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Decyzje i zarządzenia
 Zarządzenie Nr III/163/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z 5 listopada 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. „Budowa parkingu przy ulicy Wincentego Pola w Jaśle - przebudowa drogi
gminnej publicznej” oraz do badania i oceny ofertr.
Zarządzenie Nr III/164/2013 r. Burmistrza Miasta jasła z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2013 r.
 Zarządzenie Nr III/165/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 listopada 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
„Zimowe
utrzymanie
chodników,
ciągów
pieszych
i placów na terenie Miasta Jasła” oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr III/166/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 listopada w sprawie:
powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła” oraz
do badania i oceny ofert.
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Zarządzenie Nr III/167/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2014- 2024
 Zarządzenie Nr III/168/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Miasta Jasła na 2014 rok.
Zarządzenie Nr III/169/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie:
udziału formacji miejskich systemu wykrywania i alarmowania
w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Zarządzenie Nr III/170/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 listopada 2013 r.
w spawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2013 r.
 Zarządzenie Nr III/171/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy
ul. Kwiatowej w Jaśle.
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Ważne informacje
 Od 24 października do 7 listopada br. odbywały się zebrania informacyjne Burmistrza
Miasta Jasła z mieszkańcami osiedli na temat założeń programowych i finansowych oraz
polityki społeczno – gospodarczej Miasta Jasła na 2014 rok .
W trakcie spotkań przedstawiana była prezentacja zawierająca następujące zagadnienia:
- ocena stanu gospodarki finansowej Miasta Jasła
- wstępne założenia finansowe na 2014 r.
- wskaźniki makroekonomiczne według Ministerstwa Finansów na 2014 r.
- racjonalizacja bieżących wydatków
- wykaz projektów Miasta Jasła realizowanych w roku 2013 r. i oczekujących na decyzję
o dotacji
- ważniejsze zadania zrealizowane w 2013 r.
- remonty, prace i zadania wykonane na osiedlach
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Wydział Gospodarki Odpadami

Zakupiono 163 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu: tworzywa
sztuczne, szkło i papier. Pojemniki zakupiono ze środków pochodzących z budżetu Miasta
Jasła (wydatki na rzecz ochrony środowiska) i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Koszt zakupu wyniósł: 138 338,10 zł.
Obecnie trwa ich rozstawianie. Zakupione pojemniki przyczynią się do wzmocnienia
selektywnej zbiórki odpadów na terenie Jasła głównie w budynkach wielorodzinnych oraz
osiągnięcia wyznaczonych poziomów odzysku i recyklingu dla poszczególnych rodzajów
odpadów.
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Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

 Trwają przygotowania do Jasielskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Jarmark
organizowany będzie w dniach 6-23 grudnia 2013 roku, na bazie 12 pawilonów drewnianych
zlokalizowanych na płycie Rynku w Jaśle. Preferowani będą producenci rękodzieła,
wyrobów lokalnych oraz artykułów spożywczych których charakter nawiązuje do Świąt
Bożego Narodzenia. Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez Miasto Jasło
i Jasielskie Stowarzyszenie Consensus.
 Rozpoczęły się przygotowania do organizacji Orszaku Trzech Króli który odbędzie się
w Jaśle, 6 stycznia 2014 roku. Miasto Jasło znalazło się na liście ponad stu miast których
ulicami w Święto Trzech Króli przejdzie orszak nawiązujący do tradycji jasełek ulicznych.
Przedsięwzięcie Miasto organizuje wspólnie z parafią Św. Stanisława Biskupa Męczennika
oraz fundacją Orszak Trzech Króli.
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 Zakończono prace renowacyjno – konserwatorskie przy zabytkowym pomniku Tadeusza
Kościuszki w Parku miejskim w Jaśle. Prace prowadziła firma ARS RESTAURO
Konserwacja Zabytków. Kamień. Sztukaterie. Metal mgr R & R Dawidziak Rzeszów, która
została wyłoniona w drodze przetargu ofertowego. Koszt renowacji pomnika wraz z jego
monumentalnym ogrodzeniem wyniósł 21 000 zł. W architekturę pomnika wprowadzono
nowy element. Na ułożenie płyt przy pomniku wyraził zgodę Wojewódzki Konserwator
Zabytków. Na renowację tego cennego dla jaślan obiektu uzyskaliśmy dotację od
Marszałka Województwa Podkarpackiego w wysokości 10 000 zł.
 Rozpoczęte zostały prace renowacyjne przy
następnym zabytkowym obiekcie
znajdującym się na cmentarzu przy ul. Zielonej. Jest to nagrobek rodziny Lazarowiczów
pochodzący z końca XIX w. , z pełnoplastyczną rzeźbą kobiety przedstawiającą postać św.
Marii Magdaleny. Rzeźba o dużych walorach artystycznych, wykonana w pińczowskim
wapieniu, posadowiona na pięknie zdobionym cokole kamiennym. Stan obiektu był bardzo
zły i wymagał natychmiastowej konserwacji i restauracji. Prace konserwatorskie prowadzi
firma ARS RESTAURO Konserwacja Zabytków. Kamień. Sztukaterie. Metal mgr R & R
Dawidziak Rzeszów, która została wyłoniona w drodze przetargu ofertowego. Koszt
renowacji nagrobka wynosi 11 000 zł.
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Na renowację tego pięknego nagrobka, który znajduje się w szczególnie chronionej strefie
jasielskiej, zabytkowej nekropolii uzyskaliśmy dotację od Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora zabytków w wysokości 5 000,- zł.
 14 listopada br. obradowała Kapituła Nagrody Miasta Jasła w sprawie przyznania
nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W roku bieżącym Kapituła przyznała Nagrodę
Miasta Jasła dla Pani Felicji Jałosińskiej - za całokształt wieloletniej, wybitnej działalności
społecznej na rzecz kultury Jasła i Jasielszczyzny, Panu Wiesławowi Hapowi -za autorstwo
wielu książek, artykułów o tematyce historycznej, wybitną pracę społeczną na rzecz kultury,
jej upowszechniania i ochrony, Panu Mieczysławowi Kogutowi – wieloletniemu Prezesowi
Stowarzyszenia Animatorów Kultury „Kolejarz” za szczególne zaangażowanie w pracy na
rzecz Chóru ECHO , Miejskiej Orkiestry Dętej, Panu Wacławowi Jamerowi - od 1981 r.
chórzyście w Chórze ECHO, wieloletniemu kronikarzowi Stowarzyszenia Animatorów
Kultury Kolejarz w Jaśle oraz Panu Antoniemu Jodłowskiemu – długoletniemu członkowi
jasielskiej Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 Zakup wałów przeciwpowodziowych napełnianych wodą dla jednostek OSP z terenu
Miasta Jasła

