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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia

 Zarządzenie Nr III/125/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r.

 Zarządzenie Nr III/126/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie: określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
podmiotowej z budżetu Miasta Jasła dla samorządowych instytucji kultury.

 Zarządzenie Nr III/127/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia operatorów systemów
informatycznych obwodowych komisji wyborczych.

 Zarządzenie Nr III/128/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 listopada 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 „Obsługę bankową budżetu Miasta Jasła oraz
Urzędu Miasta Jasła przez okres 4 lat” oraz do badania i oceny ofert.
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Zarządzenia

 Zarządzenie Nr III/129/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie: wyznaczenia terminu kontroli i upoważnienia pracowników Urzędu
Miasta Jasła do przeprowadzenia kontroli w Prywatnym Bajkowym Przedszkolu
w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/130/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 listopada 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/131/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 grudnia 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 „Obsługę bankową budżetu Miasta Jasła oraz
Urzędu Miasta Jasła przez okres 4 lat” oraz do badania i oceny ofert.
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Zarządzenia

 Zarządzenie Nr IV/133/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 r.

 Zarządzenie Nr IV/134/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie: ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych
gminy z zakresu pomocy społecznej oraz zakresu wspierania rodziny, które mogą być
dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2015.
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Zarządzenia

 Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie: powołania kolegium metodycznego do przeprowadzenia merytorycznej
oceny scenariuszy zajęć w konkurs dla nauczycieli miejskich przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów na scenariusz cyklu innowacyjnych zajęć lekcyjnych lub
pozalekcyjnych z wybranego przedmiotu nauczania lub typu zajęć w ramach
projektu Jasło Miasto Wiedzy- podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty
kształcenia i doskonalenia poprzez realizacją zintegrowanego planu reformującego.

 Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia oceny formalnej cyklów
scenariuszy zajęć złożonych na konkurs dla nauczycieli miejskich przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów w ramach projektu Jasło Miasto Wiedzy- podniesienie
jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację
zintegrowanego planu reformującego.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej w celu zniszczenia bloczków opłaty
targowej o starym wzorze o nominałach 0.50 zł, 1,00 zł, 2,00 zł, które nie mogą być
już wydawane w związku w wprowadzeniem kasy fiskalnej przez prowadzącego
targowisko zwierzęce.

 Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż działki ewid. Nr 2617/8 obręb 23- Warzyce.

 Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 grudnia 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 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenów miasta Jasła w 2015 r. oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Administrowanie
cmentarzami komunalnymi w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.
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Zarządzenia

Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 grudnia 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 „Administrowanie targowiskiem miejskim w Jaśle”
oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż kompleksu działek położonego w Jaśle, obręb
3- Błonie, obejmującego działki ewid. Nr 111/25, nr120/4, nr 122/30.

Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczone na „Zarządzenie zasobem lokalowym” oraz do badania
i oceny ofert.
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Fundusze Zewnętrzne
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Fundusze Zewnętrzne

 Miasto Jasło zostało nominowane do finału konkursu „Innowacyjnie, Kreatywnie,
Sprawnie – Konkurs na najciekawsze inicjatywy realizowane w ramach działania
8.3 Programu innowacyjna Gospodarka”, za realizację projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla mieszkańców Miasta Jasła”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt realizowany był
w latach 2010-2011. Do końca roku 2016 Miasto będzie zapewniało trwałość
projektu zapewniając dostęp do Internetu i serwis zakupionych w ramach projektu
laptopów. Projekt obejmował:
- zapewnienie dostępu do Internetu w 36 gospodarstwach domowych, zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej lub
niepełnosprawności;
- dostarczenie sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania;
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz bezpiecznego
korzystania z Internetu dla osób biorących udział w projekcie.
Wartość projektu: 177 767,61 zł, w tym dofinansowanie 142 883,58 zł (85%).
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Fundusze Zewnętrzne

 W dniach od 28.11.2014 r. do 19.12.2014 roku odbędą się konsultacje społeczne
projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Miasta Jasła wraz z gminami przyległymi (planu transportowego).
Plan transportowy opracowany został w ramach projektu pn. „Dla spójności
i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko-jasielskiego”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Liderem projektu jest Powiat Jasielski, partnerami: Miasto Jasło, Gmina Krosno oraz
Powiat Krośnieński.

