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Decyzje i zarządzenia
 Zarządzenie Nr III/106/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 czerwca 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 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Miasta Jasła w miesiącu lipcu 2013 r.” oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr III/107/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr III/58/2013 Burmistrza Miasta Jasła
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania 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/108/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 czerwca 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.
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Zarządzenie Nr III/109/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
niegraniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła 2 w Jaśle.
Zarządzenie Nr III/110/2013r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr III/220/2013 Burmistrza Miasta Jasła
z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zasad ewidencji rachunkowej projektu pn. „Instalacja
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oaz domach
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66
realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Zarządzenie Nr III/111/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2013 r.
Zarządzenie Nr III/112/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie:
zmiany budżetu miasta Jasła na 2013 r.
Zarządzenie Nr III/113/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie: zasad rozliczenia materiałów pędnych i smarów w pojazdach, maszynach
i urządzeniach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sprzętu przeciwpowodziowego
w Jaśle.
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Zarządzenie Nr III/114/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie:
powołania zespołu doradczo- monitorującego zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w Jaśle” realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi
Królowej w Jaśle oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle.
Zarządzenie Nr III/115/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 lipca 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 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr III/116/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2013 r.
Zarządzenie Nr III/117/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 lipca 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 realizację zadań w zakresie świadczenia usług
publicznych na terenie gmin powiatu jasielskiego w ramach projektu pn: „Jasielska strefa
usług publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
oraz badania i oceny ofert.
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Zarządzenie Nr III/118/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 lipca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego
ofertowego nieograniczonego na dzierżawę na czas nieoznaczony obiektu szaletów
miejskich przy Placu Bartłomieja w Jaśle.
Zarządzenie Nr III/119/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 lipca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji do wyboru najlepszej oferty, przedstawionej w trybie
zapytania ofertowego na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego
(technicznego i graficznego) aranżacji ekspozycji stałej pn. „Apteka Łukasiewicza” wraz
z kosztorysem szacunkowym/wskaźnikowym realizacji projektu, w granicach od 200 tys
zł do 400 tys. zł., w przestrzeni wystawienniczej w jednym z pomieszczeń budynku przy
ul. Rynek 17 w Jaśle, o pow. 90 m2.
Zarządzenie Nr III/120/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert na wyłonienie realizatora programu zdrowotnego
na rok 2013 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy
podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia oraz powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora ww. programu.
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Zarządzenie Nr III/121/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 lipca 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 „Remont nawierzchni asfaltowych ulic osiedlowych
w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.

Zarządzenia Nr III/122/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Inspektora
w Wydziale Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Jasła.
 Zarządzenie Nr III/123/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu
podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach programu „Wyprawka szkolna” na
rok szkolny 2013/2014.
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Ważne informacje
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Miasta Jasła.
Otrzymano od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie promesę w kwocie 15 000 zł na realizację zadania – zakupu wyposażenia dla
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła. Wartość realizowanego zadania
wynosić będzie 21 581 zł z czego wkład własny wyniesie 6 581 zł. Zakup będzie
realizowany w sierpniu 2013 r.
Zakup węży pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Miasta Jasła.
Otrzymano od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie promesę w kwocie 15 000 zł na realizację zadania – zakupu węży
pożarniczych dla
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła. Wartość
realizowanego zadania wynosić będzie 21 751 zł z czego wkład własny wyniesie
6 751 zł. Zakup będzie realizowany w miesiącach sierpień/wrzesień 2013 r. Zakupione węże
przyczynia się do zwiększenia zakresu wykorzystania różnego rodzaju pomp podczas
likwidacji skutków podtopień – powodzi.
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Rada techniczna w sprawie projektu planu obwałowania na terenie os. Jasło –
Niegłowice.
W dniu 28.07.2013 r. w PZMiUW w Rzeszowie odbyło się posiedzenie rady technicznej
w sprawie realizacji zadania p.n. „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów
położonych w km rzeki Wisłoki 113+350 -119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło
oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie -ETAP l". Rada techniczna po zapoznaniu się
z argumentacją Jednostki projektowej postanowiła nie zmieniać przyjętej
i zaprezentowanej podczas okazania w terenie w dniu 12.06.2013 r. lokalizacji wału
przeciwpowodziowego. Argumenty, które wpłynęły na podjęcie tej decyzji to:
- zmniejszenie przestrzeni międzywała, a tym samym i jego pojemności o ok. 25 %, co
w konsekwencji spowodowałoby zwiększenie przepływu wód powodziowych , rzędnej
ich zwierciadła i zagrożenie dla terenów miasta Jasła,
- konieczność podwyższenia korony wału przeciwpowodziowego,
- kolizje z linią wysokiego napięcia, co skutkowałoby koniecznością jej przebudowy,
a tym samym znaczny wzrost kosztów planowanej inwestycji.
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Szkolenie dla komendantów FOC zakładów pracy.
25 lipca br. przeprowadzono szkolenie dla komendantów FOC zakładów pracy oraz
przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, WIOŚ, PSSE nt. "Formacje obrony cywilnej –
zadania, sposób organizacji, wyposażenie, zasady osiągania gotowości do działania” oraz
„Procedury aktualizowania planów operacyjnych oraz zadania uczestników tego procesu”.

