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Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia
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Zarządzenie Nr III/26/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 marca 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/27/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 marca 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/28/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie cofnięcia:
1) upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy
społecznej oraz wydawania decyzji w tych sprawach
2) upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz
odebrania oświadczenia majątkowego do dłużnika alimentacyjnego
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Zarządzenie Nr III/29/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwości do
przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia.
Zarządzenie Nr III/30/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie: zasad planowania i realizacji kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jasła.

Zarządzenie Nr III/31/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 marca 2014 r.
dotyczącego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2013 r.
Zarządzenie Nr III/32/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
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Zarządzenie Nr III/33/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli i ustalania 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 na rok 2014.
Zarządzenie Nr III/34/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 marca 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/35/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego.
Zarządzenie Nr III/36/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Szkoły
Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Miejskich nr 5, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Jasło.
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Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 marca 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 „Bieżące remonty ulic,
których zarządcą jest Burmistrza Miasta Jasła” oraz do badania i oceny
ofert.
Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 marca 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 „Oczyszczenie jezdni
po okresie zimowym na drogach, których zarządcą jest Burmistrza Miasta
Jasła” oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 marca 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 „Kompleksowe
utrzymanie terenów zieleni urządzonej w Mieście Jaśle” oraz do badania
i oceny ofert.
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Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Tworzenia i Gospodarowania Środkami
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Jaśle.
Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: ustalenia pełnomocnika ds.
sprawowania nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Jasła.
Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 marca 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 „Budowę drogi gminnej
o symbolu KDL1- ETAP I CZĘŚĆ B w Jaśle” do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie: ustanowienia pełnomocnika ds. kontroli zarządczej w Urzędzie
Miasta w Jaśle.
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Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 marca 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 „Ubezpieczenie majątku
i innych interesów Miasta Jasło wraz z jednostkami organizacyjnymi
i instytucjami kultury” oraz do badania i oceny ofert.

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie: wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie
Miasta w Jaśle.
Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego b na „Mechaniczne
oczyszczanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła,
w okresie letnim” oraz do badania i oceny ofert.
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Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 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 „Ręczne oczyszczanie chodników, ciągów
pieszych i placów na terenie miasta Jasła w okresie letnim” oraz do
badani i oceny ofert.

11

Zadania realizowane

Zadania realizowane 12
Wydział Ochrony Środowiska
 W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 28
marca br. zawarto umowę ze Stanisławem Dudkiem prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy Planowanie
i Pielęgnacja Terenów Zieleni na świadczenie usług w zakresie
kompleksowego utrzymania terenów zieleni urządzonej w mieście.
(koszt brutto: 78 485,95 zł.)
 Decyzją z dnia 28 lutego br. Samorządowe Kolegium Odwoławcze
postanowiło utrzymać w mocy decyzję Burmistrza Miasta Jasła dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów” na działkach o nr ewid:
3/32, 3/149, 3/33, 3/151 położonych w miejscowości Jasło, ul.
Mickiewicza 108, powiat jasielski, województwo podkarpackie,
którego Inwestorem jest Jerzy Kotulak prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą PHU EKOMAX.

Zadania realizowane 13
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Współpraca zagraniczna.
 25 marca br. Burmistrz Miasta podpisał wniosek skierowany do Dyrektora
Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu w sprawie objęcia obszarem TSSE EUROPARK WISŁOSAN terenu położonego w SAG Jasło – Warzyce o pow. 2,9617
ha.
Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych

 Miasto było współorganizatorem Mistrzostw Jasła w Judo, które odbyły się
8 marca br. w Jaśle. W turnieju wzięło udział ponad 400 zawodników w tym
również z Ukrainy, Rumunii, Czech i Słowacji. Głównym organizatorem
zawodów był UKS Akademia Sportów Walki Judo - Jasło.
 Miasto wsparło wyjazd zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego
„MOSiR” Jasło na zawody judo we Francji. Ośmioro zawodników z Jasła
przywiozło 6 medali w tym 3 złote.

