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Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia
Zarządzenie Nr III/39/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Zarządzenie Nr III/40/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zabudowę kontenerem sanitarnym
nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Jaśle.
Zarządzenie Nr III/41/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego w Mieście Jaśle.
Zarządzenie Nr III/42/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Jasła sprawozdania finansowego
Miasta Jasła za 2013 r.
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Zarządzenia
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Zarządzenie Nr III/43/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Zarządzenie Nr III/44/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.
Zarządzenie Nr III/45/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji
obwodowych.

Zarządzenie Nr III/46/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Zarządzenia
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Zarządzenie Nr III/47/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr III/48/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie: określenia Regulaminu wydawania i użytkowania oraz wzoru
Jasielskiej Karty Dużej Rodziny.
Zarządzenie Nr III/49/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursów przeprowadzonych na podstawie
zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła na III/36/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Miejskich
nr 5, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło.
Zarządzenie Nr III/50/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
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Zarządzenie Nr III/51/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Miejskich nr 5, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jasło.
Zarządzenie Nr III/52/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie: ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie Miasta Jasła.
Zarządzenie Nr III/52A/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014.
Zarządzenie Nr III/53/3014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie: utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Jasła.
Zarządzenie Nr III/54/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie: powołania Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych Miasta
Jasła do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, złożonych do Burmistrza Miasta Jasła do dnia 2 lipca
2013 r.
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Zarządzenie Nr III/55/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących ustalenia i wypłacenia zasiłków dla opiekunów a także do
wydania w tych sprawach decyzji.
Zarządzenie Nr III/56/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących ustalenia i wypłacenia zasiłków dla opiekunów a także do
wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Ducala w Jaśle”
oraz do badania
i oceny ofert.
Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji do dokonania odbioru robót usunięcia usterek
budowlanych w okresie gwarancyjnym Kompleksu Sportowego „Moje
boisko-Orlik 2012” usytuowanego w Jaśle przy ul. Śniadeckich.
Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu przydziału sortów mundurowych dla
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jaśle oraz zasad wypłacania ekwiwalentu
za pranie, konserwację i naprawę przydzielonych sortów mundurowych.
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Zarządzenia
Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Miasta w Jaśle.
Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle.
Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 kwietnia 2014 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
przebudowy skrzyżowań w mieście Jasło: Budowa ronda
ul. 3-go Maja - ul. Baczyńskiego” oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy
ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Jaśle.
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Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie
Miasta w Jaśle.
Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie i realizacji
przedsięwzięcia „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego w Mieście
Jaśle, objętej dotacją NFOŚiGW- SOWA”.

Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenie kontroli w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji ds. likwidacji wyposażenia i sortów
mundurowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jaśle.

Zarządzenia 12
Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 maja 2014 r.
w sprawie: powołania komisji do oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do
Urzędu Miasta w Jaśle wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury” oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego na sprzedaż działki ewid. Nr 2010/5 położonej w Jaśle, obr. 8Centrum.
Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie,
wykonanie modernizacji systemu oświetlenia drogowego w Mieście Jaśle,
objętej dotacją NFOŚiGW- SOWA” oraz do badania i oceny ofert.
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Zadania realizowane 14
Wydział Planowania Przestrzennego
• 15 kwietnia br. - wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru
„Śródmieście – Floriańska”, (28 kwietnia br. - dyskusja publiczna),

• 23 kwietnia br. -skierowanie projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru
„WARZYCE I Nr 38” - zmiana nr 2 do opiniowania i uzgodnień,
• 23 kwietnia br. - skierowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła do
opiniowania i uzgodnień,
• 30 kwietnia br. - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru
„Żółków – I”, (12 maja br. - dyskusja publiczna).
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Inwestycje i remonty

Inwestycje i remonty 16
Wydział Inwestycji

• Trwają prace przy przebudowie ulicy Ducala w Jaśle. Wartość
robót 167.358,72 zł. Termin realizacji do 31.05.2014 r. Wykonawcą
robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Sp. z o. o. Jasło.

