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Decyzje i zarządzenia
Zarządzenie Nr III/173/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie: powołania Komisji odbioru robót objętych Umową Nr WI.272.24.2013 z dnia
23.04.2013 r. „Dokończenie budowy nowo projektowanej ulicy gminnej łączącej ulicę
Towarową z ulicą Lwowską o symbolu KL1 w Jaśle.
Zarządzenie Nr III/174/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 grudnia 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/175/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie
powołania Komisji Odbioru robót objętych Umową Nr WI.272.82.2013 z dnia 04.09.2013 r.
„Budowa drogi gminnej o symbolu KDL1- ETAP I- CZĘŚĆ A”.

Zarządzenie Nr III/176/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie:
powołania Zespołu doradczo-monitorującego zadanie: Przebudowa i remont obiektu dla
wykonania aranżacji ekspozycji stałej pn.: „Apteka Łukasiewicza” realizowanego przez
Muzeum Regionalne w Jaśle.
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Zarządzenie Nr III/177/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Administrowanie cmentarzami komunalnymi
w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr III/178/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Administrowanie targowiskiem w Jaśle” oraz
do badania i oceny ofert.
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Ważne informacje
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Wzorem lat ubiegłych w Jaśle organizowana jest akcja charytatywna pod nazwą „Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę” dary przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3 od 3 do 31 grudnia 2013 r.
Biuro Wspierania Inicjatyw Społecznych Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta w Jaśle wysłało informacje do wszystkich mieszkańców Jasła, przedstawicieli
organizacji społecznych oraz nieformalnych grup inicjatywnych do składania propozycji
pomysłów i inicjatyw, które chcieliby zrealizować 2014 roku. Zgłoszenia można składać
mailowo lub osobiście w każdy poniedziałek w lokalu Biura.
 Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych ogłosił konkurs na realizację zadań
w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, które
mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2014 r., oraz konkurs
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny, które
mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2014 r.
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 30 listopada br. na krytej pływalni MOSiR we współpracy z Klubem Sportowym SPEED
Jasło przeprowadzono Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu „FAMILY CUP” Jasło
2013. W zawodach wystartowało 379 zawodników oraz 20 rodzin z kilkunastu miast polskich
oraz ze Słowacji. Wręczono 250 medali, 80 pucharów oraz ok. 160 dyplomów oraz wiele
nagród rzeczowych. Miasto Jasło pokryło koszty organizacji zawodów w wysokości 5.700,00
zł.
 od 10 listopada do 1 grudnia br. miasto Jasło było stolicą naszego regionu w piłkarskich
rozgrywkach halowej piłki nożnej dla dzieci. Na hali Gimnazjum nr 1 w Jaśle zorganizowany
został cykl 4 turniejów halowych w piłce nożnej dzieci z roczników 2003, 2004, 2005 oraz
2006. W każdym z turniejów wystartowało po kilkanaście drużyn z trzech województw
z takich miast jak: Kielce, Kraków, Nowy Sącz, Gorlice, Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola,
Mielec, Boguchwała, Przemyśl, Dukla, Sanok i Świdnik. Miasto Jasło wsparło organizację
imprezy i ufundowało nagrody dla uczestników w kwocie 2 tys. zł. Głównym organizatorem
był Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKA Jasło.
 miasto Jasło kwotą 1500 zł wsparło wyjazd jasielskich karateków na XXVII Mistrzostwa
Europy Karate Kyokushin Juniorów w Legnicy. Zawodnik Jasielskiego Klubu Kyokushin
Karate Dawid Nguyen Quang zdobył brązowy medal w konkurencji kata.
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 Straż Miejska w Jaśle uruchomiła swoją stronę internetową.
Pod adresem www.strazmiejskajaslo.pl mieszkańcy Jasła mogą dowiedzieć się na przykład
gdzie i w jaki sposób można zgłosić interwencję oraz poznać odpowiedzialnych za
poszczególne osiedla strażników osiedlowych. Na stronie znajdują się również aktualne
informacje przygotowane przez Straż Miejską, informacje o monitoringu wizyjnym oraz
o obowiązującym systemie gospodarki odpadami.
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Inwestycje i remonty



