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WSTĘP 

Gminny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 jest zasadniczym elementem 

miejskiej polityki rewitalizacyjnej w przyjętym horyzoncie czasowym. Zawartość merytoryczna 

niniejszego dokumentu uwzględnia zapisy Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1777) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 

– 2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. opracowanych przez Ministra Rozwoju. 

Definicja rewitalizacji, jaka została przyjęta na potrzeby programów operacyjnych na lata 2014 

– 2020, określa rewitalizację jako proces przemian służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, którego realizacja odbywa się poprzez przedsięwzięcia kompleksowe  

i zintegrowane, uwzględniające istotne aspekty w sferach: społecznej, technicznej, funkcjonalno-

przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Rewitalizacja to proces wieloletni, skoncentrowany 

terytorialnie, inicjowany i sterowany przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz prowadzony 

w ścisłej współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Aby proces rewitalizacji mógł przebiegać w 

sposób uporządkowany i skoordynowany, zgodny z celami jego interesariuszy i uwzględniający 

różnorodność ich interesów, konieczne jest stworzenie adekwatnego i skutecznego instrumentu, za 

pomocą którego możliwe będzie podjęcie działań. Założenie takie stanowiło podstawę do opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020. 

Niniejsze opracowanie zawiera analizę Miasta Jasła oraz wyznacza kierunki planowanych 

działań. Z punktu widzenia zapisów ustawy o rewitalizacji konieczne jest podkreślenie czynników 

mających kluczowe znaczenie dla procesu wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz planowanego 

procesu rewitalizacji. Analiza sytuacji w Mieście Jaśle w kontekście potrzeb rewitalizacyjnych 

umożliwia zdiagnozowanie kluczowych problemów. Obecność tych problemów wyznacza potrzeby 

Miasta Jasła związane z nadaniem lub odzyskaniem utraconych funkcji kluczowych z punktu widzenia 

jego rozwoju. 

Dla prawidłowego przebiegu procesu opracowania niniejszego dokumentu zwrócono uwagę na kilka 

czynników: 

 Kompleksowy charakter diagnozy miasta, co pozwala na delimitację obszaru zdegradowanego 

i wyznaczenie terenu przeznaczonego do rewitalizacji. Prace analityczne obejmowały całe 

Miasto Jasło. 
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 Uspołecznienie procesu rewitalizacji, które znalazło odzwierciedlenie na każdym etapie 

prowadzonych prac i pozwoliło na zapewnienie bezpośredniego wpływu mieszkańców, 

przedsiębiorców i organizacji pozarządowych na proces wyznaczania obszaru zdegradowanego 

i rewitalizacji. 

Efektem prac analitycznych i badawczych było wyłonienie obszaru miasta przeznaczonego do 

rewitalizacji. 

Niniejszy dokument prezentuje również wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, 

cele rewitalizacji i kierunki działań, przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz ramy finansowe planowanych 

przedsięwzięć, metody wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Tym samym dokument w sposób 

kompleksowy opisuje realizację procesu rewitalizacji Miasta Jasła. 

Opracowanie niniejszego dokumentu jest elementem projektu pn. „Gminny Program 

Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020” finansowanego w formie dotacji współfinansowanej w 85% 

ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014 – 2020 oraz w 15% z budżetu państwa. 
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1. DIAGNOZA SPOŁECZNO – GOSPODARCZO – PRZESTRZENNA 

1.1. LOKALIZACJA MIASTA 

Miasto Jasło, będące siedzibą powiatu jasielskiego, jest położone w południowo – wschodniej 

części Polski, w województwie podkarpackim. Jest usytuowane w obrębie Dołów Jasielsko – Sanockich. 

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. 

Powierzchnia geodezyjna miasta wynosi 36,52 km2. 

Mapa 1. Lokalizacja Miasta Jasła 

 

Źródło: www.google.pl/maps 

Miasto usytuowane jest pomiędzy ważnymi szlakami komunikacyjnymi kolejowo – drogowymi, tj.: 

Tabela 1. Szlaki komunikacyjne 

Nr drogi/linii kolejowej Droga/węzeł kolejowy/odcinek 

DK 28 tzw. Trasa Karpacka relacji: Zator – Medyka – przejście graniczne z Ukrainą 

DK 73 relacji: Wiśniówka – Jasło 

DW 988 relacji: Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce 



 

 

St
ro

n
a
9 

Nr drogi/linii kolejowej Droga/węzeł kolejowy/odcinek 

DW 992 
relacji: Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Ożenna –przejście 

graniczne ze Słowacją 

LK 108 
relacji: stacja Stróże – stacja Krościenko – przejście graniczne 

w Krościenku 

LK 106 relacji: stacja Rzeszów Główny – stacja Jasło 

Źródło: Opracowanie własne. 

1.2. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE 

Na przestrzeni 9-letniego okresu porównawczego, jaki przyjęto do obserwacji, można 

zauważyć tendencję spadkową liczby mieszkańców Miasta Jasła. Według danych na koniec 2013 roku 

Miasto Jasło zamieszkiwało 36 363 mieszkańców. Natomiast rok później już tylko 36 260 mieszkańców. 

Tabela 2. Liczba mieszkańców Miasta Jasła w latach 2005 - 2014 

  
Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

STAN LUDNOŚCI 

Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci 

Ogółem 
osoba 37811 37562 37343 37249 37102 37148 36918 36641 36363 36260 

Mężczyźni 
osoba 18159 17992 17830 17759 17744 17771 17664 17591 17454 17397 

Kobiety 
 

osoba 19652 19570 19513 19490 19358 19377 19254 19050 18909 18863 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 

 

 

 

 

Tendencję spadkową dokładnie obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 1. Liczba mieszkańców Miasta Jasła w latach 2005 - 2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

Jednym z powodów, dla których zauważalny jest spadek liczby ludności, jest sąsiedztwo 

dużych, prężnie rozwijających się ośrodków miejskich jakimi są Rzeszów i Tarnów. 

Z uwagi na fakt, iż przedstawiona tendencja jest stała, należy zwrócić szczególną uwagę na 

analizę struktury wiekowej mieszkańców. Dane wskazują na spadek liczby mieszkańców w grupach 

wiekowych 0 – 4 oraz 20 – 24, oraz wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Szczegółoą 

analizę struktury wiekowej mieszkańców obrazuje poniższa tabela, a następnie wykres. 

Tabela 3. Struktura wiekowa mieszkańców Miasta Jasła w Latach 2005 - 2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ludność wg grup wieku i płci 

ogółem 

ogółem osoba 37811 37562 37343 37249 37102 37148 36918 36641 36363 36260 
mężczyźni osoba 18159 17992 17830 17759 17744 17771 17664 17591 17454 17397 
kobiety osoba 19652 19570 19513 19490 19358 19377 19254 19050 18909 18863 

0-4 

ogółem osoba 1671 1652 1685 1738 1734 1733 1702 1640 1565 1516 
mężczyźni osoba 844 829 857 912 921 915 911 915 846 815 
kobiety osoba 827 823 828 826 813 818 791 725 719 701 

5-9 

ogółem osoba 1950 1852 1771 1714 1675 1668 1651 1649 1694 1690 
mężczyźni osoba 973 926 883 828 835 836 825 816 887 885 
kobiety osoba 977 926 888 886 840 832 826 833 807 805 

10-14 

ogółem osoba 2330 2203 2080 2004 1942 1852 1750 1674 1591 1573 
mężczyźni osoba 1147 1081 1043 1031 991 936 875 844 783 798 
kobiety osoba 1183 1122 1037 973 951 916 875 830 808 775 

15-19 

ogółem osoba 3089 2894 2742 2558 2385 2241 2168 2029 1923 1868 

37811
37562

37343 37249
37102 37148

36918
36641

36363 36260

35000

35500

36000

36500

37000

37500

38000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

mężczyźni osoba 1558 1469 1338 1244 1151 1108 1055 1016 983 924 
kobiety osoba 1531 1425 1404 1314 1234 1133 1113 1013 940 944 

20-24 

ogółem osoba 3213 3187 3131 3006 2929 2602 2492 2444 2349 2214 
mężczyźni osoba 1655 1609 1574 1493 1485 1323 1279 1212 1153 1086 
kobiety osoba 1558 1578 1557 1513 1444 1279 1213 1232 1196 1128 

25-29 

ogółem osoba 3108 3095 3044 3105 3139 3213 3095 2951 2812 2707 
mężczyźni osoba 1613 1604 1594 1599 1616 1626 1565 1524 1459 1401 
kobiety osoba 1495 1491 1450 1506 1523 1587 1530 1427 1353 1306 

30-34 

ogółem osoba 2663 2708 2752 2827 2835 3042 3051 3045 3060 3074 
mężczyźni osoba 1391 1422 1391 1420 1444 1567 1586 1603 1596 1580 
kobiety osoba 1272 1286 1361 1407 1391 1475 1465 1442 1464 1494 

35-39 

ogółem osoba 2385 2427 2465 2480 2528 2614 2643 2681 2702 2747 
mężczyźni osoba 1215 1235 1283 1309 1324 1350 1375 1359 1370 1412 
kobiety osoba 1170 1192 1182 1171 1204 1264 1268 1322 1332 1335 

