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Decyzje i zarządzenia
 Zarządzenie Nr III/51/2013 r. Burmistrz Miasta Jasła z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego

nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła 2 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/52/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji i rozliczenia projektu

pn.: „Polsko-Słowacki Jarmark Pogranicza” współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa za pośrednictwem

Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013.

Zarządzenie Nr III/53/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. identyfikacji jasielskich produktów

lokalnych.
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Zarządzenie Nr III/54/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji i rozliczenia projektu pn.:

„Promocja lokalnych produktów miasta Jasła” współfinansowanego z środków Funduszu

Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego-NGO, JST realizowanego

w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy.

 Zarządzenie Nr III/55/2013 r. Burmistrz Miasta Jasła z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2013 r. oraz zmiany planu finansowego

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego ustawami.

 Zarządzenie Nr III/56/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2012 r.

Zarządzenie Nr III/57/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć o charakterze

sportowym, którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Miasta

Jasła na 2013 rok w ramach dodatkowego terminu składania wniosków.
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Zarządzenie Nr III/58/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznania i korzystania ze służbowych kart

płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Miasta Jasła oraz rozliczania

płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu przez pracowników Urzędu Miasta

w Jaśle.

Zarządzenie Nr III/59/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2013 r.

 Zarządzenie Nr III/60/2013 r. Burmistrza Miasta z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie:

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego

niegraniczonego na najem nieruchomości przy ul. Kwiatowej w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/61/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 kwietnia 2013 r.

w sprawie: przeprowadzenie kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/62/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznej w trybie przetargu

nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dokończenie budowy nowoprojektowej ulicy

gminnej łączącej ulicę Towarową z ulicą Lwowską o symbolu KL 1 w Jaśle oraz do

badania i oceny ofert.
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 Zarządzenie Nr III/63/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2013 r. oraz zmiany planu finansowego

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego ustawami.

Zarządzenie Nr III/64/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego

ofertowego nieograniczonego na dzierżawę na czas nieoznaczony obiektów szaletów

miejskich.

Zarządzenie Nr III/65/2013 r. Burmistrza Miasta z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie:

ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na

terenie miasta Jasła za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

świadczonych przez gminną jednostkę organizacyjną- Miejski Zakład Gospodarki

Odpadami na podstawie umów cywilno- prawnych.

Zarządzenie Nr III/66/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Miasta w Jaśle.
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Zarządzenie Nr III/67/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/68/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 5,

dla których organem prowadzącym jest miasto Jasło.

Zarządzenie Nr III/69/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2013 r.

 Zarządzenie Nr III/69 a/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/70/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 kwietnia 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 „Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulic, których

zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła, w okresie letnim oraz do badania i oceny ofert.
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Zarządzenie Nr III/70/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 kwietnia 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 „Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulic, których

zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła w okresie letnim” oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr III/71/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 kwietnia 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 „Ręczne oczyszczanie chodników, ciągów pieszych

i placów na terenie miasta Jasła, w okresie letnim” oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr III/72/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawy zmiany Zarządzenia Nr III/38/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie

gospodarowania mieniem komunalnym oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie

z obiektu użyteczności publicznej- Rynek w Jaśle.

 Zarządzenia Nr III/73/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Jasła sprawozdania finansowego za 2012 r.
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Zarządzenie Nr III/74/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie: odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/75/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Muzeum Regionalnym w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/76/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasa na 2013 r. oraz zmiany planu finansowego

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego ustawami.

Zarządzenie Nr III/77/2013 r. Burmistrz Miasta Jasła z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie:

powołania komisji przetargowej do oceny spełniani przez wykonawców warunków

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na „Odbudowę infrastruktury oświatowej miasta Jasła zniszczonej

w wyniku powodzi” oraz do badania i oceny ofert.

Zarządzenie Nr III/78/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie:

polityki rachunkowości do projektu Jarmark Polsko-Słowacki.
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Zarządzenie Nr III/79/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie

powołania komisji do przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół

Miejskich nr 5 w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/80/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie:

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego

nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piotra Skargi 86

w Jaśle.