Inwestycje i remonty 17
Wydział Inwestycji
• Trwają prace przy budowie drogi gminnej o symbolu KDL1 – ETAP
I CZĘŚĆ B w Jaśle. Wartość robót 1.657.864,42 zł. Termin realizacji
do 15 lipca br. Wykonawcą robót jest firma Z.P.H.U. ‘GOGBUD”
Bogdan Wronkowicz, Rymanów.
• Podpisano umowę na mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulic
w okresie letnim. Wykonawcą jest Produkcja Handel Usługi
EKOMAX Jerzy Kotulak Jasło.
• Podpisano umowę na ręczne oczyszczanie chodników, ciągów
pieszych i placów na terenie Miasta Jasła w okresie letnim.
Wykonawcą jest Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa
Planowanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Stanisław Dudek, Jasło.

Inwestycje i remonty 18
Wydział Inwestycji
• Wyłoniono wykonawcę zadania
„Modernizacja systemu oświetlenia
drogowego w mieście Jaśle, objętej dotacją NFOŚiGW–SOWA” jest nim
firma: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o. o z Radomia.
Termin zakończenia przedsięwzięcia planowany jest na 30 listopada br.
• Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy bocznej od ulicy Na Kotlinę
wzdłuż ulicy Lwowskiej i przebudowę ulicy Grunwaldzkiej w Jaśle.
Termin otwarcia ofert 02.06.2014 r.
• Podpisano umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
zabezpieczenia osuwiska przy ul. Leśnej wraz z odbudową ul. Leśnej na
odcinku 100 m i budową ul. Leśnej na pozostałym odcinku. Łączna
wartość robót wynosi 61.500,00 zł. Termin realizacji do 30.09.2014 r.
Wykonawcą robót jest firma Projekty Skrabacz Sp. z o.o., Łęg Tarnowski.
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Fundusze Unijne 20
Fundusze Unijne
• 14 lutego 2014 r. zawarta została umowa z Zarządem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na
dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku technicznego
przy stadionie na osiedlu Rafineria w Jaśle.
Wartość całkowita zadania wynosi 93 439,34 zł, w tym kwota dotacji
wynosi 49 742,00 zł. Planowanego zakończenie zadania: 30.06.2014 r.
• 10 kwietnia 2014 r. zawarta została umowa z Zarządem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na
dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu
Ludowego na osiedlu Hankówka w Jaśle.
Wartość całkowita zadania wynosi 100 533,85 zł, w tym kwota dotacji
wynosi 50 000,00 zł. Planowanego zakończenie zadania: 31.07.2014 r.

Fundusze Unijne 21
Fundusze Unijne
• 15 maja br. zakończyły się warsztaty strategiczne z członkami Jasielskiej
Agory, a także przedstawicielami samorządów powiatu jasielskiego,
przedsiębiorcami oraz stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.
Celem warsztatów było omówienie projektów kluczowych Zintegrowanej
Strategii Usług Publicznych, na które samorządy będą starały się pozyskać
środki w ramach Programów Operacyjnych 2014-2020.
• 20 maja br. odbyło się spotkanie członków Jasielskiej Agory, w związku
z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20072013. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Jasielskiej Agory oraz
przedstawiciele samorządów powiatu jasielskiego. Spotkanie dotyczyło
funkcjonowania i roli forum obywatelskiego Jasielskiej Agory w trakcie
realizacji projektu i po jego zakończeniu.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego

• Intensywne opady deszczu spowodowały w dniach 15-18 maja br.
Zalania i podtopienia budynków, dróg, nieruchomości oraz upraw
rolnych na terenie Miasta Jasła. 15 maja br. o godz. 20.30 został
wprowadzony przez Burmistrza Miasta alarm przeciwpowodziowy.

Ważne informacje 24
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego
Akcję ratowniczą rozpoczęto o godz. 18 poprzez wprowadzenie
stałego dyżuru MCZK i stanu gotowości OSP oraz innych służb.
Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki zwołał posiedzenie
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na godzinę 20.15, na
którym to przedstawiono sytuację bieżącą oraz wyznaczono zadania
dla poszczególnych służb i instytucji.

W dniach 15-19 maja br. prowadzono całodobowy dyżur Miejskiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz pozostałych służb
w Urzędzie Miasta i bieżąco informowano o sytuacji.
Burmistrz Miasta wydawał stosowne polecenia, które w możliwie
największym stopniu ochroniłyby miasto Jasło przed kataklizmem.