Wykonano zadanie pn. „Budowa zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej na
przejściach dla pieszych ul. K. Wielkiego, Rynek w ramach poprawy płynności ruchu.”
Wykonawcą robót był Usługowy Zakład – Naprawa i Konserwacja Instalacji i Urządzeń
Elektrycznych Zbigniew Ochwat, Łaski 157 na kwotę 89.790,00 zł.
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Zakończono prace na zadaniu pn: „Dokończenie budowy nowoprojektowanej ulicy
gminnej łączącej ulicę Towarową z ulicą Lwowską o symbolu KL1 w Jaśle”. Wykonawcą
robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. Jasło, wartość
robót wyniosło 967.467,94 zł. Na realizację zadania otrzymano dotacją z budżetu
państwa w wysokości 429.646,00 zł.
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Zakończono budowę parkingu przy
ul. Wincentego Pola. Wartość robót
96.854,96 zł. Wykonawcą robót jest
Zakład Produkcyjno – Handlowo Usługowy „ROMAX”.



Zakończono remont parkingu przy
ul.
Szajnochy.
Wartość
robót
21.612,59 zł. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. Jasło.
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Wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicy bocznej od ulicy Słonecznej. Wartość
robót 28.144,86 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych Sp. z o. o. Jasło.

MIASTO JASŁO


Zakończono realizację inwestycji pn: „Budowa drogi gminnej o symbolu KDL1 - etap
I - część A” Wykonawcą robót była firma Z.P.H.U. ‘GOGBUD” Bogdan Wronkowicz,
Rymanów na kwotę 1.772.767,93 zł.



Wykonano remont dylatacji na moście w ciągu ul. Krajowickiej. Wartość robót
43.626,50 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych
Sp. z o. o. Jasło.



Zakończono budowę oświetlenia na ulicy bocznej od ulicy Sportowej. Wartość robót
10.400,00 zł. Wykonawcą robót była firma P.H.U. ELEKT Czesław Fiałkiewicz.
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Fundusze Unijne


Projekt pn. „Regionalne Centrum Wiedzy i Sztuki w Jaśle”, złożony do dofinansowania
w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na lata 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
2009 – 2014 przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został skierowany do oceny
merytorycznej (w ramach naboru wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego złożonych zostało 277 wniosków, z czego 174 wnioski przeszły
pozytywnie ocenę formalną).
Wartość całkowita projektu wynosi 16 187 618,00 PLN, w tym wnioskowana kwota
dofinansowania to: 12 510 296,00 PLN.
Planowany termin realizacji projektu: I.2014 – IX.2015

MIASTO JASŁO
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Zarząd podejmował uchwały:


44/2013 z dnia 5 grudnia br. dotyczącej przyjęcia autopoprawki do projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.



45/2013 z dnia 5 grudnia br. dotyczącej przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2014 rok.



46/2013 z dnia 5 grudnia br. 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.
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Plan gospodarki niskoemisyjnej:


Opracowano Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.3
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, - plany gospodarki
niskoemisyjnej. Wniosek został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 02.12.2013r.