W związku z podjętą przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uchwałą o zapewnieniu środków na finansowanie
w formie dotacji w wysokości 15 000,00 zł zadania pn.: „zakup wałów przeciwpowodziowych
napełnianych wodą na wyposażenie jednostek OSP z terenu Miasta Jasła”, zadanie
powyższe zrealizowane zostanie do końca br. Wartość zadania wyniesie około 22 750 zł.
Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez WFOŚiGW oraz udział
własny przedstawia się następująco:
Dofinansowanie WFOŚiGW:
15 000 zł
Wkład własny Miasta Jasła:
7 500 zł
Zakup wałów przeciwpowodziowych napełnianych wodą przyczyni się do zwiększenia
zakresu świadczonej pomocy przez jednostki OSP funkcjonujące na terenie miasta Jasła
oraz znacząco usprawni prowadzone przez nich działania.

MIASTO JASŁO
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta.
 Prace przy aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020
Zakończone zostały prace przy projekcie Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007 –
2020. Aktualizacja 2013 Projekt. Prace zostają wstrzymane do czasu opracowania
i przyjęcia przez Radę Miejską Jasła „Zintegrowanej strategii świadczenia usług publicznych
w gminach powiatu jasielskiego” realizowanej w ramach projektu „Jasielska Strefa Usług
Publicznych” oraz do czasu opracowania substrategii „Beskid Niski” realizowanej w ramach
projektu „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru
krośnieńsko-jasielskiego”.
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 Działania proinwestycyjne

Zakończono kolejny etapu prac związanych z promocją proinwestycyjną miasta
Jasła. Skompletowano wszystkie informacje i materiały wchodzące w skład opisu
terenów inwestycyjnych będących w posiadaniu Miasta Jasła oraz
przedsiębiorstw jasielskich, zainteresowanych współpracą w zakresie promocji
proinwestycyjnej. Opis ten odpowiada wymaganiom Polskiej Agencji Informacji i
Inwestycji Zagranicznych S.A. i został opracowany we współpracy z wydziałami
merytorycznymi (WG, PP, KSS, EM), MPGK Sp. z o.o. oraz przedsiębiorcami.
Opracowano 10 ofert inwestycyjnych: 3 Miasta Jasła i 7 Przedsiębiorców
Jasielskich. Opracowane oferty Wydział przesłał do Polskiej Agencji Informacji i
Inwestycji Zagranicznych, gdzie zostały zamieszczone w bazie ofert i będą
proponowane inwestorom poszukującym lokalizacji inwestycji.
Powyższe oferty zostały również przesłane do Centrum Obsługi Inwestora w
Rzeszowie oraz do innych podmiotów odpowiedzialnych za pośrednią promocję
proinwestycyjną. Oferty zostały także zamieszczone na stronie internetowej
www.jaslo.pl w zakładce Inwestor. Zostaną one zaprezentowane w planowanym
do realizacji drukowanym katalogu ofert inwestycyjnych oraz w prezentacji Power
Point.
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 Jasielskie Forum Rozwoju Gospodarczego.
Wydział współpracuje z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
w zakresie informowania jasielskich przedsiębiorców o naborach na branżowe
misje gospodarcze organizowane przez PAIiIZ S.A. w ramach projektu „Program
Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. Dofinansowanie uczestnictwa
przedsiębiorcy w każdym wydarzeniu promocyjnym organizowanym w ramach
projektu wynosi blisko 100% kosztów. Oceną wniosków i rekrutacją
przedsiębiorców zajmuje się PAIiIZ S.A. Głównym celem Programu jest wzrost
zainteresowania ofertą gospodarczą pięciu województw, a tym samym
przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej.
Główne założenia projektu obejmują m.in. zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji
zagranicznych do makroregionu, zainteresowanie polskich firm inwestycjami w Polsce
Wschodniej oraz pobudzenie eksportu produktów oraz usług z Polski Wschodniej.
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Inwestycje i remonty


