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 Zarządzenie Nr III/34/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargu ustnego

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

 Zarządzenie Nr III/35/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 lutego 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 „Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz

Miasta Jasła” oraz do badani i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr III/36/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 lutego 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 „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla

zadania pn. Rozbudowa ulicy Kolejowej w Jaśle” oraz do badani i oceny ofert.

Decyzje i zarządzenia
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 Zarządzenie Nr III/37/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia Procedury odbierania oraz przechowania elektronicznych

faktur Vat w Urzędzie Miasta Jasła.

 Zarządzenie Nr III/38/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła

na lata 2007-2020, która stanowi załącznik do Uchwały nr XXXIII/263/2008 Rady

Miejskiej Jasła z dnia 26 maja 2008 roku.



 Projekt pn. „Poprawa jakości i warunków nauczania w przedszkolach miejskich

w Jaśle”, złożony do dofinansowania w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna,

schemat B – System oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2007-2013, w wyniku oceny formalnej został oceniony

pozytywnie. Trwa ocena merytoryczna projektu.

 1 marca br. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Polsko -

słowacki jarmark pogranicza” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 . Wartość projektu wynosi

199 020,08 zł, w tym dofinansowanie 189 069,08 zł.
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Fundusze Unijne   



 Trwają prace przy budowie zielonego rynku. Zakończono już montaż zadaszenia

z konstrukcji drewna klejonego, kolejnym etapem będzie montaż pokrycia zadaszenia

z elementów szklanych. Równolegle trwają prace przy nowej nawierzchni placu.

Wartość projektu wynosi 1 mln 440 tys. zł, z czego dofinansowanie to 88 tys. zł. Prace

mają zakończyć się końcem kwietnia br.
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Zadania realizowane   



 Od 1 marca, wzorem ubiegłego roku, prowadzona jest akcja odstraszania gawronów

z parku miejskiego metodą sokolniczą. Prace będzie wykonywać ten sam sokolnik, co

w roku ubiegłym. Akcja będzie trwała nieprzerwanie, od świtu do zmierzchu, przez
64 dni, czyli do 3 maja włącznie. Prace prowadzone będą pod nadzorem ornitologa,

którym będzie dr Marian Stój. Zastosowanie tej metody jest możliwe dzięki uzyskaniu

zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
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 Wydział Planowania Przestrzennego

1 marca br. - odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru

„Śródmieście” - Nr 52 (Galeria Jasło) rozwiązaniami - II wyłożenie do publicznego

wglądu.
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Spotkania i wydarzenia

MIASTO JASŁO
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 26-27 luty – spotkanie uczestników projektu „Renergy” (Lizbona).

W projekcie Renergy uczestniczy 12 partnerów z 10 krajów, w tym 

„Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energy Cities”, której członkiem jest 

Jasło. Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności i podejścia 

zrównoważonej polityki  energetycznej, dzięki współpracy międzyregionalnej.

Debata toczyła się wokół trzech tematów: biznesu sektora energetycznego, 

społeczności i lokalnej polityki w aspekcie wykorzystania energii.
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 28 lutego- Miasto otrzymało promesę w 

wysokości 950 tysięcy złotych na realizację 

zadania: Odbudowa sieci kanalizacji 

deszczowej w Jaśle na ulicach: Krasińskiego, 

Sikorskiego, Szkolna, Żeromskiego, 

Ujejskiego, Rafineryjna, Słoneczna, 

Kazimierza Wielkiego, Plac Targowy – Etap II.

Promesę wręczali wiceminister administracji i 

cyfryzacji Włodzimierz Karpiński oraz 

wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-

Śmigielska. 
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 1 marca- obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Do udziału w uroczystości zostali zaproszeni: 

Parlamentarzyści z Jasła, Radni Rady Miejskiej Jasła, Radni 

Rady Powiatu Jasielskiego, Starosta Jasielski, delegacje 

szkół podstawowych i gimnazjów, organizacje społeczne, 

organizacje zrzeszające kombatantów, przedstawiciele 

Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży (KP PSP, KPP, WKU).
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 2 marca- zawody narciarskie,  

VI Puchar Burmistrza Miasta Jasła 

w Chyrowej.