Ważne informacje 25
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego
W akcji powodziowej brały udział (jednostki zorganizowane): MCZK,
Jednostki KP Państwowej Straży Pożarnej, OSP (4 jednostki JasłoNiegłowice, Jasło-Hankówka, Jasło- Brzyszczki, Jasło-Żółków),
MPGK , Straż Miejska, PRDM Jasło, KP Policji
w Jaśle.
Koszty prowadzenia akcji, obciążające budżet Miasta Jasło
- ok. 150.000,00 zł, w tym:
- zakup piasku + transport, (zużyto ok. 150 ton piasku)
- ekwiwalent dla OSP,
- koszty paliwa,
- koszty wyżywienia,
- worki, (zużyto ok. 8.000 worków)
19 maja br. Komisja ds. szacowania szkód powodziowych
rozpoczęła prace w celu oszacowania strat.

Ważne informacje 26
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego
• Zakup myjek ciśnieniowych na wyposażenie 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 tys. zł zadania
pn.: „zakup myjek ciśnieniowych na wyposażenie jednostek OSP z terenu
Miasta Jasła”, zadanie powyższe zrealizowane zostanie do końca br.
Wartość zadania wyniesie około 20 310 zł.
Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez WFOŚiGW
oraz udział własny przedstawia się następująco:
Dofinansowanie WFOŚiGW:
15 000 zł
Wkład własny Miasta Jasła:
5 310 zł
Zakup myjek ciśnieniowych przyczyni się do zwiększenia zakresu świadczonej
pomocy przez jednostki OSP funkcjonujące na terenie miasta Jasła oraz
znacząco usprawni prowadzone przez nich działania.

Ważne informacje 27
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
• 9 maja br. weszła w życie Jasielska Karty Dużej Rodziny.
W Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle
(ul. Floriańska 8 a), można składać wnioski o przyznanie Jasielskiej
Karty Dużej Rodziny, czyli dokumentu, dzięki któremu rodziny
wielodzietne z terenu miasta mogą liczyć na ulgi i zwolnienia
w miejskich instytucjach.
Karta została wprowadzona na terenie miasta Jasła w ramach
programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych.
W Centrum można również składać wniosek o przyznanie dopłaty
za odbiór odpadów. Zniżki przysługują rodzinom wielodzietnym
(na trzecie i każde następne dziecko), które zbierają odpady
w sposób selektywny.

Ważne informacje 28
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
• Miasto (Wydział Strategii) przygotowało ofertę inwestycyjną dla
firmy HAIER największego na świecie producenta AGD, która
rozważa budowę swojej fabryki w Polsce. Oferta ta została
przesłana do Zarządu oraz osobiście przedstawiona
przedstawicielom Firmy podczas polsko-chińskiego spotkania
przedsiębiorców (organizator PAIiIZ S.A.)
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Zarząd podejmował uchwały:
 Uchwała Nr 11/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia propozycji Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
procedury zamówienia publicznego: „Modernizacja urządzeń
gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja
oczyszczalni ścieków” w ramach Projektu pn. „Program poprawy
czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.
 Uchwała Nr 12/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie:
zatwierdzenia propozycji Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
procedury zamówienia publicznego: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Słotowa” w ramach Projektu pn. „Program poprawy
czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
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Zarząd podejmował uchwały:
 Uchwała Nr 13/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania:
„Wykonanie, dostawa, montaż i demontaż tablic informacyjnych oraz
wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych związanych z realizacją
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.
 Uchwała Nr 14/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
propozycji Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia
publicznego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa”
w ramach Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki –
Etap II”.
 Uchwała Nr 15/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmian wydatków ustalonych
w Uchwale Nr XXVII/30/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
z dnia 09.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki na rok 2014.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

19 maja br. w siedzibie Związku podpisana została umowa z wykonawcą
zadania pn. „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie
miasta Jasła – modernizacja oczyszczalni ścieków” (kontrakt 6 zadanie 7)
z firmami: Inżynieria Rzeszów S.A oraz BGI Project Consulting Sp. z o.o.
Wartość umowy – 5.904.000,00 zł brutto.
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

20 maja br. w siedzibie Związku podpisana została umowa z wykonawcą
zadania 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa”
ze Spółdzielnią Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu
„ROLWOD” ze Skołyszyna. Wartość umowy - 1.843.706,04 zł brutto.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 60 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami,
dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 40 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.

