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Decyzje i zarządzenia
 Zarządzenie Nr III/125/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 sierpnia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych” oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr III/126/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 sierpnia 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 realizacje zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Jaśle
o symbolach KDL1-ETAP I-CZĘŚĆ A” oraz do badania i oceny ofert.

Zarządzenie Nr III/127/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2013 r.
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Zarządzenie Nr III/128/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
niegraniczonego na „Dostawę używanych metalowych pojemników do zbiórki odpadów
komunalnych” oraz do badania i oceny ofert.

Zarządzenie Nr III/129/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 sierpnia 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 „Dostawę fabrycznie nowych pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych” oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr III/130/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie: powołania Zespołu Koordynującego i Monitorującego realizację „Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jasła na lata 2013-2015”.
Zarządzenie Nr III/131/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany polityki rachunkowości.
Zarządzenie Nr III/132/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany instrukcji kancelaryjnej.
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Zarządzenie Nr III/133/2013 r.
w sprawie: przyjęcia informacji
I półrocze 2013 r. oraz przyjęcia
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2013 r.

Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 sierpnia 2013 r.
o przebiegu wykonania budżetu miasta Jasła za
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
dla których organem założycielskim jest Miasto Jasło

Zarządzenie Nr III/134/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła.
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Ważne informacje
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Spotkanie z Wojewodą Podkarpackim i Dyrektorem PZMiUW w Rzeszowie dotyczące
zadań realizowanych w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu
górnej Wisły” na terenie Miasta Jasła – 19 sierpnia br.
Podczas spotkania omówiono zadania będące już w fazie realizacji, oraz te które
należy niezwłocznie rozpocząć, w tym przede wszystkim zaprojektowanie i wybudowanie
kanału ulgi na moście przy ul. Mickiewicza na rzece Wisłoce. Po przeprowadzonej dyskusji
Dyrektor Stachura zobowiązał się do wprowadzenia zadania opracowania dokumentacji
projektowej budowy kanału ulgi w planie wydatków PZMiUW na 2014 r. Zadania
realizowane w ramach „programu” pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie Miasta Jasła
przed katastrofalnymi powodziami takimi jakie miały miejsce w ostatnich latach.
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Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Miasta Jasła
W związku z przyznaniem przez Radę Miejską w Jaśle wkładu własnego do realizowanego
zadania – zakupu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła,
oraz przyznanie dofinansowania w wysokości 15 000 zł na w/w zadanie przez Zarząd
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
podpisana została umowa na dostawę wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Miasta Jasła (OSP Jasło – „Niegłowice”, OSP Jasło – „Hankówka”, OSP
Jasło – „Brzyszczki”, OSP Jasło – „Żółków”). Termin realizacji to 30 sierpień 2013 r.
Wartość umowy wynosi 21 580,56 zł.
Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez WFOŚiGW oraz udział
własny przedstawia się następująco:
Dofinansowanie WFOŚiGW:
Wkład własny Miasta Jasła:

15 000,00 zł (69,5 %)
6 580,56 zł (30,5 %)
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Zakup węży strażackich dla jednostek OSP z terenu Miasta Jasła
W związku z przyznaniem przez Radę Miejską w Jaśle wkładu własnego do realizowanego
zadania – zakupu węży strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta
Jasła, oraz przyznanie dofinansowania w wysokości 15 000 zł na w/w zadanie przez Zarząd
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
podpisana została umowa na dostawę węży strażackich dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Miasta Jasła (OSP Jasło – „Niegłowice”, OSP Jasło – „Hankówka”, OSP
Jasło – „Brzyszczki”, OSP Jasło – „Żółków”). Termin realizacji to 30 wrzesień 2013 r.
Wartość umowy wynosi 21 751,20 zł.
Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez WFOŚiGW oraz udział
własny przedstawia się następująco:
Dofinansowanie WFOŚiGW:
Wkład własny Miasta Jasła:

15 000,00 zł (69 %)
6 751,20 zł (31 %)
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Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Prace przy aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2020.
Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 16.07.2013 r. trzech radnych
woj. podkarpackiego: T. Majchrowicz, D. Sobieraj, J. Konieczny zgłosiło do Przewodniczącej
Sejmiku Województwa Podkarpackiego wniosek o dokonanie poprawki w projekcie uchwały
w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020
w zakresie ujęcia duopolu Krosno – Jasło jako rzeczywistego bieguna wzrostu. 13 sierpnia
br. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 237/6292/13 w sprawie rozpatrzenia
poprawek zgłoszonych przez Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego zajął
stanowisko negatywne odnośnie ww. wniosku. Pismem z dnia 19.08.2013 r. Burmistrz
Miasta Jasła ponownie wystąpił do Marszałka Województwa Podkarpackiego o ujęcie
w projekcie Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpacie 2020 duopolu Krosno-Jasło jako
rzeczywistego bieguna wzrostu. Na dzień 26 sierpnia br. zaplanowane jest posiedzenie
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, podczas którego planowane jest podjęcie uchwały
w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa.
Prace przy aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020
Projekt Strategii wraz z informacją na temat sposobu zgłaszania uwag i wniosków
zamieszczono na stronie internetowej www.jaslo.pl,. Konsultacje zakończyły się 23 sierpnia
br.
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Fundusze Unijne
21 sierpnia br. Miasto Jasło wystąpiło z 10 propozycjami przedsięwzięć priorytetowych
o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie
2014-2020 w ramach naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego. W dwóch przedsięwzięciach Miasto Jasło jest liderem:
- „Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej regionu” , partnerami projektu są : Powiat
Jasielski, Powiat Krośnieński, Powiat Strzyżowski oraz Miasto i Gmina Kołaczyce oraz
w przedsięwzięciu;

