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1. Wstęp 

 

Wraz z uznaniem wiodącej roli miast w rozwoju gospodarczym i tworzeniu 

zatrudnienia w krajach Wspólnoty Europejskiej, problematyka rewitalizacji 

zaniedbanych obszarów miejskich nabrała nowego znaczenia. Miasta postrzegane są 

jako „lokomotywy” wzrostu i rozwoju gospodarczego, a programy rewitalizacji jako 

narzędzia zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, które służyć powinny 

optymalizacji działań samorządów terytorialnych w tej dziedzinie. 

Przyjęty dnia 13 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXXI/239/2004 Rady Miejskiej 

Jasła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2004-2006 i następne, był 

pierwszym dokumentem „rewitalizacji”.  Kolejny dokument przyjęto w dniu 10 

listopada 2010 roku uchwałą nr LXX-VI/625/2010 Lokalny Program Rewitalizacji 

Miasta Jasła na lata 2007-2013 [LPR], odpowiadający ówczesnej perspektywie 

czasowej wdrażania krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów 

programowych. 

Powstał w odpowiedzi na potrzeby społeczności miasta w zakresie działań 

przestrzennych, gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizacji miejskiej, 

działań przestrzennych i gospodarczych na obszarze rewitalizacji zdegradowanej, 

działań przestrzennych na obszarze wsparcia mieszkalnictwa. 

 

Głównym realizatorem zadań wskazanych w LPR był samorząd Jasła.  

W Programie ujęto także przedsięwzięcia rewitalizacyjne innych instytucji, jednak 

ich realizacja uzależniona była od możliwości finansowych i technicznych 

inwestorów. Zachowywali oni prawo do samodzielnego decydowania o sposobie 

wdrażania oraz finansowania projektów. Program nie przewidywał  udzielania 

wsparcia finansowego na realizację tych przedsięwzięć ze strony Miasta Jasła. 

Zgłoszenie zadania do LPR umożliwiło rozpoczęcie starań o pozyskanie 

środków finansowych na jego realizację między innymi z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w ramach działań: 

7.1 Rewitalizacja miast, 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz 7.3 

Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo. 
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W związku z zakończeniem okresu obowiązywania dokumentu, Miasto Jasło 

przystąpiło do opracowania Raportu z Realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

na lata 2007-2013. 

 

Po zakończeniu prac nad Raportem (ocena ex-post), Miasto Jasło  przystąpi 

do prac nad opracowaniem Miejskiego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020, 

według Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 (obowiązujący dokument z dnia 03 lipca 2015 r.) oraz projekcie ustawy  

o rewitalizacji z dnia 23 lipca 2015 roku. 

 

Kalendarium: 

1. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła został przyjęty Uchwałą Rady 

Miasta Jasła nr XXXI/239/2004. 

2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013 przyjęty 

Uchwałą Rady Miasta nr LXX-VI/625/2010. 

3. Uchwała  Rady Miasta Jasła Nr X/81/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie 

Przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Jasła na 

lata 2014-2020. 

4. Zarządzenie nr IV/98/2015 Burmistrza Miasta Jasła w sprawie powołania 

Zespołu do spraw rewitalizacji. 

5. Umowa nr RiP.061.2.3.2015 z dnia 14.07.2015 r. na opracowanie Miejskiego 

Programu Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2014-2020. 
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1. Charakterystyka Miasta Jasła w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego, sfery społecznej i gospodarczej 

 

Jasło jest miastem średniej wielkości, jego powierzchnia wynosi 36,52 km2,  

z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na 30 czerwca 2013 r. 

zamieszkiwało je 36 486 osób. Stanowią oni ok. 32% mieszkańców całego powiatu 

jasielskiego. Pod względem liczby mieszkańców Jasło zajmuje 10 miejsce wśród 45 

miast województwa podkarpackiego. Najbardziej zbliżone miasta to Sanok  

i Jarosław. 

Jasło jest gminą miejską i stanowi element układów: 

a) administracyjnych: 

 województwa podkarpackiego, 

 powiatu Jasielskiego, 

b) osadniczych:  

 strefy podmiejskiej Rzeszowa. 

Sieć osadnicza składa się z 16 osiedli, do których należą: 

 Bryły, 

 Brzyszczki, 

 Gamrat, 

 Gądki, 

 Górka Klasztorna, 

 Hankówka, 

 Kaczorowy, 

 Kopernika, 

 Krajowice, 

 Mickiewicza, 

 Niegłowice, 

 Rafineria, 

 Sobniów, 

 Śródmieście, 

 Ulaszowice, 

 Żółków. 



analizy 
studia wykonalności 

kompleksowe zarządzanie projektami unijnymi 
 

6 
 

Centrum Jasła tworzą trzy największe osiedla, a mianowicie Śródmieście, 

Kopernika i Mickiewicza. Obszar Centralny zajmuje 10,3% ogólnej powierzchni 

miasta i zamieszkuje go ponad połowa ogólnej liczby ludności. 

 

1.1. Dane społeczno–gospodarcze Miasta Jasła w okresie obowiązywania 

dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007-2013 

 

Ludność 

 

 Liczba ludności w mieście w roku 2008 wynosiła 37 249 osób. Liczba 

mieszkańców miasta w okresie od 2000 roku do 2006 roku ulegała zmniejszeniu. 

Proces ten potwierdza fakt, że w 2000 r. w mieście mieszkało 38 871 osób,  

 a w 2006 r. 37 562. Spadek zaludnienia w okresie 6 lat wynosił 1 309 

mieszkańców. Mieszkańcy Jasła stanowili około 32,7% wszystkich mieszkańców 

powiatu jasielskiego i 1,8% mieszkańców województwa. Jest to ośrodek miejski  

o średniej gęstości zaludnienia – 1 029 os/km². 

 

Wśród mieszkańców w niewielkim stopniu przeważały kobiety, które pod koniec 

2008 r. stanowiły 52,3% ogółu mieszkańców miasta. Współczynnik feminizacji 

społeczności kształtował się na poziomie nieco wyższym niż w województwie  

i powiecie jasielskim, tj. 109 kobiet przypadało na 100 mężczyzn. W mieście 

obserwowany był spadek liczby ludności na przestrzeni ostatnich lat. W 2008 r. 

odnotowano najniższy stan ludności od roku 2000. W ciągu ośmiu lat populacja 

Jasła zmniejszyła się o 1 622 osób. 

 

W 2008 r. w Jaśle odnotowano przyrost naturalny na poziomie 2,2%, co daje wynik 

lepszy niż w powiecie i województwie. 

 

 

 

 

 



analizy 
studia wykonalności 

kompleksowe zarządzanie projektami unijnymi 
 

7 
 

Bezrobocie i rynek pracy 

 

 Według stanu na 2008 rok liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Jaśle 

wynosiła 2 483 osoby, w tym 1 055 mężczyzn oraz 1 428 kobiet.  

Ogółem pracujących w 2008 roku było 16 229 osób, z czego 9 796 stanowili 

mężczyźni. Porównując dane za 2007 rok liczba osób bezrobotnych to 2 599,  

w tym większość stanowiły kobiety, tj. 1 524.  Liczba pracujących w 2007 roku była 

ogółem o 389 osób. 

 

W 2008 roku wśród ogólnej liczby ludności 24 337 większość stanowiła grupę 

mieszkańców w wieku produkcyjnym – aktywne zawodowo, 6 004 to osoby  

w wieku poprodukcyjnym oraz 6 908 to osoby, które wejdą dopiero na rynek pracy. 

Analizując dane za 2007 rok 24 349 stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 7 132 

to osoby w wieku przedprodukcyjnym oraz 5 862 stanowiły osoby w wieku 

poprodukcyjnym. 

 

Gospodarka 

 

Do końca roku 2007 na obszarze miasta funkcjonowało 3 510 podmiotów  

gospodarczych. Z tej liczby, aż 3 356 stanowiły podmioty prywatne, które 

jednocześnie zatrudniały największą liczbę mieszkańców miasta. W 2008 roku na 

terenie miasta funkcjonowały o 74 podmioty gospodarcze więcej (ogólna wartość  

3 584), 3 437 stanowiły 2008 roku podmioty prywatne. Najwięcej podmiotów  

w analizowanym okresie 2007-2008 działało w sekcji G gospodarki, odpowiednio 

2007 r. 1 270 oraz 2008 r. 1 293 tys. podmiotów. 
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1.2. Obecna sytuacja społeczno–gospodarcza Miasta Jasła 

  

Ludność 

 

  W 2014 roku liczba ludności w mieście Jasło wynosiła 36 260 (źródło 

http://strateg.stat.gov.pl), natomiast w 2013 roku liczba ludności wynosiła 36 363, 

tj. spadek o 103 osoby.  

Porównując aktualne dane, dotyczące liczy ludności Miasta Jasła z danymi, które 

były podstawą do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla perspektywy 

finansowej Unii Europejskiej 2007-2013, liczba ludności 2008 roku  wynosiła 37 249 

osób, w 2014 roku, to już tylko 36 260, spadek liczby ludności o 989 osób w ciągu 

6 lat. W związku z spadkiem ludności zmniejszeniu uległa, także gęstość 

zaludnienia w 2014 roku to 993 os/km². 

Wśród ludności miasta w 2014 r. przeważały kobiety 18 869. Współczynnik 

feminizacji społeczności kształtował się na podobnym poziomie w analizowanym 

okresie tj. 108 kobiet przypadających na 100 mężczyzn.  

 

Bezrobocie i rynek pracy 

  

 Według stanu na 2014 rok liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Jaśle 

wynosiła 2 478 osób, w tym 1 146 mężczyzn oraz 1 332 kobiet. 

