
Sprawozdanie z 

działalności Burmistrza 

Miasta Jasła 

w okresie międzysesyjnym 

od 23 czerwca do 21 lipca

2014 roku

1



Plan sprawozdania

1. Zarządzenia Burmistrza

2. Zadania realizowane

3. Inwestycje i remonty

4. Ważne informacje

5. Realizacja uchwał

6. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

7. Spotkania i wydarzenia

2



Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia

Zarządzenie Nr III/71/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25 czerwca 2014 r. 

w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Zarządzenie Nr III/72/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie: zatwierdzenia konkursów przeprowadzonych na podstawie 

zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła nr III/51/2014 z dnia 15 maja 2014 r. na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 5, dla którego organem 

prowadzącym jest Miasto Jasło.

Zarządzenie Nr III/73/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Jaśle.

Zarządzenie Nr III/74/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 5 

w Jaśle.
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Zarządzenia

Zarządzenie Nr III/75/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr III/69/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 

16 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

zatrudnionych w przedszkolach, gimnazjach i szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Jasło.

Zarządzenie Nr III/76/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r.

Zarządzenie Nr III/76A/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie: zmiany Zarządzenie Nr III/76/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 

30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r.

Zarządzenie Nr III/77/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 

gminnej instytucji kultury: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.
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Zarządzenia

Zarządzenie Nr III/78/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 

gminnej instytucji kultury: Jasielskiego Domu Kultury. 

Zarządzenie Nr III/79/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 

gminnej instytucji kultury: Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Zarządzenie Nr III/81/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 lipca 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/82/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 lipca 2014 r. 

w sprawie: ogłoszenie konkursu na projekt witaczy dla Miasta Jasła.
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Zarządzenia

Zarządzenie Nr III/83/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 lipca 2014 r. 

w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny prac zgłoszonych do 

konkursu na „Projekt witaczy dla Miasta Jasła”.

Zarządzenie Nr III/84/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 lipca 2014 r. 

w sprawie: upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczących przyznania 

Karty Dużej Rodziny 

a także do wydawania decyzji odmawiających wydania Karty Dużej Rodziny.

Zarządzenie Nr III/85/2014 Burmistrza Miasta Jasła  z dnia 11 lipca 2014 r. 

w sprawie: powołania komisji odbioru robót objętych Umową 

Nr WI.272.31.05.2014 z dnia 08.04.2014 r. „Budowa drogi gminnej o symbolu 

KDL1-ETAP1-CZĘŚĆ B w Jaśle”.

Zarządzenie Nr III/86/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 lipca 2014 r. 

w sprawie: ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie Miasta Jasła
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Zarządzenia

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 lipca 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 

„Przebudowę ulicy W. Pola w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.

Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 lipca 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 Jaśle: 

ul. 3 Maja - ul. Baczyńskiego, ul. Kościuszki - ul. Kadyiego w trybie 

zaprojektuj i wybuduj” oraz do badania i oceny ofert.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 15 lipca br. zakończyły się prace renowacyjno-konserwatorskie przy nagrobku 

Andrzeja Karpińskiego, profesora gimnazjalnego i pierwszego dyrektora Gimnazjum 

w Jaśle. Koszt renowacji nagrobka wyniósł 20,5 tys. zł. Podkarpacki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków przyznał na ten cel dotację w wysokości: 5 tys. zł, natomiast 

przekazana dla Miasta Jasła darowizna od  Społecznego Komitetu Ochrony 

Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle wynosiła 10 tys. zł. Pozostałą część 

kosztów renowacji w wysokości 5,5 tys.- zł wydatkowano z  budżetu miasta. 10



Zadania realizowane

 Zakupiono i przekazano do dyspozycji Zarządów Osiedli 1580 

wakacyjnych biletów wstępu na basen otwarty MOSiR w Jaśle. Bilety 

przeznaczone są dla dzieci i młodzieży  i rozdzielane wg zasad ustalanych 

przez Zarządy Osiedli. 

 Dofinansowano półkolonię letnią dla 40 dzieci z terenu Jasła w kwocie 

7 500 zł prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno-Oświatowe

„Kalokagatia”.