14

Inwestycje i remonty
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Wydział Inwestycji

 Rozstrzygnięto przetarg na budowę 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.
 Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na bieżące remonty
ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. Jasło, na
kwotę 221 tys. 400 zł.
 Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na oczyszczanie jezdni
po okresie zimowym na drogach, których zarządcą jest Burmistrz
Miasta Jasła. Wartość robót 20.527,60 zł. Wykonawcą robót jest
Produkcja Handel Usługi EKOMAX.
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Wydział Inwestycji

 Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Ducala w Jaśle. Termin
otwarcia ofert 8 kwietnia br.
 Ogłoszono przetarg na mechaniczne oczyszczanie nawierzchni
ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła w okresie letnim.
Termin otwarcia ofert 7 kwietnia br.

 Ogłoszono przetarg na ręczne oczyszczanie chodników, ciągów
pieszych i placów na terenie Miasta Jasła w okresie letnim. Termin
otwarcia ofert 7 kwietnia br.
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Fundusze Unijne

 17 marca 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 oprócz członków Jasielskiej Agory oraz przedstawicieli
samorządów powiatu jasielskiego, uczestniczył również członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego – Tadeusz Pióro. Głównym punktem
spotkania była prezentacja struktury Zintegrowanej Strategii Usług
Publicznych oraz przedsięwzięć kluczowych, które zostaną ujęte
w Zintegrowanej Strategii. Dr Krzysztof Głuc przedstawił przyszłość
jasielskiego obszaru funkcjonalnego w kontekście perspektywy finansowej
2014-2020. Spotkanie zakończyło się wystąpieniem członka Zarządu
Województwa Podkarpackiego na temat Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i możliwości
pozyskiwania dofinansowania w nowej perspektywie finansowej.

Fundusze Unijne 19
Fundusze Unijne

 29 marca br. rozpoczęły się warsztaty strategiczne z członkami
Jasielskiej Agory a także przedstawicielami samorządów powiatu
jasielskiego, przedsiębiorcami oraz stowarzyszeniami i organizacjami
pozarządowymi. Celem warsztatów jest omówienie projektów
kluczowych Zintegrowanej Strategii Usług Publicznych, na które
samorządy będą starały się pozyskać środki w ramach Programów
Operacyjnych 2014-2020.
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Ważne informacje -Prezentacja
Jasła na Komitecie Monitorującym.
Burmistrz Jasła prezentował
podczas ostatnich obrad Komitetu
Monitorującego Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
projekty Miasta Jasła realizowane
w celu usuwania skutków powodzi
z 2010 roku. Na realizację tych
projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu
państwa w ramach RPO WP
2007-2013 Miasto Jasło pozyskało
kwotę w wysokości 6,7 mln zł.

Ważne informacje 22
Ważne informacje
Ogólna wartość
oszacowanych
i zweryfikowanych szkód
popowodziowych
w infrastrukturze komunalnej
miasta Jasła wyniosła 28,1
mln zł, a wartość odbudowy,
którą udało się zrealizować to
27,6 mln zł (budżet państwa 16,2 mln zł, EFRR wraz z
budżetem państwa w ramach
RPO WP - 6,7 mln zł,
ubezpieczenie - 2,2 mln zł,
środki MPGK i wsparcie
powiatu świdnickiego 1 mln
zł, środki własne - 1,4 mln zł).
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Zarząd podejmował uchwały:
 Uchwała 8/2014 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
propozycji Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury
zamówienia publicznego: „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.
 Uchwała 9/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia
komunalnego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za rok 2013.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 50 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami,
dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 40 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.

Spotkania i wydarzenia
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 18 marca – Małgorzata Samborska reprezentująca nieformalną grupę
plastyków jasielskich PLAJA (organizacja wystaw), Edward Lecheta
(wydanie tomiku poezji) oraz Aleksandra Tocka (warsztaty wokalne)
otrzymali w tym roku stypendium dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Spotkania i wydarzenia
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 20-23 marca – odbył się
Jasielski Festiwal
Siatkówki. Festiwal
obejmował turniej szkół
podstawowych oraz
turniej piłki siatkowej dla
dorosłych. Głównym
organizatorem zawodów
było Gimnazjum Nr 1
w Jaśle.