Ogółem pracujących w 2014 roku było 14 715 osób, z czego 8 330 stanowili 

mężczyźni. Porównując dane za 2013 rok liczba osób bezrobotnych to 2 964,  

w tym większość stanowiły kobiety, tj. 1 558.  Liczba pracujących w 2013 roku była 

ogółem o 85 osób większa (14 800 osób) w stosunku do roku 2014. Pracujące 

kobiety stanowiły 6 210 osób. 

 

W 2014 roku wśród ogólnej liczby ludności 23 198 stanowiła grupę mieszkańców  

w wieku produkcyjnym – aktywne zawodowo, 7 237 to osoby w wieku 

poprodukcyjnym oraz 5 825 to osoby, które wejdą dopiero na rynek pracy. 

Analizując dane za  2013 rok  23 392 stanowiły osoby w wieku produkcyjnym,  5 982 

http://strateg.stat.gov.pl/
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to osoby w wieku przedprodukcyjnym oraz 6 989 stanowiły osoby w wieku 

poprodukcyjnym. 

 

Gospodarka 

 

Do końca roku 2013 na obszarze miasta funkcjonowało 3 718 podmiotów  

gospodarczych. Z tej liczby, aż 3 588 stanowiły podmioty prywatne, które 

jednocześnie zatrudniały największą liczbę mieszkańców miasta. W 2014 roku na 

terenie miasta funkcjonowały o 8 podmioty gospodarcze więcej (ogólna wartość  

3 726), 3 595 stanowiły 2014 roku podmioty prywatne. Najwięcej podmiotów  

w analizowanym okresie 2013-2014 działało w sekcji G gospodarki, odpowiednio 

2013 r. 1 176 oraz 2014 r. 1 137 podmiotów. 

 

1.3. Podsumowanie sytuacji Miasta Jasła - sfera społeczna, sfera gospodarcza 

 

Jedną z przyczyn spadku liczby ludności w mieście Jasło jest ujemny przyrost 

naturalny (w 2014 r. -9), dodatni wskaźnik zgonów. Kolejną przyczyną spadku 

liczby ludności w mieście to ujemne saldo migracji (w 2014 r. -4,5). 

Analizując cały okres to liczba ludności od 2000 r. do 2006 r. spadła o  1 309 

osób (okres 6 lat), natomiast w okresie od 2008 r. do 2014 r. o 989 osób  

(6 lat), na przestrzeni 14 lat spadek wyniósł 2 611 osób. 

Jeżeli tendencja sadku ludności dalej będzie miała tak drastyczny „obraz”, to 

może dojść do sytuacji powolnego „umierania” miasta, większości zamieszkałego 

przez osoby w wieku poprodukcyjnym – emeryci. 

Prognozując liczbę ludności Miasta Jasła  to 2030 roku może ona stanowić 

zaledwie ok. 33 284 osób (liczba ludności oszacowano jako średnią spadku 

ludności w okresie 2008-2014 r.).   

 Porównując dane, dotyczące bezrobocia w okresie 2007-2014, to zauważamy 

tendencję spadkową (spadek o 121 osoby), co niewątpliwie jest plusem dla rozwoju 

miasta. Natomiast przyczynę spadku poziomu bezrobocia możemy „wiązać”  

z ogólną liczbą spadku mieszkańców miasta. 
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Analizując dane w zakresie liczby pracujących ogółem to sytuacja kształtowała się 

w analizowanym okresie następująco: 2007 r. 16 229 oraz 2014 r. 14 715 osób 

pracujących, co oznacza tylko teoretyczny spadek osób o 1 514, związany  

z spadkiem liczby ogółem mieszkańców.  

Z zestawienia danych wynika, iż społeczeństwo Miasta Jasła starzeje się   

w analizowanym okresie 2007-2014 wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym  

o 1 375 osób. Średnio corocznie 196 osób „wypadało” z rynku pracy. 

Niekorzystnie dla miast wygląda, także liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, 

która w analizowanym okresie spadła o 1 307. osób, czyli średnio o 186 osób.  

  W analizowanym okresie 2007-2014 pozytywnym dla Miasta Jasła jest wzrost 

podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów prywatnych, co jest pozytywnym 

sygnałem dla miasta, świadczącym o jego rozwoju. 

 

 

2. Omówienie najistotniejszych elementów Lokalnego Programu 

Rewitalizacji na lata 2007-2013 

 

Głównym celem przy konstruowaniu dokumentów strategicznych, do jakich 

bez wątpienia zaliczyć można Lokalny Program Rewitalizacji, jest umożliwienie 

aplikowania o środki finansowe Unii Europejskiej. Środki te niejednokrotnie 

przesądzają o możliwości realizacji poszczególnych zadań z dziedzin 

przestrzennych, ekonomicznych i społecznych. Warto w tym miejscu podkreślić, że 

Program Rewitalizacji był komplementarny z innymi działaniami i priorytetami 

zawartymi w Programach Operacyjnych oraz dokumentach strategicznych, takimi 

jak m.in.: 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  na lata 2007-

2013, 

 Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

 Program Operacyjny URBACT II, 
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 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, 

 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020, 

  Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020. 

 

Celem rewitalizacji w Jaśle (okres 2007-2013) było: ożywienie gospodarcze  

i społeczne miasta, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego,  

w tym nadane obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno - 

gospodarczych. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2013 zawierał także, oprócz 

analizy SWOT Miasta Jasła, opis długofalowych działań niezbędnych dla stworzenia 

dogodnych warunków do intensyfikacji poczynań na rzecz rozwoju gospodarczego  

i poprawy bytu społeczeństwa, na wyznaczonym obszarze przeznaczonym do 

rewitalizacji. Mając na celu osiągnięcie kompleksowych zmian i eliminację 

konfliktów przestrzennych oraz problemów gospodarczych i społecznych, 

rewitalizację oparto o program działań rozwojowych, otwarty na inicjatywy innych 

podmiotów funkcjonujących w przestrzeni miejskiej, takich jak: wspólnoty  

i spółdzielnie mieszkaniowe, związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze, 

instytucje użyteczności publicznej, organizacje pozarządowe i inne. 

 

Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasło na lata 2007 – 2013” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został, zgodnie z art. 54 i 57 ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie (pismo RDOŚ-18-WOOŚ -7041- 6-26/2/10/ap z dnia 

29.10.2010 r.) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

w Rzeszowie (pismo SNZ.4610-112/10 z dnia 28.10.2010 r.). Stanowiska organów 

zawierały pozytywną opinię w odniesieniu do projektów przedstawionych 

dokumentów. 
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3. Obszary objęte Programem Rewitalizacji 

 

Obszar rewitalizacji obejmował centrum miasta, z charakterystycznymi 

budynkami i terenami powstałymi w ramach odbudowy miasta ze zgliszczy po II 

wojnie światowej wraz z nielicznymi zabytkami, w tym Parkiem Miejskim. Obszar 

rewitalizacji objął również pozakładową dzielnicę mieszkaniową Osiedla 

Rafineryjnego wraz z terenem „blokowisk”, osiedle Gamrat o podobnej 

charakterystyce, zagrożone patologiami społecznymi, tereny osiedla Ulaszowice 

wraz z poprodukcyjnymi terenami po Państwowym Gospodarstwie Rolnym oraz 

osiedle Sobniów, na którego terenie zlokalizowane są obszary zdegradowane pod 

względem środowiska, wymagające rekultywacji (po eksploatacji łupka, po 

wysypisku odpadów komunalnych). 

 

Łącznie w Programie wyznaczono 6 obszarów przeznaczonych do objęcia 

procesem rewitalizacji. Program obejmował następujące obszary: 

 Obszar Centralny – obszar rewitalizacji miejski, 

 Osiedle Gamrat – obszar rewitalizacji miejski, 

 Osiedle Rafineryjne – obszar rewitalizacji miejski , 

 Osiedle Ulaszowice – obszar rewitalizacji miejski, 

 Obszar Ulaszowice – obszar rewitalizacji zdegradowany popegeerowski, 

 Osiedle Sobniów – obszar rewitalizacji zdegradowany poprzemysłowy. 

 

Obszary te przedstawia rysunek 1. 
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O wyborze obszaru rewitalizacji zadecydowało występowanie zjawisk  

i konfliktów wymagających interwencji, przy czym brano pod uwagę w pierwszej 

kolejności te problemy, które dało się zdefiniować jako typowe przejawy 

degradacji obszarów miejskich i przemysłowych, były to: 

 Degradacja techniczna infrastruktury i budynków na terenie historycznej 

zabudowy miejskiej, objętej równocześnie ochroną konserwatorską, 

 Szczególnie duża degradacja obszarów zabudowy mieszkaniowej, 

 Nieekonomicznie wykorzystywana przestrzeń o dużym potencjale 

gospodarczym (w tym tereny poprzemysłowe), 

 Tereny blokowisk, 

 Tereny o szczególnym nagromadzeniu problemów społecznych. 

 

4. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła 

 

Sprawozdanie z realizacji LPR opiera się na analizie stopnia wykonania 

przedsięwzięć wpisanych do Programu, zarówno miejskich – dokonywanych przez 

Miasto w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, jak i pozamiejskich – 

zgłoszonych przez instytucje zewnętrzne w ramach tychże obszarów rewitalizacji. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje dwa podstawowe rodzaje przedsięwzięć: 

 Zadania miejskie - zadania przewidziane do realizacji zgodnie  

z załącznikiem budżetowym,  

 Zadania innych instytucji wnioskujących, które złożyły odpowiedni wniosek 

o wpisanie swojego projektu do Programu. W ramach zadań innych instytucji 

wnioskujących, wydzielono przedsięwzięcia z zakresu mieszkalnictwa, dla 

których istniały odrębne wytyczne i kryteria, zawarte  

w Wytycznych do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji do 

Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 
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Ujęte w Programie przedsięwzięcia rewitalizacyjne innych instytucji Miasta 

Jasła miały charakter jedynie propozycji, a ich realizacja zależała od możliwości 

finansowych i technicznych inwestora. Działania rewitalizacyjne ujęte w Programie 

były zgodne z okresem programowania 2007-2013 i były realizowane przy 

uwzględnieniu obowiązujących w tym okresie zasad pozyskiwania funduszy 

strukturalnych oraz środków europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

 

5. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła 

 

Łączne nakłady inwestycyjne brutto Miasta Jasła związane z realizacją 

projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji wynosiły: 94 339 431,22 zł. 