 Sfinansowano wypoczynek letni dla 255 uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjalnych z terenu Jasła. Koszt sfinansowania  wyniósł 105.215 zł. 

Wydział Gospodarki Mieniem

W dniu dzisiejszym (21 lipca br.) wykonawca robót – firma handlowa „ELA” 

Hurtownia Materiałów Budowlanych, Jasielskie Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o ul. Towarowa - wyłoniony w trybie 

przetargowym rozpoczyna przebudowę szaletów w Parku Miejskim.
11



Zadania realizowane

Wydział Planowania Przestrzennego

 9 lipca br. wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 

dla obszaru „WARZYCE I Nr 38” zmiana nr 2 - lądowisko dla 

helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

(21 lipca br. - dyskusja publiczna),

 9 lipca br. wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Jasła - lądowisko dla helikopterów Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego (21 lipca br. - dyskusja publiczna).
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty

Wydział Inwestycji

 Wykonano budowę drogi gminnej o symbolu KDL1 – ETAP I 

CZĘŚĆ B w Jaśle za kwotę 1.657.864,42 zł. Wykonawcą robót była 

firma Z.P.H.U. „BOGBUD” Rymanów. 
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Inwestycje i remonty

Wydział Inwestycji

 Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy W. Pola w Jaśle za kwotę 

325.113,76 zł. Wykonawcą robót jest Strabag sp. z o.o. z  Pruszkowa.

Termin realizacji do 15 września br.

 Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 

inwestycyjnego pn. Kanalizacja deszczowa dla części miasta Jasła 

w rejonach ulic: Lwowska, 17-go Stycznia, Na Kotlinę. Wartość robót 

47.847,00 zł. Wykonawcą jest firma Usługi Projektowe i Obsługa Inwestycji 

Jerzy Grad z Rzeszowa. Termin realizacji do 30 listopada br.

 Podpisano umowę na wykonanie remontu chodników przy ulicach: 

Skalnej i Weigla. Wartość robót 30.571,83 zł. Wykonawcą jest Zakład 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ROMAX”. Termin realizacji do

30 sierpnia br.
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Inwestycje i remonty

 Wykonano przebudowę ulicy bocznej od ulicy Na Kotlinę wzdłuż 

ulicy Lwowskiej oraz przebudowę ulicy Grunwaldzkiej w Jaśle. 

Wartość robót  319.673,31 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo-Mostowych Sp. z  o. o. Jasło.
16

ul. Grunwaldzka

Wydział Inwestycji

ul. Na Kotlinę



Inwestycje i remonty

Wykonano remont chodnika przy ul. Kilińskiego i ul. Zielonej w Jaśle.  

Wartość robót 25.055,19 zł. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno 

Usługowy ALIMA Jasło.

Wydział 

Inwestycji

ul. 

ul. Kilińskiego ul. Zielona
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Ważne informacje
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Ważne informacje

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego

 Zakup myjek ciśnieniowych dla jednostek 

OSP z terenu Miasta Jasła.

W związku z zawartą umową 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie dotyczącą dofinansowania 

zadania – zakupu myjek ciśnieniowych na 

wyposażenie jednostek OSP z terenu Miasta 

Jasła, zakupiono w/w wyposażenie. 
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Ważne informacje

Wartość zadania wyniosła 20 147,40 zł.

Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez

WFOŚiGW oraz udział własny przedstawia się następująco:

Dofinansowanie WFOŚiGW: 15 000,00 zł (74,45 %)

Wkład własny Miasta Jasła: 5 147,40 zł (25,55 %)

Na chwilę obecną trwa rozliczanie realizowanego zadania

i przyznanej dotacji. 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.
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Ważne informacje

 Prowadzone działania podczas powodzi w dniach 11-13. lipca br.

Intensywne opady deszczu spowodowały w dniach 11-13 lipca br. 

zalanie bądź podtopienia budynków, dróg, nieruchomości oraz upraw 

rolnych na terenie miasta Jasła. 