Wydział Ochrony Środowiska


Wydano dla Zakładów Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A. decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Budynek
magazynowy z częścią socjalno-biurową oraz place składowe”.



Wydano dla Firmy POLWAX S.A decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa instalacji technologicznej odolejania parafin”
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Wydano dla Firmy Handlowo-Usługowej „AUTO-CENTRUM” decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Zmiana sposobu użytkowania
istniejących budynków magazynowo-produkcyjnych pod potrzeby stacji demontażu
pojazdów wraz z infrastrukturą”.



Nałożono na „ENERGOPAL” Produkty Naftowe Spółka Jawna obowiązek przedłożenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Modernizacja
istniejącej Stacji Paliw Płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach
prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach



W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa
instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów” na działkach o nr
ewid: 3/32, 3/149, 3/33, 3/151 położonych w miejscowości Jasło, ul. Mickiewicza 108,
którego inwestorem jest PHU „EKOMAX”- Jerzy Kotulak, uzyskano wymagane prawem
opinie i uzgodnienia, obecnie trwa proces udziału społeczeństwa i zapoznania się stron
z zebranym materiałem dowodowym.
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Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Prace przy aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2020
Zarząd Województwa Podkarpackiego nie zaakceptował dwóch z dziesięciu uwag
zgłoszonych przez Urząd Miasta do projektu Aktualizacji Strategii. Jednej dotyczącej
Podkarpackiej Szkoły Wyższej i drugiej dotyczącej ujęcia duopolu Krosno – Jasło jako
rzeczywistego bieguna wzrostu. Projekt aktualizacji został skierowany do Sejmiku..
Starano się uzyskać zgodę Zarządu Województwa w zakresie zgłoszenia autopoprawki
dotyczącej rzeczywistego bieguna wzrostu. Na posiedzeniu Sejmiku, podczas
pierwszego czytania dokumentu, wystąpił Burmistrz Miasta Jasła, poruszył kwestię
marginalizacji miasta Jasła. Na posiedzeniu trzech radnych zgłosiło wniosek do
Przewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 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.
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Prace przy aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020


2 lipca br. w JDK odbyło się drugie posiedzenie zespołu roboczego ds. aktualizacji
strategii rozwoju miasta Jasła na lata 2007-2020.

Program posiedzenia obejmował:
- krótka prezentacja wyników prac poszczególnych Podzespołów roboczych.
- dyskusja i przyjęcie kierunków działań w poszczególnych priorytetach.
- koncepcja wizji miasta Jasła w 2020 roku.
Uzgodniono wprowadzenie nielicznych zmian do materiału, który następnie
zatwierdzono celem umieszczenia w Strategii. Została zaprezentowana koncepcja
ujęcia w Strategii podmiotów biorących udział w realizacji Strategii i koncepcja wizji
rozwoju miasta do 2020 roku wraz z jej elementami składowymi. Ustalono, iż po
uzupełnieniu części kierunkowej, projekt Strategii zostanie poddany konsultacjom
społecznym, których termin oraz forma zostaną określone w późniejszym terminie. Po
zakończeniu konsultacji, na przełomie września i października, odbędzie się trzecie
Posiedzenie Zespołu Roboczego celem zatwierdzenia dokumentu po zmianach przed
przedstawieniem go Radzie Miejskiej Jasła. Na początek miesiąca sierpnia br.
planowane jest rozpoczęcie konsultacji społecznych dotychczas opracowanych
punktów aktualizacji strategii: wyjściowa analiza strategiczna, część kierunkowa
strategii. Konsultacje prowadzone będą w formie elektronicznej. Przewiduje się
trzytygodniowy termin konsultacji.
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Prace przy Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła na lata 2013-2018
18 lipca br. w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się spotkanie podsumowujące
I etap prac nad opracowaniem Strategii wizerunkowej Miasta Jasła na lata 2013-2018,
Podczas spotkania Wykonawca przedstawił wnioski z badań i analiz wraz z konkluzjami
i rekomendacjami zawartymi w Raporcie otwarcia marki oraz zaprezentował dwie
koncepcje ideowe marki Miasta Jasła, wraz z propozycjami logotypów.
25 lipca br. w JDK odbyło się kolejne spotkanie z Wykonawcą Strategii, który
zaprezentował Raport otwarcia marki oraz skorygowane logotypy. W spotkaniu wzięli
udział wszyscy kierownicy Wydziałów UM w Jaśle oraz wszyscy Dyrektorzy i Prezesi
jednostek podległych.
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Zadania realizowane
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych


Zakończono modernizację ogrodzenia oraz remont nawierzchni kortu tenisowego na
Ogródku Jordanowskim w Jaśle.
Całkowicie wymieniono ogrodzenie łącząc je z jednej strony z ogrodzeniem „Orlika”.
Kort otrzymał nowe obrzeża z krawężników betonowych. Całość bardzo ładnie
skomponowała się z ogrodzeniem „Orlika”. Koszt wymiany ogrodzenia pokryty ze
środków budżetu miasta wyniósł niespełna 15,7 tys. złotych. Koszty renowacji
nawierzchni ceglastej kortu (ok. 8 tys. zł) sfinansowany został przez Stowarzyszenie
Miłośników Tenisa Ziemnego. Wykonawcą inwestycji była rzeszowska firma PPHU
„SCJ” Czachor Sławomir.



Zakupiono i przekazano do dyspozycji Zarządów Osiedli 1580 wakacyjnych biletów
wstępu na Krytą Pływalnię MOSiR w Jaśle. Bilety przeznaczone są dla dzieci
i młodzieży i rozdzielane wg zasad ustalanych przez Zarządy Osiedli.



Przyznano „grant” na realizację zadania publicznego: Wypoczynek dzieci i młodzieży
w Myczkowcach.
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Ogłoszenie konkursu na realizację programu zdrowotnego obejmującego szczepienia
przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia.



Złożenie wniosków o dofinansowanie trzech świetlic dla dzieci w ramach ogłoszonego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Resortowego Programu Dofinansowania
Standardów Placówek Wsparcia Dziennego w 2013 r.”.



Realizacja programu „Trener Osiedlowy: na osiedlach: Mickiewicza, Śródmieście,
Kopernika, Rafineria, Gamrat, Hankówka, Sobniów - Górka Klasztorna.
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Fundusze Unijne


15 lipca 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaśle” ze środków
EFRR
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego. Zgodnie z umową, całkowita wartość projektu wynosi 1.991.343,78 zł,
a dofinansowanie z EFRR wynosi 1.621.669,98 zł. Zakres projektu obejmuje
termomodernizację budynku Gimnazjum nr 1 oraz hali sportowej MOSiR w Jaśle.



30 czerwca 2013 r. zakończyła się realizacja projektu systemowego
pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Mieście Jaśle” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013, Priorytet nr IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Projekt realizowany był
w 9 szkołach podstawowych z terenu Miasta Jasła w okresie 2011-2013. W ramach
projektu zakupione zostały dodatkowe pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono
ponad 6 tys. godzin zajęć dodatkowych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami
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w czytaniu i pisaniu, dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych, z gimnastyki korekcyjnej, w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych, terapeutycznych (neurologopedycznych, warsztatów plastycznotechnicznych), informatycznych, artystycznych (plastyka, taniec, teatr), sportowych,
socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych.
Szkoły podstawowe realizujące dodatkowe zajęcia z dziećmi zostały wyposażone
w sprzęt audiowizualny i nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in.: tablice interaktywne,
projektory multimedialne, meble szkolne, przyrządy gimnastyczne, programy
edukacyjne, gry logiczne, podręczniki i ćwiczenia oraz zabawki rozwijające sprawności
percepcyjne). Uczniowie objęci indywidualizacją nauczania w znacznym stopniu
podnieśli swoją wiedzę, umiejętności jej praktycznego wykorzystania, kompetencje
społeczne i sprawność fizyczną. Przeprowadzone wśród uczniów oraz rodziców
badania ankietowe wykazały bardzo duży poziom zadowolenia z efektów realizacji
projektu.
Wartość projektu: 534 243,67 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego: 534 243,67 zł.
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Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na realizację zadań w zakresie
świadczenia usług publicznych na terenie gmin w ramach projektu pn. „Jasielska
strefa usług publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2007-2013. W dniu 26 lipca br. została podpisana umowa z Wykonawcą, tj.
firmą HMR Doradztwo Strategiczne s.c. z Krakowa. Wartość umowy: 700.799,99 zł
brutto

Realizacja ww. zadań obejmuje:
- diagnozę stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach
powiatu jasielskiego.
- diagnozę sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu jasielskiego.