 

Łączne nakłady inwestycyjne brutto innych podmiotów /oraz zadań realizowanych 

wspólnie z Miastem Jasłem/ związane z realizacją projektów w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji wynosiły: 41 388 585,63 zł. 

Plan rewitalizacji zakładał realizację zarówno programów o charakterze 

budowlanym, jak i społecznym. 

 

Całkowita wartość działań przestrzennych, gospodarczych i społecznych 

wynosiła 135 728 016,85 zł, w tym wartość działań przestrzennych 101 788 786 zł, 

tj. 73,99%, gospodarczych 29 000 000,00 zł, tj. 21,37%, społecznych 6 300 000,00 

zł, tj. 4,64% ogółu wydatków.  
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Źródło: Lokalny Program  Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013 

 

 

 

 

6. Podsumowanie zadań ujętych w Lokalnych Programie Rewitalizacji  

 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji  określono trzy obszary 

rewitalizacji: miejski, zdegradowany i wsparcia mieszkalnictwa, 16 rodzajów 

działań (kolumna numer 1) oraz 38 projektów (kolumna numer 2), a także 

nieformalnie przedsięwzięć, które składały się na 68 zadań (kolumna numer 6).  

 

Tabela 1. Wykaz zrealizowanych zadań w ramach projektów określonych  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji 2007-2013 
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DZIAŁANIA PRZESTRZENNE, GOSPODARCZE I SPOŁECZNE NA OBSZARZE REWITALIZACJI MIEJSKIM 

Nr 

działania 
Nazwa projektu Realizator 

Planowane 

nakłady na 

realizację 

projektu 

Poniesione 

nakłady na 

realizacje 

projektu 

Opis rzeczowej realizacji zadania 

1. Działania przestrzenne dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej 

 

1.1 Modernizacja oświetlenia 
ulicznego (w tym: 
wprowadzenie oświetlenia 
hybrydowego) oraz rozbudowa 
monitoringu 

Miasto Jasło 1,5 mln zł 12 768 776,00 

Nazwa zadania: Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta 
Jasła 
 
Opis zadania: 
 bieżąca konserwacja urządzeń świetlnych, ulic, placów i 

dróg- 2 303 484,00, 
 zakup materiałów oświetleniowych niezbędnych do 

bieżącej konserwacji oświetlenia - 87 240,00, 
 dzierżawa słupów linii energetycznej NN do zawieszenia 

oprawi przewodów oświetleniowych - 113 502,00, 
 realizacja inwestycji związanych z budową świetlenia 

ulicznego -1 860 302,00.  
Rokrocznie budowano 30-35 punktów oświetleniowych. 

Okres realizacji: 2008-2014 r. 
Wartość zadania: 4 364 528,00  
Źródła finansowania: środki własne 
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Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa obszarów 

rewitalizowanych miasta Jasła 

 Opis zadania:  

 poprawa infrastruktury drogowej, modernizacja 
chodników i nawierzchni ulic 

 budowa dwóch fragmentów ulic: Kasprowicza, Pinkasa 
 modernizacja oświetlenia ulicznego i rozpoczęcie budowy 

scentralizowanego systemu zarządzania oświetleniem 
 budowa systemu monitoringu miasta wraz z kanalizacją 

elektryczną  (zamontowano 7 kamer i uruchomiono punkt 
dozoru wizyjnego). 

 
Okres realizacji: 2006-2007 
Wartość zadania: 5 527 266,00 (wielkość wydatków na 

monitoring  1 445 861,00). 

Źródła finansowania: dotacja z EFRR 2 509 106,00, środki własne 

 

Monitoring realizowany w ramach zadania Rewitalizacja 

otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła - Medyczna 

Szkoła Policealna, Ogródek Jordanowski, Plac zabaw na osiedlu 

Mickiewicza) - opis w pkt. 3.4 

Corocznie rozbudowywano system monitoringu miasta Jasła. Na 

koniec lipca 2015 r. w systemie działa 31 kamer. 
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Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 
Miasta Jasła – Program SOWA 
 
Opis zadania: Przedsięwzięcie polegało na wymianie konstrukcji 
wspornych wraz z zasilaniem oraz oprawami z źródłami typu High 
Presure Merkury [HPM] oraz High Presure Sodium [HPS] w 
głównych ciągach komunikacyjnych Miasta Jasła, w 
szczególności: 
 modernizacja 1495 szt. punktów świetlnych, 
 instalacja inteligentnych szafek oświetleniowych z zegarami 

astronomicznymi wyposażonymi w modemy internetowe 
gors do transmisji dwukierunkowej (112 szt.), 

 zastosowanie układów stabilizacji i redukcji mocy dla 
systemu HPS (112 szt.). 

 
Okres realizacji: 04.2014 r. – 12.2014 r. 
Wartość zadania: 2 876 982,00  
Źródła finansowania: dotacja NFOŚiGW - 1 294 641,00 zł, 
pożyczka NFOŚiGW - 1 522 366,00, środki własne  
Efekt ekologiczny: redukcja CO2 o 1 115,81 Mg/rok tj. o 46%. 
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2. 

Działania przestrzenne dotyczące transportu 

2.1 Remont i modernizacja chodników 

oraz nawierzchni dróg (w tym 

tworzenie nowych miejsc 

parkingowych) 

 

Miasto Jasło 10  mln zł 3 098 704,55 

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła 
zniszczonej w wyniku powodzi 
 
Opis zadania: 
 przebudowa nawierzchni jezdni na długości 999,4 m  i 

powierzchni 6.158,0 m2 oraz nawierzchni zjazdów, 
zatok postojowych i włączeń dróg bocznych o łącznej 
powierzchni  
680,0 m2, 

 przebudowa ciągu pieszego o długości 1,17 km, 
 przebudowa nawierzchni zatok autobusowych – szt. 2  

o powierzchni 204,0 m2, 
 zabudowa rowu otwartego odwadniającego ulicę. 

Okres realizacji: sierpień 2011 – listopad 2012 r. 
Wartość zadania: 2 302 438,69  
Źródła finansowania: RPO WP - dotacja 2 167 676,92, środki 
własne. 

Nazwa zadania: Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej 
Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi – ul. Żeromskiego 
 Opis zadania: 

 przebudowa nawierzchni jezdni na długości 700 m. 
Okres realizacji: sierpień 2011 – październik 2012 r. 
Wartość zadania: 350 749,08  
Źródła finansowania: RPO WP - dotacja 335 246,24  
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Nazwa zadania: Odbudowa dróg na terenie Miasta Jasła 
zniszczonych w wyniku powodzi. 
 
Opis zadania: odbudowano  ulice: B. Prusa, Kolejowa, Sportowa, 
Łukasiewicza oraz trzy ulice boczne od ul. 17-go Stycznia w Jaśle. 
Okres realizacji: grudzień 2011 – październik 2012 r. 
Wartość zadania: 445 516,78  
Źródła finansowania: RPO WP - dotacja 423 240,94.  

2.2. Budowa parkingów i miejsc 
postojowych, budowa garaży 
(parkingów wielopoziomowych) 

Miasto Jasło 5 mln zł 1 289 699,41 

Nazwa zadania: Budowa parkingów  
 
Opis zadania: wybudowano: 

 Parkingi zielone - 3 Maja, Kołłątaja, Sobieskiego, 
Kościuszki, Szkolna, Sikorskiego, Franciszkańska, 
Słowackiego, W. Pola, Słoneczna, Krasińskiego boczna, 
Kopernika. Wybudowano łącznie ok. 370 miejsc 
parkingowych, 

 Inne parkingi - parking przy ul. Zielonej, wzdłuż drogi 
między P. Skargi  
a parkingiem ul. Zielonej, M. Curie Skłodowskiej, parking 
przy ul. Mickiewicza, Szajnochy.  Wybudowano łącznie 
ok. 160 miejsc parkingowych. 
 

Termin realizacji: 2007-2014 r. 
Wartość zadania:  1 289 699,41  
Źródła finansowania: ZPORR, Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych, środki własne. 

Miasto, ani inny podmiot, nie budowało garaży oraz parkingów 

wielopoziomowych. 
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2.3 Budowa ścieżek  

rowerowo-wózkowych 
Miasto Jasło 3 mln zł 0 Nie realizowane 

2.4 Poprawa układu komunikacyjnego 

w obszarze rewitalizowanym - ulice: 

Wyspiańskiego, Dobrzańskiego, Na 

Kotlinę, Floriańska 

Miasto Jasło 3 mln zł 774 094,15 

1. Wykonano remont ul. Wyspiańskiego w 2012 r. za kwotę 
73 120,92  przy dofinansowaniu z Budżetu Państwa na 
poziomie 80% (szkody powodziowe). 

2. Wykonano remont ul. Lenartowicza w 2012 r. za kwotę 155 
210,23  przy dofinansowaniu z Budżetu Państwa na poziomie 
80% (szkody powodziowe) 

3. Ul. Dobrzańskiego - wybudowano w 2006 r.  
 Wartość projektu: 545 763,00, 
 Dofinansowanie z ZPORR: 267 480,00. 

Ulica Na Kotlinę i Floriańska są drogami powiatowymi - brak 

informacji o wielkości kosztów poniesionych na przebudowę.  

 

3. 