Celem projektu jest sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla 15 gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec,
Miasto Jasło, Gmina Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski,
Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Żyraków, które wyraziły chęć wzięcia udziału
w Projekcie.
Projekt obejmuje: sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla 15 gmin,
wykonanie baz danych dotyczących emisji, informację i promocję, szkolenia
pracowników, oraz dodatkowo działania fakultatywne polegające na opracowaniu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz.
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Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LI/473/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze
darowizny na rzecz Miasta Jasła prawa własności działek ewidencyjnych nr 125/2, 126/6,
134/13, 134/15, 134/17, 135/15 i 135/17 położonych w Jaśle, obręb Nr 16 - Kaczorowy,
przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego ulicy Kaczorowy. W dniu 22.11.2013 r.
zawarto akt notarialny (umowa darowizny) Rep. A. Nr 7763/2013.
- 4 grudnia br. - zakończenie procedury wyłożenia do publicznego wglądu wraz z terminem
składania uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu górniczego złóż żwirów z piaskiem Dominika, Faustyna,
Florentyna.
- 4 grudnia br. - rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złóż
żwirów z piaskiem Dominika, Faustyna, Florentyna w trakcie wyłożenia do publicznego
wglądu w dniach od 22 października do 20 listopada 2013 r.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 40 spotkań, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami
szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeń oraz 30 indywidualnych spotkań
z mieszkańcami Jasła.
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 27 listopada –„Jak uprawiać naukę ścisłą w XXI wieku” – wykład
profesora Stanisława Lasockiego w JDK
Profesor dr hab. Stanisław Lasocki, kierownik Zakładu Sejsmologii i Fizyki
Wnętrza Ziemi, Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącego
International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior był
gościem specjlnym drugiego z wykładów, którego organizatorem było Jasielskie
Towarzystwo Naukowe.
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 28 listopada- z inicjatywy
Burmistrza Miasta Jasła i Senatora
RP Stanisława Koguta oraz
w porozumieniu z Prezesem
Zarządu PKP CARGO S.A.,
w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło
się spotkanie czołowych jasielskich
firm zainteresowanych towarowym
transportem kolejowym z członkami
dyrekcji PKP CARGO S.A.
Południowy Zakład Spółki.
Celem spotkania było rozpoznanie
nowych możliwości związanych
z transportem kolejowym towarów,
surowców i półproduktów
niezbędnych do ich wytworzenia
przez firmy działające na terenie
Jasła w związku z kompleksowym
remontem linii kolejowych nr 106
Rzeszów – Jasło i nr 108 Stróże –
Krościenko.
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28 listopada - w Urzędzie Miasta Jasła odbyło się spotkanie z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego. W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób
– Dyrektor MOPS w Jaśle wraz
z pracownikami socjalnymi oraz pracownicy Wydziału Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych. Burmistrz Miasta Jasła złożył życzenia
i przekazał podziękowania za szlachetną służbę na rzecz osób
potrzebujących Pracownikom Socjalnym a także wszystkim pracownikom
MOPS w Jaśle. Za zaangażowanie w działania na rzecz osób
doświadczających przemocy 5 osób otrzymało wyróżnienia.
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 6 grudnia- na płycie Rynku w Jaśle została ustawiona górka mobilna tzw.
snowtubing. Instalacja służy najmłodszym mieszkańcom Jasła – zjeżdżać
można nawet gdy nie ma śniegu, ponieważ tor zjazdu wyłożony jest
specjalnym tworzywem. Za korzystanie z ślizgawki nie pobiera się opłat.
Ślizgawka czynna jest codziennie, do 23 grudnia w godzinach 11.00 – 19.00.
W okresie od 6 do 15 grudnia odbyło się ok. 25 tys. zjazdów.
O bezpieczeństwo uczestników zabawy dbają wykwalifikowani pracownicy
firmy Mega Marketing z Wrocławia – dostawcy usługi.
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 6 grudnia-Mikołaj z Jedynką 15 tys. 800 zł wyniosła suma
zlicytowanych w Jaśle obrazów podczas
akcji charytatywnej Polskiego Radia
„Choinki Jedynki”. Licytacja
z której pieniądze trafią do Fundacji Anny
Dymnej Mimo Wszystko i Stowarzyszenia
Debra Polska Kruchy Dotyk odbyła się
w ramach zorganizowanej przez Miasto
imprezy „Mikołaj z Jedynką”.