Spotkania i wydarzenia

 10 kwietnia – uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających
czwartą rocznicę katastrofy samolotu prezydenckiego pod
Smoleńskiem.
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Spotkania i wydarzenia

 10 kwietnia – V plebiscyt na najpopularniejszych sportowców
i trenerów Podkarpackiego Trójmiasta – Jasła, Krosna i Sanoka
w 2013 roku. Najpopularniejszym trenerem został Ireneusz
Kwieciński, szkoleniowiec żużlowców KSM Krosno. Nagrodę
„Nowego Podkarpacia” dla najpopularniejszego młodzieżowca
otrzymał Ireneusz Brożyna, do niedawna piłkarz Czarnych Jasło,
a obecnie I - ligowej Miedzi Legnica.
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Spotkania i wydarzenia
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11 kwietnia – we Vranovie nad Topl'ou (Słowacja) odbyła się
ratyfikacja umowy partnerskiej pomiędzy miastami Jasłem
i Vranovem. Umowę o współpracy gospodarczej, społecznej,
kulturalnej i sportowej w celu pogłębienia kontaktów między
mieszkańcami obydwu miast, podpisali zarówno w Jaśle
(24 stycznia), jak i we Vranovie, Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła
oraz Jan Ragan, burmistrz Vranova.

Spotkania i wydarzenia
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 12 kwietnia- 23 pary, które zawarły związek małżeński 50,
a nawet 60 lat temu otrzymały w imieniu prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego Medal za długoletnie pożycie małżeńskie.

Spotkania i wydarzenia
15 kwietnia – odbył się
konkurs wiedzy
o Grupie LOTOS Partnerze projektu
edukacyjnego Jasielska
Liga Naukowa z
LOTOSEM, jaki jest
realizowany w 9 szkołach
podstawowych
i 4 gimnazjach.
Do konkursu zgłosiły się
3-osobowe reprezentacje
wszystkich jasielskich
szkół.
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Spotkania i wydarzenia
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 16 kwietnia - praca wykonana przez Adama Górkę, ucznia Szkoły
Podstawowej nr 2, zwyciężyła w tegorocznym konkursie na oficjalną
kartkę wielkanocną burmistrza Jasła. Konkurs adresowany był do
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz placówek oświatowo wychowawczych z terenu miasta. Poza nagrodą główną, wyróżniono po
jednej kartce z każdej placówki.

Spotkania i wydarzenia
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23 kwietnia -podpisanie umowy z Wykonawcą
instalacji solarnych w ramach zadania
pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na
budynkach użyteczności publicznej oraz
domach prywatnych na terenie gmin należących
do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”,
współfinansowanego przez Szwajcarię. Cena
instalacji uzyskana w wyniku przetargu jest
niższa niż szacowano w założeniach Projektu,
w związku z czym wysokość wpłat Mieszkańców
uległa istotnemu obniżeniu tj. od 900 zł do 1400
zł w zależności od typu instalacji.
Wartość instalacji dla Mieszkańca wynosi
obecnie: typ A (do 3 osób) – 2 494,80 zł, typ B
(od 4 do 5 osób) – 2 845,15 zł, typ C (powyżej
5 osób) – 3 242,16 zł. Aktualnie podpisywane są
aneksy do umów z Mieszkańcami Miasta
w zakresie wysokości wpłat z tytułu
uczestnictwa w Projekcie.

Już w czerwcu br. zainstalowane
zostaną pierwsze instalacje solarne na
terenie Miasta Jasła.

Spotkania i wydarzenia

23 kwietnia - w Muzeum Regionalnym odbył się wernisaż
wystawy numizmatyczno-medalierskiej pt. „Jan Paweł II
w drodze do świętości”. Podziwiać można było na niej
mi. monety, znaczki pocztowe oraz okolicznościowe medale
upamiętniające pontyfikat Papieża Polaka pochodzące ze
zbiorów Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
w Jaśle.
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Spotkania i wydarzenia
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 25 kwietnia – odbył się w JDK
okolicznościowy koncert dzieci
i młodzież z jasielskich szkół
w hołdzie Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II, Honorowemu
Obywatelowi Miasta Jasła.
 27 kwietnia- w kościele
pw. św. Stanisława BM w Jaśle
odbył się koncert muzyki
dawnej. Koncert „Muzyka
zadumy i radości” z cyklu
„Perygrynacje muzyczne”
upamiętnił kanonizację papieża
Jana Pawła II.

