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Decyzje i zarządzenia
� Zarządzenie Nr III/147/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2013 r. 
sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych na 
sprzedaż: działek ewid. Nr 1/36 i nr 1/37 położonych w Jaśle, obr 3a- PGR; 
kompleksu działek położonego w Jaśle, obr. 3- Błonie, w skład którego wchodzą działki 
ewid. Nr 111/25, nr 120/4, nr 122/30; działeki ewid. Nr 8/2 położonej w Jaśle, obr
4- Dzielnica Magazynowo- Przemysłowa; kompleksu działek położonych w Jaśle, obr. 
9- Górka, w skład którego wchodzą działki ewid. Nr 1628/49 i nr 1633/83.

� Zarządzenie Nr III/148/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2013 r. 
w sprawie: realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
w Jaśle- Hala Sportowa” oraz „Przebudowa budynku głównego Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Jaśle” realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Jaśle.
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�Zarządzenie Nr III/149/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 września 2013 r. 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie 
uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego 
na 2014 roku.

�Zarządzenie Nr III/150/3013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2013 r.  

�Zarządzenie Nr III/151/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia z dnia 26 września 2013 
r. w sprawie: powołania Komisji odbioru robót objętych Umową Nr WI.271.43.2013  
z dnia 24.06.2013 r. „Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Jaśle na ulicach: 
Krasińskiego, Sikorskiego, Szkolna, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna, Słoneczna, 
Kazimierza Wielkiego, Plac Targowy- Etap II”.
�Zarządzenie Nr III/152/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła  z dnia 30 września 2013 r. 
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2013 r.

�Zarządzenie Nr III/153/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 września 2013 r. 
w sprawie: powołania komisji w celu pobrania gotówki i ustalenia wartości pieniężnych 
pobranych z urządzeń do automatycznego poboru opłat- parkometrów usytuowanych na 
terenie miasta Jasła.
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� Zarządzenie Nr  III/154/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 października 2013 r. 
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Jasielskim Klubie Sportowym Czarni 1910 Jasło.

�Zarządzenie Nr III/155/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 października 2013 r. 
w sprawie: powołania komisji  w celu pobierania gotówki i ustalenia wartości pieniężnych 
pobranych z urządzeń do automatycznego poboru opłat- parkometrów usytuowanych na 
terenie Miasta Jasła.

�Zarządzenie Nr III/156/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 października 2013 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Odpadami w związku z jego likwidacją.

�Zarządzenie Nr III/157/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 października 2013 r. 
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta w Jaśle.

� Zarządzenie Nr III/158/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia  15 października 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. 



Wydziału Bezpiecze ństwa i Zarz ądzania Kryzysowego 

Odbiór techniczny wybudowanego odcinka obwałowania na rzece Ropie .
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Ważne informacje   

�
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26 września  br. odbył się odbiór techniczny wybudowanego prawobrzeżnego odcinka wału 
przeciwpowodziowego na rzece Ropie w km 2 + 850 – 3 + 210 o łącznej długości 360 m. 
Jest to ostatni niezbędny element zabezpieczenia przeciwpowodziowego chroniącego 
Osiedle Jasło – „Rafineria” i Jasło „Gadki”. Zgodnie z zawartą umową prace zostały 
zakończone we wrześniu 2013 r. Łączna wartość budowanych zabezpieczeń
przeciwpowodziowych wyniosła około 1 490 000 zł. 
W ramach prowadzonych prac wykonano m.in.: odcinek 122 mb podwójnego muru 
oporowego z szczelnych ścianek „Larsena” wraz z wypełnieniem, zbrojeniem 
i betonowaniem, usypano wał ziemny do rzędnej korony wałów wraz jego uszczelnieniem 
bentomatą i zakotwieniem od strony odwodnej, obsiano trawą wał ziemny, wykonano 
komorę kanalizacji deszczowej, „przełożono odcinek kanalizacji i wodociągu, odbudowano 
ogrodzenia, zamontowano mobilny system zamykania (tzw. „szandory”) do zapasowego 
ujęcia wody na rzece Ropie dla LOTOS Jasło oraz wykonano drogę przywałową wraz 
z odwodnieniem.