40-44 

ogółem osoba 2671 2574 2547 2463 2386 2340 2373 2406 2400 2461 
mężczyźni osoba 1324 1247 1244 1200 1186 1188 1197 1224 1238 1263 
kobiety osoba 1347 1327 1303 1263 1200 1152 1176 1182 1162 1198 

45-49 

ogółem osoba 3110 2986 2862 2787 2678 2607 2542 2519 2446 2342 
mężczyźni osoba 1421 1411 1348 1342 1308 1281 1223 1226 1195 1163 
kobiety osoba 1689 1575 1514 1445 1370 1326 1319 1293 1251 1179 

50-54 

ogółem osoba 3028 3092 3080 3045 3039 3016 2913 2806 2716 2640 
mężczyźni osoba 1468 1470 1457 1422 1378 1356 1375 1314 1277 1272 
kobiety osoba 1560 1622 1623 1623 1661 1660 1538 1492 1439 1368 

55-59 

ogółem osoba 2323 2453 2559 2669 2744 2947 3019 3012 2969 2957 
mężczyźni osoba 1063 1122 1167 1221 1296 1416 1426 1429 1402 1347 
kobiety osoba 1260 1331 1392 1448 1448 1531 1593 1583 1567 1610 

60-64 

ogółem osoba 1479 1546 1703 1894 2008 2186 2310 2422 2556 2635 
mężczyźni osoba 643 674 763 849 880 956 1013 1079 1147 1234 
kobiety osoba 836 872 940 1045 1128 1230 1297 1343 1409 1401 

65-69 

ogółem osoba 1593 1563 1464 1402 1419 1357 1416 1542 1717 1862 
mężczyźni osoba 661 665 605 564 583 562 594 659 738 799 
kobiety osoba 932 898 859 838 836 795 822 883 979 1063 

70 i więcej 

ogółem osoba 3198 3330 3458 3557 3661 3730 3793 3821 3863 3974 
mężczyźni osoba 1183 1228 1283 1325 1346 1351 1365 1371 1380 1418 
kobiety osoba 2015 2102 2175 2232 2315 2379 2428 2450 2483 2556 

70-74 

ogółem osoba 1369 1383 1379 1374 1394 1414 1394 1310 1244 1273 
mężczyźni osoba 545 546 551 573 553 559 556 503 466 488 
kobiety osoba 824 837 828 801 841 855 838 807 778 785 
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  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

75-79 

ogółem osoba 986 1037 1096 1119 1113 1112 1125 1151 1167 1179 
mężczyźni osoba 384 402 430 420 423 414 408 424 450 434 
kobiety osoba 602 635 666 699 690 698 717 727 717 745 

80-84 

ogółem osoba 577 620 636 673 728 759 793 818 851 870 
mężczyźni osoba 184 202 205 224 258 261 275 304 298 310 
kobiety osoba 393 418 431 449 470 498 518 514 553 560 

85 i więcej 

ogółem osoba 266 290 347 391 426 445 481 542 601 652 
mężczyźni osoba 70 78 97 108 112 117 126 140 166 186 
kobiety osoba 196 212 250 283 314 328 355 402 435 466 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Na poniższym wykresie liniowym przedstawiono liczbę mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2005 – 2014. Liczba mieszkańców 

w wieku przedprodukcyjnym maleje w stosunku do liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym ma także stałą tendencję malejącą. 

Wykres 2. Ludność Jasła w wieku przedprodukcyjnym (kolor czerwony), produkcyjnym(kolor zielony) i poprodukcyjnym (kolor czarny) 
w latach 2005 - 2014 

 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Kolejnym istotnym wskaźnikiem jest przyrost naturalny. W 2014 roku w mieście odnotowano 

kolejny rok z rzędu ujemny przyrost naturalny, który wyniósł – 9 (w 2013 r. wyniósł – 6). Spadła liczba 
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Tabela 4. Przyrost naturalny w latach 2005 - 2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności 
urodzenia żywe na 1000 
ludności 

osoba 9,8 8,8 8,5 9,6 9,1 9,4 9,3 8,4 8,2 7,5 

zgony na 1000 ludności 
 

osoba 7,86 6,58 7,92 7,87 7,88 8,46 8,02 9,01 8,36 7,77 

przyrost naturalny na 1000 
ludności 

osoba 2,0 2,2 0,6 1,7 1,3 0,9 1,3 -0,6 -0,2 -0,2 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Istotnym problemem miasta jest zjawisko migracji. Zjawisko to jest naturalne dla mniejszych 

miejscowości, które nie są ośrodkami uniwersyteckimi i przemysłowymi. Jak pokazują dane 

statystyczne, w przypadku Jasłaprzeważa saldo migracji wewnętrznych, głównie do większych, polskich 

ośrodków miejskich. Jest zauważalne również saldo migracji zagranicznych, jednakże obecnie stanowi 

jedynie 25 – 30% salda migracji wewnętrznych. Istotnym czynnikiem jest zauważalny wzrost salda 

migracji wewnętrznych, względem sala migracji zagranicznych. Jeszcze w 2006 roku saldo migracji 

zagranicznych było wyższe. Największy wzrost salda migracji wewnętrznych nastąpił 

w 2009 roku i wciąż jest wysoki. 

Tabela 5. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w latach 2005 – 2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

saldo migracji wewnętrznych 

ogółem osoba -62 -99 -110 -114 -237 -180 -270 -223 -207 -123 
mężczyźni osoba -29 -29 -72 -75 -102 -89 -132 -108 -104 -77 
kobiety osoba -33 -70 -38 -39 -135 -91 -138 -115 -103 -46 

saldo migracji zagranicznych 

ogółem osoba -34 -126 -99 -59 4 -25 -9 -26 -62 -41 
mężczyźni osoba -22 -84 -69 -41 12 -9 2 -9 -37 -16 
kobiety osoba -12 -42 -30 -18 -8 -16 -11 -17 -25 -25 

saldo migracji 

ogółem osoba -96 -225 -209 -173 -233 -205 -279 -249 -269 -164 
saldo migracji na 1000 osób 

ogółem osoba -2,5 -6,0 -5,6 -4,6 -6,3 -5,5 -7,5 -6,8 -7,4 -4,5 
saldo migracji zagranicznych na 1000 osób 

ogółem osoba -0,90 -3,34 -2,64 -1,58 0,11 -0,67 -0,24 -0,71 -1,70 -1,13 

Źródło: www.stat.gov.pl 
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Wykres 3. Saldo migracji wewnętrznych (zielony) i zagranicznych (czerwony) w latach 2005 – 2014 

 

Źródło: www.stat.gov.pl 

1.3. GOSPODARKA 
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Wykres 4. Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2005 - 2014 

 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Na przedstawionym wykresie widać stały trend rozwojowy w zakresie liczby podmiotów 

gospodarczych w mieście. Do końca 2013 roku na terenie miasta funkcjonowało 3 718 podmiotów 

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

największą liczbę pracowników. W 2014 roku na terenie miasta funkcjonowało o 8 podmiotów więcej, 
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i techniczna (394 podmiotów) oraz przetwórstwo przemysłowe (320 podmiotów). 
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Tabela 6. Podział jednostek gospodarczych według sekcji i działów w 2014 r. 

Podmioty wg sekcji i działów PKD oraz sektorów własnościowych 

Ogółem - 3 726 

Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 18 

Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 7 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 320 

Sekcja D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

3 

Sekcja E 
Dostawa wody; gospodarowanie  ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

16 

Sekcja F Budownictwo 288 

Sekcja G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 1 137 

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 196 

Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 95 

Sekcja J Informacja i komunikacja 87 

Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  108 

Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 117 

Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 394 

Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 77 

Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa 22 

Sekcja P Edukacja 184 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  272 

Sekcja R Działalność  związana z kulturą rozrywkową i rekreacyjną  
 

66 

Sekcja R dział 90 Działalność  twórcza związana z kulturą i rozrywką 7 

Sekcje S i T Pozostała działalność usługowa i Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników 

319 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Lokalny rynek gospodarczy wykazuje pozytywne tendencje rozwojowe. Może to wynikać 

z faktu, iż mniej osób pozostaje bez pracy, a także rośnie zainteresowanie lokalnymi produktami 

i usługami w zakresie remontowym, budowlanym, czy też naprawy i serwisu pojazdów 

samochodowych. Zdecydowana poprawa nastąpiła również na lokalnym rynku usług 

gastronomicznych. 

1.3.2. RYNEK PRACY 

Według danych na koniec roku 2014 liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Jaśle 

wynosiła 2 478, w tym 1 146 mężczyzn i 1 332 kobiet. Pracujących ogółem w 2014 roku było 14 715 

osób, z czego 8 330 stanowili mężczyźni. Natomiast w roku 2013 liczba osób bezrobotnych 
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wynosiła2 964,z czego większość, tj. 1 558stanowiły kobiety. Liczba pracujących ogółem w 2013 roku 

wynosiła 14 800 osób i była wyższa o 85 osób w stosunku do roku 2014. Liczba pracujących 

kobietwynosiła 6 210. W porównaniu do ogólnej sytuacji demograficznej, charakteryzującej się 

spadkiem ludności miasta, można stwierdzić, że sytuacja na rynku pracy ulega stałej poprawie. 