Działania przestrzenne dotyczące rozwoju kluczowych przestrzeni publicznych na cele kulturalne, społeczne i gospodarcze 

3.1 Remont i urządzenie skwerów i 

placów 
Miasto Jasło 1,25 mln zł brak danych 

1. Place zabaw na Osiedlach: Kopernika, Mickiewicza, 
Ulaszowice, Gamrat  

2. Ogródek Jordanowski 

3. Park przy Medycznej Szkole Policealnej (MSP) - opis  
w zadaniu 3.4. 
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3.2 Przebudowa Parku Miejskiego – 

infrastruktura obsługi wydarzeń 

kulturalnych i ruchu turystycznego 

(szalety, scena) 

Miasto Jasło 500 tys. zł 314 946,57 

Nazwa zadania: Remont Glorietki  
 
Opis zadania: odbudowa schodów (2 wejścia), remont cokołu 
 i posadzki, remont konstrukcji nośnej (słupy), wymiana 
balustrady, czyszczenie, konserwacja i malowanie konstrukcji 
drewnianej, czyszczenie i malowanie dachu, konserwacja figury 
Eola, modernizacja zasilania elektrycznego  
Okres realizacji: 2012 r. 
Całkowita wartość: 94 903,91  
Źródła finansowania: dotacja - Podkarpacki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 20 000,00, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego 10 000,00 zł, środki własne  

Nazwa zadania: Renowacja pomnika Tadeusza Kościuszki  
 
Opis zadania: renowacja pomnika oraz wprowadzenie 
dodatkowego elementu w postaci płyt piaskowcowych, które 
umożliwią lepszy dostęp do obiektu.  
Okres realizacji: 2013 r. 
Wartość zadania: 21 000,00  
Źródła finansowania: dotacja - Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 10 000,00   

Nazwa zadania: Budowa szaletu publicznego 
 
Opis zadania: w ramach przebudowy uzyskano: dwie kabiny 
sanitarne dla mężczyzn i kobiet dostosowane do obsługi osób 
niepełnosprawnych oraz dwa pomieszczenia gospodarcze. Obiekt 
o pow. 24,5 m2 wybudowany w konstrukcji tradycyjnej do użytku 
przekazany jako bezobsługowy dostępny przez zamek wrzutowy.  
Okres realizacji: 2014 r. 
Wartość zadania: 199 042,66  
Źródła finansowania: środki własne    
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3.3 Budowa zadaszenia Zielonego 

Rynku 
Miasto Jasło 1 mln zł 1 439 840,03 

Nazwa zadania: Przebudowa placu targowego – Zielonego Rynku 
 w Jaśle 
Opis zadania:  

 modernizacja placu targowego, 
 budowa zaplecza sanitarnego, 
 zakup wyposażenia placu targowego. 

Okres realizacji: październik 2012 – czerwiec 2013 
Całkowita wartość: 1 439 840,03  
Źródła finansowania: PROW - dotacja 879 993,99 , środki własne 

3.4 Rewitalizacja otwartych przestrzeni 

rekreacyjnych Miasta Jasła 

Miasto Jasło – 

lider projektu, 

Partnerzy 

projektu: 

Województwo 

Podkarpackie, 

Jasielska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

 

 

8 ,54 mln 

zł 
7 888 571,65 

Nazwa zadania: Rewitalizacja otwartych przestrzeni 
rekreacyjnych Miasta Jasła 
 
Opis zadania: 

• rewitalizacja Parku i Pałacu w Zespole Pałacowo-
Parkowym Sroczyńskich w Jaśle, 

• rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Jaśle, 
• urządzenie placu zabaw na osiedlu Gamrat,  
• budowa Parku linowego w Jaśle,  
• budowa Toru dla BMX w Jaśle,  
• zagospodarowanie terenu pod budowę parku linowego 

oraz toru dla BMX,  
• zagospodarowanie otwartych i ogólnodostępnych 

placów zabaw na osiedlach Kopernika, Ulaszowice i 
Mickiewicza. 

• monitoring przy Zespole Pałacowo-Parkowym 
Sroczyńskich, Ogródku Jordanowskim oraz placu zabaw 
na osiedlu Gamrat 

Okres realizacji: wrzesień 2010 – listopad 2012 
Całkowita wartość: 7 841 083,84  
Źródła finansowania: RPO WP - dotacja 6 458 191,65  
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Nazwa zadania: Budowa placu zabaw na osiedlu Jasło – 
Krajowice 
 
Opis zadania: Plac zabaw wykonany został przy domu 
osiedlowym. Składa się z wieży zabawowej, karuzeli, huśtawki 
podwójnej, sprężynowca-bujaka oraz  huśtawki wagowej.   
Okres realizacji: lipiec – październik 2012 r. 
Całkowita wartość: 29 992,00  
Źródła finansowania: środki własne 

Nazwa zadania: Wykonanie placu zabaw na osiedlu  Jasło - 
Hankówka 
 
Opis zadania: Plac zabaw wykonany został przy stadionie 
sportowym. Składa się z wieży zabawowej, huśtawki podwójnej, 
sprężynowca - bujaka, huśtawki wagowej oraz dwóch ławek i 
koszy. 
Okres realizacji: lipiec – październik 2012 r. 
Całkowita wartość: 17 495,81  
Źródła finansowania: środki własne 

3.5 Realizacja Programu Rewitalizacji 

Rynku wraz z pierzejami 

 

Miasto Jasło 

/właściciele 

prywatni 

 

6 mln zł 789 748,12 

Nazwa zadania: Przebudowa pierzei południowej Rynku 
 
Opis zadania: przebudowa kanalizacji deszczowej, wykonanie 
nowej nawierzchni, wykonanie nowego oświetlenia.  
Okres realizacji: 2009 r.  
Całkowita wartość: 544 896,40  
 Źródła finansowania: środki własne.  
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Nazwa zadania: Remont fontanny na Rynku 
 
Opis zadania: zmiana technologii funkcjonowania, wymiana 
okładzin, zmiana oświetlenia.  
Okres realizacji: 2010 r.  
Całkowita wartość: 213 181,82  
 Źródła finansowania: środki własne.  

Nazwa zadania: Remont kamienicy przy ul. Rynek 7 
 
Opis zadania: termomodernizacja budynku (wykonanie elewacji 
od strony Rynku) 
Okres realizacji: 11.2010 – 12.2010 r. 
Całkowita wartość: 31 669,90  
Źródła finansowania: środki własne 
 
 

3.6 Budowa siedziby Komendy 

Powiatowej Policji 

Komenda 

Wojewódzka 

Policji 

35 mln zł 0 

 

 

Miasto Jasło przekazało na osiedlu Ulaszowice działkę  
o powierzchni 1,46 ha. na rzecz Skarbu Państwa (Starostwo 
Powiatowe w Jaśle) z przeznaczeniem na budowę Komendy 
Powiatowej Policji w Jaśle. Działka jest w trwałym zarządzie 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 

Nie rozpoczęto budowy. 

 

 

4. Działania przestrzenne dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej, oraz ochrony dziedzictwa kulturowego 
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4.1 Rozbudowa infrastruktury sportowo 

– rekreacyjno – hotelowej 
Miasto Jasło 7 mln zł 7 690 500,69 

Nazwa zadania: Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Jaśle 
Opis zadania:  

1. Odbudowa basenu otwartego: 
 odbudowa niecki głównej basenu, 
  zmiana technologii uzdatniania wody basenowej, 
  odbudowa ciągów pieszych i boisk,  
  odbudowa brodzików,  
  dostosowanie budynku wejściowego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 
 wykonanie zjeżdżalni.  

2. Przebudowa budynku głównego wraz z 
termomodernizacją: 
 termomodernizacja ścian zewnętrznych, elewacja 

budynku, 
 ocieplenie stropodachu,  
  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
 remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, 
 remont instalacji CO, 
 remont systemu wentylacji, 
 remont sanitariatów i trybuny. 

3. Remont Hoteliku MOSIR (ze środków własnych):  
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
 wymiana podłóg, 
 malowanie ścian. 

Okres realizacji: luty 2013 - czerwiec 2014 
Wartość zadania: 7 615 023,56  
Źródła finansowania: dofinansowanie: RPO WP - dotacja 
5 912 274, 78; Ministerstwo Sportu i Turystyki (środki Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej) - dotacja 902 200,00 + środki własne. 
W ramach oddzielnych zleceń ze środków własnych wykonano 
remont podłogi na Hali Sportowej (20 000,00) oraz 
zagospodarowano teren wokół Hali (650 000,00). 
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Nazwa zadania: Budowa boiska rekreacyjnego do siatkówki na 
osiedlu Jasło - Kaczorowy.  
 
Opis zadania: boisko o nawierzchni ziemno - trawiastej 
wybudowano przy domu osiedlowym. 
Okres realizacji: wrzesień-październik 2012 r.  
Wartość zadania: 6 101,00 
Źródła finansowania: środki własne 
 
 

Nazwa zadania: Modernizacji stadionu sportowego na osiedlu 
Jasło – Hankówka 
 
Opis zadania: 

 wykonanie dwóch trybun piłkarskich (152 miejsc 
siedzących) wraz z dojściem z kostki brukowej,  

 budowa 2 piłkochwytów, 
 budowa piłkochwytu placu zabaw.  

Okres realizacji: lipiec – grudzień 2012 r. 
Wartość zadania: 69 376,13  
Źródła finansowania: dofinansowanie UM WP w ramach 
programu Bezpieczne boiska Podkarpacia w kwocie 30 000,00, 
pozostałe środki własne. 
 