� Projekt budowlano wykonawczy zabezpieczenia przed p owodzi ą Miasta Jasła w km 
rzeki Wisłoki 113 + 350 – 119 + 000

24 października br. z udziałem m.in. przedstawicieli Burmistrza Miasta Jasła odbyło się
w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie kolejne 
posiedzenie rady technicznej związanej z omówieniem zagadnień związanych z realizacją
prac projektowych oraz przyjęciem rozwiązań docelowych opracowywanego projektu 
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budowlanego i wykonawczego „ Zabezpieczenia przed powodzi ą obszarów poło żonych 
w km rzeki Wisłoki 113 + 350 – 119 + 000 na terenie Miasta Jasła, gm. Jasło oraz gm. 
Dębowiec, woj. Podkarpackie – Etap I oraz Etap II”. W posiedzeniu uczestniczyli 
przedstawiciele Wykonawcy – Firmy projektowej MKM PERFEKT, PZMiUW, Miasta Jasła 
oraz Gminy Jasło. 
Podczas posiedzenia podjęto kluczowe decyzje dotyczące m.in:
- przebiegu trasy obwałowania oraz technologii budowanych zabezpieczeń, 
- lokalizacji urządzeń wałowych (przepusty wałowe), 
- trasy dróg technicznych (przywałowych),
- trasy rowów odprowadzających wody opadowe.
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� Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Prace przy Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła na lata 2013-20 18
15 października br. Wykonawca przekazał kompletny dokument Strategii Wizerunkowej 
Miasta Jasła oraz Sytemu Identyfikacji Wizualnej. Obydwa dokumenty zostały 
zaprezentowane przez Wykonawcę Kolegium Burmistrzów oraz wszystkim kierownikom 
komórek organizacyjnych UM, a 21 października Radnym Rady Miejskiej Jasła. w formie 
prezentacji multimedialnej, W spotkaniu wzięło udział 12 Radnych RMJ.

Jasielskie Forum  Rozwoju Gospodarczego
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Jasła w dniu 24 października br. odbyło się kolejne spotkanie 
w ramach Jasielskiego Forum Rozwoju Gospodarczego. W porozumieniu z Robertem 
Bialikiem, Prezesem Zarządu Lotos Infrastruktura S.A., zorganizowano spotkanie jasielskich 
przedsiębiorców z firmami działającymi na terenie dawnej rafinerii. Głównym celem 
spotkania było poznanie potrzeb i możliwości uczestników życia gospodarczego Jasła 
i wykorzystanie ich do nawiązania lokalnych kooperacji, które przyczynią się do rozwoju 
gospodarczego miasta i powiatu jasielskiego. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm działających na terenie dawnej rafinerii: Lotos 
Infrastruktura S.A., Lotos Asfalt Sp. z o.o., Lotos Serwis Sp. z o.o., POLWAX S.A., 
Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o., Orion Engineered Carbons
Sp. z o.o., Zakład Rafineryjny Jasło Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karabela”
Sp. z o.o.
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� Wydział Ochrony Środowiska

Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla PPHU EKOMAX – Jerzy 
Kotulak uzgadniająca środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa 
instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów” na działkach o nr ew. 
3/32, 3/149, 3/33, 3/151 położonych w miejscowości Jasło, ul. Mickiewicza.

� Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych

Miasto Jasło było współorganizatorem:
- XIV Powiatowych Jesiennych Biegów Przełajowych „O Złoty Liść Dębu”. Zawody 
zorganizowane zostały przez Komendą Hufca Jasło Związku Harcerstwa Polskiego 
28 września br.  Miasto Jasło wsparło organizację zawodów kwotą 900,00 zł.

- Wyjazdu na zawody Pucharu Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików w judo 
w Warszawie. Miasto Jasło wsparło kwotą 2.500,00 zł wyjazd zawodników Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Akademia Sportów Walki Judo-Jasło na międzynarodowe zawody 
Pucharu Polski w Judo w dniach 27-29 września br. w Warszawie. Jasielskie zawodniczki 
zdobyły 3 medale - jeden srebrny i dwa brązowe.

Zadania realizowane   
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- Wyjazdu na finał IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Miasto Jasło 
wsparło kwotą 1400 zł transport zawodników drużyny piłkarskiej Gimnazjum Nr 1 w Jaśle 
na finał ogólnopolskiego IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w  dniach 
9-12 października br. w Warszawie. Drużyna uplasowała się w przedziale V-VIII miejsca 
w Polsce.

- Wyjazdu na  w Mistrzostwach Świata Karate WKU w Grecji, Miasto Jasło wsparło kwotą
3.300 zł wyjazd zawodników Jasielskiego Klubu Kyokushin Karate na Mistrzostwa Świata 
WKU, organizowane w dniach 20-26 października  br. w Grecji.