W 2014 roku w stosunku do ogólnej liczby ludności Jasła, 23 198 osób stanowiło grupę 

mieszkańców w wieku produkcyjnym–aktywnych zawodowo, 7 237 mieszkańców to osoby w wieku 

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

w roku 2013, 23 392 mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 5 982 mieszkańców 

stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym oraz 6 989 mieszkańców stanowiły osoby w wieku 

poprodukcyjnym. 

Tabela 7. Struktura bezrobocia w latach 2005 – 2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BEZROBOCIE REJESTROWANE 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

ogółem osoba 3429 3023 2599 2483 2887 2848 2918 3089 2964 2478 
mężczyźni osoba 1561 1273 1075 1055 1396 1332 1364 1436 1406 1146 
kobiety osoba 1868 1750 1524 1428 1491 1516 1554 1653 1558 1332 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci 

ogółem % 14,0 12,4 10,7 10,2 11,9 11,7 12,1 13,0 12,7 10,7 
mężczyźni % 12,5 10,3 8,7 8,5 11,2 10,6 10,9 11,6 11,5 9,4 
kobiety % 15,6 14,6 12,7 12,0 12,7 12,9 13,4 14,5 14,0 12,1 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Analiza przedstawionych danych wskazuje, że poziom bezrobocia w Jaśle zdecydowanie spada 

i jest niższy, niż w najlepszym okresie 2007 – 2008, czyli w latach poprzedzających kryzys gospodarczy 

i związane z nim zmiany restrukturyzacyjne. 

Wykres 5. Liczba osób bezrobotnych w latach 2005 – 2014 

 

Źródło: www.stat.gov.pl 
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1.3.3. POMOC SPOŁECZNA 

Analiza danych statystycznych pokazuje, że w 2013 roku 12,5% mieszkańców Miasta Jasła 

otrzymało pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. Jednocześnie należy podkreślić, że 

liczba osób i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka systematycznie wzrasta. W roku 2013, względem 

roku 2011 liczba rodzin korzystających z pomocy wzrosła o 14,3%, natomiast liczba osób korzystających 

z pomocy Ośrodka wzrosła blisko o 12%. 

W roku 2014 wskaźniki uległy poprawie, a liczba korzystających z pomocy społecznej rodzin  

i osób spadła do poziomu odnotowanego w 2012 roku. 

Tabela 8. Rodziny i osoby korzystające z pomocy społecznej w latach 2009 – 2014 

  Jednostka miary 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego 

ogółem gosp. 1205 2577 1338 1493 1555 1502 
poniżej kryterium dochodowego gosp. 685 1376 728 944 896 876 
powyżej kryterium dochodowego gosp. 520 1201 610 549 659 626 
Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku 

ogółem 

ogółem osoba 3209 5455 3464 3856 4015 3791 
poniżej kryterium dochodowego 

ogółem osoba 1777 2810 1808 2474 2355 2209 
powyżej kryterium dochodowego 

ogółem osoba 1432 2645 1656 1382 1660 1582 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Wykres 6. Gospodarstwa ogółem korzystające z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego 

 

Źródło: www.stat.gov.pl 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009 2010 2011 2012 2013 2014



 

 

St
ro

n
a
19

 

Analiza powyższych danych wskazuje, że poziom pomocy społecznej w latach 2011 – 2014 był 

stały. Naprzemiennie wzrastająca i malejąca liczba osób korzystających z pomocy społecznej zależała 

od czasowych zmian gospodarczych. Największy problem wystąpił w roku 2010 i wiązał się 

z powodzią, jaka dotknęła Miasto Jasło oraz skutkami kryzysu gospodarczego, który wystąpił również 

w tym roku. 

1.4. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Miasto zajmuje obszar 3 652 ha, użytki rolne zajmują ok. 2 000 ha, lasy ok. 170 ha. Pozostałe formy 

użytkowania stanowią: zabudowa skupiona i rozproszona, drogi, urządzenia techniczne, wody 

powierzchniowe. 

Niewielkie powierzchnie leśne występujące w okolicach Jasła to: 

 Las Niegłowicki, 

 Las w rejonie „Podzamcza” otaczający rezerwat „Golesz”, 

 Las ochronny „Gamratu”. 

Stanowią one bardzo cenne ostoje lęgu i żerowania ptaków, zbiorowisko rzadkich i chronionych 

roślin, pełnią funkcję ochronną wokół istniejących zakładów przemysłowych oraz stanowią fragmenty 

regionalnych ciągów ekologicznych.Pozytywne oddziaływanie wskazanych terenów wskazuje na 

konieczność zachowania ich powierzchni. 

Obszar Jasła jest zróżnicowany krajobrazowo. W północno – zachodniej i południowej jego części 

wchodzącej w skład Pogórza Strzyżowskiego i Jasielskiego dominuje krajobraz Pogórzy, 

charakteryzujący się wyrównanym poziomem zrównań wierzchowidowych, zróżnicowanym 

nachyleniem stoków, porozcinanych głęboko wciętymi dolinami nieckowatymi i wciosowymi, 

najczęściej zalesionymi, ograniczonych skarpami i niszczonych przez osuwiska. W rejonie Kotliny 

Jasielsko-Krośnieńskiej krajobraz jest mniej zróżnicowany, o łagodnych stokach i niewielkich 

nachyleniach. Centralną część Jasła rozcinają doliny rzeczne Wisłoki, Jasiołki i Ropy sterasowane  

w części obwałowane. Zabudowa centrum Jasła ma charakter miejski z zabudową wielorodzinną  

i jednorodzinną, mieszkaniową oraz z kompleksami zabudowy przemysłowej, z których największy 

i najbardziej charakterystyczny należy do Huty Szkła. Poza centrum działają zakłady na terenie byłej 

Rafinerii oraz ukryty w lesie Gamrat S.A. We wschodniej części Jasła widoczny jest niczym nieosłonięty 
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kompleks zabudowy wielkoprzemysłowej, związanej z zakładami działającymi w ramach Grupy Nowy 

Styl. 

Znaczącym problemem dla mieszkańców miasta oraz osób do niego przybywających jest 

niezadowalający stan powietrza. Wynika on ze stosunkowo wysokiego stężenie pyłu PM10, związanego 

w przeważającej części z niską emisją. Natomiast, z położeniem miasta w widłach trzech rzek związane 

jest duże zagrożenie powodziowe. 

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w Jaśle są: 

 spalanie paliw dla celów energetycznych, 

 procesy technologiczne w zakładach przemysłowych (wytwarzanie produktów rafinacji ropy 

naftowej, produkcja tworzyw sztucznych, szkła i wyrobów szklanych, procesy galwaniczne 

i malarskie), 

 transport drogowy. 

Bardzo uciążliwą dla najbliższego otoczenia emisję wywierają źródła o niewielkiej wysokości 

emitora, często o małej wielkości emisji, które powodują jednak znaczny wzrost stężeń zanieczyszczeń 

w najbliższym otoczeniu. Są nimi: komunikacja samochodowa, tereny zabudowy mieszkaniowej 

ogrzewane paliwem stałym, niskie emitory punktowe. 

Z procesów technologicznych, stosowanych w zakładach następuje emisja: dwutlenku azotu, 

dwutlenku siarki, tlenku węgla, zanieczyszczeń specyficznych (głównie węglowodory alifatyczne, 

ftalany, cykloheksan, węglowodory aromatyczne, merkaptany, metale ciężkie). Emisja zanieczyszczeń 

specyficznych stanowi ok. 4% łącznej emisji do atmosfery, jednak z uwagi na niekorzystne odziaływanie 

na środowisko jest bardzo istotna. 

Największy udział w łącznej emisji zanieczyszczeń gazowych w Jaśle ma Orion 

EngeneeredCarbonsSp. z o.o. Z tego źródła pochodzi 32% ogólnej emisji dwutlenku siarki i 62% emisji 

dwutlenku azotu. Źródła komunalne, administrowane przez MPGK Sp. z o.o., emitują 29% łącznej emisji 

dwutlenku siarki, 15% emisji dwutlenku azotu i 56% tlenku węgla. 

Do zakładów emitujących do atmosfery znaczące ilości zanieczyszczeń pyłowych należą: Pektowin 

– Naturex – 41% ogólnej emisji pyłów, Gamrat S.A. – 33% emisji pyłów i MPGK Sp. z o.o. – 14%. 
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W granicach administracyjnych miasta usytuowane są trzy obszary NATURA 2000, co może 

korzystnie wpływać na poprawę stanu powietrza i możliwości prozdrowotnego wypoczynku 

mieszkańców, ale jednocześnie jest czynnikiem ograniczającym możliwości inwestycyjne. 

1.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Zadania w zakresie wodociągów i kanalizacji powierzono Wydziałowi Inwestycji, Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska, który nadzoruje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Jaśle – m.in. w zakresie miejskiej gospodarki wodno–ściekowej oraz miejskich inwestycji 

infrastrukturalnych. Podstawową jednostką świadczącą usługi (pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie 

wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., której założycielem i jedynym właścicielem jest Miasto Jasło. 