Zarządzenie Nr III/81/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie:

zmiany budżetu miasta Jasła na 2013 r. oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego ustawami.

Zarządzenie Nr III/82/2013r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie:

wyznaczenia koordynatora do nadzorowania i koordynowania przygotowań publicznych

urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.

Zarządzenie Nr III/83/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie:

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego

nieograniczonego na najem nieruchomości przy ul. Kwiatowej w Jaśle.
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Zarządzenie Nr III/84/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 maja 2013 r,

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż

samochodów specjalistyczno-pożarniczych DAF i IFA.

Zarządzenie Nr III/85/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 maja 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 „ Odbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Jaśle na

ulicach: Krasińskiego, Sikorskiego, Szkolna, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna,

Słoneczna, Kazimierza Wielkiego, Plac Targowy- Etap II” oraz do badania i oceny ofert.



 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zakup pomp elektrycznych dla jednostek OSP z terenu Miasta Jasła

MIASTO JASŁO

Ważne informacje   



W związku z podjętą przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uchwałą o zapewnieniu środków na finansowanie

w formie dotacji w wysokości 15 000,00 zł zadania pn.: „zakup pomp elektrycznych

do pompowania wody na wyposażenie jednostek OSP z terenu Miasta Jasła, w dniu

5 kwietnia br. podpisano umowę z dostawcą na realizację przedmiotowego zadania.

Wartość umowy wynosi 21 274,26 zł. W dniu 23 kwietnia br. odebrano od

dostawcy pompy elektryczne i przekazano je do jednostek OSP z terenu miasta

Jasła. Na chwilę obecną trwa rozliczanie przyznanej dotacji oraz realizowanego

zadania.

Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez WFOŚiGW oraz

udział własny przedstawia się następująco:

- dofinansowanie WFOŚiGW: 14 891,98 zł

- wkład własny Miasta Jasła: 6 382,28 zł

Zakup pomp elektrycznych przyczyni się do zwiększenia zakresu świadczonej pomocy

mieszkańcom przez jednostki OSP funkcjonujące na terenie miasta Jasła. Udzielania

podstawowej pomocy poszkodowanym mieszkańcom z wykorzystaniem pomp poprzez

likwidację skutków powodzi np. pompowanie studni, piwnic, pompowanie niewielkich

zastoisk oraz pompowania czystej wody wykorzystywanej do celów sanitarnych bądź

pompowania wody pitnej.
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 Zakup pomp pływających dla jednostek OSP z terenu Miasta Jasła

W związku z przyznaniem przez Radę Miejską w Jaśle na sesji wkładu własnego

w kwocie 6 870 zł do realizowanego zadania – zakupu pomp pływających dla

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła, złożony został stosowny

wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zarząd Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podjął uchwałę

o zapewnieniu środków na finansowanie w/w zadania w formie dotacji w wysokości

15 000,00 zł. Szacunkowa wartość realizowanego zadania wynosić będzie około

21 870 zł z czego dofinansowanie z WFOŚiGW może wynieść do 70 % wartości
realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 15 000,00 zł.

Powyższe środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup pomp pływających dla

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła (OSP Jasło –

„Niegłowice”, OSP Jasło – „Hankówka”, OSP Jasło – „Brzyszczki”, OSP Jasło –

„Żółków”) niezbędnych podczas prowadzonych akcji związanych z przeciwdziałaniem

oraz usuwaniem skutków wywołanych podtopieniami i powodziami.
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 Został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania „Odbudowa infrastruktury

oświatowej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Całkowita

wartość projektu wynosi 626.537,61 zł, w tym dofinansowanie 592.360,73 zł.

Realizacja zadania w Przedszkolu Miejskim nr 11 potrwa do końca lipca 2013 r.,

a w Przedszkolu Miejskim nr 9 do końca sierpnia br.

 Projekt pn. „Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru

krośnieńsko jasielskiego” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Techniczna 2007-2013. Liderem projektu jest Powiat Jasielski a partnerami w projekcie

są Miasto Jasło, Miasto Krosno i Powiat Krośnieński. Wartość projektu wynosi

996.800,00 zł, w tym dofinansowanie 90% 99.680,00 zł. Wartość wkładu własnego
Miasta Jasła wyniesie 25.000,00 zł.

