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Zarządzenia Burmistrza 
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 Zarządzenia 

 Zarządzenie Nr III/116/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2014 r.  
w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji i rozliczania projektu 
edukacyjnego pn.: „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM” realizowanego przez  
Urząd Miasta w Jaśle w formie zajęd pozalekcyjnych w przedszkolach i szkołach  
we współpracy z Grupą LOTOS jako partnerem strategicznym. 

 Zarządzenie Nr III/117/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 listopada 2014 r.  
w sprawie: zmiany personalnej w Zespole Interdyscyplinarnym. 

 Zarządzenie Nr III/118/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 listopada 2014 r.  
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2015-2025. 

 Zarządzenie Nr III/119/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 listopada 2014 r.  
w sprawie: przyjęcia projekt budżetu miasta Jasła na 2015 r. 

 

  Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 listopada 2014 r.  
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na 
sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z utrzymania i pielęgnacji terenów 
zielonych w Jaśle.  4 



Zadania realizowane 
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Zadania realizowane 

Wydział  Strategii i Rozwoju Miasta 
Współpraca zagraniczna 
7 listopada br. w Bieczu odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne  
z wiceprezesem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawidem Laskiem 
poświęcone wdrażaniu Strategii Marki Karpackiej. W rozmowach udział wzięli 
przedstawiciele Biecza, Gorlic, Bobowej, Grybowa oraz Jasła. Miasto Jasło podjęło 
wstępne rozmowy dotyczące wskazania Jasła, jako miasta pilotażowego zgodnie  
z przyjętą nową Strategią Wizerunkową Jasło (w)inne klimaty w Strategii Marki 
Karpackiej.  
 
Działania proinwestycyjne 
W wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego wyłoniono firmę, 
która wykona tablice do oznaczenia terenów inwestycyjnych miasta Jasła (trzy 
lokalizacje). Tablice zostaną wykonane do 15 grudnia br. 
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Zadania realizowane 

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD JASIELSKIEJ MŁODZIEŻY 
Z inicjatywy burmistrza Andrzeja Czerneckiego w porozumieniu z Jerzym Krzanowskim 
wiceprezesem Grupy Nowy Styl Wydział zorganizowano dla grupy jasielskiej młodzieży ze 
szkół ponadgimnazjalnych wizytę studyjną w zakładach Grupy Nowy Styl w Jaśle. W wizycie 
 (7 listopada) łącznie wzięło udział 73 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych oraz z Zespołu 
Szkół Budowlanych. Młodzież zapoznała się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, 
które stosowane są przy produkcji krzeseł i mebli biurowych. Na zakooczenie wizyty 
przeprowadzono losowanie nagrody: ergonomicznego, obrotowego krzesła biurowego firmy 
Nowy Styl Intrata Pro ufundowanego przez Grupę Nowy Styl. W kolejnych miesiącach 
planowane są kolejne wizyty w największych jasielskich firmach. 
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Inwestycje i remonty 
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Inwestycje i remonty 

Wydział Inwestycji 
 
•  Zawarto umowę na realizacje zadania p.n. „Przebudowa ulicy bocznej od Rejtana 
wraz z miejscami postojowymi” na kwotę 234 800,60 zł. Wykonawcą jest Usługowy 
Zakład Ogólnobudowlany z Rymanowa. 
  
•  Rozpoczęto remonty nawierzchni asfaltowych ul. Przybyszewskiego, bocznej od  
ul. Łukasiewicza, Harcerskiej, Małej, bocznej od ul. Kochanowskiego na łączną kwotę 
75. 822, 20 zł. Wykonawcą  jest P.R.D.M. Jasło.  
  
•  Wykonano remont chodnika przy ul. Baczyoskiego na kwotę 25.309,41 zł.            
Wykonawcą jest  Z.P.H.U. „ROMAX”. 
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Inwestycje i remonty 
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•   Wykonano przebudowę ul. Jagodowej na kwotę 20 780, 85 zł. Wykonawcą  jest 
P.R.D.M. Jasło. 
   
• Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulic: 
- boczna o ul. Baczyoskiego – 14. 760,00 zł 
- Cichej – 72.300 zł 
- Pelczara (częśd pd.) – 42.988 zł    



Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 

•  Projekt Nr KIK/66 „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu 
Współpracy.  
 