Na stan środowiska w Jaśle pozytywnie wpływa posiadanie całkowicie uporządkowanej 

gospodarki wodno-ściekowej. Powierzchnia miasta prawie w 100% pokryta jest siecią wodociągową 

i kanalizacyjną. Jasło posiada ponadto, wdrożone z dobrym skutkiem systemy w zakresie odbioru 

i utylizacji odpadów komunalnych. Już w 1996 roku, w wyniku przeprowadzonego referendum, 

wdrożono kompleksowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 210,40 km, w tym rozdzielczej 150,40 km. Sieć 

pracujew układzie jednostrefowym z hydroforniami osiedlowymi. Przeciętne zużycie wody w grupie 

gospodarstw domowych w 2014 roku wynosiło 2,4 [m3/miesiąc/osobę].Odsetek ludności korzystającej 

z sieci wodociągowej w 2014 r. wyniósł 93%, z czego wynika, że około 7% mieszkańców Jasła nie jest 

podłączonych do sieci wodociągowej. Z analizy danych wynika, że na przestrzeni ostatnich 10 lat, 

można zaobserwować wzrost liczby osób podłączonych do sieci wodociągowej o 2,4%.  

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 212,6 km, w tym kanalizacji ogólnospławnej 34,9 km 

i sanitarnej 177,7 km. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w roku 2013 wyniósł 84,7%, 

a w roku 2014 odsetek ten stanowił 96%. 

Tabela 9. Poziomy zużycia wody i odprowadzania ścieków w latach 2005 - 2014 

  
Jednostka 

miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku 

ogółem dam3 3327,7 3378,6 3133,5 2980,7 2663,6 2476,5 2388,0 2497,4 2375,7 2404,9 

ogółem w hm3 hm3 3,3 3,4 3,1 3,0 2,7 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 

przemysł dam3 1404 1442 1219 1096 942 820 783 845 756 761 

eksploatacja sieci wodociągowej dam3 1923,7 1936,6 1914,5 1884,7 1721,6 1656,5 1605,0 1652,4 1619,7 1643,9 
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  Jednostka 
miary 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

eksploatacja sieci wodociągowej 
- gospodarstwa domowe 

dam3 1038,6 1029,8 1016,0 1035,1 1019,1 1014,6 1011,4 994,3 980,7 966,5 

udział przemysłu w zużyciu 
wody ogółem 

% 42,2 42,7 38,9 36,8 35,4 33,1 32,8 33,8 31,8 31,6 

zużycie wody na 1 mieszkańca 
 
 

m3 88,0 89,9 83,9 80,0 71,8 66,7 64,7 68,2 65,3 66,3 

ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 

ogółem osoba 35900 36485 36638 36918 34943 36932 35410 35355 35168 35046 
Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku 

ogółem dam3 3147,7 3141,7 2918,6 2925,8 2881,3 2935,0 2723,0 2386,0 2514,0 2712,0 

ogółem na 1 mieszkańca m3 83,2 83,6 78,2 78,5 77,7 79,0 73,8 65,1 69,1 74,8 

ogółem na 1 km2 powierzchni dam3 85,1 84,9 78,9 79,1 77,9 79,3 73,6 64,5 67,9 73,3 

oczyszczane razem dam3 2720 2815 2558 2548 2558 2556 2341 2224 2277 2401 
oczyszczane chemicznie (tylko 
ścieki przemysłowe) dam3 1040 1134 468 48 38 35 31 22 30 34 

oczyszczane biologicznie dam3 0 0 305 707 773 800 642 545 600 652 
oczyszczane z podwyższonym 
usuwaniem biogenów 

dam3 1680 1681 1785 1793 1747 1721 1668 1657 1647 1715 

nieoczyszczane razem dam3 427,7 326,7 360,6 0,0 323,3 379,0 382,0 162,0 237,0 311,0 

nieoczyszczane odprowadzone z 
zakładów przemysłowych dam3 427 327 361 378 323 379 382 162 237 311 

nieoczyszczane odprowadzone 
siecią kanalizacyjną 

dam3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

oczyszczane biologicznie, 
chemicznie i z podwyższonym 
usuwaniem biogenów w % 
ścieków wymagających 
oczyszczania 

% 86,4 89,6 87,6 87,1 88,8 87,1 86,0 93,2 90,6 88,5 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Tabela 10. Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2005 - 2014 

  Jednostka 
miary 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ODPADY KOMUNALNE 

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

ogółem t 11133 7299 7719 11775 11563 11021 11136 10461 9410 9099 

ogółem na  
1 mieszkańca kg 294,4 193,3 206,1 315,9 310,7 296,1 300,7 284,0 257,9 250,8 

z gospodarstw 
domowych t 7935,05 4989,05 5053,79 6080,71 8118,91 7668,12 7836,06 8032,62 8643,39 8437,87 

odpady z gospodarstw 
domowych 
przypadające na  
1 mieszkańca 

kg 209,8 132,1 134,9 163,1 218,2 206,0 211,6 218,1 236,9 232,5 

Źródło: www.stat.gov.pl 
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1.6. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I SPOŁECZNA 

W szkołach na terenie miasta uczy się ok. 7 400 uczniów na różnych poziomach edukacji, 

natomiast do przedszkoli uczęszcza ponad 970 dzieci. Do dyspozycji uczniów pozostaje 11 szkół 

podstawowych,6 gimnazjów oraz 7 szkół ponadgimnazjalnych o różnych profilach. Wśród nich znajduje 

się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wraz ze Szkołą Podstawową nr 5  

i Gimnazjum nr 3. 

Na terenie Miasta funkcjonują 2 szkoły wyższe, do których w 2014 roku uczęszczało około 730 

studentów. 

Tabela 11. Szkolnictwo podstawowe w latach 2005 - 2014 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE 

Szkoły podstawowe ogółem 

ogółem ob. 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 

oddziały w 
szkołach - 130 126 125 124 124 123 112 110 107 114 

uczniowie osoba 2835 2728 2626 2508 2401 2350 2345 2365 2281 2426 

absolwenci osoba 595 495 502 477 493 418 404 391 422 382 

Źródło: www.stat.gov.pl 

W analizowanym okresie liczba uczniów szkół podstawowych miała tendencję spadkową. Rok 

2014 był pierwszym rokiem, w którym liczba uczniów szkół podstawowych wzrosła, co było wynikiem 

reformy edukacji w zakresie wieku szkolnego. 

Wykres 7. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w latach 2005 - 2014 
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Źródło: www.stat.gov.pl 

Sytuacja szkolnictwa gimnazjalnego jest zbliżona do tej, która występuje w szkołach 

podstawowych. Podstawowym problemem jest stale zmniejszająca się liczba uczniów. 

Tabela 12. Szkolnictwo gimnazjalne w latach 2005 – 2014 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE 

Gimnazja ogółem 

ogółem ob. 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 

oddziały w 
szkołach 

szt. 78 76 75 71 71 67 61 55 54 54 

uczniowie osoba 1981 1840 1724 1593 1615 1535 1449 1345 1361 1332 

absolwenci osoba 685 673 626 617 544 522 514 535 446 440 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Jak widać, w okresie 2005 – 2008 liczba ta utrzymywała się na zbliżonym poziomie. W 2009 roku liczba 

uczniów szkół gimnazjalnych nieznacznie wzrosła względem liczby uczniów szkół podstawowych. W 

okresie 2010 – 2014 liczba uczniów szkół podstawowych utrzymywała się na zbliżonym poziomie, 

natomiast liczba uczniów szkół gimnazjalnych malała. 

Wykres 8. Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w latach 2005 - 2014 

 

Źródło: www.stat.gov.pl 
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na wzrost zainteresowania uczniów tego typu formą edukacji w 2014 roku, co jest tendencją 

ogólnokrajową. 

Wykres 9. Uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych w latach 2005 - 2014 

 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Analizując dane przedstawione na powyższym wykresie, można stwierdzić, że zainteresowanie 
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Wykres 10. Liczba uczniów Liceów Ogólnokształcących w latach 2005 - 2014 

 

Źródło: www.stat.gov.pl 

1.7. TKANKA MIESZKANIOWA 

Zabudowa mieszkaniowa w mieście ma zróżnicowaną formę. Znajduje się tu zarówno 

zabudowa o charakterze śródmiejskim, jak i podmiejskim. W centrum miasta dominują budynki 

wielorodzinne. Mają one zarówno formę wolno stojących bloków, jak i kamienic usytuowanych tuż 

przy ulicach, tworzących pierzeje. Należy jednak zwrócić uwagę, że w obszarze rewitalizacji obiekty 

zlokalizowane na terenie Obszaru Centrum i na Osiedlu Gamrat w blisko 100% zostały wybudowane 

przed 1984 rokiem i w dużej mierze wymagają znaczących nakładów inwestycyjnych. 

W 2014 roku w mieście oddano do użytkowania 34 mieszkania (dla porównania w 2013 r. 

oddano 57 mieszkań - jest to spadek o 23 mieszkania). Taki stan rzeczy spowodowany jest wysokimi 

cenami na rynku nieruchomości i rynku budowlanym. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego 

mieszkania stopniowo na przestrzeni lat, od roku 2012 spadała i w 2014 roku osiągnęła 40 m2. 