 

4.2 Budowa Sali konferencyjno-

wystawienniczej w sąsiedztwie Rynku 
Miasto Jasło 

1,7 mln zł 

(ok. 300 

m2) 

0 

 

Nie realizowane 
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4.3 Kompleksowa renowacja 

grobowców i kaplic na Starym 

Cmentarzu i pozostałych cmentarzach 

znajdujących się w obszarze 

rewitalizacji 

Miasto Jasło 300 tys. zł 532 720,00 

Nazwa zadania: Renowacja grobowców i kaplic na Starym 
Cmentarzu oraz renowacja Cmentarzy Wojennych 
 
Opis zadania: renowacja grobowców zabytkowych, remont 
Kaplicy Cmentarnej, bramy cmentarnej, remont Cmentarzy 
Wojennych (Podzamcze, Ulaszowice) oraz Kirkutu 
Okres realizacji: 2007 - 2014 r. 
Całkowita wartość: 532 720,00: 

 opracowanie planu konserwacji - 2100,00, 
 renowacja grobowców - 137 200,00, 
 remont Kaplicy Cmentarnej (dotacja dla parafii Fara) - 

327 000,00, 
 remont bramy cmentarnej - 66 420,00. 

Źródła finansowania:  
 Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków - 

53 000,00, 
 Wojewoda Podkarpacki - 42 642,00, 
 Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków 

Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle - 52 800,00, 
 środki własne. 

 

5. 

Działania gospodarcze dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej 

5.1 Jasło – Polska stolica Wina 

 
Miasto Jasło 2 mln zł 1.609 074,25 

Nazwa zadania: Promocja Międzynarodowych Dni Wina  
oraz kultury krajów Grupy Wyszehradzkiej. 
Opis zadania: 
1 . Organizacja Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle: 

 propagowanie kultury picia wina 
 promocja produktów lokalnych winiarzy dzięki 

degustacji wyrobów okolicznych winnic 
 stymulowanie rozwoju branży winiarskiej 
 stwarzanie możliwości zapoznania się z różnymi 

rodzajami win polskich i zagranicznych wystawców 
 współudział w organizowanych konkursach i 
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wydarzeniach winiarskich 
2. Organizacja Dni Kultury Wyszehradzkiej jako imprezy 

towarzyszącej MDW: 

 występy artystów i zespołów folklorystycznych z 
Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy; 

 kiermasz sztuki i prezentacja wyrobów rękodzieła 
artystycznego z krajów Grupy Wyszehradzkiej; 

 konkurs sprawdzający wiedzę o kulturze krajów Grupy 
Wyszehradzkiej; 

 tematyczne wystawy i warsztaty artystyczne 
Okres realizacji:  

 Międzynarodowe Dni Wina od 2005 r. 
 Dni Kultury Wyszehradzkiej od 2009 -2012 r. 

Wartość zadania: 
 Międzynarodowe Dni Wina - ok. 140 000,00 - 

180 000,00 rokrocznie (2008-2013) 
 Dni Kultury Wyszehradzkiej  - 364 387,00  

Źródła finansowania: Fundusz Wyszehradzki 154 097,00, środki 
własne. 

Nazwa zadania: Promocja lokalnych produktów Miasta Jasła 
Opis zadania:  

 zamieszczenie informacji o jasielskich produktach 
lokalnych  
 w formie 4 stronicowego dodatku w gazecie regionalnej; 

 organizacja konferencji prasowej; 
 nagranie filmu (5 min.) o jasielskich produktach  

lokalnych; 
 wystawa jasielskich produktów lokalnych w Muzeum 

Regionalnym w Jaśle. 
Okres realizacji: kwiecień – wrzesień 2013 r. 
Całkowita wartość: 24 000,00 
Źródła finansowania: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - 
dotacja 20 000,00, środki własne 
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Nazwa zadania: Polsko – Słowacki Jarmark Pogranicza 
Opis zadania: organizacja pięciodniowego jarmarku produktów 
regionalnych (rękodzieło, rzemiosło, kulinaria): 

 zakup 12 drewnianych stoisk wystawienniczych; 
 przygotowanie tradycyjnych polsko –słowackich  

potraw regionalnych i ich degustacja wśród uczestników 
jarmarku; 

 przeprowadzenie dwudniowych warsztatów 
plastycznych dla grupy dzieci niepełnosprawnych z Jasła 
i z Vranov nad Topl’ou; 

 prezentacja polsko – słowackich legend podczas 
jarmarku;  

 opracowanie strategii promocji produktu lokalnego 
Okres realizacji: luty – sierpień 2013 r. 
Całkowita wartość: 140 687,25 
Źródła finansowania: Program Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka - dotacja 133 
652,89, środki własne. 
 

5.2 Wyprawa na Troję Miasto Jasło 2 mln zł 20 000,00 

Nazwa zadania: Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. 
 
Opis zadania: promocja tradycji historycznych  
i regionu dzięki współpracy ze Skansenem Karpacka Troja 
polegającej na: 

 współfinansowaniu festiwalu  
 fundowaniu nagród rzeczowych dla zwycięzców 

organizowanych turniejów i konkursów 
Okres realizacji: od 2012 r. 
Wartość projektu: 6 000,00 - 10 000,00 rocznie (2012-2013) 
Źródła finansowania: środki własne    
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6. 

Działania społeczne dotyczące rozwoju zasobów ludzkich 

6.1 Młodzi dla Jasła Miasto Jasło 1,5 mln zł 
534 243,67 

 

Nazwa zadania: Indywidualizacja procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście 
Jaśle 
Opis zadania:  
 zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III w 9 szkołach 

podstawowych; 
 zakup pomocy dydaktycznych na realizowane  

w projekcie zajęcia dodatkowe (np. rzutniki, tablice 
interaktywne, książki, ćwiczenia, plansze edukacyjne itp.), 

 Liczba uczniów objętych projektem – 2120, 
 Liczba godzin zajęć dodatkowych – 6208. 
Okres realizacji: grudzień 2011  –  czerwiec  2013 
Całkowita wartość: 534 243,67  
Źródła finansowania: POKL - dofinansowanie 100% 

6.2 Lokalni liderzy Miasto Jasło 1 mln zł 0 Nie realizowane 

 

7. 

Działania społeczne dotyczące zapobiegania zjawisku bezrobocia 

7.1 Szkolenia zawodowe Miasto Jasło 1,3 mln zł 1 701 937,76 

Nazwa zadania: Romowie są wśród nas 
Opis zadania:  Zrealizowano działania dotyczące: 
 podnoszenia kwalifikacji przez Romów: kursy zawodowe, 

konsultacje i zajęcia z doradcą zawodowym, 
 rozwijania umiejętności i talentów wśród dzieci: zajęcia 

dodatkowe z j. polskiego, j. angielskiego, plastyczne, 
taneczno - muzyczne, kulinarne i informatyczne, 

 zakupiono wyposażenia do świetlicy i materiały na zajęcia, 
 zorganizowano doradztwo prawne dla Romów, 
 przeprowadzono szkolenia zawodowe i motywujące dla 

kobiet romskich. 
Okres realizacji: maj 2011 – sierpień 2012 
Całkowita wartość: 453 302,56  
Źródła finansowania: RPO WP - dotacja 453 302,56  
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Nazwa zadania: Profesjonalna kadra - Sprawny urząd 
 
Opis zadania:  Zakres projektu: 

 szkolenia zewnętrzne kadry zarządzającej,  
 szkolenia dla kadry kierowniczej,  
 szkolenia dla urzędników z zakresu obsługi klienta,  
 szkolenia dla urzędników z zakresu tworzenia prawa,  
 szkolenie ECDL dla urzędników,  
 opracowanie i wydanie Poradnika klienta, 
 szkolenia z zakresu systemu zarządzania jakością. 

Okres realizacji: październik 2011 – lipiec 2012 
Całkowita wartość: 261 869,87  
Źródła finansowania: RPO WP - 211 869,87  

Nazwa zadania: Ja też potrafię – aktywizacja społeczno–
zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta 
Jasła 
Opis zadania: W projekcie uczestniczyło 20 osób w tym 10 osób z 
zaburzeniami psychicznymi legitymujących się orzeczeniem 
o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym, 
niezatrudnionych, będących w wieku aktywności zawodowej 
oraz zamieszkałych na terenie miasta Jasła oraz 10 osób 
pełniących funkcję asystenta osoby niepełnosprawnej. Głównym 
celem projektu była trwająca 9 miesięcy aktywizacja społeczna 
oraz zawodowa 10 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu 
miasta Jasła, które z powodu swej niepełnosprawności nigdy nie 
podjęły zatrudnienia lub utraciły je i miały trudności z powrotem 
na rynek pracy. W ramach projektu Uczestnicy otrzymali 
wsparcie w postaci m.in. asystenta osoby niepełnosprawnej oraz 
staży zawodowych (sześciomiesięczne staże zawodowe 
ukończyło 10 osób). 
Okres realizacji zadania: od 1 czerwca  2010r. do 31 maja 2011r.  
Całkowita wartość zadania: 352 325,44  
Źródło finansowania: POKL - dotacja 100% 
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Nazwa zadania: Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność 
Opis zadania: Celem głównym projektu była poprawa dostępu 
do zatrudnienia osób niepełnosprawnych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z terenu miasta Jasła. 
Projekt adresowany był do  osób niepełnosprawnych 
legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu 
lekkim lub umiarkowanym zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, niezatrudnionych, nie posiadających 
doświadczenia zawodowego, w wieku aktywności zawodowej, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu 
niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie miasta Jasła. W 
ramach projektu Uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci m.in. 
kursów zawodowych oraz  staży zawodowych. Projekt ukończyło 
13 osób, 3 osoby po zakończeniu udziału w projekcie podjęły 
zatrudnienie. 
Okres realizacji zadania: od 1 maja 2013r. do 30 czerwca 2014r.  
Całkowita wartość zadania: 333 255,53  
Źródło finansowania: POKL - dotacja 100% 
Nazwa zadania: Masz szanse być aktywnym 
Opis zadania: Celem głównym projektu była aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z zaburzeniami 
psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta Jasła oraz 
poprawa dostępu do zatrudnienia tych osób do 30.06.2015r. 
Projekt objął wsparciem 15 osób niepełnosprawnych, które 
legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na 
zaburzenia psychiczne ,niezatrudnionych w wieku aktywności 
zawodowej, zamieszkałych na terenie miasta Jasła. W ramach 
projektu uczestnicy uzyskali wsparcie w postaci m.in.  asystenta 
osoby niepełnosprawnej, kursów zawodowych oraz staży 
zawodowych. Projekt ukończyło 14 osób z tego jedna po 
zakończeniu udziału w projekcie podjęła zatrudnienie. 
Okres realizacji zadania: od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015 r. 
Całkowita wartość zadania:  274 986,44 
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Źródło finansowania: POKL - dotacja 100% 

