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Decyzje i zarządzenia
� Zarządzenie Nr III/181/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2013 r.

�Zarządzenie Nr III/182/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców 
warunków udziałów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Administrowanie cmentarzami komunalnymi 
w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.

�Zarządzenie Nr III/183/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 grudnia 2013r w sprawie: 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego 
na najem szaletów miejskich w Jaśle.

�Zarządzenie Nr III/184/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na 
realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania 
rodziny, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła w 2014 
roku.  
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� Zarządzenie Nr III/185/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 grudnia 2013 r. 
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2013 r.

� Zarządzenie Nr III/186/013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 grudnia 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 2014 r.

�Zarządzenie Nr III/187/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 grudnia 2013 r. 
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2013 r.

� Zarządzenie Nr III/188/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 grudnia 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 zadanie pn. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej 
w ulicach na terenie miasta Jasła, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła” oraz do 
badania i oceny ofert.
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� Zarządzenie Nr III/189/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 grudnia 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. „Dostawa i bieżące utrzymanie oznakowania 
pionowego oraz wprowadzenie nowego oznakowania pionowego ulic na terenie Jasła 
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.

�Zarządzenie Nr III/190/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie: wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym 
sprawozdaniu finansowym.

�Zarządzenie Nr III/191/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 grudnia 2013 r. 
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła.

�Zarządzenie Nr III/192/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 grudnia 2013 r. 
w sprawie: rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań własnych Miasta Jasła w 2014 
r. w zakresie pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny, które mogą być
dotowane z budżetu Miasta Jasła.

�Zarządzenie Nr III/1/2014 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 stycznia 2014 r. 
w sprawie: wyboru ofert i przyznania środków dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki oaz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym w 2014 roku.



MIASTO JASŁO

Ważne informacje
Wydział Bezpiecze ństwa i Zarz ądzania Kryzysowego

Zakup wałów przeciwpowodziowych napełnianych wod ą dla jednostek OSP z terenu 
Miasta Jasła.

W związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczącą dofinansowania zadania – zakupu wałów 
przeciwpowodziowych napełnianych wodą na wyposażenie jednostek OSP z terenu Miasta 
Jasła, zakupiono wały przeciwpowodziowe. 
Warto ść zadania wyniosła 22 464,00 zł. 
Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez WFOŚiGW oraz udział
własny przedstawia się następująco:
Dofinansowanie WFO ŚiGW: 15 000,00 zł (66,77 %)
Wkład własny Miasta Jasła: 7 464,00 zł (33,23 %)
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Na chwilę obecną trwa rozliczanie realizowanego zadania i przyznanej dotacji. Zakup wałów 
przeciwpowodziowych napełnianych wodą przyczyni się do zwiększenia zakresu 
świadczonej pomocy przez jednostki OSP funkcjonujące na terenie Miasta Jasła oraz 
znacząco usprawni prowadzone przez nich działania. 
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Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych .

� Mikołajkowy Turniej Judo dla Dzieci 
Zawody zorganizowane zostały w dniu 17 grudnia 2013 r. W turnieju udział wzięło 
100 zawodników. Turniej zorganizował MOSiR w Jaśle przy wsparciu finansowym ze strony 
Miasta Jasła w kwocie 2800 zł.

� Udział w Mi ędzynarodowym Turnieju w Trebiszovie
Dzięki wsparciu ze strony Miasta Jasła w kwocie 1600 zł drużyna Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „SZÓSTKA” wzięła udział w międzynarodowym turnieju halowej piłki nożnej 
chłopców rocznik 2001 w Trebiszovie. Turniej zorganizowany został na zakończenie roku 
w ramach współpracy miast partnerskich. Wzięli w nim udział zawodnicy z Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier. W międzynarodowej konfrontacji zwycięzcą i najlepszą została drużyna 
z naszego miasta. Puchar za zdobycie I miejsca trafił w ręce naszych młodych sportowców 
i przywieziony został do Jasła.



MIASTO JASŁO

� Posiedzenie Miejskiej Rady Sportu

17 grudnia  2013 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Sportu. Tematyką posiedzenia 
było omówienie planów realizacji zadań związanych z rozwojem sportu w 2014 r. Ze 
względu  na stale rosnącą popularność sportów walki oraz zwiększającą się liczbą
trenujących, szczególnie wśród młodzieży jak również coraz wyższe wyniki sportowe w tej 
dziedzinie, omawiano konieczność budowy nowej hali sportów walki na terenie MOSiR
w Jaśle. Głównym celem budowy hali mieszczącej minimum trzy maty treningowe jest  
stworzenie odpowiednich warunków  technicznych jak i optymalnych warunków 
treningowych dostosowanych do aktualnych potrzeb.     
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 30 spotka ń, m.in. z przedsi ębiorcami, 
dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji 
i stowarzysze ń oraz 20 indywidualnych spotka ń

z mieszka ńcami Jasła.
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� 17 grudnia – uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na logo 
Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM . Wyróżnionym uczniom nagrody wręczyli: 

burmistrz Andrzej Czernecki i przedstawiciel Grupy LOTOS 
Roman Kościow.
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�18 grudnia- przekazanie 
Betlejemskiego Światła na płycie 

jasielskiego rynku.  Lampiony przekazane 
z tegorocznym hasłem „Wyjd ź z cienia, 
okaż dobro” powędrowały do wszystkich 
jasielskich parafii, urzędów, biur, szpitala, 

organizacji charytatywnych i domów.
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� 31 grudnia- setki jaślan podziwiały fajerwerki 
z rynku, gdzie zorganizowany został Sylwester pod gwiazdami.  Noworoczne życzenia, 

jasielskie kalendarzyki na 2014 rok z grosikami na szczęście
i konkurs ekologiczny z nagrodami. Tuż przed północą życzenia mieszkańcom Jasła złożyli 

burmistrz Andrzej Czernecki, wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Elżbietą Bernal
i wiceburmistrzem Leszkiem Znamirowskim. Organizatorami powitania Nowego Roku na 

jasielskim rynku byli Burmistrz Miasta Jasła i Jasielski Dom Kultury.
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� 4 stycznia – koncert noworoczny  
w JDK, spektakl operetkowy „W krainie 

uśmiechu”.
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� 6 stycznia- po raz pierwszy 
w Jaśle odbył się Orszak Trzech 
Króli. Uroczystość rozpoczęła się
odegraniem oficjalnego hymnu 
orszaku. Przemarsz  Orszaku, 

który przeszedł głównymi ulicami 
miasta, zakończy się na rynku.