Tabela 13. Zasoby mieszkaniowe w mieście w latach 2005 – 2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zasoby mieszkaniowe 

ogółem 

mieszkania szt. 11992 12032 12071 12117 12135 12333 12356 12413 12469 12500 

izby szt. 46310 46551 46780 47057 47160 47910 48064 48337 48582 48759 
powierzchnia 
użytkowa 
mieszkań 

m2 812008 816949 821446 826904 829128 844084 848175 853478 858521 862264 

Źródło: www.stat.gov.pl 
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Liczba mieszkań w mieście nieznacznie wzrasta. Największy wzrost w ostatnich latach nastąpił 

w latach 2009 – 2010. Wzrost był spowodowany chwilowym, ale mocno rzutującym na gospodarkę 

mieszkaniową wzrostem wartości PLN względem CHF. Możliwość zaciągania względnie korzystnych 

kredytów mieszkaniowych w stopniu istotnym wpłynęła na zwiększenie podaży mieszkań. 

W przypadku Jasła należy zwrócić uwagę na fakt, że w znacznej części miasta obiekty 

mieszkalne wymagają remontów lub przebudowy. W wielu przypadkach inwestycje takie są 

kosztownei zdecydowanie bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest budowa nowych obiektów. 

W tym zakresie szczególnie istotne wydają się być działania rewitalizacyjne mające na celu 

podniesienie atrakcyjności obszarów, gdzie zabudowa sprzed 1989 roku stanowi niemal 100%. Procesy 

migracyjne połączone z opuszczaniem starej tkanki mieszkalnej na rzecz obszarów podmiejskich są 

zjawiskiem wyjątkowo niekorzystnym. 

Wykres 11. Liczba mieszkań w Jaśle w latach 2005 – 2014 

 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Kamienice oraz ich podwórka są w większości zaniedbane, budynki wymagają remontu, 

a podwórza uporządkowania oraz przebudowy. Kamienice tworzą niezwykły kontrast z odnowionymi 

blokami oraz znajdującymi się przy nich zadbanymi uliczkami i trawnikami. Jeszcze większy kontrast 

widoczny jest, gdy porównuje się je z nowymi zabudowaniami w postaci domów jednorodzinnych. 

Dodatkowo, budynki charakteryzują się niską efektywnością energetyczną, występują w nich okna 

starego typu, które najczęściej są nieszczelne; stan murów także nie jest dobry. Wpływ na efektywność 

energetyczną mają również źródła ciepła używane przez mieszkańców.Większość budynków 

11700

11800

11900

12000

12100

12200

12300

12400

12500

12600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



 

 

St
ro

n
a
28

 

mieszkalnych liczy od 30 do 60 lat i w niektórych obszarach miastach ich stan jest mocno 

zdegradowany. Proces degradacji społeczno-ekonomicznej dostrzegalny jest na terenie całego miasta, 

choć należy zauważyć, że różni się on pomiędzy poszczególnymi osiedlami. 

Tabela 14. Budownictwo mieszkaniowe w latach 2005 - 2014 

  Jednostka miary 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

ogółem oddane do użytku 

mieszkania szt. 44 47 44 56 21 127 25 58 57 34 
powierzchnia użytkowa 
mieszkań m2 6336 5881 5060 6512 2601 9351 4533 5519 5144 4099 

Źródło: www.stat.gov.pl 

1.8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

1.8.1. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 

Jasło, pomimo dużego ruchu drogowego spowodowanego brakiem obwodnicy, jest miastem 

bezpiecznym. Jak wynika ze statystyk policyjnych, liczba zdarzeń drogowych utrzymuje się na 

podobnym poziomie. W latach 2011 – 2013 nie doszło też do zdarzenia, w wyniku którego nastąpiłaby 

śmierć poszkodowanych. 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zabudowa miejska oraz liczne skrzyżowania, w tym 

z sygnalizacją świetlną, skutecznie zmniejszają średnią prędkość pojazdów przejeżdżających przez 

miasto. 

Tabela 15. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Jaśle, (powiecie jasielskim) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Zdarzenia drogowe ogółem 30  (68) 24  (64) 33  (68) 29  (77) 27  (66) 

Liczba rannych 34  (88) 26  (73) 41  (82) 34  (102) 31  (82) 

Liczba zabitych 1  (5) 0  (5) 0  (10) 0  (3) 4  (8) 

Źródło: KPP w Jaśle. 

Niezależnie od statystyk, budowa obwodnicy miasta w dużej mierze podniosłaby 

bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. 
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1.8.2. PRZESTĘPCZOŚĆ 

W porównaniu do wielu innych miast regionu Jasło jest miastem bezpiecznym. Stosunkowo 

niewielka liczba przestępstw daje też podstawy do uzyskania zdecydowanie lepszych efektów 

rewitalizacyjnych, między innymi poprzez większą skuteczność działań pozainwestycyjnych, 

stanowiących uzupełnienie planowanych do realizacji inwestycji. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

liczba popełnianych w mieście przestępstw nie ma tendencji stałej. Liczba przestępstw popełnionych 

w 2010 roku jest podobna do tej z roku 2014, jednakże zważywszy na fakt, iż liczba mieszkańców miasta 

w roku 2014 zmalała względem roku 2010 o 888, tendencję można uznać za negatywną. 

Wykres 12. Liczba przestępstw popełnionych w mieście w latach 2010 - 2014 

 

Źródło: KPP w Jaśle. 

Tabela 16. Przestępczość w Jaśle i powiecie jasielskim 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba przestępstw ogółem (Miasto) 888 1113 989 1107 876 

% wykrywalności (Powiat) 81,4 81,8 77,3 78,5 77,0 

Przestępstwa kryminalne ogółem (Miasto) 535 668 695 596 527 

% wykrywalności (Powiat) 68,3 68,7 64,6 62,9 63,7 

Przestępstwa popełnione przez nieletnich ogółem (Miasto) 25 16 10 25 30 

Wykroczenia ogółem (Miasto)  23.272 16.866 17.392 12.931 9.199 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

Główne rodzaje wykroczeń  Rodzaje wykroczeń w roku 2014 w Powiecie Jasielskim: 67,3% 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi  
w komunikacji,  13,7% wykroczenia porządkowe. 

Źródło: KPP w Jaśle. 

Zdecydowanie korzystniejszą tendencję obserwujemy w przypadku wykroczeń, których liczba 

w ostatnich latach spadła względem roku 2010 o niemal 60%. 

Problemem, dla którego rozwiązaniem jest miedzy innymi realizacja projektów 

zintegrowanych, jest konieczność ograniczenia przestępczości nieletnich. W tym przypadku również 

można wskazać na negatywną tendencję wzrostową. 

1.9. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI OBEJMUJĄCA ANALIZĘ 
NEGATYWNYCH ZJAWISK I LOKALNYCH POTENCJAŁÓW 

1.9.1. METODOLOGIA WYZNACZNIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I PRZEZNACZONEGO 
DO REWITALIZACJI 

W ramach prowadzonych prac analitycznych podjęto decyzję o wyróżnieniu w Mieście Jaśle 

16 (szesnastu) jednostek statystycznych. Dla skutecznego przeprowadzenia tego procesu został 

wykorzystany podział administracyjny miasta zgodny z podziałem na osiedla. Dla prawidłowego 

przeprowadzenia delimitacji obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji analizowanych jednostek 

statystycznych konieczny był wybór odpowiednich zmiennych, które je w sposób istotny różnicują. Ze 

względu na charakter Miasta Jasła i występujące w nim zjawiska społeczne i gospodarcze, jak 

i przestrzenno-funkcjonalne oraz środowiskowe, konieczne było zbadanie szeregu zmiennych 

i wypracowanie katalogu umożliwiającego analizę na każdym ze wskazanych w Ustawie o rewitalizacji 

poziomie. Do ustalenia katalogu zmiennych posłużono się Instrukcją przygotowania programów 

rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (Załącznik do Uchwały nr 296/5906/17 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r.). Przeprowadzone badania i prace umożliwiły 

wypracowanie zbioru zmiennych zaprezentowanych w poniższej tabeli. 
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Tabela 17. Zmienne dla delimitacji częściowej obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji Miasta Jasła 

Sfera Kategoria Zmienna 
Możliwość wskazania 

wskaźnika 

Sfera społeczna 

D
em

og
ra

fia
 

Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu  
na 100 osób wg faktycznego miejsca 
zamieszkania 

NIE 
brak danych 

Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku 
do ludności w wieku produkcyjnym 
wg faktycznego miejsca zamieszkania 

TAK 

Mediana wieku TAK 

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób 
wg faktycznego miejsca zamieszkania 

TAK 

Ry
ne

k 
pr

ac
y 

Liczba długotrwale bezrobotnych 
w % bezrobotnych ogółem 

TAK 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym 
wg miejsca zamieszkania 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego TAK 

 

Po
m

oc
 s

po
łe

cz
na

 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej w przeliczeniu na 100 osób 
wg miejsca zamieszkania 