Nazwa zadania: Razem łatwiej – aktywizacja społeczno – 
zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego 
otoczenia z terenu miasta Jasła  
Opis zadania: Celem projektu  był wzrost kompetencji 
społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi i pobudzenie ich 
aktywności zawodowej oraz integracja społeczna tych  osób z ich 
najbliższym otoczeniem. Projekt adresowany był do 10 osób, 
będących w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), 
legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu 
lekkim lub umiarkowanym ze wskazaniem na schorzenie natury 
psychicznej lub aktualnym zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym rodzaj schorzenia  
i pozostawanie pod stałą opieką lekarza specjalisty,  
zamieszkałych na terenie miasta Jasła oraz  osób z najbliższego 
otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na 
terenie miasta. W ramach projektu Uczestnicy uzyskali wsparcie 
w postaci m.in. warsztatów z zakresu  ekonomii społecznej wraz z 
wizytą studyjną oraz wyjazdowych zajęć podnoszących 
kompetencje społeczne.  
Okres realizacji zadania: lipiec – grudzień 2014r. 
Całkowita wartość zadania: 26 197,92  
 Źródło finansowania: środki MPiPS (70,69%) oraz środki własne.  

W ramach zadania realizowany jest również projekt Czas na 

aktywność w mieście Jaśle omówiony w poniższych zadaniach. 
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8. 

Działania społeczne na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych 

8.1 Pedagog uliczny. Działanie stałe Miasto Jasło 500 tys. zł 336 135,15 

Nazwa zadania: Trener Osiedlowy 
Projekt jest realizowany w ramach Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Pierwsza 
edycja odbyła się od maja do września 2009 r. i obejmowała 
osiedla: Gamrat, Rafineria, Kopernika. Obecna edycja obejmuje 
osiedla: Sobniów, Górka Klasztorna, Mickiewicza, Śródmieście, 
Gamrat, Rafineria, Kopernika, Hankówka, Ulaszowice, Brzyszczki.  
Opis zadania:  
 organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży,  
 kreowanie właściwych zachowań, propagowanie sportu  
i pozytywnych cech „prawdziwego kibica” 
 dbanie o bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie 

przejawom patologii.  
 współpraca z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi 
 organizacja rozgrywek sportowych oraz turnieju 

zwieńczającego program.  
Okres realizacji: od 2009 do chwili obecnej 
Całkowita wartość: 221 000,00 (2009-2014); plan na 2015 - 
50 000,00 
Źródła finansowania: środki własne  
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Nazwa zadania: Zadanie realizowane w ramach Gminnego 
programu wspierania rodzin na lata 2012-2014 zadanie: 
organizacja wolontariatu i streetworkera 
Opis zadania: Celem usługi była poprawa jakości życia  
i doprowadzenie do zmiany postawy i sposobu myślenia 
młodzieży  i dzieci z terenu miasta Jasła jak również 
udoskonalenie systemu pomocy społecznej dla osób nieletnich z 
obszaru wykluczenia.  Działanie zostało skierowane do dzieci i 
młodzieży z terenu miasta Jasła. Rezultatem systemowym usługi 
było wejście streetworkera  w grupę jak również  uświadomienie 
dzieci i młodzieży o możliwości korzystania z pomocy w 
instytucjach  i organizacjach działających na rzecz dziecka i 
rodziny. Efektem pracy ww. było wkroczenie w środowiska  
nieletnich, wzbudzenie ich zaufania, co pozwoliło na 
zdiagnozowanie problemów dzieci  i młodzieży z terenu miasta 
Jasła po przez rozmowy i pogadanki  w trakcie organizacji im 
czasu wolnego. 
Okres realizacji zadania: sierpień-wrzesień 2012 r. 
Całkowita wartość zadania:  3  570,00 zł 
Źródła finansowania: środki własne 

Nazwa zadania: Zima na sportowo – popularyzacja narciarstwa 
biegowego. 
Opis zadania: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów 
zimowych ze szczególnym uwzględnieniem narciarstwa 
biegowego. Szkoleniem co roku objętych jest ponad sześćdziesiąt 
osób ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Program 
realizowany jest w okresie zimowym począwszy od 2012 roku. W 
ramach programu zakupiono skuter śnieżny oraz sprzęt 
sportowy: narty biegowe, buty oraz kije narciarskie. 
Okres realizacji: od 2012 roku do chwili obecnej. 
Całkowita wartość: w latach 2012 - 2013: 76 844,10  
Źródła finansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - w latach 2012 - 2013: 
34 721,05, pozostałe: środki własne. 
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9. 

Działania społeczne dotyczące uruchamiania systemu grantów dla organizacji pozarządowych 

9.1 Pomysł na Jasło Miasto Jasło 500 tys. zł brak danych 

W ramach realizacji programu pn. Jasielska Strefa Usług 

Publicznych, który w opracowanej Zintegrowanej strategii 

świadczenia usług publicznych dla jasielskiego obszaru 

funkcjonalnego na lata 2014-2020 oraz Diagnozy kapitału 

intelektualnego powiatu jasielskiego określa główne kierunki 

działań mające na celu m.in. budowę społeczeństwa 

współpracującego z samorządem terytorialnym, miasto Jasło 

wspiera powstające stowarzyszenia, fundacje i organizacje 

społeczne, zaliczane do tzw. trzeciego sektora (NGO) 

Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez 

NGO i jednostki organizacyjne Miasta Jasła należą m.in.: 

 Młodzieżowa Rada Miejska Jasła (działająca od 2014 r.) 
 Rady Seniorów Miasta Jasła (działająca od 2014 r.) 
 Jasielski Uniwersytet Trzeciego Wieku (działający od 

2007 r.) 
 Jasielski Uniwersytet Dziecięcy (działający od 2011 r.) 
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10. 

Działania społeczne na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych 

10.1 Aktywizacja społeczności 

zamieszkujących obszary 

rewitalizowane – Jasło Centrum, 

Ulaszowice oraz przeciwstawianie się 

negatywnym zjawiskom społecznym 

Miasto Jasło / 

Parafie 
1,5 mln zł 3 721 203,62 

Kopia Groty Matki Boskiej z Lourdes. Zakres prac: wykonano 

koncepcję zagospodarowania terenu, uporządkowano teren, 

wmurowano kamień węgielny pod Grotę.  

 

Nie realizowano inwestycji. 

 

 Nazwa zadania: Czas na aktywność w mieście Jaśle  

 

Opis zadania: Projekt zakłada wzrost integracji zawodowej  

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

będących w wieku aktywności zawodowej korzystającej ze 

świadczeń pomocy społecznej w MOPS w Jaśle. Do osiągnięcia 

zakładanego celu projektu służy realizacja instrumentów 

aktywnej integracji m.in. w postaci kursów zawodowych, staży 

zawodowych, warsztatów, treningów, doradztwa zawodowego, 

poradnictwa specjalistycznego, wolontariatu oraz działań 

środowiskowych. 

Okres realizacji: 01.01.2008 do 30.09.2015 

Całkowita wartość: 3 695 970,07  

Źródła finansowania: POKL (89,5), wkład własny  
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Nazwa zadania: Wolni od przemocy 
 
Opis zadania: Projekt miał na celu inicjowanie  i wspieranie 
działań na rzecz rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży  w celu 
odnalezienia wzorów radzenia sobie z agresją i stresem oraz 
rozwoju samodzielności, nabywania dobrych nawyków i 
twórczych sposobów spędzania czasu wolnego. Adresatami 
projektu była młodzież gimnazjalna oraz dzieci klas 1-3 szkół 
podstawowych z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą 
w rodzinie z terenu m0iasta Jasła. W ramach projektu Uczestnicy 
otrzymali wsparcie w postaci m.in. warsztatów umiejętności 
radzenia sobie w sytua0cjach kryzysowych oraz zajęć 
rozwijających indywidualne zainter0esowania dzieci zgodnie z 
Teorią Wielorakich Inteligencji. Wsparci0em w ramach projektu 
objęto 30 osób. 
Okres realizacji zadania: lipiec – grudzień 2013r. 
Całkowita wartość zadania: 9 295,64  
 Źródło finansowania: - środki MPiPS (71,41%) ,środki własne 

Nazwa zadania: Mocni bez przemocy 
Opis zadania:  Celem projektu było zmniejszenie negatywnych 
skutków zjawiska przemocy w rodzinie oraz  poszerzenie oferty 
bezpłatnych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin 
zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. Projekt 
adresowany był do młodzieży gimnazjalnej jak również dzieci z 
klas 4-6 szkoły podstawowej z rodzin zagrożonych lub 
dotkniętyc0h przemocą w rodzinie z terenu miasta Jasła. W 
ramach projektu Uczestnicy uzyskali wsparcie w postaci m.in. 
grup socjoterapeutycznych oraz  warsztatów zdrowego stylu 
życia Wsparciem w ramach projektu zostało objętych objąć 24 
osoby.  
Okres realizacji zadania: wrzesień – grudzień 2014r. 
Całkowita wartość zadania: 15 937,91  
Źródło finansowania: środki MPiPS (73,89%) oraz środki własne. 
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DZIAŁANIA PRZESTRZENNE I GOSPODARCZE NA OBSZARZE REWITALIZACJI ZDEGRADOWANYM 

 

11. 