- diagnozę kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego.
- zintegrowaną Strategię Świadczenia Usług Publicznych w gminach powiatu
jasielskiego.
Planowany termin realizacji to IV kwartał 2013 r. oraz II kwartał 2014 roku w zakresie
Strategii Świadczenia Usług Publicznych.
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Inwestycje i remonty


Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na remont chodników przy ulicach: Skalna,
Dobrzańskiego, Baczyńskiego, Farna, Kilińskiego, Hubalczyków, Szajnochy.
Wykonawcą robót jest FUH Keson II s. c., Jasło. Termin wykonania do 31.08.2013 r., za
kwotę 71.812,06 zł.



Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na asfaltowanie ulic osiedlowych.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. Jasło.
Termin wykonania do 31.10.2013 r., za kwotę 289.573,37 zł.



Zawarto umowę na wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni z kostki brukowej łącznika
pomiędzy parkingiem a ul. Zieloną. Wykonawcą robót jest Zakład Produkcyjno –
Handlowo - Usługowy „ROMAX”. Termin wykonania do 20.09.2013 r., za kwotę
37.488,41 zł.



Zawarto umowę na wykonanie remontu chodnika przy ulicy bocznej od ulicy
Mickiewicza na osiedlu Gamrat. Wykonawcą robót jest Zakład Produkcyjno Usługowy
ALIMA Jasło. Termin wykonania do 31.10.2013 r., za kwotę 14.069,51 zł.
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Wykonano umowę na remont chodnika przy ulicy bocznej od ulicy Kopernika na osiedlu
Kopernika. Wykonawcą robót jest Zakład Produkcyjno Usługowy ALIMA Jasło. Termin
wykonania do 31.10.2013 r., za kwotę 11.772,59 zł.



Zawarto umowę i rozpoczęto realizację odbudowy sieci kanalizacji deszczowej w Jaśle
na ulicach: Krasińskiego, Sikorskiego, Szkolna, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna,
Słoneczna, Kazimierza Wielkiego, Plac Targowy – II Etap. Wykonawcą robót jest Firma
Handlowo – Usługowa INSBUD spółka jawna. Termin wykonania do 30.09.2013 r., za
kwotę 928.792,59 zł.
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Wykonano remont chodnika (dwa odcinki) przy ulicy Kilińskiego. Wykonawcą robót
byli: FUH Keson II s. c., Jasło za kwotę 9.034,99 zł oraz Zakład Produkcyjno –
Handlowo - Usługowy „ROMAX” za kwotę 14.082,37 zł.
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Wykonano remont chodnika przy ulicy Farnej. Wykonawcą robót była FUH Keson
II s. c., Jasło za kwotę 13.696,54 zł.
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Wykonano remonty odcinka chodnika przy ulicy Kasprowicza. Wykonawcą robót
był Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy „ROMAX” za kwotę 12.886,28 zł.

MIASTO JASŁO
Realizacja uchwał


W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XXXV/338/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia
na rzecz Miasta Jasła prawa własności działki ewid. nr 1/58 o pow. 0,1235 ha położonej
w Jaśle, obręb Nr 18-Gamrat stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem
pod drogę. W dniu 30.06.2013 r. została wydana decyzja Wojewody Podkarpackiego
stwierdzająca nabycie w/w działki na rzecz Miasta Jasła.
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XLV/419/2013 w sprawie nabycia na rzecz Miasta
Jasła prawa własności działek ewid. nr 1574/11 i 1574/13 o łącznej powierzchni 0,1314
ha położonych w Jaśle Obręb Nr 9-Górka stanowiących własność Pana Tomasza
Pykosza z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi gminnej. W dniu 19.07.2013 r.
zawarto akt notarialny (umowa sprzedaży) Rep. A. Nr 4525/2013.
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XLVII/432/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia na
rzecz Miasta Jasła prawa wieczystego użytkowania działek ewid. nr 3/46 i 3/105
położonych w Jaśle, Obręb Nr 18-Gamrat z przeznaczeniem na powiększenie terenów
rekreacyjno-sportowych znajdujących się w otoczeniu Zespołu Szkół Miejskich Nr 2
oraz przedszkola na Osiedlu Gamrat. W dniu 19.07.2013 r. zawarto akt notarialny
(umowa darowizny , umowa ustanowienia służebności przesyłu) Rep. A. Nr 4372/2013.