Trwają prace przy remoncie dylatacji na moście w ciągu ul. Krajowickiej. Wartość robót
43.626,50 zł. Termin realizacji do 16.12.2013 r. Wykonawcą
robót jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o. o. Jasło.



Zawarto umowę na remont parkingu przy ul. Szajnochy. Wartość robót 21.612,59 zł.
Termin realizacji do 20.12.2013 r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo - Mostowych Sp. z o. o. Jasło.



Zawarto umowę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy bocznej od ulicy
Słonecznej. Wartość robót 28.144,86 zł. Termin realizacji do 20.12.2013 r. Wykonawcą
robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –Mostowych Sp. z o. o. Jasło.



Rozstrzygnięto przetarg na budowę parkingu przy ul. Wincentego Pola. Wartość robót
96.000,00 zł. Termin realizacji do 20.12.2013 r. Wykonawcą robót jest Zakład
Produkcyjno – Handlowo - Usługowy „ROMAX”.



Rozpoczęły się prace przy odbudowie i przebudowie hali sportowej MOSiR.
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Wykonano budowę chodnika przy ul. Kaczorowy. Wartość robót
Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno Usługowy ALIMA Jasło.

70.000,10 zł.
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Wykonano remont chodnika przy ul. Kopernika. Wartość robót 11.485,83 zł.
Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy „ROMAX”.
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Wykonano remont chodnika przy ul. Ducala. Wartość robót 22.921,33 zł. Wykonawcą
robót był Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy „ROMAX”.
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Fundusze Unijne


Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego na osiedlu Hankówka
w Jaśle”, złożony do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Programu Ochrona
Atmosfery 2013 został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania.
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”, złożony do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Programu Ochrona
Atmosfery 2013, został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania.
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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W ramach realizacji projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, przez ekspertów
z firmy HMR Consulting z Krakowa zostały opracowane dwie diagnozy:

- Diagnoza w zakresie stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne
w gminach powiatu jasielskiego.
- Diagnoza
sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług
publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu
jasielskiego.
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Realizacja uchwał
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LI/474/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz
Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, obręb Nr 9-Górka,
obejmującej działki ewid. nr 1856/8, 3293/2 i 3294/2 stanowiące własność osób
fizycznych z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. W dniu 29 października br. zawarto
akt notarialny (umowa darowizny) Rep. A. Nr 6966/2013.
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XLII/486/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz
Miasta Jasła prawa własności działki ewid. nr 2659/3 o pow. 0,00292 ha położonej
w Jaśle, obręb Nr 2-Ulaszowice stanowiącej własność Janiny Tokarz z przeznaczeniem pod
drogę wewnętrzną. W dniu 18 listopada br. zawarto akt notarialny (umowa darowizny) Rep.
A. Nr 7493/2013.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 50 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami
szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 20 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.

MIASTO JASŁO

 29 października- Akcja edukacyjna pod

hasłem: „Posadzimy drzewa, bez nich żyć się
nie da”, skierowana była do mieszkańców
zabudowy jednorodzinnej. Uczestnicy akcji, po
wypełnieniu ankiety dot. posiadanego źródła
ogrzewania otrzymali sadzonki drzew lub
krzewów.