Rzeki przepływające przez Jasło przekroczyły stan alarmowy na nw. 

wodowskazach:

rz. Wisłoka („Żółków”) 384 cm – przekroczenie o 34 cm,

rz. Wisłoka („Krajowice”) 556 cm – przekroczenie o 106 cm,

rz. Jasiołka („Jasło”) 460 cm – przekroczenie o 40 cm,

rz. Ropa („Topoliny”) 540 cm – przekroczenie o 160 cm.
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Ważne informacje

Suma opadów dobowych na punktach pomiarowych IMiGW

przedstawiała się następująco:

Wisłoka Jasło – 64,4 mm (12.07.2014 godz. 8:00),

Wisłoka Nowy Żmigród – 47,6 mm (12.07.2014 godz. 8:00),

Wisłoka Krempna – 49,0 mm (12.07.2014 godz. 8:00),

Wisłoka Wyszowadka – 57,1 mm (12.07.2014 godz. 8:00),

Ropa Wysowa – 57,4 mm (12.07.2014 godz. 8:00),

Ropa Gorlice – 65,8 mm (12.07.2014 godz. 8:00),

Ropa Biecz – 48,1 mm (12.07.2014 godz. 8:00),

Jasiołka Jaśliska    – 29,4 mm (12.07.2014 godz. 8:00),

Jasiołka Dukla        – 85,3 mm (12.07.2014 godz. 8:00)

Akcję ratowniczą prowadzono od godziny 500 dnia 12 lipca br. 

(sobota) z równoczesnym wprowadzeniem stałego dyżuru 

Burmistrza w trakcie, którego wykonywano działania: 22



Ważne informacje
 Osiedle Sobniów – udrażnianie kratek ściekowych oraz przepustów na 

rowach po intensywnych opadach w okolicach domu ludowego, zabezpieczano 

zabudowania w rejonie domu ludowego i szkoły podstawowej oraz osiedla, 

zalanie terenów przy ul. Ceramiczna, Bławatna, Żniwna, Floriańska, 

Sobniowska, chroniono workami z piaskiem zabudowania i ulice, 

zabezpieczano wał przy stawach w rejonie „gołębiarni”, zamknięto dla ruchu 

zalane i zniszczone ulice, 

 Osiedle Niegłowice – OSP wspólnie z mieszkańcami zabezpieczało 

zabudowania, kościół, remizę, 

 Osiedle Hankówka – zabezpieczano workami z piaskiem budynki położone 

przy ul. Hankówka, ul. Zawodzie, ul. Rzemieślnicza, ul. Śnieżna;

 Osiedle Mickiewicza - zabezpieczano workami z piaskiem kanalizację przy 

ul. Tischnera

 Osiedle Ulaszowice – w wyniku przepełnienia kanalizacji deszczowej doszło 

do lokalnych podtopień w rejonie ul. 17-go Stycznia, Krakowskiej, gdzie 

zabezpieczano workami z piaskiem budynki, kanały przed wylewaniem się 

wody,

 Osiedle Kaczorowy – zabezpieczano workami z piaskiem zabudowania 

w rejonie ul. Na Łęgorz,
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Ważne informacje

 Osiedle Rafineria – pompowano wodę z rowu odwadniającego,

 Osiedle Żółków – zabezpieczano podtopione tereny osiedla w rejonie 

rowu melioracyjnego,

 Osiedle Górka Klasztorna – zabezpieczano lokalne podtopienia w rejonie 

ul. Prusa i Kolejowej (pompowania agregatami wysokowydajnymi, 

układano rękaw przeciwpowodziowy),

 Osiedle Brzyszczki – zabezpieczano podtopione budynki workami 

z piaskiem, pompowano powstałe rozlewiska,

 Osiedle Śródmieście – przepompowywano wodę z kanalizacji 

deszczowej w rejonie ul. Piotra Skargi odprowadzającej wody opadowe 

m.in. ze skrzyżowania ul. Piłsudskiego – Kasprowicza, 

Z zalanych domów, garaży i budynków gospodarczych wypompowywana 

była woda oraz likwidowano duże zastoiska wody.
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Ważne informacje

 11-13 lipca br. prowadzono całodobowy dyżur Miejskiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego oraz pozostałych służb w Urzędzie Miasta oraz na 

bieżąco informowano o sytuacji. Burmistrz Miasta wydawał stosowne 

polecenia, które w możliwie największym stopniu pozwoliły ochronić miasto 

Jasło przed powodzią, wyznaczano zadania dla poszczególnych służb

i instytucji. 