 W dniach od 11 grudnia 2014 r. do 1 stycznia 2015 r. trwają konsultacje społeczne
dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu
„Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru
funkcjonalnego na lata 2014-2020”, opracowanego w ramach projektu pn.
„Jasielska Strefa Usług Publicznych” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
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Fundusze Zewnętrzne

 Miasto Jasło w ramach projektu „Jasło Miasto Wiedzy - podniesienie jakości
edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację
zintegrowanego planu reformującego” ogłosiło konkurs dla nauczycieli miejskich
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na scenariusz cyklu innowacyjnych
zajęć.
Zadaniem nauczycieli jest przygotowanie scenariusza cyklu zajęć lekcyjnych
z wybranych przedmiotów nauczania lub zajęć pozalekcyjnych (bibliotecznych,
świetlicowych), których założeniem jest innowacyjna i atrakcyjna dla uczniów
realizacja treści podstawy programowej lub rozwijanie zainteresowań uczniów
w korelacji ze środowiskiem lokalnym.
Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Jasło. Za najlepsze scenariusze przyznane zostaną nagrody
pieniężne. Rozstrzygnięcie konkursu 22 grudnia 2014 r.
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty

 Zakończono ostatni etap remontów i przebudów ulic na terenie miasta Jasła 
w roku 2014. W ramach tych przedsięwzięć wykonano:
- remonty nawierzchni asfaltowych ul. Przybyszowskiego, bocznej od 
ul. Łukasiewicza,  Harcerskiej, Małej, bocznej od ul. Kochanowskiego na łączną 
kwotę 75.822, 20 zł.  Wykonawca robót:   P.R.D.M. Jasło. 
- remont nawierzchni ul. Farnej za 19.448,15 zł. Wykonawca: PRDM Jasło,   
- przebudowa  ul. Kaczorowy za 67.636,10 zł. Wykonawca: PRDM Jasło,
- przebudowa ul. bocznej od ul. Klasztornej za 25.594,71 zł. Wykonawca: PRDM 
Jasło,
- remont chodnika ul. Reymonta za 41.224,38 zł. Wykonawca – firma  ROMAX 
Jasło,
- przebudowa ul. Franciszkańskiej za 72.886,82 zł. Wykonawca:  PRDM Jasło, 
- przebudowa ul. bocznej od ul. Młynarskiej za 28.288,77 zł. Wykonawca: PRDM 
Jasło,  
- przebudowa ul. Wiosennej za 63.021,26 zł. Wykonawca:  PRDM Jasło,  
- remont ul. bocznej od ul. Rafineryjnej, bocznej od ul. Okrężnej, bocznej od 
ul. Rzemieślniczej za 34.191,54 zł. Wykonawca: PRDM Jasło.  15



Inwestycje i remonty

 Wykonano oświetlenie ulic:
- boczna od ul. Baczyńskiego – 14. 760,00 zł, wykonawca: Firma ELEKT Jasło,
- Cichej – 72.300 zł, wykonawca: Firma ALLEN Jasło

 Wykonano modernizację następujących rowów melioracyjnych:
- odcinek wzdłuż ul. Towarowej (do przepustu pod drogą) – 30.000 zł, wykonawca:
Firma PRJM Jasło,
- rów odprowadzający wody opadowe z rejonu ul. Św. Jana z Dukli – 30.000 zł,
wykonawca: Firma KINETA Brzyska,
- odcinek przy ul. Grunwaldzkiej i W.Polskiego – 3.900 zł, wykonawca: Firma KINETA
Brzyska,
- odcinek przy ul. Żniwnej – 9.717 zł, wykonawca: Firma KINETA Brzyska,
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Ważne informacje
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Ważne informacje

 26 listopada br. burmistrz Andrzej Czernecki zorganizował spotkanie
informacyjne dla mieszkańców Miasta Jasła z przedstawicielami Małopolskiego
Funduszu Ekonomii Społecznej reprezentowanego przez pana Rafała Sułkowskiego
Prezesa Fundacji. Tematem spotkania była możliwość uczestnictwa w programie
preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla młodych
ludzi.
W ramach programu „Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie” absolwenci szkół
średnich i studiów wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,
studenci ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia oraz zarejestrowani
bezrobotni mogą skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Maksymalna wysokość pożyczki dla jednej osoby wynosi obecnie ponad 75 tys. zł,
a oprocentowania jedynie 0,56% w skali roku. Okres spłaty to maksymalnie 7 lat.