Spotkania i wydarzenia

 3 maja-obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Uroczystości trzeciomajowe rozpoczęły się mszą święta w intencji
Ojczyzny na jasielskim rynku. Po mszy świętej w parku miejskim
można było wysłuchać: chór Soli Deo oraz recytatorów
z Jasielskiego Domu Kultury, a także wspólnie pośpiewać pieśni
patriotyczne przy akompaniamencie Miejsko-Kolejowej Orkiestry
Dętej.
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Spotkania i wydarzenia

 3 maja – II Piknik pod Kominem, zlot zabytkowych pojazdów,
Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Jasła.
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Spotkania i wydarzenia
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 4 maja - „Piknik Rodzinny na Kwiatowej”. Podczas pikniku można
było skosztować produktów lokalnych i wysłuchać koncertu
w wykonaniu big bandu Jass Brass Consort. Piknik na Kwiatowej
zorganizowany został w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”.

Spotkania i wydarzenia
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9 maja –Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki. Projekt
obejmował konkursy, zawody sportowe, gry, zabawy, warsztaty dla dzieci
oraz występy artystów teatru ulicznego. Równolegle Wykonawca Inwestycji
w ramach „Projektu solarnego” dokonał prezentacji urządzeń solarnych.
Zorganizowana została również konferencja poświęcona zagadnieniom
energetyki odnawialnej, podczas której zaprezentowany został realizowany
przez Związek „Projekt solarny”. W imprezie uczestniczyło ok. 800 dzieci
i młodzieży z terenu 20 gmin Związku.

Spotkania i wydarzenia
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13 maja - uroczyste wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży,
zorganizowanego po raz XIX przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Jaśle.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 408 uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Spotkania i wydarzenia

13 maja – Turniej Wiedzy o Jaśle to wydarzenie, które
w kalendarzu cyklicznych imprez lokalnych figuruje już od
dwudziestu trzech lat. Jego ideą jest propagowanie historii
dziejów miasta wśród ludzi młodych, uczniów jasielskich szkół.
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Spotkania i wydarzenia
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15 maja – w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbył się finał
wojewódzkiego 37. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Zwyciężyła reprezentacja Publicznego Gimnazjum w Czarnej
(powiat dębicki), w którym na początku czerwca odbędzie się etap
centralny zawodów.

Spotkania i wydarzenia
15 maja – w Jaśle gościliśmy
delegację Radców Rolnych ambasad
UE, przedstawicieli organizacji
rolnych – członków COPA-COGECA
oraz pracowników Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Delegacja odwiedziła Zakłady
Przemysłu Owocowo-Warzywnego
„Pektowin” Sp. z o.o. należący do
francuskiej grupy NATUREX S.A.,
w którym zapoznała się z technologią
produkcji oraz funkcjonowaniem linii
produkcyjnych. Kolejnym punktem
programu była prezentacja
jasielskich winnic z omówieniem
uprawy różnych odmian winorośli
oraz winifikacji w regionie jasielskim.
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Spotkania i wydarzenia

16 maja – Majowa Noc W JDK
W ramach imprezy odbyły się: koncertu Młodzieżowej Orkiestry
Dętej PSM I st. oraz Prywatnej SM I i II st. w Jaśle, koncert
muzyków działających przy Jasielskim Domu Kultury (Jass
Brass Consort i Afera Blues Group).
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Spotkania i wydarzenia
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16 maja – Noc Muzeów
w Muzeum Regionalnym
w Jaśle.
Atrakcją wieczoru był
Alchemiczny Koncert
Zespołu
– Projekt KR-736EJ –
z Krakowa.

Spotkania i wydarzenia

22 maja – II Marsz Nordic Walking studentów UTW
i mieszkańców Jasła. Trasę wraz ze studentami jasielskiego UTW
i mieszkańcami miasta przeszli ją burmistrz A.Czernecki oraz
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła E.Bernal.
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Spotkania i wydarzenia
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23 maja – IX Międzyprzedszkolna
Olimpiada Sportowa
„Bieg po zdrowie”.

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