� Realizacja programu zdrowotnego obejmującego bezpłatne szczepienia przeciwko grypie 
dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia. Na ten cel w budżecie 
miasta Jasła przeznaczono 20 tys. zł. Bezpłatne szczepienia realizowane są przez podmiot 
wyłoniony w drodze konkursu tj. Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Szczepienia wykonywane 
są w budynku Poradni Specjalistycznych  przy ul. Szopena 38 w Jaśle. Szczepienia 
rozpoczęto pod koniec września. 

� Na ukończeniu jest realizacja inwestycji pod nazwą: Modernizacja Centrum Profilaktyki, 
Terapii i Wsparcia Rodzin w zakresie ułożenia kostki brukowej i modernizacji kanalizacji 
deszczowej w Jaśle przy ul. Floriańskiej 8a. Na ten cel w budżecie miasta Jasła 
zaplanowano 60 tys. zł.



� Wykonano remont nawierzchni 
asfaltowej na ul. Starowiejskiej za kwotę
30.325,65 zł. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo  Robót Drogowo-
Mostowych Sp. z  o. o. Jasło.
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Inwestycje i remonty

� Wykonano remont nawierzchni 
asfaltowej na ul. Jagodowej za kwotę: 
34.248,74 zł. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo  Robót Drogowo-
Mostowych Sp. z  o. o. Jasło.



� Wykonano remont chodnika przy 
ul. Mickiewicza  za łączną kwotę: 
14.069,51 zł. Wykonawcą robót był Zakład 
Produkcyjno Usługowy ALIMA Jasło.
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� Wykonano nawierzchnię asfaltową na 
ul. Kwiatowej za kwotę 12.705,90 zł. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo  
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z  o. o. Jasło.



� Wykonano nawierzchnie asfaltową na 
ul. Rzemieślniczej za kwotę:
22.611,09 zł Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo  Robót Drogowo-
Mostowych Sp. z  o. o. Jasło.
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� Wykonano remont  chodnika przy
ul. Baczyńskiego (dwa odcinki) za kwotę: 

8.441,85 zł. Wykonawcą robót była FUH 
Keson II s. c., Jasło.



� Wykonano nawierzchnię asfaltową na 
ul. bocznej od ul. Szopena (w kierunku  
Pektowinu) za kwotę 10.547,25zł. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo  
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z  o. o. 
Jasło.
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� Wykonano nawierzchnię asfaltową na 
ul. Działkowej za kwotę 46.981,08 zł. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo  
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z  o. o. 
Jasło.



� Wykonano remont chodnika przy 
ul. Szkolnej za  kwotę: 14.890,56 zł.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo  
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z  o. o. 
Jasło.
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� Wykonano remont chodnika przy
ul. Hubalczyków za  kwotę: 8.002,13 zł. 

Wykonawcą robót była FUH Keson II 
s. c., Jasło.



� Wykonano remont chodnika przy 
ul. Szajnochy za  kwotę: 15.125,50 zł.
Wykonawcą robót była FUH Keson II 
s. c., Jasło.
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� Wykonano remont nawierzchni 
asfaltowej na ul. Równia  za kwotę: 
31.171,28 zł. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych Sp. z  o. o. Jasło.



� Wykonano remont nawierzchni 
asfaltowej na ul. Konarskiego. Wartość
robót 49.513,17 zł. Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo  Robót Drogowo-
Mostowych Sp. z  o. o. Jasło.
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� Wykonano przebudowę ul. Wesołej. 
Wartość robót 59.684,52 zł Wykonawcą
robót było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych Sp. z  o. o. Jasło.



� Wykonano nawierzchnię asfaltową na 
ul. Konopnickiej za kwotę 21.189,83 zł.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo  
Robót Drogowo- Mostowych Sp. z  o. o. 
Jasło.
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� Wykonano odcinek chodnika przy 
ul. Konopnickiej za kwotę 14.587,42 zł. 
Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno 
– Handlowo – Usługowy „ROMAX”. 



� Wykonano remont chodnika przy 
ul. Skalnej za kwotę – 9.089,45 zł.
Wykonawcą robót była FUH Keson II s. 
c., Jasło.
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� Wykonano remont chodnika przy
ul. Dobrzańskiego za kwotę – 8.421,60 zł

Wykonawcą robót była FUH Keson II s. c., 
Jasło.



� Wykonano remont nawierzchni asfaltowej 
na ulicy Młynarskiej za kwotę 78.455,55 
zł. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo  Robót Drogowo-
Mostowych Sp. z  o. o. Jasło.
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� Wykonano odwodnienie parkingu przy ulicy Lenartowicza za kwotę 2.500,00 zł.
Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno Usługowy ALIMA Jasło.