MIASTO JASŁO

Fundusze Unijne   



W ramach projektu opracowane zostaną dokumenty dla krośnieńsko-jasielskiego

obszaru funkcjonalnego z zakresu planowania inwestycyjnego i przestrzennego, w tym

identyfikacja możliwości wzmocnienia potencjału obszaru; opracowanie koncepcji

programowo-przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej,

kolejowej i komunalnej oraz kierunków polityki mieszkaniowej; zintegrowany plan

zagospodarowania przestrzennego; zintegrowany plan sytemu transportu publicznego;

zintegrowany plan działań w zakresie rozwoju rynku pracy, które będą pomocne

w przygotowaniu się do okresu programowania 2014-2020.

 Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości i warunków nauczania

w przedszkolach miejskich w Jaśle” złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego 2007-2013 został oceniony pozytywnie pod względem

merytorycznym, jednakże ze względu na limit dostępnych środków finansowych nie

uzyskał dofinansowania i został umieszczony na liście rezerwowej.
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 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na „Dokończenie budowy

nowoprojektowanej ulicy gminnej łączącej ulicę Towarową z ulicą Lwowską o symbolu

KL1 w Jaśle”. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o.

Jasło, za kwotę 967.467,94 zł.

 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na mechaniczne

oczyszczanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła w okresie

letnim. Wybrano ofertę Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak Jasło.

 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na ręczne oczyszczanie

chodników, ciągów pieszych i placów na terenie miasta Jasła w okresie letnim.

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SOL-K-JAS spółka

z o.o. Jasło.

MIASTO JASŁO

Inwestycje i remonty   



 Wykonano bieżące remonty ulic z zastosowaniem żwiru i tłucznia: ul. Wesoła

i ul. boczna od Mickiewicza na kwotę 35.300 zł. oraz ul. Mendysa boczna od ul.

Hankówka, bocznej od ul. Grunwaldzkiej, ul. Rzemieślniczej (za torami), ul. Cichej,

ul. Prusa, ul. bocznej od ul. Gajowej na kwotę 24.900 zł.

 Zawarto umowę i wykonano przebudowę odcinka chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej.

Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno Usługowy ALIMA Jasło, za kwotę

23.000,10 zł.

 Zawarto umowy na utrzymanie i konserwację fontann miejskich. Wykonawcą jest firma
AUTOMATIC.

MIASTO JASŁO



 W miesiącach luty-marzec odbyły się coroczne spotkania w jednostkach OSP

(Hankówka, Brzyszczki, Żółków i Niegłowice) z Burmistrzem Miasta Jasła oraz

przedstawicielami Wydziału BiZK UMJ, Przedstawicielami Komendanta PSP,

Przedstawicielami Zarządu Powiatowego ZOSP, Przedstawicielami Zarządu Miejskiego

ZOSP oraz zaproszonymi gośćmi. Podczas spotkań omawiano istotne sprawy

zwiazane z funkcjonowaniem jednostek.
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Zadania realizowane   



Wydział Planowania Przestrzennego

 18 kwietnia br. - Burmistrz rozpatrzył uwagi wniesione do projektu zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście”-

Nr 52 (wpłynęło 9 uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od

19 lutego do 20 marca br.),

 9 maja br. - odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami działającymi na terenie Gamratu

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

 Prace przy aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-

2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 224/5328/13 z 17 kwietnia 2013 r.

przyjął projekt Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.

Aktualizacja na lata 2007-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja dokumentu ma na celu uwzględnienie nowej koncepcji polityki rozwoju oraz

dostosowanie do nowych, krajowych i unijnych dokumentów strategicznych, w tym założeń

nowej perspektywy finansowej UE, jak również uwzględnienie zmian zachodzących

w regionie oraz jego otoczeniu.

MIASTO JASŁO



Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych ukazało się w dniu 22.04.2013 roku.

