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 Zarządzenie Nr IV/115/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 września 2015 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia dotyczącego: aktualizacji dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością
opartego o normę PN-EN 9001:2009.

 Zarządzenie Nr IV/116/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 września 2015 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia dotyczącego powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych
komisji do spraw referendum.

 Zarządzenie Nr IV/117/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 września 2015 r. w sprawie:
ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy
społecznej, które może byd dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2015 r.

 Zarządzenie Nr IV/118/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 września 2015 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła oraz zmiany planu finansowego zadao z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,



Zarządzenia

5

 Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie
deficytu Miasta Jasła na rok 2015” oraz do badania i oceny ofert.

 Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 września 2015 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na
sprzedaż działki ewidencyjnej 1/90 położonej w Jaśle Obręb 3A-PGR.
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 W związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczącą dofinansowania zadania – zakupu
ubrao strażackich i rękawic specjalnych dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Miasta Jasła, zakupiono w/w wyposażenie.
Wartośd zadania wyniosła 19 958,40 zł.

Dofinansowanie WFOŚiGW: 15 000,00 zł (75,16 %)
Wkład własny Miasta Jasła: 4 958,40 zł (24,84 %)
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 Złożono kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie zakupu wałów 
przeciwpowodziowych napełnianych wodą na wyposażenie jednostek OSP. Wartośd 
planowanego zakupu wynosi 22 140 zł. Dofinansowanie może wynieśd  do 80 % 
całości zadania jednak nie więcej niż 15 000 zł.

Dofinansowanie WFOŚiGW: 15 000,00 zł (68 %)
Wkład własny Miasta Jasła: 7 140,00 zł (32 %)

Podjęcie decyzji o ewentualnym dofinansowaniu przedmiotowego zadania przez
Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie planowane jest na m-c wrzesieo 2015 r.
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KULTURA
 Koocem sierpnia br. zakooczono prace
renowacyjne przy zabytkowym nagrobku Jerzyka
z Bolesławów Nowakowskich na jasielskim
Starym Cmentarzu.

Prace prowadziła firma konserwatorska ARS
RESTAURO z Rzeszowa. Całośd prac renowacyjnych
przy nagrobku prowadzona była pod nadzorem
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz Urzędu Miasta Jasła. Koszt
renowacji nagrobka wyniósł 6 000 zł. Kwota
przyznanej dotacji od PWKZ z/s w Przemyślu na
ten cel wyniosła 2 000 zł.
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 Obecnie trwają prace renowacyjne przy dwóch nagrobkach. Prace renowacyjne
przy nagrobku rodzin Mrazków i Strokołowskich prowadzi Hubert Lipka, natomiast
prace przy nagrobku Antoniego Koralewskiego prowadzi Roman Dawidziak. Na
prowadzenie prac renowacyjnych przy obu nagrobkach Miasto uzyskało dotacje od
PWKZ z/s w Przemyślu w wysokości 13 000 zł oraz Marszałka Woj. Podkarpackiego
w wysokości 10 000 zł.

Koszt renowacji nagrobka Antoniego Koralewskiego wynosi 18 000 zł zaś koszt
renowacji nagrobka rodzin Mrazków i Strokołowskich wynosi 16 980 zł. .

 Trwają prace nad utworzeniem ścieżki historycznej p.n. „Trakt historyczny po
jasielskiej starej nekropolii, obiekty architektury, dzieła sztuki sakralnej, pomniki
i nagrobki”.
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 Wydano 11 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje
zjazdów oraz na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.

 Kontynuacja robót przy odbudowie uszkodzonego fragmentu kamiennego muru
oporowego przy ul. Wałowej: WOD-BUD Śleziak Sp. j na kwotę 69 543,09 zł,
przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację przedsięwzięcia.

 Kontynuacja robót przy przebudowie schodów terenowych przy ul. Stromej.  
Wykonawca: ROMAX Jasło-Robert Pastwa. Wartośd robót:  146 999,27 zł. 
Termin wykonania: do 31.10.2015 r.

 Kontynuacja robót związanych z przebudową ul. Kolejowej w Jaśle. Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.
Termin wykonania do 30.11.2015 r.
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 Uzyskano akceptację Starostwa Powiatowego w Jaśle dla zgłoszenia budowy altany
drewnianej w Ulaszowicach na dz. nr. ewid. 1/123 oraz zawarto umowę
z wykonawcą: Marek Juszczak, na kwotę 19 000 zł. Termin wykonania: 24.12.2015 r.

 Porządkowanie głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Jasła
mechaniczne i chemiczne zwalczanie chwastów, zbieranie śmieci.

 Prace pielęgnacyjne terenów zielonych – koszenie traw, przycinanie żywopłotów na
działkach nie objętych kompleksowym utrzymaniem przez firmy zewnętrzne.

 Bieżące utrzymanie placów zabaw przy oraz koszenie poboczy ulic, które nie
posiadają obrzeży lub krawężników.

 Utrzymanie rowów melioracyjnych będących w zarządzie Miasta Jasła.
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2 września - Rzeszów, Urząd Marszałkowski udział w spotkaniu konsultacyjnym 
dotyczącym omówienia propozycji zmiany granic regionów, zgłoszonych uwag 
i wniosków, a także analiza  możliwości powstania i funkcjonowania instalacji 
RIPOK

3 września - Rzeszów, podpisanie listu intencyjnego - Wojewódzki Fundusz 
Kolejowy

5 września - obchody Dnia Działkowca
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4 września - Narodowe czytanie
„Lalka” – Bolesława Prusa



Spotkania i wydarzenia

18

8 września - spotkanie w Nowym Stylu

8 września - spotkanie z Zarządem PKS-u

9 września - spotkanie z firmą Kronospan

9 września - spotkanie kierownictwa- sprawozdanie półroczne ISO

10 września - spotkanie w sprawie rewitalizacji

11 września - udział w uroczystościach 70-lecia Zespołu Szkół SASR w Trzcinicy
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11 września - XX Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne
Jasło - Moje Miasto”.

12-13 września - wyjazd przedstawicieli jasielskiego samorządu do miasta partnerskiego Mako
na uroczystości Festiwalu Cebulowego.
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12-14 września - ratyfikacja umowy partnerskiej w Samborze, wyjazd przedstawicieli
jasielskiego samorządu.



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

21