Spotkania i wydarzenia
22 marca – udział w obchodach
Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
W uroczystościach uczestniczyli
prezydenci Węgier i Polski, którzy
dokonali uroczystego odsłonięcia
w Muzeum Zamkowym im. Istvána
Dobó tablicy upamiętniającej
przyjęcie przez Węgrów polskich
uchodźców w czasie II Wojny
Światowej. Spotkanie Burmistrza
z przedstawicielami samorządów
węgierskich i polskich,
parlamentarzystami węgierskimi
oraz Karolem Biernackim Konsulem Honorowym RP
w Segedynie.
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 23 marca - odbyły się obchody 220. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej.
Uroczystość została zorganizowana przy współpracy Gminy Dębowiec.
W obchodach wzięli udział Kosynierzy z Cieklina i Bieździedzy oraz
Gwardia Narodowa z Dębowca. Ułani ze Szwadronu Podkarpacie
w barwach 20 PU im. Króla Jana III Sobieskiego zainscenizowali przysięgę
Tadeusza Kościuszki na jasielskim Rynku. W drugiej części obchodów w
Parku Miejskim odbył się „kościuszkowski” Apel Pamięci oraz uroczysta
zmiana warty na posterunku honorowym pod pomnikiem Tadeusza
Kościuszki. Uroczystości zakończył „Polonez pożegnalny Tadeusza
Kościuszki” zagrany przez Miejsko – Kolejową Orkiestrę Dętą.

Spotkania i wydarzenia
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25 marca - w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyła się debata poświęcona
problemom młodzieży, którą przygotowali uczniowie Gimnazjum Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.
Efektem spotkania jest decyzja w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Miasta.

Spotkania i wydarzenia
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26-28 marca - Gabriela Gracja Stanisz z Państwowej Szkoły Muzycznej
ZPSM w Krakowie zdobyła nagrodę Grand Prix IX Ogólnopolskiego
Konkursu Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz.
Organizatorem Konkursu, który odbył się w ramach XXII Jasielskich
Spotkań z Muzyką, był Jasielski Dom Kultury oraz Państwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle.

Spotkania i wydarzenia
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 31 marca - w Jasielskim Domu Kultury odbył się Międzyszkolny
Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Jasła.
Organizatorem turnieju był Zarząd Miejski Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Jaśle wraz z Burmistrzem Miasta Jasła.

Spotkania i wydarzenia

 4 kwietnia - odbyło się spotkanie Burmistrza Andrzeja
Czerneckiego z Hansem Bollingerem – pedagogiem
z Niemiec z Kraju Związkowego Saary. Głównym tematem
spotkania była sprawa nawiązania kontaktów partnerskich
z miastem niemieckim. H. Bollinger spotkał się również
z dyrektorami miejskich jednostek kultury: JDK, MBP i MR.
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Spotkania i wydarzenia
 5 kwietnia - Walne Zebranie
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Sprawozdawczo-Wyborcze Członków
Stowarzyszenia Miłośników Jasła
i Regionu Jasielskiego. Na funkcję
prezesa Zarządu na kolejną kadencję
wybrano Wiesława Hapa. W skład
Zarządu ponownie weszli: Felicja
Jałosińska, Andrzej Gawlewicz, Józef
Laskowski, Henryk Zych, Eulalia
Cetnar, Łucja Filipek, Ewa Pietraszek,
Tomasz Kasprzyk, Jacek Nawrocki
i Mariusz Skiba. Po raz pierwszy
podejmą pracę w Zarządzie: Katarzyna
Barzyk i Remigiusz Gogosz.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Bogusława Masteja, Zdzisława
Szymańskiego i Barbarę Żegleń.
W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:
Józef Piękoś, Bronisław Wójcik
i Łukasz Kotulak.

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