W wyniku  intensywnych opadów deszczu w wysokości 47-85 mm/dobę. 

Opady spowodowały wystąpienie powodzi i podtopień, co doprowadziło do:

- zalania ok. 92 obiektów oraz ulic (budynki mieszkalne, budynki 

gospodarcze, zakłady) położonych m.in. przy ulicach: Niegłowicka, 3-go 

Maja, ul. Św. Jana z Dukli, Tischnera, Piotra Skargi, Jana Pawła II, 

Piłsudskiego, Kasprowicza, Prusa, Kolejowa, Bławatna, Żniwna, Floriańska, 

Sobniowska, Graniczna, Ceramiczna, Hankówka, Rzemieślnicza, Zawodzie, 

Śnieżna, Jodłowa, Jagodowa, Brzyszczki, Gorajowicka, 17-go Stycznia, 

Łukasiewicza, Krakowska, Ulaszowice, Na Łęgorz, Polna.
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Ważne informacje

- zalania i uszkodzenia dróg: Sobniowska, Graniczna, Floriańska, 

boczna od ul. Niegłowickiej,  ul. Żniwna, 

- zalania, zamulenia, uszkodzenia miejscowego kanalizacji 

deszczowej z urządzeniami;

- zanieczyszczenie, zamulenie rowów i urządzeń melioracyjnych, 

przepustów; 

- zalanie remizy strażackiej OSP Jasło Niegłowice.

- utrudnienia  komunikacyjne – zamknięcie drogi w rejonie 

skrzyżowania Piłsudskiego – Kasprowicza oraz w rejonie 

sygnalizacji świetlnej (PKS – BP).
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Ważne informacje

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Działania proinwestycyjne

 Skompletowano wszystkie informacje i materiały wchodzące 

w skład opisu terenu inwestycyjnego będącego w posiadaniu 

Kronotex Sp. z o.o. (hale produkcyjne dzierżawione wcześniej 

przez Spółkę Masonite). 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. 

Powyższa oferta została przesłana do Centrum Obsługi Inwestora 

w Rzeszowie. 
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Ważne informacje
 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną 

Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN w ostatnim czasie 

przeprowadziła dwa rokowania w celu ustalenia przedsiębiorców, którzy 

uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 

Podstrefy Jasło. W rokowaniach brał udział przedstawiciel samorządu 

miejskiego. 

W wyniku pierwszego postępowania Zarząd ARP S.A. wydał dwa zezwolenia 

dla:

1. Polymernet Sp. z o.o. Sp. K., która zamierza produkować węże siatkowe 

z polietylenu małej gęstości oraz różnego rodzaju siatki z tworzyw 

sztucznych. Spółka deklaruje poniesienie nakładów inwestycyjnych 

(m.in. budowa hali o pow. 1.000 m2) w wysokości 3,75 mln zł oraz stworzenie 

10 nowych miejsc pracy. 

2. Nowy Styl Sp. z o.o., która zamierza inwestować w zakup nowych linii 

produkcyjnych oraz nowoczesnych urządzeń do produkcji krzeseł, foteli 

i mebli biurowych. Na powyższe inwestycje NS zamierza wydatkować kwotę 

90,00 mln złotych, a zatrudnienie w Spółce zwiększy się o 110 osób. 28



Ważne informacje

W drugim postępowaniu zezwolenie na działalność w Podstrefie Jasło 

otrzymała Nowy Styl Sp. z o.o. Spółka zamierza wdrożyć w nowo 

wybudowanej Fabryce Mebli innowacyjny projekt polegający 

zastosowaniu w procesie produkcyjnym okleinowania laserowego. 

Deklarowana wartość inwestycji to 14,00 mln złotych, 

w wyniku których powstanie 21 nowych miejsc pracy.