TAK 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej 
z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu 
na 100 osób wg miejsca zamieszkania 

TAK 

Ed
uk

ac
ja

 Wyniki egzaminów 6-klasisty TAK 

Be
zp

ie
cz

e
ńs

tw
o 

pu
bl

ic
zn

e Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem 
w przeliczeniu na 100 osób 
wg faktycznego miejsca zamieszkania 

TAK 

In
te

gr
ac

ja
 

sp
oł

ec
zn

a 

Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób 
wg miejsca zamieszkania 

NIE 
brak danych 

Frekwencja w wyborach do organów 
stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego: rady gminy, na terenie 
województwa podkarpackiego 

TAK 

Sfera gospodarcza 

Po
dm

io
ty

 
go

sp
od

ar
cz

e 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu 
na 100 osób wg faktycznego miejsca 
zamieszkania – ogółem 

TAK 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu 

TAK 
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Sfera Kategoria Zmienna 
Możliwość wskazania 

wskaźnika 
na 100 osób wg faktycznego miejsca 
zamieszkania – ogółem 

Sfera 

przestrzenno–

funkcjonalna U
w

ar
un

ko
w

an
ia

 
pr

ze
st

rz
en

ne
 

Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, 
wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji 
 do ogólnej liczby budynków mieszkalnych 
zamieszkałych 

TAK 

Sfera 

środowiskowa 

O
ch

ro
na

 
śr

od
ow

is
ka

 Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej TAK 
Odsetek ludności korzystającej 
z sieci wodociągowej 

TAK 

Odsetek ludności korzystającej 
z sieci kanalizacyjnej 

TAK 

Źródło: Opracowane na podstawie Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

Obliczone zmienne zostały zaprezentowane w dalszej części dokumentu. Należy podkreślić, że 

do podsumowania analizy wskaźnikowej posłużono się po jednym wskaźniku z każdej kategorii, gdyż 

część zmiennych powodowała niski poziom istotności, który z punktu widzenia delimitacji obszarów 

czynił je nieprzydatnymi. 

Następnie, rozszerzono prace analityczne o analizę potrzeb społecznych uwzględnionych na 

wszystkich etapach konsultacji społecznych. Po przeprowadzonej analizie wskaźnikowej i analizie 

potrzeb społecznych przygotowano trzy matryce przedstawiające sytuację w poszczególnych osiedlach 

z podziałem na konkretne zmienne i potrzeby społeczne. 

W pierwszej matrycy przedstawiono obliczone wskaźniki przyjętych do analizy zmiennych 

krytycznych. Dodatkowo kolorem zaznaczono te obliczenia, które przewyższają lub nie przekraczają 

wartości referencyjnej ustalonej w Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji. Druga matryca 

prezentuje wyniki przeprowadzonego badania potrzeb społecznych wraz z liczbą udzielonych 

odpowiedzi obejmujących wskazanie danego osiedla. Trzecia tabela jest syntetycznym 

podsumowaniem danych wskaźnikowych i analizy potrzeb społecznych w oparciu o zasadę 0/1 (zero – 

jedynkową). Po wykonaniu tych trzech kroków jako obszar zdegradowany i jednocześnie przeznaczony 

do rewitalizacji uznano te jednostki administracyjne, które uzyskały w obu analizach po jednym 

punkcie. Dodatkowo kolorem oznaczono te osiedla, które wymagają pilnej interwencji. 

1.9.2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

SFERA SPOŁECZNA 
NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW 
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Kategoria: Demografia 

Problemy społeczne w Mieście Jaśle zostały zidentyfikowane w oparciu o dane statystyczne 

pozyskane z: Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Miasta w Jaśle, Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jaśle, Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Państwowej Komisji Wyborczej. 

Według danych na dzień 31.12.2014 r. Miasto Jasło liczyło 36 260 mieszkańców i liczba ta 

zmniejszyła się o 842 osób w stosunku do roku 2009. 

Tabela 18. Liczba ludności Miasta Jasła w poszczególnych osiedlach w 2014 r. 

Osiedla Miasta Jasła Liczba ludności w 2014 r.* 

Bryły 814 

Brzyszczki 1 025 

Gamrat 1 429 

Gądki 1 089 

Górka Klasztorna 1 810 

Hankówka 764 

Kaczorowy 674 

Kopernika 7 013 

Krajowice 713 

Mickiewicza 8 158 

Niegłowice 565 

Rafineria 1 234 

Sobniów 1 914 

Śródmieście 4 515 

Ulaszowice 3 611 

Żółków 931 

OGÓŁEM 36 260 

Źródło: Dane GUS i Urzędu Miasta w Jaśle. 

* Ze względu na brak danych z GUS w podziale na osiedla, posłużono się danymi pozyskanymi z Wydziału Spaw 
Obywatelskich Urzędu Miasta w Jaśle, które stanowiły bazę do proporcjonalnego wyliczenia liczby mieszkańców 
na poszczególnych osiedlach. 

Największa liczba ludności zamieszkuje osiedle Mickiewicza: 22%, a następnie Kopernika: 19%, 

Śródmieście: 12% oraz Ulaszowice: 10% ogółu mieszkańców. Następnie zmierzono liczbę ludności w 

wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym według faktycznego miejsca 

zamieszkania. Sytuacja prezentowała się następująco: 
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Tabela 19. Wskaźnik: Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca 
zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba osób  
w wieku 

produkcyjnym  
w 2014 r.* 

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym  

w 2014 r.* 

Stosunek ludności w wieku 
poprodukcyjnym do ludności  

w wieku produkcyjnym w 2014 r. 

Bryły 532 131 24,6% 

Brzyszczki 675 166 24,6% 

Gamrat 1 035 164 15,8% 

Gądki 725 181 25,0% 

Górka Klasztorna 1 130 352 31,2% 

Hankówka 502 126 25,1% 

Kaczorowy 455 108 23,7% 

Kopernika 4 095 1 850 45,2% 

Krajowice 460 103 22,4% 

Mickiewicza 5 235 1 654 31,6% 

Niegłowice 376 83 22,1% 

Rafineria 830 213 25,7% 

Sobniów 1 287 289 22,5% 

Śródmieście 2 842 1 006 35,4% 

Ulaszowice 2 425 645 26,6% 

Żółków 594 166 27,9% 

OGÓŁEM 23 198 7 237 31,2% 

Wartość wskaźnika referencyjnego 27,9% 

Źródło: Dane GUS, Urzędu Miasta w Jaśle i obliczenia własne. 

* Ze względu na brak danych z GUS w podziale na osiedla, posłużono się danymi pozyskanymi z Wydziału Spaw 
Obywatelskich Urzędu Miasta w Jaśle, które stanowiły bazę do proporcjonalnego wyliczenia liczby mieszkańców 
w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym na poszczególnych osiedlach. 

Porównując wskaźniki wyliczone dla poszczególnych osiedli stwierdza się, że na Osiedlach: 

Górka Klasztorna (31,2%), Kopernika (45,2%), Mickiewicza (31,6%) i Śródmieście (35,4%), wskaźnik ten 

jest wyższy od wartości referencyjnej wyznaczonej dla województwa podkarpackiego na poziomie 

27,9%. 

Kolejnym badanym wskaźnikiem w kategorii demograficznej była mediana wieku, która została 

ustalona dla następującego szeregu przedziałowego rozdzielczego. 
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Tabela 20. Struktura wiekowa ludności Miasta Jasła w 2014 r. 

Struktura wiekowa Liczba ludności w 
poszczególnych 

przedziałach wiekowych  
w 2014 r. 

(ni) 

Wartość skumulowana 
(nisk) 

0-4 1 516 1 516 
5-9 1 690 3 206 

10-14 1 573 4 779 
15-19 1 868 6 647 
20-24 2 214 8 861 
25-29 2 707 11 568 
30-34 3 074 14 642 
35-39 2 747 17 389 
40-44 2 461 19 850 
45-49 2 342 22 192 
50-54 2 640 24 832 
55-59 2 957 27 789 
60-64 2 635 30 424 
65-69 1 862 32 286 
70-74 1 273 33 559 
75-79 1 179 34 738 
80-84 870 35 608 

85 i więcej 652 36 260 
SUMA 36 260 366 146 

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne. 

W pierwszej kolejności ustalono wartość skumulowaną dla poszczególnych przedziałów wiekowych. 

Następnie ustalono pozycję mediany, obliczoną wg poniższego wzoru. 

Wzór: 

poz. Me =  

gdzie: 
 ni – to badana zbiorowość, czyli w tym przypadku liczba ludności, która wynosi  36 260 osób 

Obliczenie: poz. Me =   = 18 130,50 

Po wyliczeniu pozycji mediany, patrząc na kolumnę wartości skumulowanej, odszukano pozycję, 

w której po raz pierwszy zawiera się wyliczona mediana. W omawianym przypadku jest to pozycja 9., 

przedział wiekowy 40 – 44. 