 6 grudnia- odbyło się wręczenie nagród dla
dzieci, które wzięły udział w konkursie
plastycznym „Kartka Świąteczna
Bożonarodzeniowa”. W konkursie uczestniczyło
13 placówek z których nadesłano 258 prac.
Komisja przyznała I nagrodę dla Patrycji
Czech, uczennicy Gimnazjum nr 2 w Jaśle,
10 wyróżnień oraz jedną nagrodę specjalną dla
Izabeli Piątek , uczennicy Gimnazjum nr 1.
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 8 grudnia- Akcja „Dzień szpiku kostnego dla Zbigniewa i innych”
100 jaślan oddało swoje próbki krwi rejestrując się w bazie potencjalnych
dawców szpiku, podczas akcji przeprowadzonej w niedzielę w Jaśle przez
Fundację DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska.
Był wśród nich burmistrz Jasła Andrzej Czernecki.
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 9 grudnia- uroczyste rozdanie nagród dla 80 laureatów konkursów
realizowanych w ramach projektu Edukacja ekologiczna przez Związek
Gmin Dorzecza Wisłoki. Projekt obejmował dwa literackie konkursy
ekologiczne: konkurs poetycki na opracowanie wiersza oraz konkurs literacki
na opracowanie eseju/ tekstu literackiego. Projekt realizowany był na terenie
20 gmin Związku. W akcji wzięło udział 73 szkoły.
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 9 grudnia Konferencja prasowa dot.
realizacji projektu „Dla
spójności i dostępności –
analiza możliwości
rozwojowych obszaru
krośnieńskiego-jasielskiego”.
Powiat Jasielski wraz
z partnerami – Powiatem
Krośnieńskim, Miastem
Krosnem i Jasłem realizuje
projekt o wartości 1 miliona
złotych. 90 proc. tej kwoty to
dotacja przyznana w konkursie
ogłoszonym przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego.
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 12 grudnia - Złota Setka Gmin Podkarpacia –- Jasło wspólnie z Krosnem znalazły
się na trzecim miejscu w rankingu za rok 2012 „Złota Setka Gmin Podkarpacia”.
Zwycięzcą zostało Nisko, na drugim miejscu uplasowała się Stalowa Wola. Za Jasłem
kolejne miejsca zajęły Mielec i Rzeszów. Redakcja Nowin i portal Strefa Biznesu już po
raz szósty wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie przygotowały ranking
aktywności gospodarczej podkarpackich gmin. Udział w rankingu, w którym analizowano
wszystkie 160 gmin z Podkarpacia, był bezpłatny. Oprócz trzeciego miejsca, na
160 w ogólnej klasyfikacji, Jasło zdobyło również drugie miejsce w kategorii gminy
miejskie – ustępując pozycji jedynie Stalowej Woli.
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 13 grudnia - z okazji 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
w kościele pw. św. Stanisława BM odbyła się uroczysta msza święta.
Następnie w Jasielskim Domu Kultury odbył się koncert Apolinarego Polka
z towarzyszeniem recytatorów i wokalistów Jasielskiego Domu Kultury.
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 15 grudnia - statuetki „Mecenasa Kultury Jasła 2013” oraz
„Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury” zostały wręczone
podczas niedzielnego spotkania „Przy wigilijnym stole”. W tym
roku nagrody z rąk burmistrza miasta Andrzeja Czerneckiego
odebrali przedstawiciele pięciu firm. Wśród nich byli: Grupa
LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, Polska Spółka
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Jaśle,
Sieć Jasielskich Sklepów MPM sp.j. oraz Jasielskie Centrum
Reklamy FROGART.
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 15 grudnia - wręczenie „Nagrody Miasta Jasła
w dziedzinie kultury” przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego oraz
przewodniczącą Rady Miejskiej Elżbietę Bernal dla laureatów którymi zostali:
przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – prezes
Wiesław Hap i wiceprezes Felicja Jałosińska oraz Wacław Jamer, Mieczysław
Kogut i Antoni Jodłowski.