� Wykonano nawierzchnię asfaltową na dwóch drogach na osiedlu w Bryłach
(w kierunku Pana Warchoła i w kierunku Pana Szczepanika) za łączną kwotę
31.114,09 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo  Robót Drogowo-Mostowych 
Sp. z  o. o. Jasło.

� Zawarto umowę na przeprowadzenie remontu dylatacji na moście w ciągu 
ul. Krajowickiej. Wartość robót 43.626,50 zł. Termin realizacji do 16.12.2013 r.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z  o. o. 
Jasło.

� Wykonano remont chodnika przy ul. Klasztornej za kwotę 8.475,19 zł. Wykonawcą
robót był Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowych  „ROMAX”.

� Zawarto umowę i rozpoczęto budowę chodnika przy ul. Kaczorowy. Wartość robót  
70.000,10 zł. Termin realizacji do 15.11.2013 r. Wykonawcą robót jest Zakład 
Produkcyjno Usługowy ALIMA Jasło.

� Zakończono realizację odbudowy sieci kanalizacji deszczowej w Jaśle na ulicach: 
Krasińskiego, Sikorskiego, Szkolna, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna, 
Słoneczna, Kazimierza Wielkiego, Plac Targowy – II Etap. Wykonawcą robót była 
Firma Handlowo – Usługowa INSBUD spółka jawna, za kwotę 928.792,59 zł. 
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� Projekt pn. „Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego na osiedlu 
Hankówka w Jaśle” został złożony do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Programu 
Ochrona Atmosfery 2013. Zakres termomodernizacji obejmuje docieplenie ścian 
zewnętrznych, stropu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.  Wartość
całkowita projektu wynosi 101.111,48 zł, w tym dofinansowanie z środków WFOŚiGW
wynosi 50.000,00 zł.

Planowany termin realizacji: II - III kwartał 2014 r.

� Projekt pn. „Termomodernizacja budynku technicznego przy stadionie na osiedlu
Rafineria w Jaśle” został złożony do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Programu 
Ochrona Atmosfery 2013. Zakres termomodernizacji obejmuje docieplenie ścian 
zewnętrznych i stropu. Wartość całkowita projektu wynosi 71.429,00 zł, w tym 
dofinansowanie z środków WFOŚiGW wynosi 49.742,00 zł.

Planowany termin realizacji: II kwartał 2014 r.
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Fundusze Unijne



� Projekt pn. „Regionalne Centrum Wiedzy Sztuki w Jaśle” został złożony do 
dofinansowania w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 
kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-
2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Wartość całkowita projektu wynosi 16 187 618,00 PLN, w tym dofinansowanie (85%) 
wynosi: 12 510 296,00 PLN. Planowany termin realizacji projektu: I.2014 – IX.2015. 
Obecnie trwa ocena formalna projektu.

� W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, dnia 23.10.2013 r. 
odbyło na główne spotkanie Jasielskiej Agory.  W czasie spotkania zostały omówione 
przez ekspertów z firmy HMR Consulting z Krakowa:

- wyniki diagnozy w zakresie  stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi 
publiczne w gminach powiatu jasielskiego w dziedzinach: edukacja, kultura, ochrona 
zdrowia, komunikacja i transport publiczny, usługi komunalne oraz zaopatrzenie 
w energię.

- wyniki diagnozy  sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług 
publicznych pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego.
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Podjęcie Uchwał Zarz ądu:

- Nr 34/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie zatwierdzenia propozycji Komisji 
Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego: Opracowanie, 
wykonanie oraz dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych związanych 
z realizacją Projekty „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 35/2013 z dnia 30.09.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/2013 Zarządu 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 27.08.2013r. w sprawie planowanego Budżetu 
Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wraz 
z harmonogramem jego realizacji,

- Nr 36/2013 z dnia 15.09.2013r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na wyłonienie Wykonawcy Inwestycji 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 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

MIASTO JASŁO

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
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- Nr 37/2013 z dnia 15.10.2013r. w sprawie wyboru trybu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie Miasta 
Jasła – oczyszczalni ścieków” w ramach Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni 
rzeki Wisłoki – Etap II” oraz przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem zaopiniowania,

- Nr 38/2013 z dnia 23.10.2013r. w sprawie rozłożenia na raty należności od Gminy 
Krempna z tytułu składek członka Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,

- Nr 39/2013 z dnia 23.10.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/2013 Zarządu Związku 
Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 27.08.2013r. w sprawie planowanego Budżetu Projektu 
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz 
domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wraz z harmonogramem jego 
realizacji.
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Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XLVIII/444/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia  na 
rzecz  Miasta Jasła prawa własności działki ewid. nr 609/23 o pow. 0,00209 ha położonej w 
Jaśle, obręb Nr 11-Sobniów stanowiącej własność Bogumiła Bobuli z przeznaczeniem pod 
drogę wewnętrzną. W dniu 11.10.2013 r. zawarto akt notarialny (umowa darowizny) Rep. A. 
Nr 6506/2013.