Następnie wyliczono medianę dla szeregu przedziałowego rozdzielczego wg następującego wzoru. 
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Wzór: 

poz. Me =  
.  ∗  

gdzie: 
 xi0 - dolna wartość przedziału mediany czyli w omawianym przypadku jest to  40. 
 poz. Me - to pozycja mediany i wynosi 18 130,50. 
 nisk-1– to liczebność skumulowana poprzedzająca przedział mediany. W naszym przypadku to 
wartość 17 389. 
 ci0 - to rozpiętość (szerokość) przedziału mediany, która wynosi 4 czyli (44-40). 
 ni0 - liczebność przedziału mediany czyli liczba ludności wynosząca 2461. 

Obliczenie: poz. Me = 40 +  ,  ∗

 
 = 41,20520114 

Mediana wieku dla Miasta Jasła wynosi 41 lat i jest wyższa od wartości referencyjnej o 3 lata (wartość 

referencyjna dla województwa podkarpackiego wynosi 38 lat). 

Ostatnim badanym wskaźnikiem z zakresu demografii był miernik przyrostu naturalnego 

w przeliczeniu na 100 osób według faktycznego miejsca zamieszkania. 

Tabela 21. Wskaźnik: Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba urodzeń 
żywych w 2014 r. 

Liczba zgonów  
w 2014 r. 

Przyrost naturalny  
w przeliczeniu na 100 
osób wg faktycznego 
miejsca zamieszkania 

Bryły 3 4 -0,09 

Brzyszczki 10 11 -0,07 

Gamrat 13 10 0,17 

Gądki 10 5 0,34 

Górka Klasztorna 11 11 0,00 

Hankówka 3 5 -0,18 

Kaczorowy 3 7 -0,55 

Kopernika 58 60 -0,03 

Krajowice 8 5 0,41 

Mickiewicza 53 56 -0,04 

Niegłowice 10 4 0,83 

Rafineria 7 18 -0,76 

Sobniów 19 12 0,32 

Śródmieście 29 50 -0,45 

Ulaszowice 25 19 1,66 

Żółków 11 4 0,48 

OGÓŁEM 273 282 -0,02 

Wartość wskaźnika referencyjnego 0,07 
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Źródło: Dane GUS, Urzędu Miasta w Jaśle i obliczenia własne. 

Uwzględniając skalę przyrostu naturalnego, największa koncentracja problemu występuje na 

osiedlach: Bryły, Brzyszczki, Górka Klasztorna, Hankówka, Kaczorowy, Kopernika, Mickiewicza, 

Rafineria i Śródmieście. Wartość wskaźników na tych osiedlach jest poniżej wskaźnika referencyjnego, 

który wynosi 0,07. Z kolei osiedlem, na którym problem jest najmniejszy jest Osiedle Ulaszowice, gdzie 

przyrost naturalny na 100 osób wynosi 1,66. 

Kategoria: Rynek pracy 

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle na koniec 2014 r. zarejestrowanych 

w Jaśle osób długotrwale bezrobotnych było 1 625. Natomiast liczba osób bezrobotnych ogółem 

w 2014 r. kształtowała się na poziomie 2 478 osób, co daje liczbę długotrwale bezrobotnych 

w % bezrobotnych ogółem wynoszącą 65,6%. Jest  ona wyższa od wartości referencyjnej o 4,1 pkt. 

procentowego. 

Poniższe zestawienie prezentuje strukturę osób bezrobotnych w podziale na osiedla Miasta 

Jasła oraz udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym.  

W dziewięciu jednostkach administracyjnych wskaźnik jest wyższy od wartości referencyjnej 

wyznaczonej dla obszaru Podkarpacia wynoszącym 10,2%. 

Tabela 22. Wskaźnik: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w 2014 r. 

Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym 
wg miejsca zamieszkania 

Bryły 70 13,2% 

Brzyszczki 56 8,3% 

Gamrat 153 14,8% 

Gądki 87 12,0% 

Górka Klasztorna 88 7,8% 

Hankówka 46 9,2% 

Kaczorowy 41 9,0% 

Kopernika 442 10,8% 

Krajowice 45 9,8% 

Mickiewicza 542 10,4% 

Niegłowice 50 13,3% 

Rafineria 104 12,5% 

Sobniów 126 9,8% 
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Śródmieście 316 11,1% 

Ulaszowice 248 10,2% 

Żółków 64 10,8% 

OGÓŁEM 2 478 10,7% 

Wartość wskaźnika referencyjnego 10,2% 

Źródło: Dane PUP Jasło i obliczenia własne. 

Ostatnim wskaźnikiem dla kategorii rynku pracy była stopa bezrobocia rejestrowanego. Jak 

zostało wspomniane powyżej, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2014 r. wyniosła 

2 478 osób. Liczba osób aktywnych zawodowo, czyli w wieku produkcyjnym, wyniosła w roku 2014 r. 

23 198 osób. Wskazane dane pozwalają obliczyć stopę bezrobocia rejestrowanego dla Miasta Jasła, 

która wyniosła w badanym okresie 10,7% i była niższa od wartości referencyjnej o 3,9%. 

Kategoria: Pomoc społeczna 

Uwzględniając skalę pomocy społecznej, koncentracja tego problemu występuje na obszarze 

całego miasta. W wymienionych osiedlach liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

w przeliczeniu na 100 osób przewyższa wskaźnik referencyjny, który wynosił w 2014 r. 6,1. 

Tabela 23. Wskaźnik: Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej 

w 2014 r. 

Liczba osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej w 

przeliczeniu na 100 osób wg 
miejsca zamieszkania w 2014 r. 

Bryły 201 24,7 

Brzyszczki 227 22,1 

Gamrat 641 44,9 

Gądki 299 27,4 

Górka Klasztorna 338 18,7 

Hankówka 244 31,9 

Kaczorowy 103 15,3 

Kopernika 1 422 20,3 

Krajowice 67 9,4 

Mickiewicza 2 369 29,0 

Niegłowice 180 31,9 

Rafineria 292 23,7 

Sobniów 209 10,9 

Śródmieście 1 389 30,8 

Ulaszowice 1 047 29,0 

Żółków 269 28,9 

OGÓŁEM 9 297 25,6 
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Wartość wskaźnika referencyjnego 6,1 

Źródło: Dane MOPS Jasło i obliczenia własne. 

Natomiast wartość wskaźnika referencyjnego dla województwa podkarpackiego w zakresie 

liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności 

w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania wynosiła w 2014 r. 3,16. Ten sam wskaźnik dla 

Miasta Jasła wyniósł 4,3 i był wyższy od wskaźnika referencyjnego o 1,14. Do osiedli, na których 

zjawisko było największe należały: Gamrat (6,8) Śródmieście (6,2),Ulaszowice(5,4) 

i Mickiewicza (5,2). 

Tabela 24. Wskaźnik: Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca 
zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba osób korzystających z 
pomocy MOPS ze względu na 
niepełnosprawność w 2014 r. 

Korzystający ze świadczeń pomocy 
społecznej z tytułu 

niepełnosprawności w przeliczeniu na 
100 osób 

wg miejsca zamieszkania  
w 2014 r. 

Bryły 11 1,4 
Brzyszczki 37 3,6 
Gamrat 97 6,8 
Gądki 45 4,1 
Górka Klasztorna 60 3,3 
Hankówka 32 4,2 
Kaczorowy 7 1,0 
Kopernika 244 3,5 
Krajowice 11 1,5 
Mickiewicza 421 5,2 
Niegłowice 25 4,4 
Rafineria 46 3,7 
Sobniów 25 1,3 
Śródmieście 280 6,2 
Ulaszowice 195 5,4 
Żółków 41 4,4 
OGÓŁEM 1 577 4,3 
Wartość wskaźnika referencyjnego 3,16 

Źródło: Dane MOPS Jasło i obliczenia własne. 

Kategoria: Edukacja 

Miarą poziomu nauczania w Mieście Jaśle może być wynik egzaminu 6-klasisty. Średnia z tego 

egzaminu w 2015 r. wyniosła 65,7% i była niższa od tego samego wskaźnika wyliczonego na poziomie 

województwa podkarpackiego o 2 punkty procentowe. 



 

 

St
ro

n
a
40

 

Tabela 25. Wskaźnik: Wynik egzaminów 6-klasisty 

Nazwa wskaźnika Wartość wskaźników 

Wynik egzaminu 6-klasisty - średnia w 2015 r. 65,7% 

Wartość wskaźnika referencyjnego 67,7% 

Źródło: OKE w Krakowie. 

Kategoria: Bezpieczeństwo publiczne 

W 2014 r. liczba stwierdzonych przestępstw w Mieście Jaśle wyniosła 393. Do osiedli, 

na których odnotowano wskaźnik przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób jako wyższy od 

wartości referencyjnej dla województwa, należy zaliczyć: Śródmieście (2,59), Żółków (1,72), Gamrat 

(1,54) i Niegłowice (1,42). 

Tabela 26. Wskaźnik: Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba stwierdzonych 
przestępstw ogółem za 2014 r. 