Oprócz konsultacji poprzez stronę internetową przewidywane jest zorganizowanie czterech

spotkań konsultacyjno – prezentacyjnych w siedzibach dawnych województw. W Krośnie

spotkanie zaplanowane zostało na dzień 15.05.2013 r. Uwagi i wnioski dotyczące treści

przedmiotowych dokumentów można zgłaszać ustnie lub pisemnie (na przygotowanym

formularzu) do dnia 27.05.2013 r. do UMWP.

 Wizyta przedstawicieli samorządu miasta Jasła w Zakładach Grupy Nowy Styl w Jaśle.

9 maja br. delegacja przedstawicieli samorządu miasta Jasła na zaproszenie Zarządu

Grupy Nowy Styl wzięła udział w roboczej wizycie w zakładach Grupy zlokalizowanych

w Jaśle przy ul. Fabrycznej. W skład delegacji weszli Radni Rady Miejskiej Jasła:

E. Bernal, A. Nowosielska, M. Filip-Niwelt, M. Jagielska, J. Kędrek, K. Czeluśniak,

Z. Dziedzic, J. Przetacznik, St. Zając oraz Burmistrz, Zastępcy oraz Sekretarz Miasta.

Program wizyty obejmował:

- krótka multimedialna prezentacja Grupy Nowy Styl.

- zwiedzanie zakładów Grupy.

- dyskusja dot. współpracy samorządu miejskiego z Grupą Nowy Styl.
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 Wydział Zamówień Publicznych

W roku 2013 Miasto Jasło przeprowadziło dwa przetargi na „ Ubezpieczenie majątku

i innych interesów Miasta Jasła wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

Pierwszy przetarg ogłoszono w dniu 25 lutego br. a kolejny w dniu 6 marca br.

W przetargach tych nie wpłynęły żadne oferty. W związku z tym przeprowadzono

postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie Art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

759 z późn zm.), lecz w wyniku odbytych negocjacji nie udało się osiągnąć zamierzonego

celu tj. ubezpieczenia majątku od ryzyka powodzi związanego z wylewem cieków wodnych

(od ryzyka wystąpienia deszczów ulewnych Miasto jest ubezpieczone), gdyż wszystkie

krajowe firmy ubezpieczeniowe odmówiły przyjęcia w/w ubezpieczenia, jako przyczynę

podając zbyt duże zagrożenie wystąpienia powodzi w Mieście Jaśle.

W wyniku przeprowadzonych rozmów wynegocjowano następujące składki za

poszczególne ryzyka:

Cześć 1 zamówienia:

- ubezpieczenie majątku Miasta Jasła od ognia i innych zdarzeń losowych z wyłączeniem 

ryzyka powodzi – 90.760,00 zł

- ubezpieczenie OC Miasta Jasła – 63.000,00 zł

- ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NWW, ASS – 27.474,00 zł
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Część 2 zamówienia:

- ubezpieczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP – 4.510,00

Miasto Jasło zostało ubezpieczone na okres od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

w Towarzystwach:

- TUiR WARTA S.A

- INTER POLSKA S.A

- TU GENERALI S.A

Jednocześnie Burmistrz Miasta Jasła pismem OiK.253.10.2013 z dnia 12.04.2013 r.

poinformował Prezesa Rady Ministrów o zaistniałym problemie związanym z brakiem

ubezpieczenia od ryzyka powodzi, co jest związane z katastrofą powodziową z maja

i czerwca 2010 r.
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Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 Od marca br. systematycznie dwa razy w miesiącu odbywają się zajęcia warsztatowe dla

małych żaków Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Setka dzieci w wieku 6-9 lat z Jasła,

podzielona na trzy grupy uczestniczyła ostatnio w warsztatach zorganizowanych w dniach:

13 kwietnia, 27 kwietnia, 11 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle -

„Przystanek – Biblioteka Juniwersytetu”, Gimnazjum nr 1 w Jaśle - „Chemia - ciekawe

eksperymenty” oraz w Medyczna Szkoła Policealna im. R. Weigla w Jaśle - „Z jak

zdrowie”.
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 W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki odbyły się dwa szkolenia podnoszące

kwalifikacje nauczycieli w pracy z młodzieżą:

- szkolenie pn. „Praktyki Zastępowania Agresji oraz superwizji Treningu Zastępowania

Agresji (ART) dający uprawnienia do realizacji programu profilaktycznego w placówkach

oświatowych.