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXIV/235/2012  w sprawie nabycia  na rzecz Miasta Jasła  
prawa własności działki ewid. nr 1631/11 o pow. 0,0161 ha stanowiącej własność Pani 

Justyny Madej z przeznaczeniem pod rozbudowę ulicy Bolesława Prusa. 
W dniu 11.10.2013 r.  zawarto akt notarialny (umowa sprzedaży) Rep. A. Nr  6499/2013.

- uchwała Nr LXXI/567/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26.07.2010 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym. 

Sprzedano zabudowana działkę ewi. Nr 1306 położoną w Jaśle przy ul. 3 Maja 32 Obręb Nr 
7- Południe /dawne Przedszkole Kolejowe/ za cenę 1 224 000,00 zł. Akt Notarialny Rep. A. 
numer 6418/2013 z dnia 10.10.2013 r.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 40 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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� 24 września-
kilkadziesiąt osób wzięło 

udział w spotkaniu 
zorganizowanym przez 

jasielskie Koło Powiatowe 
Polskiego Związku 

Niewidomych z okazji 
Międzynarodowego Dnia 

Białej Laski. 
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� 4 października – uroczystości 145- lecie I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.
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� 5 października- Zawody w biegach ulicznych i jeździe szybkiej na rolkach pod nazwą
Run & Roll Jasło 2013. Miasto gościło zawodników 

z Krakowa,  Katowic, Chrzanowa, Skawiny, Sanoka, Gorlic, Krosna oraz Krościenka -
łącznie na starcie stanęło prawie 200 osób, w tym 75 ścigało się na rolkach i 121 osób 

w biegach ulicznych. Zawody zorganizowane zostały przez Klub Sportowy SPEED 
Jasło, MOSiR Jasło oraz Urząd Miasta w Jaśle. Miasto Jasło na organizację zawodów 

przeznaczyło kwotę 5 tys. złotych.
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� 11 października - trzynastu 
nauczycieli szkół i przedszkoli, których 

organem prowadzącym jest Miasto 
Jasło, odebrało nagrody Burmistrza 

Miasta Jasła.

� 12 października – inauguracja roku 
akademickiego 2013/2014 na  

Podkarpackiej Szkole Wyższej.
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� 19 października - Jasielski Uniwersytet Dziecięcy 
UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO. 

100 małych studentów otrzymało indeksy na nowy 
rok akademicki.
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�22 października –Polwax
Spółka Polwax w jasielskim zakładzie parafin zainwestowała 12 milionów zł

w nowoczesne komory Sulzera. Siedmiokrotnie skrócą czas produkcji, poprawią
warunki pracy w zakładzie, a do tego przestaną produkować ścieki.
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� 22 października- 91 projektów naukowo-badawczych zgłoszonych przez 9 jasielskich 
szkół podstawowych i 4 gimnazja; 299 uczniów i 44 nauczycieli zaangażowanych w ich 

realizację, tworzy Jasielską Ligę Naukową z LOTOSEM. Jej działalność zainaugurowało –
22 października br., w Gimnazjum nr 1 w Jaśle – podpisanie porozumienia o współpracy 

pomiędzy Grupą LOTOS a Miastem Jasłem. Ze strony Grupy LOTOS  – w imieniu prezesa 
zarządu Pawła Olechnowicza - porozumienie sygnował Robert Bialik, prezes zarządu 

LOTOS Infrastruktura. 
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� rozpoczęły się zebrania informacyjno- konsultacyjne Burmistrza Miasta 
Jasła (przy współpracy z Zarządami Osiedli), z mieszkańcami osiedli na 
temat założeń programowych i finansowych oraz polityki społeczno –

gospodarczej Miasta Jasła na 2014 rok.
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� 26 października- uroczystość Złotych Godów, w której wzięło udział
19 par małżeńskich. Jubilaci otrzymali medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie ,które zostały przyznane Postanowieniem Prezydenta RP. 