W akcji wzięło udział 200
mieszkańców Jasła. Informacje
uzyskane na podstawie ankiet
pozwolą ocenić stopień
zainteresowania mieszkańców
udziałem w planowanym przez
Miasto Jasło „Programie
Ograniczenia Niskiej Emisji dla
miasta Jasła”
współfinansowanym ze środków
własnych, środków budżetu
miasta Jasła oraz zewnętrznych
środków pomocowych. Zostaną
wykorzystane do wykonania
opracowania Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla
miasta Jasła.
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 29 października- „Jasielszczyzna zna polszczyznę” – Po raz drugi Miejska
Biblioteka Publiczna w Jaśle zorganizowała dyktando dla jaślan. Dyktando odbyło
się w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury. Autorką tekstu „Golesz” była
polonistka Aleksandra Dacyl. W dyktandzie wzięło udział prawie 120 osób.

MIASTO JASŁO

1-2 listopada - pod bramą Starego Cmentarza w Jaśle po raz kolejny
w Jaśle zorganizowana została kwesta na rzecz renowacji zabytków jasielskiej nekropolii.
W kweście brał udział Burmistrz Miasta Jasła, wraz z Przewodniczącą Rady Miasta.
W listopadzie br. kwestowano na odnowę zabytkowego nagrobka pierwszego dyrektora,
profesora jasielskiego Gimnazjum
ś.p. Andrzeja Karpińskiego.
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4 listopada - odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz
samorządowych z Mołdawii. Głównym celem spotkania było
przedstawienie zasad, struktur, sposobu funkcjonowania oraz
projektów jakie są realizowane przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
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 4 listopada- wykład prof. dra hab. Karola
Myśliwca poświęcony odkryciom polskich
archeologów w Sakkarze (Egipt)
zainaugurował – działalność Jasielskiego
Towarzystwa Naukowego.

Do grupy członków założycieli należą
m.in. członkowie PAN prof. Karol
Myśliwiec oraz prof. Stanisław Lasocki,
rektor Wyższej Szkoły im. ks. prof.
Józefa Tishnera Jarosław Gowin oraz
nakowcy związani z Jasłem, pracujący
w różnych placówkach naukowych
i badawczych. Towarzystwo będzie
patronować kolejnym tego typu
przedsięwzięciom – następny wykład pt.
„Jak uprawiać naukę ścisłą w XXI
wieku”, wygłosi prof. dr. hab. Stanisław
Lasocki, w dniu 27 listopada br.

MIASTO JASŁO

11 listopada- Setki mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego uczciły
95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, uczestnicząc
w zorganizowanych z tej okazji uroczystościach.
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 11 listopada –
XIII Jasielski Samochodowy Rajd
Niepodległości, tradycyjnie,
w kolejną rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości, na
drogach powiatu jasielskiego
rywalizowali ze sobą kierowcyamatorzy.

12 listopada –wernisaż wystawy
członków sekcji fotograficznej
Stowarzyszenia Miłośników Jasła
i Regionu Jasielskiego.
” Foto Varia”.
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 Wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn gościł 14 listopada w Jaśle.
W I LO wygłosił wykład „Świadomy swych praw obywatel”, inaugurując w ten
sposób program edukacji prawnej jasielskiej młodzieży na szczeblu szkół
ponadgimnazjalnych, znakomicie wpisujący się w koncepcję Jasło – Miasto Wiedzy.
Przedstawiciel rządu RP spotkał się również z burmistrzem Jasła Andrzejem
Czerneckim, radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariuszem
Sobierajem, wicestarostą powiatu jasielskiego Franciszkiem Miśkowiczem
i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jasielskiego Grzegorzem Persem.
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 18 listopada- w I LO rozdano podziękowania
dla młodzieży uczestniczącej w kweście na
rzecz renowacji zabytków jasielskiej nekropolii.
Podziękowania wręczał Burmistrz
Andrzej Czernecki.
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20 listopada - V Podkarpacki Plener Dziennikarski im. Marcina Pawłowskiego.
Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Jasła. Na rozdaniu nagród laureatom
Burmistrza reprezentowała Aleksandra Dacyl, kierownik Wydziału Oświaty.
Przedstawicielem Rady Miejskiej Jasła był wiceprzewodniczący RMJ Henryk Rak.
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 20 listopada- Przegląd Piosenki
Jesiennej dla przedszkolaków Jesień nie musi byś smutna.
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 21 listopada- koncert polskiej piosenkarki jazzowej
i estradowej - Hanny Banaszak. Występ dedykowany był Jerzemu
"Dudusiowi" Matuszkiewiczowi, słynnemu kompozytorowi z Jasła.
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 21 listopada - Radio RMF FM
gościło w Jaśle.
Na żywo nadawana była audycja
Fakty z Twojego miasta. Dodatkowo
na stronie RMF pokazało się kilka
informacji dotyczących Jasła (m.in.
Major Hubal, Jadwiga Piłsudska
i Pałac Sroczyńskich, Elektryczna
hulajnoga z Jasła, Polska stolica
wina, Jasło polską Arabią
Saudyjską).