- szkolenie „Dziecko Krzywdzone” dla pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic

prowadzone przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii z Wrocławia.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Od 1 maja br. rozpoczęto realizację projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2,

Poddziałanie 7.2.1. Projekt adresowany jest do 15 osób niepełnosprawnych legitymujących

się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym zgodnie

z ustawą z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, niezatrudnionych, nie posiadających doświadczenia zawodowego,

w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu

niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie miasta Jasła.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia do 30.06.2014r. osób

niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Jasła.
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 Rozpoczęto prace renowacyjne przy zabytkowym nagrobku Romualda Palcha. Prace

prowadzone są przez wyłonioną w drodze zapytania ofertowego firmę ARS RESTAURO

Konserwacja Zabytków Kamień. Sztukaterie. Metal mgr R & R Dawidziak Rzeszów. Koszt

renowacji nagrobka wynosi 11 000,- zł.

 Miasto Jasło było współorganizatorem:

- VI Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta ,

- Wyjazdu Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR” Jasła na zawody 1/8 finału Mistrzostw

Polski Młodzików w siatkówce,

- „Akademii Sprawności” dla uczniów klas IV-VI

- XII Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej uczniów szkół specjalnych

W ramach zlecenia z Miasta Jasła na organizację zajęć sportowych na obiektach Parku

Linowego oraz Toru BMX Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnił ww. obiekty dla

użytkowników. Będzie można z nich korzystać przez sześć dni w tygodniu (w poniedziałek

nieczynne) do końca listopada 2013 r. w godz. od 11.00 do 19.00.
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Uchwały Zarządu:

 Uchwała nr 13/2013 z dnia 19.03.2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za

rok 2012.

 Uchwała nr 14/2013 z dnia 19.03.2013r. w sprawie zatwierdzenia propozycji Komisji

Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego: 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 15/2013 z dnia 26.03.2013r. w sprawie zatwierdzenia propozycji

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego: Inżynier

Kontraktu dla Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach

użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku

Gmin Dorzecza Wisłoki”.

MIASTO JASŁO

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki



 Uchwała Zarządu Nr 16/2013 z dnia 04.04.2013r. w sprawie 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”.

 Uchwała Zarządu Nr 17/2013 z dnia 04.04.2013r. w sprawie zatwierdzenia wniosku

o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 14 000 euro na: „Zakup 6 komputerów przenośnych wraz

z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym” w ramach Projektu „Program

poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II Nr POIS.01.01.00-00-240/10 oraz

w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności

publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin

Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 Uchwała Zarządu Nr 18/2013 z dnia 12.04.2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 Uchwała Zarządu Nr 19/2013 z dnia 23.04.2013r. w sprawie 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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 Uchwała Zarządu Nr 20/2013 z dnia 23.04.2013r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu

postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na: „Zakup 6 komputerów przenośnych wraz

z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym” w ramach Projektu „Program

poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II Nr POIS.01.01.00-00-240/10 oraz

w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności

publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin

Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 Uchwała Zarządu Nr Uchwała Zarządu Nr 21/2013 z dnia 23.04.2013r. w sprawie zmian

wydatków ustalonych w Uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Nr XVII/16/2012 z dnia 18.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin

Dorzecza Wisłoki.

 Uchwała Zarządu Nr 22/2013 z dnia 07.05.2013r. w sprawie przekazania Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn. „Modernizacja urządzeń gospodarki

ściekowej na terenie Miasta Jasła - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach

Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” do Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem zaopiniowania.

MIASTO JASŁO



MIASTO JASŁO

Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 80 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami 

szkół, przedstawicielami instytucji 
i stowarzyszeo oraz 40 indywidualnych spotkao 

z mieszkaocami Jasła.