Łącznie w Podstrefie Jasło zostaną zrealizowane inwestycje za kwotę 

107,75 mln złotych, w wyniku czego do 2016 roku powstanie 141 

nowych miejsc pracy.
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Ważne informacje

 8 lipca br. ogłoszono konkursu na projekt witaczy dla Miasta 

Jasła. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu 

witaczy dla Miasta Jasła oraz rekomendowanie najlepszego 

projektu do realizacji w 2014 roku. Przedmiotem konkursu jest 

opracowanie projektu nowego promocyjno-informacyjnego znaku 

Miasta Jasła, stanowiącego konstrukcję reklamową (tablicę lub 

inną formę przestrzenną), który zostanie ustawiony przy drogach 

wjazdowych do miasta Jasła (drogi krajowe) w miejsce obecnych 

witaczy. Termin składania projektów upływa 22 lipca br. 
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Realizacja uchwał
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Realizacja uchwał

Wydział Geodezji 
W okresie międzysesyjnym zrealizowano:

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LX/577/2014 w sprawie nieodpłatnego 

nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności działki ewid. nr 1807/2 

o pow. 0,0575 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 9 – Górka, będącej 

współwłasnością Anny Koprowskiej, Wiesławy Owińskiej oraz Jacka 

Owińskiego, stanowiącej część drogi łączącej ulicę Floriańską z ulicą 

Wiśniową i ulicą Grunwaldzką. 

W dniu 2 lipca  br. zawarto akt notarialny (umowa darowizny) 

Rep. A. Nr 3595/2014,

- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LVII/550/2014 w sprawie nieodpłatnego 

nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności działek ewidencyjnych 

nr 1058/5 o pow. 0,0397 ha i nr 1058/10 o pow. 0,0028 ha położonych w Jaśle, 

obręb Nr 7 – Południe, będących własnością Powiatu Jasielskiego, 

stanowiących część pasa drogowego ulicy Za Bursą. W dniu 11.07.2014 r. 

zawarto akt notarialny (umowa darowizny) Rep. A. Nr 3793/2014.
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
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Realizacja uchwał

Zarząd podejmował uchwały w sprawach:

• Uchwała Nr 20/2014 w sprawie: zatwierdzenia propozycji Komisji 

Przetargowej powołanej do przeprowadzenia zamówienia publicznego: 

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, współfinansowanego przez 

Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

• Uchwała Nr 21/2014 przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dla zadania pn. „Wodociąg Gmina Dębica – południe – Etap I –

sieć wodociągowej w Latoszynie” w ramach Projektu pn. „Program poprawy 

czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie celem zaopiniowania.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 40 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, 
dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji 
i stowarzyszeo oraz 30 indywidualnych spotkao 

z mieszkaocami Jasła.
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Spotkania i wydarzenia

 24 czerwca – w Urzędzie Miasta Jasła odbyło się spotkanie 

dotyczące Lokalnego Planowania Energetycznego, któremu 

przewodniczył Burmistrza Andrzej Czernecki. 
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Spotkania i wydarzenia

cd.

Wśród najważniejszych dotychczasowych działań Jasła na rzecz 

zrównoważonej energii oraz możliwości wykorzystania fotowoltaiki

na rzecz zrównoważonej energii oraz możliwości wykorzystania 

fotowoltaiki (badania z Firmą El-Mech-Plast) wymienione zostały

termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, analiza 

stanu oświetlenia publicznego i aplikowanie do konkursu 

NFOŚiGW „SOWA” oraz udział w projekcie "Instalacja systemów 

energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz 

domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki", dzięki któremu na ponad 550 domach 

prywatnych i na 5 budynkach użyteczności publicznej zostaną 

zamontowane kolektory słoneczne (wg przeprowadzonych obliczeń 

zamontowane kolektory pokryją 74% zapotrzebowania na ciepłą 

wodę użytkową w ciągu roku). 
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Spotkania i wydarzenia

27 czerwca – Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła uczestniczył 

w spotkaniu zorganizowanym przez prezydenta RP, Bronisława 

Komorowskiego dotyczącym Karty Dużej Rodziny. Do Pałacu 

Prezydenckiego zaproszeni zostali przedstawicie samorządów, które 

wprowadziły Kartę Dużej Rodziny oraz instytucje partnerskie 

Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 38



Spotkania i wydarzenia

27 czerwca – dziesięciu uczniów ze szkół podstawowych 

i dziewięciu z gimnazjów otrzymało Nagrodę Burmistrza Miasta Jasła 

dla najlepszych uczniów. Każdy z nagrodzonych uzyskał średnią 

ocen co najmniej 5.0 i ma zachowanie wzorowe. Nagrody wręczał 

zastępca burmistrza- Leszek Znamirowski.
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Spotkania i wydarzenia

28-29 czerwca –udział w organizowanej w Gödöllő na Węgrzech 

Konferencji Miast Partnerskich Państw Grupy Wyszehradzkiej. 