6 grudnia br.- zaprzysiężenie Ryszarda Pabiana na stanowisko Burmistrza Miasta
Jasła w kadencji 2014-2018.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane

 Modernizacja budynku OSP Jasło – Żółków
Zakończono roboty związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza
wodociągowego oraz wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej Jasło – Żółków.
Wartość robót na podstawie zawartej umowy wyniosła 48 462 zł.

 Opracowanie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy 
i regionów wodnych
9 grudnia br. przedstawiciele Urzędu Miasta w Jaśle wzięli udział w kolejnym
spotkaniu Zespołu Planistycznego Zlewni Wisłoki dotyczącego prezentacji
wariantów planistycznych ochrony przeciwpowodziowej na terenie Miasta Jasła.
Opracowanie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wykonywane jest przez
Firmę DHI Polska Sp. z o.o. w Warszawie na zlecenie Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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Zadania realizowane

Równolegle na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
opracowywana jest przez BCE Kraków Sp. z o.o. w Krakowie „Analiza programu
inwestycyjnego w zlewni Wisłoki”. Na spotkaniu przedstawiciele BCE przedstawili
główne zadania inwestycyjne m.in. na terenie Miasta Jasła, które wymagają
realizacji w celu poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego i zmniejszenia
ryzyka powodziowego. Zadania te zostaną ujęte w przedmiotowej „Analizie…” po
przeprowadzonym procesie prac projektowych i uzgodnień z przedstawicielami
jednostek samorządu terytorialnego.

 Zakończono realizację budowy szaletów miejskich w parku. Obiekt zostanie
przekazany do eksploatacji w bieżącym tygodniu.
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Realizacja uchwał

22



Realizacja uchwał

W okresie międzysesyjnym zrealizowano:

 uchwałę Nr LX/584/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.

W dniu 19 sierpnia br. W drodze publicznego przetargu sprzedano nieruchomość
stanowiącą kompleks działek ewid. Nr 2564/3 i nr 2565/3 położoną w Jaśle, obr.
23- Warzyce o łącznej pow. 0,0466 ha za kwotę 12 313,53 zł brutto.
W dniu 25 listopada br. zawarto akt notarialny sprzedaży przedmiotowej
nieruchomości.

 uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LXVI/671/2014 w sprawie nabycia na rzecz Miasta
Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, obręb Nr 8-Centrum.
W dniu 29 listopada br. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 6717/2014.
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Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia

5 grudnia – w JDK w Jaśle Caritas Okręg Jasło zorganizował „Mikołajki”, podczas
których dzieci z rodzin ubogich otrzymały paczki z żywnością i odzieżą.
Przekazano 1100 paczek. Paczki zostały zakupione ze środków Caritas oraz
z dotacji Miasta Jasła.
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Spotkania i wydarzenia

6 grudnia – uroczysta sesja Rady Miejskiej Jasła – podczas której Ryszard
Pabian oficjalnie objął urząd burmistrza Jasła oraz złożył uroczyste ślubowanie.
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Spotkania i wydarzenia
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•7 grudnia - wszystkie dzieci, które przyszły w niedzielne przedpołudnie na jasielski
rynek obdarowane zostały drobnymi prezentami i słodyczami, które rozdawał
św. Mikołaj i kilkudziesięciu wolontariuszy, a także nowo wybrany burmistrz Jasła
Ryszard Pabian. Dodatkowo przyznane zostały nagrody w konkursie na kartkę
świąteczną Burmistrza Miasta Jasła. Po raz drugi na rynku odbyła się akcja
charytatywna Choinki Jedynki, której celem była zbiórka pieniędzy na potrzeby
Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Fundacji Andrzeja Brandstattera „Pro
Artis”.



Spotkania i wydarzenia
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11-12 grudnia - Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła. W holu JDK-u wystawiali
swoje wyroby twórcy i rękodzielnicy z Jasła i powiatu jasielskiego. Można było
oglądać i zakupić różnego rodzaju oryginalne ozdoby choinkowe, bombki, stroiki,
anioły, kartki świąteczne, hafty ,serwety oraz oryginalną biżuterię.



Spotkania i wydarzenia
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13 grudnia - Mikołajkowy Turniej Judo. Łącznie w zawodach wystartowało ponad
250 uczestników z Polski, Ukrainy i Słowacji. Nagrody wręczono przy udziale
Burmistrza Ryszarda Pabiana. Miasto Jasło pokryło koszty organizacji zawodów
w wysokości 3.000,00 zł.

fot. Jakub Hap



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

30