Działania przestrzenne dotyczące restrukturyzacji przemysłu 

11.1  Adaptacja obiektów 

poprzemysłowych na cele 

edukacyjno-kulturalne i inne formy 

zagospodarowania wolnego czasu 

młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

Miasto Jasło 250 tys. zł 0 Nie realizowane 

 

12. 

Działania przestrzenne dotyczące ochrony i poprawy środowiska naturalnego 

12.1 Rekultywacja terenów 

zdegradowanych przy  

ul. Kwiatowej w Jaśle 

Miasto Jasło 6 mln zł 4 813 855,42 

Nazwa zadania: Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. 
Kwiatowej w Jaśle 
Opis zadania: 
• wybudowano: cypel z altaną biesiadną, zadaszony bar grillowy 

z tarasem, wiatę na sprzęt pływający wraz z przystanią, 
pomosty pływające, place zabaw, ścieżkę zdrowia, boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej, budynek zaplecza 
boisk sportowych, plac do siatkówki plażowej oraz budynek 
sanitarny ogólnodostępny, 

• utworzono place do grillowania oraz miejsca do gry w 
szachy/warcaby, 

• wybudowano drogę dojazdową i parkingi  dla samochodów 
osobowych i autobusów. 

Okres realizacji: październik  2010 – grudzień 2012 
Całkowita wartość: 4 813 855,42  
Źródła finansowania: RPO WP - dotacja 3 860 061,77, środki 
własne. 
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13. 

Działania gospodarcze dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej 

13.1 Budowa Centrum Łukasiewicza 

 

 

Miasto Jasło, 

instytucje 

prywatne, 

stowarzyszenia, 

muzeum 

 

 

25 mln zł 259 521,00 

Nazwa zadania: Miasto Wiedzy. Budowa Centrum im. I. 
Łukasiewicza oraz w odtworzenie Apteki I. Łukasiewicza w Rynku 
w Jaśle. 
 
Opis zadania:  
 Centrum: opracowano studium przedprojektowe Centrum 

Łukasiewicza, wykonano założenia funkcjonalno-przestrzenne, 
zorganizowano konferencję oraz wizytę studyjną;  

 Apteka: wynajęto lokal, zorganizowano konferencję,  
wykonano koncepcję aranżacji stałej wystawy wraz ekspertyzą 
techniczną obiektu. 

Okres realizacji: 2012-2014 
Całkowita wartość: 259 521,00 

 Centrum - 157 521  
 Apteka - 102 000  

Źródła finansowania: środki własne 
 

DZIAŁANIA PRZESTRZENNE NA OBSZARZE WSPARCIA MIESZKALNICTWA 

 

14. 

Działania przestrzenne dotyczące remontu i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych 

14.1 Renowacja części wspólnych 

wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych, o wysokich walorach 

architektonicznych  

WMN 
350 tys. zł / 

1 budynek/ 
225 541,00 

Nazwa zadania: Renowacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy Sokoła 2 
 
Opis zadania: termomodernizacja budynku 
Okres realizacji: 04.2008 – 11.2008 r. 
Całkowita wartość: 225 541,00  
Źródła finansowania: środki własne WMN, kredyt 
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14.2 Renowacja części wspólnych 

bloków wielorodzinnych – remont 

elewacji bloków wraz z 

dociepleniem na Osiedlu „Gamrat” 

Jasielska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

1 913 160 zł 1 367 639, 56 

Nazwa zadania: Remont budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych zarządzanych przez Jasielską Spółdzielnię 
Mieszkaniową. 
 
Opis zadania: wykonano prace obejmujące  14 budynków na ul. 
Mickiewicza (os. Gamrat)  w zakresie remontu wraz z 
dociepleniem ścian zewnętrznych budynków. 
Okres realizacji: czerwiec 2008 - sierpień 2012 r. 
Całkowita wartość: 1 367 639, 56  
Źródła finansowania: środki własne 
 

14.3 Renowacja kamienic Rynek 7, 

Asnyka 7, K. Wielkiego 5 w Jaśle 

Wspólnoty 

Mieszkaniowe, 

TBS, Miasto Jasło 

250 tys. zł 0 

Remont kamienicy Rynek 7 (opis w zadaniu 3.5). 

Remont kamienic Asnyka 7, K. Wielkiego 5 - nie realizowano. 

 

 

14.4 Modernizacja części wspólnych 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

WMN Baczyńskiego 11 w Jaśle 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Nieruchomości 

500 tys. zł 0 Nie zrealizowane 

14.5 Remont i termomodernizacja 

budynku mieszkalnego przy ulicy 

Koralewskiego 15 

 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Nieruchomości 

250 tys. zł 143 906,00 

Nazwa zadania: Remont budynku przy ulicy Koralewskiego 15 
 
Opis zadania: termomodernizacja, wykonanie docieplenia 
stropu piwnic, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie klatek 
schodowych, wymiana drzwi wejściowych do budynku, wyk. 
daszków nad wejściami do klatek schodowych, wymiana okienek 
piwnicznych. 
Okres realizacji: 07.2010 -11.2010 r. 
Całkowita wartość: 143 906,00  
Źródła finansowania: kredyt, środki własne WMN 
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14.6 Modernizacja części wspólnych 

wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych Franciszkańska 4, 

Floriańska 85, Floriańska 11 w Jaśle 

TBS, Miasto Jasło 500 tys. zł 291 378,25 

Nazwa zadania: Modernizacja budynku Franciszkańska 4 
Opis zadania:  

 docieplenie stropu budynku 
 termomodernizacja budynku 
 przebudowa podwórka 

Okres realizacji: 11.2010 - 12.2014r. 
Całkowita wartość: 291 378,25 
Źródła finansowania: środki własne 

 

Zadania modernizacji budynków przy ul. Floriańska 85, 

Floriańska 11 - nie realizowano 

 

14.7 Renowacja części wspólnych 

wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych przy ulicy 

Franciszkańskiej, Floriańskiej, 

Słowackiego w Jaśle wraz z 

termomodernizacją 

 

TBS, Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Nieruchomości, 

Miasto Jasło 

700 tys. zł 800 570,00 

 Nazwa zadania: Renowacja budynku przy ul. Franciszkańska 1 

Opis zadania: wykonano termomodernizację budynku. 
Okres realizacji: 09.2007 -11.2007 r. 
Całkowita wartość: 275 000,00  
Źródła finansowania: kredyt, środki własne WMN 
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Nazwa zadania: Renowacja budynku przy 
 ul. Franciszkańska 3 
 
Opis zadania: termomodernizacja ściany zach. i wsch. 
Okres realizacji: 07.2008 - 10.2008 r. 
Całkowita wartość: 99 275,00 
Źródła finansowania: kredyt, środki własne WMN 

Nazwa zadania: Renowacja budynku przy ul. Słowackiego 3 
Opis zadania: termomodernizacja budynku, docieplenie ścian 
budynku, stropu piwnic, remont dojść do klatek schodowych 
Okres realizacji: 2007 - 2011 r. 
Całkowita wartość: 204 400,00  
Źródła finansowania: kredyt, środki własne WMN. 

Nazwa zadania: Renowacja budynku przy ul. Słowackiego 5 
Opis zadania: termomodernizacja, wykonanie elewacji, wymiana 
drzwi wejściowych, wykonanie zadaszenia, wymiana instalacji 
elektrycznej na  części wspólnej, malowanie klatek schodowych  
Okres realizacji: 08.2011 – 08.2012 r. 
Całkowita wartość: 221 895,00 
Źródła finansowania: kredyt, środki własne WMN 

Renowacja budynków przy ul. Floriańskiej -  nie realizowano 
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14.8 Modernizacja budynku 

mieszkalnego Metzgera 10, 

Metzgera 12, Metzgera 13 w Jaśle 

 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 
ok. 600 tys. 503 531,00 

Nazwa zadania: Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. 
Metzgera 10, Metzgera 12, Metzgera 13 
Opis zadania:  
 Metzgera 10 – docieplenie ścian, izolacja pionowa ścian 

fundament., instalacja domofonowa, wymiana drzwi do 
klatek schodowych i okien 

 Metzgera 12 – docieplenie stropu, remont dachu, izolacja ścian 
fundamentowych 

 Metzgera 13 – izolacja ścian fundamentowych  
z drenażem, remont kominów, wymiana stolarki drzwiowej  

Okres realizacji: 2007 - 2013 r. 
Całkowita wartość: 503 531,00 
Źródła finansowania: kredyt, środki własne WMN 

 

15. 

Działania przestrzenne dotyczące budowy nowych mieszkań 

15.1 Tworzenie zasobu mieszkań 

TBS, 

komunalnych i socjalnych (adaptacja 

poddaszy na lokale mieszkalne, 

budowa 

mieszkań socjalnych) 

 

Miasto Jasło 

Koszty 

adaptacji 

uzależnione 

od 

podejmowa

nych działań 

(od 400 tys. 

zł). Łącznie 

ok. 4 mln zł 

 

2 551 797,59 

Nazwa zadania: Budowa budynku socjalnego 
 
Opis zadania: budowa budynku socjalnego przy ulicy 
Sroczyńskiego 36 w Jaśle, utworzenie 16 lokali socjalnych o pow. 
40-50 m2; mieszkania:  
1 pokój + aneks kuchenny + łazienka z pełnym wyposażeniem; 2 
pokoje + aneks kuchenny + łazienka z pełnym wyposażeniem. 
Okres realizacji: 06.2009 – 08.2010 r. 
Całkowita wartość: 1 606 753,00  
Źródła finansowania: środki własne, środki Funduszu Dopłat 
Finansowego wsparcia z BGK. 