MIASTO JASŁO
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Podjęcie Uchwał Zarządu:


Nr 24/2013 z dnia 16.07.2013r. w sprawie powołania 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 25/2013 z dnia 30.07.2013r. W sprawie 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”.

MIASTO JASŁO

Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 40 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami
szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 30 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.
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 26 czerwca- uroczysta
sesja Młodzieżowej Rady
Powiatu z udziałem
honorowych gości z regionu
oraz młodzieżowych rad
miasta

 27 czerwca –zakończenie roku
akademickiego 2012/2013
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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 28 czerwca- Tablety były nagrodami
Burmistrza Miasta Jasła dla najlepszych
uczniów ze szkół podstawowych
i gimnazjów. Każdy z nagrodzonych
uzyskał średnią ocen co najmniej 5.0
i ma zachowanie wzorowe
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 29 czerwca –udział delegacji
w uroczystościach miejskich w Trebisovie.
Odbywał się wtedy Festiwal Folkloru, gdzie
zaprezentowały się zespoły krajowe
i zagraniczne
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 2 lipca – II posiedzenie zespołu
roboczego ds. strategii
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 6 lipca- studio
plenerowe Pierwszego
Programu Polskiego Radia
gościło (ośrodek na
Kwiatowej) burmistrza
Andrzeja Czerneckiego,
kustosza muzeum
regionalnego Mariusza
Świątka, prezesa Fundacji
Instytut Łukasiewicza
Macieja Zdziarskiego,
rzecznika Lasów
Państwowych Edwarda
Marszałka, prezesa
Jasielskiego
Stowarzyszenia Lotniczego
„IKAR" Leszka Preisnera
oraz winiarza Romana
Myśliwca
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 6 lipca- Publiczność zgromadzona
tłumnie w Jaśle z pewnością długo nie
zapomni fantastycznej zabawy na
koncertach „Lata
z Radiem"
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 14 lipca- W drugiej edycji
zawodów spławikowych
o "Puchar Burmistrza Miasta
Jasła" wzięło udział
31 zawodników z 11 kół
wędkarskich: koła Strzyżów,
Krosno 1, Sanok 3 , Rafineria
,Sędziszów, Dębica, Jasło 1,
Jasło 2, Rzeszów WSK,
Balaton, Rymanów. Miasto
ufundowało nagrody
w wysokości 1500 zł.
W imieniu Burmistrza puchary
i nagrody wręczał jego
zastępca Antoni Pikul
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 17 lipca- Philippe Elifa
Abombo, ambasador
Demokratycznej Republiki
Konga oraz konsul Sanza
Mulangu byli
gośćmi burmistrza Jasła
Andrzeja Czerneckiego.
Wizyta była jednym
z punktów wizyty
przedstawicieli Konga, którzy
w tym dniu spotkali się
z przedstawicielami
jasielskich środowisk
gospodarczych
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 19-21 lipca- kilkaset
motocykli
z całej Polski zjechało do
Jasła na XI
Międzynarodowy Zlot
Motocyklowy im. Hubala

 21 lipca- koncert kwartetu
Sine Nomine Encemble „ od
Vivaldiego do Gershwina”.
Muzycy wystąpili w jasielskiej
glorietce w ramach
wakacyjnego cyklu „Park Sztuk
Rozmaitych”
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 21 lipca-koncert MiejskoKolejowej Orkiestry Dętej.
Koncert odbył się na terenach
rekreacyjno-wypoczynkowych
przy ul. Kwiatowej

 24 lipca- Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider wręczył
ojcu Gwardianowi
Krzysztofowi Koziołowi
modlitewnik, który został
zagrabiony przez Niemców
podczas niszczenia miasta
w 1944r.
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 27-28 lipca- po raz czwarty na łąkach hubalowych odbył się memoriał
kawaleryjski Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala". Podczas memoriału
odbył się Galicyjski Turniej Jeździecki z konkursem skoków przez
przeszkody, prezentacja wyszkolenia kawaleryjskiego, konkurs władania
szablą i lancą konno oraz widowisko historyczne
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 4 sierpnia- uroczystość
70. rocznicy zdobycia
więzienia w Jaśle oraz
69. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
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 4 sierpnia- 1300. audycja Radia Biwak
na jasielskim Rynku
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 4 sierpnia- Wojewódzkie obchody
Święta Policji po raz pierwszy w Jaśle.
Podczas uroczystości KPP w Jaśle
otrzymała sztandar poświęcony przez
Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej
bp. Jana Wątrobę