- „Ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Podkarpackiego Trójmiasta”,
partnerami są : Gmina Krosno oraz Gmina Miejska Sanoka.
Pozostałe zgłoszone przedsięwzięcia, w których Miasto Jasło jest parterem, liderami
natomiast Powiat Jasielski, Krośnieński lub Strzyżowski dotyczą:
- budowy, rozbudowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych
- ochrony środowiska
- modernizacji i rozwoju oferty ośrodków kształcenia ustawicznego i zawodowego
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- wdrażania programów rozwojowych a także poprawy jakości i dostępności usług
edukacyjnych
- wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz sytemu marketingu terytorialnego
- systemu marketingu terytorialnego subregionu krośnieńskiego
Gmina Miejska Sanok jest liderem projektu pn.” Rozwój przyjaznej dla środowiska sieci
transportowej oraz poprawa mobilności mieszkańców Podkarpackiego Trójmiasta”
w ramach którego zaplanowane są m. in. dworce multimodalne, Gmina Krosno zgłosiła
zadanie dot. budowy zintegrowanych tras rowerowych – Podkarpacki Szlak Rowerowy.
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Zadania realizowane
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych


Trwają prace renowacyjno - konserwatorskie przy zabytkowym nagrobku Romualda
Palcha na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej. Zakończenie prac zgodnie
z umową zaplanowano na dzień 31 sierpnia 2013 r. Prace prowadzone są przez
wyłonioną w drodze zapytania ofertowego firmę ARS RESTAURO z Rzeszowa. Koszt
renowacji nagrobka wynosi 17 tys. zł. z czego 10 tys. zł finansowane jest z datków
mieszkańców miasta Jasła zebranych w czasie kwesty w dniu 1 i 2 listopada 2012 r.
prowadzonej przez Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Starego
Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle.



Rozpoczęto prace renowacyjno – konserwatorskie przy zabytkowym pomniku Tadeusza
Kościuszki w Parku miejskim w Jaśle. Prace prowadzi firma ARS RESTAURO
z Rzeszowa, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego. Koszt renowacji
pomnika wraz z jego monumentalnym ogrodzeniem został wyceniony na 21 tys. zł. Na
renowację obiektu pozyskano od Marszałka Województwa Podkarpackiego kwotę
10 tys. zł
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W ramach mecenatu nad działalnością kulturalną sporządzona została umowa
użyczenia z Zakładem Linii Kolejowych w Rzeszowie PKP SA w Warszawie na
użytkowanie linii kolejowej pod wizualizację zabytkowego taboru kolejowego. Trwają
prace przygotowawcze w celu pozyskania do wizualizacji dwóch zabytkowych
wagonów, które będą doczepione do już eksponowanej lokomotywy parowej.

MIASTO JASŁO
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Podjęcie Uchwał Zarządu:


Nr 26/2013 z dnia 14.08.2013r. zatwierdzenia propozycji Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego pn. „Modernizacja urządzeń
gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja kanalizacji sanitarnej”
w ramach Projektu: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”,



Nr 27/2013 z dnia 14.08.2013r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia: Opracowanie, wykonanie oraz dostawę materiałów
informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Projektu „Instalacja systemów
energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na
terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego
przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,



Nr 28/2013 z dnia 20.08.2013r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za
I półrocze 2013 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za I półrocze 2013 r.,
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Nr 29/2013 z dnia 20.08.2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego: Opracowanie, wykonanie oraz
dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Projektu
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz
domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 30 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami
szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 20 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.
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 5 sierpnia- zorganizowany
został „Marsz Wolności”
przez Komendę Hufca ZHP,
Stowarzyszenie Miłośników
Jasła i Regionu Jasielskiego
oraz Miasto Jasło.
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 15 sierpnia-uroczystość 93 rocznicy
„Cudu nad Wisłą” i Święta Wojska
Polskiego.
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 16 sierpnia - W przeddzień
rozpoczęcia III Karpackiego Festiwalu
Archeologicznego „Dwa Oblicza”
na jasielskim rynku pojawiło się 200 wojów.
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 17 sierpnia-na nowym obiekcie „Przystanek
Kwiatowa” odbył się I Turniej Plażowej Piłki Siatkowej
o Puchar Burmistrza Miasta Jasła. Zawody rozgrywane
były w dwóch kategoriach: „Młodzik – Kadet”
i „Junior - Senior”. W turnieju wzięło udział ponad
trzydziestu zawodników.
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 Trwają imprezy w Podkarpackim Trójmieście - Jaśle,
Krośnie i Sanoku w ramach wspólnie promowanych
wakacyjnych imprez. Imprezy, które odbywają się przez
trzy kolejne weekendy noszą nazwę „Zatrzymaj klimat
lata w Podkarpackim Trójmieście”.
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 22 sierpnia – otwarcie wystawy
plenerowej prac dzieci i młodzieży
z Jasła, zorganizowanej przez
Fundację im. Stafanii Wojtowicz.
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 22 sierpnia – odbyło się oficjalne otwarcie Bardejovskiego
Jarmarku w którym uczestniczyli przedstawiciele miasta Jasła.
23 sierpnia- otwarcie Dni Miasta Vranova nad Topl’ou oraz Jarmarku
„Kultura bez granic Rzeszów-Jasło- Vranov nad Topl’ou” realizowanego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska
– Republika Słowacka 2007 – 2013.