Nazwa zadania: Adaptacja budynku przy ul. Asnyka 7 
 
Opis zadania: Przebudowa części strychu na 3 lokale mieszkalne 
Okres realizacji: 2007 -2008 r. 
Całkowita wartość: 321 542,00 
Źródła finansowania: środki własne 
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Nazwa zadania: Przebudowa budynku przy  
ul. Franciszkańska 4 
 
Opis zadania: modernizacja lokali socjalnych  
w budynku przy ulicy Franciszkańskiej 4 
Okres realizacji: 2009 - 2013 r. 
Całkowita wartość: 623 502,59  
Źródła finansowania: środki własne 

 

16. 

Działania przestrzenne dotyczące rozwoju przestrzeni publicznych na cele kulturalne, społeczne i gospodarcze 

16.1 Remont i urządzenie placu 

zabaw na Osiedlu Gamrat 

Jasielska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

250 tys.  148 791,00 

Plac zabaw na osiedlu Gamrat – realizacja przez JSM  

w ramach Rewitalizacji otwartych przestrzeni rekreacyjnych 

Miasta Jasła – 148 791,00 (opis w pkt. 3.4). 

16.2 Urządzenie placu zabaw na 

osiedlu Na Kotlinę 

Jasielska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa, 

Miasto Jasło 

427 tys. 288 388,00 

Plac zabaw na Osiedlu Ulaszowice (Na Kotlinę - nazwa osiedla w 

JSM) – realizacja przez Miasto Jasło w ramach Rewitalizacji 

otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła – 288 388,00 zł 

(opis w pkt. 3.4). 

16.3 Remont i zagospodarowanie 

wspólnego podwórza WMN 

Słowackiego 5, WMN Słowackiego 3, 

WMN Franciszkańska 1, WMN  

Franciszkańska 3 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Nieruchomości, 

Miasto Jasło 

420 302,80  214 069,00   

Plac zabaw na Osiedlu Mickiewicza – realizacja przez Miasto Jasło  

w ramach Rewitalizacji otwartych przestrzeni rekreacyjnych 

Miasta Jasła – 214 069,00  (opis w pkt. 3.4). 

16.4 Remont i zagospodarowanie 

podwórza przy budynku 

mieszkalnym Sokoła 2 w Jaśle 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Nieruchomości, 

Miasto Jasło 

250 tys. 0 Nie realizowane 
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Zadania ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji  Miasta Jasła zostały 

usystematyzowane w trzy grupy. Grupy te wraz z dotyczącymi ich obszarami 

działań przedstawia Tabela 2. 

 

Tabela 2: Obszary działań określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Jasła 

 

Obszary działań w 

ramach danej 

grupy 

Grupa planowanych działań 
Liczba 

projektów 

Liczba zadań 

zrealizowanych 

DZIAŁANIA 

PRZESTRZENNE, 

GOSPODARCZE I 

SPOŁECZNE NA 

OBSZARZE 

REWITALIZACJI 

MIEJSKIM 

Działania przestrzenne dotyczące rozwoju 

infrastruktury technicznej 

22 48 

Działania przestrzenne dotyczące transportu 

Działania przestrzenne dotyczące rozwoju 

kluczowych przestrzeni publicznych na cele 

kulturalne, społeczne i gospodarcze 

Działania przestrzenne dotyczące rozwoju 

infrastruktury społecznej, kulturalnej, 

turystycznej, oraz ochrony dziedzictwa 

kulturowego 

Działania gospodarcze dotyczące rozwoju 

turystyki bądź innych sektorów gospodarki 

lokalnej 

Działania społeczne dotyczące rozwoju zasobów 

ludzkich 

Działania społeczne dotyczące zapobiegania 

zjawisku bezrobocia 

Działania społeczne na rzecz aktywizacji 

środowisk dziecięcych i młodzieżowych 

Działania społeczne dotyczące uruchamiania 

systemu grantów dla organizacji pozarządowych 

Działania społeczne na rzecz aktywizacji 
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6.1. Analiza stopnia realizacji zadań pozostałych  

 

Wśród 68 przedsięwzięć (pojedyncze inwestycje składające się na grupę 

projektów) tylko 11 nie udało się zrealizować, w większości stanowią to inwestycję 

związane z renowacją, modernizacją, czy zagospodarowaniem budynków 

mieszkalnych, których beneficjenci byli niezależni od Miasta Jasła, a ich realizacja 

zależała od możliwości finansowych i technicznych inwestorów. Zachowywali oni 

prawo do samodzielnego decydowania o sposobie wdrażania oraz finansowania 

projektów.  

Dla jednej inwestycji, której nie zrealizowano wykonano koncepcję 

zagospodarowania terenu, uporządkowano teren oraz wmurowano kamień 

węgielny. 

Kolejne z zadań, dotyczące budowy siedziby Komendy Powiatowej Policji, Miasto 

Jasło przekazało działkę z przeznaczeniem na budowę przedmiotowego projektu. 

Beneficjent Komenda Wojewódzka Policji nie rozpoczęła zadania.  

 

środowisk dziecięcych i młodzieżowych 

DZIAŁANIA 

PRZESTRZENNE I 

GOSPODARCZE NA 

OBSZARZE 

REWITALIZACJI 

ZDEGRADOWANYM 

Działania przestrzenne dotyczące 

restrukturyzacji przemysłu 

3 2 

Działania przestrzenne dotyczące ochrony i 

poprawy środowiska naturalnego 

Działania gospodarcze dotyczące rozwoju 

turystyki bądź innych sektorów gospodarki 

lokalnej 

DZIAŁANIA 

PRZESTRZENNE NA 

OBSZARZE 

WSPARCIA 

MIESZKALNICTWA 

Działania przestrzenne dotyczące remontu i 

renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych 

13 16 

Działania przestrzenne dotyczące budowy 

nowych mieszkań 

Działania przestrzenne dotyczące rozwoju 

przestrzeni publicznych na cele kulturalne, 

społeczne i gospodarcze 
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Zakończenie  

 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza okazję do korzystania ze 

wsparcia finansowego w postaci funduszy strukturalnych. Środki te, z jednej strony 

przyczyniają się do podwyższenia standardu życia obywateli, a z drugiej powodują 

wzrost gospodarczy. Wykorzystanie tych możliwości w dużej mierze zależy od 

jakości projektów zgłaszanych przez poszczególne podmioty.  

W związku z szansami, jakie dawały/dają środki finansowe Unii Europejskiej, 

z zakończeniem poprzedniego okresu programowania 2007-2013, oraz rozpoczęciem 

nowego na lata 2014-2020.  

Miasto Jasło przygotowuje się do opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji, 

odpowiadającego wytycznym na nowy okres. Pierwszym etapem przygotowań jest 

podsumowanie dotychczasowego okresu programowania, poprzez m.in. 

opracowanie Raportu z Realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła na 

lata 2007-2013 (badanie ex-post). Niniejszy Raport  jest zatem niezwykle istotny 

biorąc pod uwagę etapy opracowywania dokumentów na kolejne lata. 

 

W związku z nową perspektywą finansową, na lata 2014-2020. Środki na 

„rewitalizację” będą w nim dostępne w ramach osi priorytetowej VI – Spójność 

przestrzenna i społeczna (finansowane z EFRR), osi priorytetowej VII Regionalny 

rynek prac oraz osi priorytetowej VIII Integracja społeczna (finansowane z EFS). 

Zapisy nowego RPO prezentują nowe podejście do procesu rewitalizacji, zgodnie  

z którym podstawowym i nieodzownym jego elementem są działania społeczne. 

Rewitalizacja powinna być prowadzona we współpracy podmiotów 

reprezentujących wszystkie sektory życia społecznego: podmiotów publicznych, 

lokalnych przedsiębiorców, osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych,  

a także kościołów. Rewitalizacja ma charakter kompleksowy, co znaczy, że w jej 

ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się  

i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej 

zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Działania rewitalizacyjne obejmują zatem 

w głównej mierze projekty zmierzające do wyrównywania społecznych różnic 
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realizowane na zdegradowanych obszarach miejskich. Wsparcie inwestycyjne 

projektów z EFRR będzie mieć charakter jedynie uzupełniający i będzie możliwe 

wyłącznie w powiązaniu z przedsięwzięciami „miękkimi”, które pełnić mają rolę 

wiodącą. Projekty muszą więc wykazywać się kompleksowością i koordynować 

interwencje infrastrukturalne ze wsparciem realizowanym w ramach EFS. 

Inwestycje wspierane z EFRR w ramach osi priorytetowej VI – Spójność przestrzenna 

i społeczna muszą wynikać z Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

 

Kompleksowy Lokalny Program Rewitalizacji opracowywany przy zaangażowaniu 

wszystkich aktorów lokalnej sceny, zarówno władzy samorządowej, biznesu  

i organizacji obywatelskich, jak i samych mieszkańców, powinien zawierać 

diagnozę potrzeb społecznych. LPR-y podlegać będą eksperckiej ocenie 

zapewnianej przez IZ RPO WP. Podstawowym kryterium oceny będzie zgodność  

z wytycznymi przygotowania LPR, wiarygodne zdiagnozowanie problemów 

występujących na danym obszarze i jakość zaproponowanych rozwiązań 

zidentyfikowanych problemów. 

Mając na uwadze powyższe, trwają przygotowania do opracowania nowego 

Miejskiego Programu Rewitalizacji, który powinien być dostosowany do wytycznych 

RPO i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Aktualnie Ministerstwo Infrastruktury  

i Rozwoju pracuje nad wytycznymi, dotyczy określenia zasad oraz trybu 

przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia i oceny 

rewitalizacji, rozumianej jako przedsięwzięcie całościowe, integrujące działania na 

rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany. Obecnie projekt ustawy znajduje się w Senacie. 

 

Miasto Jasło już przystąpiło do prac nad opracowaniem Programu. 

Uchwalenie przez Radę Miejską Jasła Miejskiego Programu Rewitalizacji na lata 

2014-2020 przewiduje się na grudzień 2015 roku. 

  

 

 