Na bieżąco przeprowadzane są wizyty u mieszkaoców w celu dokonania uzgodnieo 
projektowych (na 4.11.2014 r. we wszystkich gminach przeprowadzono 2345 wizyt), 
na podstawie sporządzonych protokołów Wykonawca opracowuje na bieżąco 
projekty i przekazuje do akceptacji Inżyniera Kontraktu – do 4.11. przekazano 1931 
projektów. Na terenie gmin uczestniczących w Projekcie, trwają montaże instalacji 
kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach mieszkalnych i tak do 4.11. 
zakooczono montaż 539 instalacji, które zgłaszane są na bieżąco do odbioru przez 
Inżyniera Kontraktu. Na kolejnych 19 instalacjach trwa montaż, a na najbliższy 
tydzieo zaplanowane jest wykonanie 43 instalacji. Odebrano 274 instalacji 
kolektorów słonecznych w budynkach mieszkaoców prywatnych. W listopadzie 
wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 7 kWp  na budynku MOSIR basen 
otwarty (siłownia, fitness) w Jaśle. 
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• Projekt „Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki” w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
Nr Projektu: POIS.09.03.00-00-417/13. 
 
Umowa o dofinansowaniem projektu w dniu 17 listopada br. została podpisana 
przez NFOŚiGW i w dniu 18.11.2014 r. zostanie dostarczona do podpisu przez 
Związek.  
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Fundusze Zewnętrzne 
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•  4 listopada br. podczas uroczystej gali w Warszawie wręczone zostały nagrody 
wraz ze statuetkami dla Miasta Jasła za zrealizowane projekty pn. „Rekultywacja 
terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle” oraz „Rewitalizacja otwartych 
przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła”. Projekty te zostały wyróżnione w konkursie 
dla miast w ramach projektu: „Zielone miasta – w stronę przyszłości!” 
zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska.   
  
•  Na podstawie przeprowadzonego postępowania, dnia 4 listopada br. zawarta 
została umowa z firmą AMISTAD Sp. z o.o. z Krakowa na zaprojektowanie, 
utworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej dla Miasta Jasła w ramach zadania pn. 
„Miasto Wiedzy. Smart city. Wdrożenie aplikacji mobilnej”. Aplikacja będzie 
stanowiła system informacji o wybranych obiektach, miejscach, usługach, 
przydatnych zarówno dla mieszkaoców Miasta jak również turystów. Dzięki aplikacji 
użytkownik dowie się co aktualnie dzieje się w mieście, uzyska podstawowe 
informacje o miejscach rozrywki i rekreacji, nocnych dyżurach aptek, rozkładzie 
jazdy autobusów, znajdzie lokalizację restauracji czy kawiarni, bankomaty i wiele 
innych.  15 



Aplikacja przyczyni się również do promowania miasta, dla turystów będzie tzw. 
„podręcznym przewodnikiem”, który w łatwy sposób pozwoli dotrzed 
w najciekawsze miejsca. Aplikacja przede wszystkim będzie obsługiwana w trybie 
offline. Oprogramowanie to zostanie wdrożone do dnia 15.12.2014 r. i będzie 
możliwe do pobrania na telefon lub tablet jako aplikacja bezpłatna. 
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Realizacja uchwał 
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 W okresie międzysesyjnym zrealizowano:   
• uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LXV/647/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 
Miasta Jasła  prawa wieczystego użytkowania nieruchomości  położonej  w Jaśle, obręb Nr 
18-Gamrat. W dniu 12.11.2014 r. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 6404/2014. 
  
• uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LXV/648/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonej  
w Jaśle Obręb Nr 3A –PGR o powierzchni 0,0794 ha, obejmującej działkę ewidencyjną  nr 
1/196 stanowiącą własnośd Miasta Jasła, na nieruchomośd położoną w Jaśle Obręb Nr 3A - 
PGR działki o powierzchni 0,0943 ha obejmującą działkę ewidencyjną nr 1/195 stanowiącą 
własnośd  Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  W dniu 12.11.2014 r. zawarto akt notarialny 
Rep. A. Nr 6404/2014. 
 
•  6 października br. – podpisanie umowy na sporządzenie projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE, 
 
•  3 listopada br. – podpisanie umowy na sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-

składowa – osiedle Brzyszczki”. 
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Spotkania i wydarzenia 
Odbyłem 30 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, 
dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji  
i stowarzyszeo oraz 20 indywidualnych spotkao  

z mieszkaocami Jasła.  
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Spotkania i wydarzenia 

4 listopada – III Dyktando „Jasielszczyzna zna 
polszczyznę”, zorganizowane zostało przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle we 
współpracy z Jasielskim Domem Kultury. 
Dyktando odbyło się w ramach projektu  
„POLSKI! DO-MOWY!”. 
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Spotkania i wydarzenia 
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7 listopada - 325 tys. zł kosztowała nowa karetka specjalistyczna pogotowia ratunkowego, 
o którą wzbogacił się Szpital Specjalistyczny w Jaśle. W uroczystości uczestniczył 
burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, na którego wniosek Rada Miejska Jasła wsparła 
finansowo zakup ambulansu w kwocie 100 tys. zł. 