MIASTO JASŁO

 22 marca – podpisanie listu intencyjnego o rozszerzenie 

współpracy w ramach Podkarpackiego Trójmiasta. List został 

sygnowany przez włodarzy miast: burmistrza Jasła, prezydenta 

Krosna i burmistrza Sanoka.
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 22-24 marca- wyjazd studyjny do Makó, w którym wzięli udział 

przedstawiciele: Rady Miejskiej Jasła, Urzędu Miasta, Szpitala 

Specjalistycznego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Jasielskiego 

Stowarzyszenia Przedsiębiorców, placówek oświatowych, telewizji lokalnej oraz 

właściciele i pracownicy agencyjnych biur podróży Madart. Pobyt jaślan miał na 

celu wymianę doświadczeń, zapoznania z potencjałem i oferta turystyczna 

miasta oraz zainicjowanie współpracy.
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 21-23 marca- XXI Jasielskie 

Spotkania Muzyczne i VIII 

Ogólnopolski Konkurs Młodych 

Instrumentalistów. 

W zorganizowanym konkursie 

wzięło  udział 109 młodych 

muzyków, m.in. z Warszawy, 

Krakowa, Kielc, Katowice, 

Rzeszowa.

 5 kwietnia- Przegląd Tańców 

Przedszkolaków, ponad 130 dzieci 

z 10 jasielskich przedszkoli wystąpiło 

w przeglądzie tanecznym „Zatańczyć 

z Toba chcę” zorganizowany już po raz 

ósmy przez Przedszkole Miejskie nr 6. 
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 5 kwietnia- obchody urodzin jaślanina Karola 

Bogdana, który 1 kwietnia br. skończył 100 lat.
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 8 kwietnia- dzieci 

z jasielskich 

przedszkoli powitały 

wiosnę na cygańską 

nutę. Tego dnia 

przepada Światowy 

Dzień Romów. 

Tegoroczną, czwartą 

edycję programu 

przygotowało 

Stowarzyszenie 

Romów w Jaśle 

„Bahtałe Roma”.
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 10 kwietnia- obchody  3. Rocznicy Katastrofy 

Smoleńskiej.
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 12 kwietnia - w Jasielskim 

Domu Kultury odbył się 

Międzyszkolny Turniej 

Wiedzy Pożarniczej dla 

uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych 

z terenu Miasta Jasła. Turniej 

składał się z części pisemnej 

(test) i ustnej. Wiedza 

uczestników oceniana była 

przez komisję, którą stanowili 

przedstawiciele Komendy 

Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Jaśle, 

Zarządu Powiatowego oraz 

Zarządu Miejskiego Związku 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Jaśle.  
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 13 kwietnia – blisko stu biegaczy 

uczestniczyło w  II Biegu  Pamięci Senatora  

Stanisława Zająca, który rozegrany został na  

dystansie półmaratońskim.  
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 14 kwietnia - ponad 450 osób 

wzięło udział w akcji Nefrotest w Jaśle . 

Bezpłatne badania krwi pod kątem 

chorób nerek prowadzone były 

w Centrum Dializ Fresenius.
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 20 kwietnia –Walne 

Zebranie Sprawozdawcze 

Miłośników Jasła i Regionu 

Jasielskiego. Obecni na 

zebraniu podjęli uchwały 

w sprawie przyjęcia 

sprawozdań oraz 

zatwierdzenia planów, 

udzielili 

Zarządowi jednogłośnego 

absolutorium i pozytywnie 

ocenili jego pracę. W trakcie 

spotkania prezes Wiesław 

Hap wręczył okolicznościowy 

dyplom z tytułem „Zasłużony 

dla Stowarzyszenia” byłemu 

prezesowi i wieloletniemu 

członkowi SMJiRJ Marianowi 

Zawilińskiemu.
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 22 kwietnia – odbyło się 

I posiedzenie Zespołu Roboczego ds. 

aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła 
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 23 kwietnia – odbyło się spotkanie główne Jasielskiej Agory, czyli 

spotkanie wszystkich Zespołów gminnych tworzących Jasielską 

Agorę - forum doradczo-konsultacyjne w sprawach realizacji projektu 

i ważnych dla mieszkańców z zakresu usług publicznych. Podczas 

spotkania odbyły się wybory zarządu Jasielskiej Agory.
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 26- 27 kwietnia –

