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  Zarządzenie Nr III/19/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 stycznia 2013 r.  

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2013 r. 

 

Zarządzenie Nr III/20/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 stycznia 2013 r.  

w sprawie: powołania zespołu ds. realizacji programu ochrony przed powodzią  

w dorzeczu górnej Wisły. 

 

Zarządzenie Nr III/21/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 stycznia 2013 r.  

w sprawie: ustalenia zasad powołania członków Miejskiej Rady Sportu w Jaśle oraz 

ustalenia regulaminu jej działania. 

 

Zarządzenie Nr III/22/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła dnia 30 stycznia 2013 r.  

w sprawie: powołania członków Miejskiej Rady Sportu w Jaśle. 

 

Zarządzenie Nr III/23/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 lutego 2013 r.  

w sprawie: powołania Lokalnego Zespołu Programowego w celu oceny realizacji  

i koordynacji „Gminnego programu wspierania rodzin na tata 2012-2014”. 

 

 

Decyzje i zarządzenia 



 Zarządzenie Nr III/24/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 lutego 2013 r.  
w sprawie: upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 
 

 Zarządzenie Nr III/25/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 lutego 2013 r.  
w sprawie:  upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w sprawach świadczeń 
 z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, do 
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania 
w tych sprawach decyzji, do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, 
prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania 
do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika 
alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy  
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres 
dłuższy niż 6 miesięcy. 
 

 Zarządzenie Nr III/26/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 lutego 2013 r.  
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego, w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do 
wydawania w tych sprawach decyzji,  do podejmowania działań. 
 

 Zarządzenie Nr III/27/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2013 r. 
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 Zarządzenie Nr III/28/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia  18 lutego 2013 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargu ustnego 
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła w Jaśle. 

 
 Zarządzenie Nr III/29/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 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 „Nasadzenie i  pielęgnację roślin jednorocznych  
i wieloletnich na terenie miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert. 
 

 Zarządzenie Nr III/30/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 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 „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni urządzonej 
w mieście Jaśle” oraz do badania i oceny ofert. 
 

 Zarządzenie Nr III/31/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 lutego 2013 r.  
w sprawie: opracowania na 2013 r. planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, 
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli szkół dla których 
organem prowadzącym jest miasto Jasło oraz form i specjalności kształcenia, na które 
przysługuje dofinansowanie. 

MIASTO JASŁO 
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Inwestycje i remonty    
 Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego  

i wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Kolejowej w Jaśle”.   Otwarcie 

ofert nastąpi w dniu 28.02.2013 r. 

 

 Ogłoszono przetarg nieograniczony na bieżące remonty ulic, których zarządcą jest 

Burmistrz Miasta Jasła. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2013 r. 

 

 W wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie audytu efektywności elektrycznej 

oświetlenia ulicznego dla Miasta Jasła wybrano ofertę firmy CITIES LIGHTING 

Consultans Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę 59.974,80 zł. 

 

 



 

 Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle” 

złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

2007-2013 został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. Zgodnie  

z obowiązującą procedurą został zakwalifikowany do oceny merytorycznej. Wartość 

projektu wynosi 7.904.383,70 zł, w tym dofinansowanie wynosi 6.923.950,62 zł.  

 22 lutego br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Odbudowa 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego oraz budżetu państwa. Wartość projektu wynosi:  

5 162 242,30 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi: 3 179 008,79 zł, z budżetu 

państwa wynosi: 561 001,56 zł. 

 W wyniku zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność projektu pn. „Dni Kultury 

Wyszehradzkiej” przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, dnia 04.02.2013r na 

konto bankowe projektu przekazana została planowa refundacja w wysokości  

8 192,20 zł. Tym samym zakończono rzeczowo – finansową realizację projektu pn.  

„Dni Kultury Wyszehradzkiej, współfinansowanego z Międzynarodowego Funduszu 

Wyszehradzkiego. 
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Fundusze Unijne    



 

 Wydział  Planowania Przestrzennego 

 Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla 

obszaru „Gamrat – I”. 

 Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie uchwalenia zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

„Śródmieścia”. 

 14 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Firmy Hyperion Inwestments Sp. 

z o.o. Kraków dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa – część Północno-

Wschodnia”. 

 15 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Szpitala 

oraz Urzędu Miasta dotyczące budowy lądowiska dla helikopterów dla Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego oraz tymczasowego lądowiska do startów i lądowań dla 

samolotów lekkich. 
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Zadania realizowane    



 

 19 lutego br. II wyłożenie do publicznego wglądu (w dniach od 19 lutego do 20 marca 

2013 r.) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Jasła dla obszaru „Śródmieście” - Nr 52 (Galeria Jasło). 

 Wydział Oświaty 

 Trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji na zakup dodatkowych pomocy 

dydaktyczne z projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 

I – III szkół podstawowych w Mieście Jaśle w ramach POKL, priorytet 9 Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, 

 Trwają prace nad przygotowaniem sprawozdania z realizacji gminnego programu 

wspierania rodzin w 2012 r. 

 Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

 30 stycznia br. została powołana Miejska Rada Sportu. W skład Rady weszli 

przedstawiciele piętnastu współpracujących z miastem Jasłem klubów sportowych, 

Dyrektor MOSiR, jeden działacz sportowy, jeden trener oraz przedstawiciel Urzędu 

Miasta. Razem 19 osób. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 21 lutego br. Rada wybrała 

spośród swojego składu przewodniczącego rady, z-cę przewodniczącego oraz 

sekretarza. Przewodniczącym wybrano pana Jana Betleja (UKS „MOSiR” Jasło), na  

z-cę przewodniczącego wybrano pana Tadeusza Krygowskiego (Jasielski Klub 

Kyokushin Karate) , sekretarzem został pan Krzysztof Buba (OKS „SOBNIÓW” Jasło). 

 

MIASTO JASŁO 



 

  Miasto Jasło było współorganizatorem: 

 - dwóch turniejów piłki nożnej dzieci „O Puchar Miasta Jasła” zorganizowanych we 

współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „SZÓSTKA”. Turnieje odbyły się 

w Gimnazjum Nr 1 w dniach 16 i 17 lutego 2013r. Udział w turniejach wzięło ponad 200 

młodych zawodników. 

 - wyjazdu na 1/8 finału Mistrzostw Polski Juniorek w siatkówce żeńskiej. Głównym 

organizatorem wyjazdu był Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” w Jaśle. 
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 Uchwały Zarządu: 

 Uchwała Zarządu nr 4/2013 z dnia 29.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia propozycji 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego 

„Wodociąg gmina Dębica – południe- Etap III – sieć Stobierna, Stasiówka wraz ze 

zbiornikiem głównym” w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki 

Wisłoki – Etap II”. 

 Uchwała Zarządu nr 5/2013 z dnia 29.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia modyfikacji 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 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 6/2013 z dnia 05.02.2013r. w sprawie powołania 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”. 
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki    



 

 Uchwała Zarządu nr 7/2013 z dnia 12.02.2013r. w sprawie zatwierdzenia propozycji 

Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego 

„Wodociąg gmina Dębica – południe- Etap III – sieć Stobierna, Stasiówka wraz ze 

zbiornikiem głównym” w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki 

Wisłoki – Etap II”. 

 

 Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 

 29 stycznia br. odbyło się Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki  

z udziałem Pana Stanisława Stachury – Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oraz przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego, 

zaangażowanego we wdrażanie niniejszego Programu. Na Zgromadzeniu omawiane 

były m.in. zagadnienia dotyczące realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym lokalnych cieków wodnych oraz zasad wzajemnej współpracy 

samorządów z Regionalnym Zespołem ds. „Programu ochrony przed powodzią  

w dorzeczu górnej Wisły”.  
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Spotkania i wydarzenia 
Odbyłem 50 spotkań, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami 

szkół, przedstawicielami instytucji  
i stowarzyszeń oraz 30 indywidualnych spotkań  

z mieszkańcami Jasła. 
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  4 lutego- wizyta Ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-

Kamysza w Jaśle. Spotkanie w Urzędzie Miasta poświęcone było omówieniu 

nowych form pomocy, które przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy, a 

także wpłyną na funkcjonowanie pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele różnych instytucji i środowisk, w tym starostwa powiatowego, 

urzędu pracy, szpitala specjalistycznego, miejskiego ośrodka pomocy społecznej 

i pracodawców.   



MIASTO JASŁO 

   6 lutego- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle   odbyły się finały 

akcji Zostań czytelnikiem! Odkryj Krainę Biblioteki i Książki. Podczas nich 5 

i 6 letnie dzieci z jasielskich przedszkoli zaprzyjaźniały  się z książką. 
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   6 lutego - 11 jasielskich małżeństw zostało odznaczonych medalami 

„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi przez prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego. W imieniu prezydenta odznaczenia wręczył 

Jubilatom burmistrz Jasła Andrzej Czernecki. 
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  Miasto na zakup samochodu z 

budżetu wyłożyło 80 tys. złotych, 

pozostałe środki pochodziły ze 

Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w Warszawie (50 tys. zł) 

oraz z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie (23,5 tys. zł).  

 7 lutego- Ochotnicza Straż Pożarna Jasło -

Żółków oficjalnie otrzymała nowy lekki samochód 

ratowniczo-gaśniczy.  

Wartość samochodu wynosi  

153 tys. zł. 
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  8 lutego- w Jasielskim Domu Kultury 

odbył się koncert Evgena Malinowskiego. 



MIASTO JASŁO 

  www.terazjaslo 

  14 lutego-XXI Światowy Dzień Chorego.  

W kaplicy Szpitala Specjalistycznego  

w Jaśle został odprawiona msza św. przez biskupa 

pomocniczego Edwarda Białogłowskiego. 