Spotkania i wydarzenia 
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7 listopada - W ramach kampanii edukacyjnej organizowanej przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca 
efekty zbierania baterii w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.  
Miasto za zebranie trzech ton zużytych baterii zajęło drugie miejsce w województwie. 
Statuetkę z rąk Andrzeja Kuliga, dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie odebrał Tomasz Kołcz, kierownik wydziału Ochrony 
Środowiska. 
 



Spotkania i wydarzenia 

23 

 11 listopada – uroczystości rocznicowe rozpoczęto od mszy św. odprawionej  
w kościele oo. Franciszkanów. Po mszy uczestnicy przemaszerowali pod kościół św. 
Stanisława, gdzie przy tablicy delegacja władz miasta i powiatu oddała symboliczny 
hołd w imieniu mieszkaoców. Uroczystości zakooczyły się w Parku Miejskiego.  



Spotkania i wydarzenia 
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12 listopada – burmistrz Andrzej Czernecki podpisał porozumienie z Grupą 
Kapitałową Loyd S.A. Określa ono zasady współpracy w ramach planowanej przez 
Grupę inwestycji. W pierwszej połowie 2015 roku w Jaśle otwarte zostanie 
Centrum Usług Biznesowych, w którym zatrudnienie będzie mogło znaleźd nawet 
220 mieszkaoców regionu. 



Spotkania i wydarzenia 
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12 listopada  –  wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Legiony to żołnierska 
nuta…” Karol Rówioski i Przemysław Surmacz, uczniowie III klasy Gimnazjum nr 1 
 w Jaśle oraz Aleksandra Sochacka z Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaśle zdobyli 
pierwsze miejsca w konkursie. Nagrody zostały wręczone przez burmistrza Andrzeja 
Czerneckiego. 



Spotkania i wydarzenia 
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12 listopada  – pod przewodnictwem burmistrza Andrzeja Czerneckiego 
obradowała Kapituła Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury. Kapituła przyznała 
dwie nagrody za wybitną  twórczośd i osiągnięcia dla Zdzisława Świstaka oraz dla 
Wojciecha Nowickiego. Przyznano również trzy nagrody za upowszechnianie 
kultury w mieście i regionie dla: Jana Stasiowskiego „Chór ECHO”, Stanisława 
Wójcikiewicza Miejsko-Kolejowej Orkiestra Dęta, Adama Pucykowicza  Festiwal 
Muzyki Metalowej – „Krushfest”.   



Spotkania i wydarzenia 
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13 listopada - ruszyła druga edycja Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem . 
W tym roku szkolnym realizowane będą 103 uczniowskie projekty naukowo-badawcze  
w dziedzinach humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i artystycznej. Pilotażowo do 
projektu włączone zostały przedszkola miejskie (dzieci 5 i 6-letnie) oraz szkoły niepubliczne. 
Nad uczestnikami Ligi opiekę sprawowad będzie 75 nauczycieli - opiekunów Ligi. Projekt jest 
jednym z elementów  realizowanego przez miasto programu Jasło - miasto wiedzy. 



Spotkania i wydarzenia 
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13 listopada  –  burmistrz Andrzej Czernecki spotkał się z przedstawicielami ponad  
50 organizacji pozarządowych, z którymi współpracowało Miasto w ciągu ostatnich 
lat. Podczas spotkania zostały omówione dotychczas zrealizowane zadania oraz 
plany na kolejny rok budżetowy.       



Spotkania i wydarzenia 
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14 listopada  - 20-lecie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.  
W parku miejskim w Jaśle  dokonano symbolicznego zasadzenia drzew, natomiast  
w Jasielskim Domu Kultury odbyła się uroczysta konferencja w której uczestniczyli 
przedstawiciele samorządów, instytucji oraz osoby,  które współpracowały ze 
Związkiem Gmin.     



Dziękuje za uwagę 
Urząd Miasta w Jaśle   |   ul. Rynek 12   |   38-200 Jasło 
T: (13) 448 63 00   |   F: (13) 446 29 76 
E: urzad@um.jaslo.pl   |   www.jaslo.pl 
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