Równolegle z konferencją odbywało się X Światowe Spotkanie 

Węgierskich Burmistrzów. W ramach 1 panelu dyskusyjnego 

burmistrz przedstawił miasto Jasło. Szczególną uwagę w swojej 

prezentacji poświęcił współpracy Jasła z miastami należącymi do 

państw z Grupy Wyszehradzkiej.
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Spotkania i wydarzenia

28 czerwca – wyjazd do miasta partnerskiego na Słowacji -

Trebiszowa. Delegacja samorządu jasielskiego na czele 

z burmistrzem  Antonim Pikulem wzięła udział w Festiwalu 

Folklorystycznym w Trebisowie. W Festiwalu uczestniczył 

również Zespół Folklorystyczny „Jaslenie” .
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Spotkania i wydarzenia

30 czerwca – w Urzędzie Miasta odbyła  się konferencja z udziałem 

wojewody podkarpackiej Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej,

w spotkaniu wzięli udział burmistrzowie, wójtowie gmin powiatu 

jasielskiego oraz radni RMJ. Samorządowcy dyskutowali 

o koniecznych inwestycjach, które należy wykonać w zakresie 

kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej.  42



Spotkania i wydarzenia

43

Wsparcie Wojewody dla Miasta Jasła

Środki przekazane przez Wojewodę,

na pokrycie strat w infrastrukturze miasta 23 006 588,37

Środki przekazane przez Wojewodę, 

dla poszkodowanych mieszkańców miasta 14 711 354,11

CAŁKOWITA KWOTA POMOCY WOJEWODY

DLA MIASTA JASŁA WYNIOSŁA 37 717 942,48



Spotkania i wydarzenia
4 lipca  – z okazji 

25-lecia odrodzonego 

Senatu RP prezydent 

Bronisław Komorowski 

wręczył w Pałacu 

Prezydenckim 

odznaczenia za zasługi 

dla transformacji i na 

rzecz rozwoju polskiego 

parlamentaryzmu. 

Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia 

Polski odznaczony 

został Antoni Pikul, 

zastępca burmistrza 

Jasła. 
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Spotkania i wydarzenia

14-18 lipca – wyjazd delegacji jasielskiego samorządu  oraz 

jasielskich winiarzy do niemieckiego miasta Perl graniczącego 

z Francją i Luxemburgiem. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów 

partnerskich z miastem z tzw. "starej Unii". Wizyta 

w Związkowym Kraju Saary przebiegała pod patronatem Ministra 

Ochrony Środowiska i Konsumentów Pana Reinholda Josta. 45



Spotkania i wydarzenia

Podczas spotkania z Burmistrzem Miasta Perl Panem Bruno 

Schmidtem w Urzędzie Miasta omówiono płaszczyzny współpracy 

pomiędzy naszymi miastami. 

Na zaproszenie Pana Dyrektora Volkera Staudt delegacja z miasta

Jasła miała możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem Liceum

w Schengen.

Członkowie Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy zapoznali się

z warunkami oraz technologią produkcji wina w rejonie mozelskim.
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Spotkania i wydarzenia

20 lipca  - Miasto Jasło 

było współorganizatorem 

Jasielskiego Maratonu 

Rowerowego Cyklokarpaty. 

Dofinansowanie z budżetu 

miasta wyniosło 8 tys. zł. 

Jasielski Maraton odbywał 

się po raz siódmy na trzech 

zróżnicowanych trasach. 

W otwarciu uczestniczył 

zastępca Burmistrza 

Antoni Pikul.
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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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