal Siatkówki. 
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 15 marca– kpt. w st. sp. Mieczysław 

Żygłowicz został odznaczony Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

W imieniu prezydenta RP odznaczenie 

wręczyła  Alicji Wosik, wicewojewoda 

podkarpacki