Podkarpacki Festiwal Nauki

i Techniki na którym można 

było zobaczyć interaktywną 

wystawę przygotowaną przez 

Centrum Nauki Kopernika, 

wypróbować symulator lotów 

samolotem udostępniony 

przez Mieleckie Portale 

Lotnicze EPML, przetestować 

roboty na stoiskach CKPiDN 

z Mielca oraz zagrać w gry

i zabawy ćwiczące pamięć

i koncentrację.
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 26 kwietnia – podpisanie umowy 

na usługę pełnienia funkcji Inżyniera 

Kontraktu dla Projektu z firma Info 

Solutions  A. Siekański, C. Trzop 

spółka jawna z Krakowa, kwota: 

1 242 300 zł bruttu.
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 30 kwietnia – obchody 50- lecia 

Szkoły Podstawowej nr 4.
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 3 maja – obchody 222 Rocznicy 

uchwalenia Konstytucji.
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 5 maja- Piknik rodzinny w ramach akcji 

„Postaw na rodzinę”. Celem ogólnopolskiej 

kampanii, której założycielem jest 

dziennikarz i działacz społeczny - Maciej 

Zdziarski, jest wzmacnianie więzi 

rodzinnych, a co za tym idzie, zmniejszenie 

ryzyka sięgania młodych ludzi po alkohol.
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 8 maja- w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej  był dniem 

szczególnej uroczystości. 

Dzień Bibliotekarza, a zarazem 

pierwszy dzień 

X Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek, odbywającego się 

pod hasłem „ Biblioteka 

przestrzenią dla kreatywnych”.

 8 maja- uroczyste obchody 

„Tygodnia PCK” i 55- lecie 

Honorowego Krwiodawstwa PCK.
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 9 maja- XVIII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży. 

Konkurs, organizowany corocznie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle

i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W tegorocznej edycji wzięło udział 282 

uczestników - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

którzy nadesłali 228 opowiadań oraz 

410 wierszy.
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 10 maja- w VIII edycji Olimpiady Sportowej wzięło 

udział 180 przedszkolaków z wszystkich jasielskich 

przedszkoli. Impreza pod hasłem „Bieg po zdrowie” 

cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród 

najmłodszych. Każdy z nich mógł wziąć udział w wielu 

ciekawych konkurencjach: m. in. rzut do kosza, strzał 

do bramki, skakanie na skakance itd.
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 10 maja- Związek 

Gmin Dorzecza Wisłoki 

podobnie jak w ubiegłym 

roku zorganizował akcję 

mającą na celu 

propagowanie energii 

odnawialnej. Z tej okazji 

na Ogródku 

Jordanowskim w Jaśle 

na dzieci i młodzież 

czekały liczne atrakcje

i zabawy. Na stadionie 

przy ul. Śniadeckich 

w Jaśle odbył się „bieg 

po słońce”, a na 

Ogródku Jordanowskim 

dzieci wzięły udział 

konkursie plastycznym 

o tematyce solarnej.
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 11- 12 maja- na 

terenie toru BMX 

odbyło się zgrupowanie 

polskiej kadry 

narodowej w BMX 

RACING.  Celem 

zgrupowania było 

wyłonienia zawodników 

reprezentacji Polski 

w tej olimpijskiej 

dyscyplinie, oraz 

opracowaniu 

szczegółów startów, 

planów i zadań.
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 11 maja- jubileusz piętnastolecia istnienia 

Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Jasielskiego.
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 12 maja- Dębowiec , uroczystości związane z Dniem 

Strażaka.

fot. D. Palar
fot. D. Palar
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 14 maja-podpisanie umowy pomiędzy Gminą Pilzno a 

Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i 

Melioracyjnych w Jaśle, na realizację kontraktu pn. „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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 15 maja- wręczenie nagród w 

XXII Turnieju Wiedzy o Jaśle.

 18  maja- I marsz nordic walking  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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 18 maja-Noc Muzeów 2013.

 19  maja- Sarospatak, 

uroczystości związane z obchodami 

Święta św. Elżbiety. 