Liczba stwierdzonych przestępstw 
ogółem w przeliczeniu na 100 osób 

wg faktycznego miejsca zamieszkania 

Bryły 0 0,00 

Brzyszczki 4 0,39 

Gamrat 22 1,54 

Gądki 10 0,92 

Górka Klasztorna 19 1,05 

Hankówka 10 1,31 

Kaczorowy 2 0,30 

Kopernika 40 0,57 

Krajowice 5 0,70 

Mickiewicza 86 1,05 

Niegłowice 8 1,42 

Rafineria 13 1,05 

Sobniów 9 0,47 

Śródmieście 117 2,59 

Ulaszowice 32 0,89 

Żółków 16 1,72 

OGÓŁEM 393 1,08 

Wartość wskaźnika referencyjnego 1,32 

Źródło: Dane KPP w Jaśle i obliczenia własne. 

Kategoria: Integracja społeczna 
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Wskaźnikiem aktywności społecznej jest frekwencja wyborcza. Frekwencja w wyborach do 

organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rady gminy, na terenie województwa 

podkarpackiego w roku 2014 była niższa niż średnia w województwie podkarpackim i wyniosła: 

50,87%. 

Tabela 27. Wskaźnik: Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządowych: rady gminy, na terenie województwa 
podkarpackiego 

Nazwa wskaźnika Wartość wskaźników 

Frekwencja w wyborach do organów jednostek 
samorządu terytorialnego: rady gminy, na terenie 
województwa podkarpackiego 

46,05% 

Wartość wskaźnika referencyjnego 50,87% 

Źródło: Dane Państwowej Komisji Wyborczej. 

SFERA GOSPODARCZANA PODSTAWIE WYBRANYCH MIERNIKÓW 

Kategoria: Podmioty gospodarcze 

Problemy gospodarcze można zidentyfikować na podstawie dwóch z wybranych wskaźników: 

liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób 

według faktycznego miejsca zamieszkania oraz liczby nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania. 

Tabela 28. Wskaźnik: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób  

wg faktycznego miejsca zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w rejestrze 
REGON w 2014 r.* 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg 
faktycznego miejsca zamieszkania 

w 2014 r. 

Bryły 85 10,5 

Brzyszczki 108 10,6 

Gamrat 166 11,6 

Gądki 117 10,7 

Górka Klasztorna 181 10,0 

Hankówka 80 10,5 

Kaczorowy 73 10,8 

Kopernika 658 9,4 

Krajowice 74 10,3 

Mickiewicza 841 10,3 

Niegłowice 60 10,7 
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Rafineria 133 10,8 

Sobniów 207 10,8 

Śródmieście 456 10,1 

Ulaszowice 390 10,8 

Żółków 95 10,2 

OGÓŁEM 3 726 10,3 

Wartość wskaźnika referencyjnego 7,6 

Źródło: Dane GUS, Urzędu Miasta w Jaśle i obliczenia własne.* Ze względu na brak danych z GUS w podziale na 
osiedla przyjęto liczbę podmiotów proporcjonalnie do liczby mieszkańców na poszczególnych osiedlach. 

W przypadku Jasła w 2014 r. oba wskaźniki, zarówno liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w REGON, jak i liczba nowych podmiotów gospodarczych, wypadają na tle wskaźnika 

województwa podkarpackiego korzystnie, tzn. są wartościami wyższymi od wskaźników 

referencyjnych. 

Tabela 29. Wskaźnik Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób według 
faktycznego miejsca zamieszkania 

Osiedla Miasta Jasła Liczba nowych podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w rejestrze 
REGON w 2014 r. 

Liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych w 

rejestrze REGON w przeliczeniu na 
100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania w 2014 r. 

Bryły 7 0,9 

Brzyszczki 9 0,9 

Gamrat 14 1,0 

Gądki 10 0,9 

Górka Klasztorna 15 0,9 

Hankówka 7 0,9 

Kaczorowy 6 0,9 

Kopernika 56 0,8 

Krajowice 6 0,9 

Mickiewicza 72 0,9 

Niegłowice 5 0,9 

Rafineria 11 0,9 

Sobniów 18 0,9 

Śródmieście 39 0,9 

Ulaszowice 33 0,9 

Żółków 8 0,9 

OGÓŁEM 317 0,9 

Wartość wskaźnika referencyjnego 0,7 

Źródło: Dane GUS, Urzędu Miasta w Jaśle i obliczenia własne. 
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SFERA PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNA I TECHNICZNA 

Kategoria: Uwarunkowania przestrzenne 

Do wskaźników świadczących o problemach przestrzennych na danym terenie można zaliczyć 

liczbę budynków wybudowanych przed 1989 rokiem. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Jaśle 

problem ten dotyczy 13 z 16 osiedli, gdyż wskaźniki w tych jednostkach administracyjnych przewyższają 

wskaźnik referencyjny wyznaczony dla województwa podkarpackiego, który wynosił w 2011 r. 76,36%. 

Osiedlami, na których wskaźniki są poniżej miernika referencyjnego są: Żółków (70,34%), Bryły 

(74,51%)i Krajowice (74,76%). 

Tabela 30. Wskaźnik: Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków 
mieszkalnych zamieszkałych. 

Osiedla Miasta Jasła Liczba budynków 
mieszkalnych, 
zamieszkałych 

wybudowanych 
przed rokiem 1989 

r. w 2011 r.* 

Ogólna liczba 
budynków 

mieszkalnych 
zamieszkałych  

w 2011 r.* 

Stosunek liczby budynków 
mieszkalnych, zamieszkałych 

przed 1989 r. w ogólnej liczbie 
budynków mieszkalnych 
zamieszkałych w 2011 r. 

Bryły 152 204 74,51% 
Brzyszczki 294 321 91,59% 
Gamrat 12 12 100,00% 
Gądki 244 305 80,00% 
Górka Klasztorna 447 528 84,66% 
Hankówka 199 246 80,89% 
Kaczorowy 172 207 83,09% 
Kopernika 387 411 94,16% 
Krajowice 157 210 74,76% 
Mickiewicza 493 536 91,98% 
Niegłowice 129 164 78,66% 
Rafineria 61 69 88,41% 
Sobniów 423 536 78,92% 
Śródmieście 572 617 92,71% 
Ulaszowice 731 835 87,54% 
Żółków 185 263 70,34% 
OGÓŁEM 4658 5464 85,25% 

Wartość wskaźnika referencyjnego 76,36% 

Źródło: Dane ze Starostwa Powiatowego w Jaśle i obliczenia własne. 

* Ze względu na brak danych historycznych, w tabeli ujęto dane według stanu na styczeń 2017 r.  



 

 

St
ro

n
a
44

 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

Kategoria: Ochrona środowiska 

Do czynników wpływających na środowisko zaliczyć można odsetek ludności korzystającej z sieci 

gazowej, z sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 

Tabela 31. Wskaźniki: Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej 

Nazwa wskaźnika Odsetek ludności 
korzystającej z sieci 
gazowej w 2014 r. 

Odsetek ludności 
korzystającej z sieci 

wodociągowej w 2014 r. 

Odsetek ludności 
korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej w 2014 r. 
Wartość wskaźnika 98,3% 86,8% 88,4% 
Wartość wskaźnika 
referencyjnego 

72,5% 80,2% 68,7% 

Źródło: Dane GUS. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wszystkich zakresach Miasto Jasło wypada powyżej 

wskaźnika referencyjnego ustalonego na poziomie województwa podkarpackiego. 

Wszystkie zaprezentowane powyżej wskaźniki ułożono w matrycę wskaźników społecznych, 

gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych oraz środowiskowych dla Miasta Jasła, 

która znajduje się poniżej. 
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Tabela 32. Matryca wskaźników społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych oraz środowiskowych 

  SPOŁECZNE GOSPODARCZE 

PRZESTRZ
ENNO-

FUNKCJO
NALNE i 

TECHNICZ
NE 

ŚRODOWISKOWE 

  Demografia Rynek pracy Pomoc społeczna 
Bezpiecze

ństwo 
publiczne 

Eduk
acja 

Integrac
ja 

społeczn
a 

Podmioty 
gospodarcze 

Uwarunk
owania 

przestrze
nne 

Ochrona Środowiska 

Lp. Osiedla Miasta Jasła 

Ludność 
w wieku 

poproduk
cyjnym w 
stosunku 

do 
ludności 
w wieku 

produkcyj
nym wg 

faktyczne
go miejsca 
zamieszka

nia 

Medi
ana 
wiek

u 

Przyrost 
natural

ny 
w 

przelicz
eniu 

na 100 
osób 
wg 

faktycz
nego 

miejsca 
zamiesz

kania 

Liczba 
długotr

wale 
bezrobo
tnych w 

% 
bezrobo

tnych 
ogółem 

Udział 
bezrobotn

ych 
zarejestro
wanych w 

liczbie 
ludności w 

wieku 
produkcyj
nym wg 
miejsca 

zamieszka
nia 

Stopa 
bezroboci

a 
rejestrow

anego 

Liczba 
osób 

korzystaj
ących 

ze 
świadcze

ń 
pomocy 
społeczn

ej 
w 

przelicze
niu 

na 100 
osób 
wg 

miejsca 
zamieszk

ania 

Korzystający 
ze 

świadczeń 
pomocy 

społecznej z 
tytułu 

niepełnospr
awności na 

100 osób wg 
miejsca 

zamieszkani
a 

Liczba 
stwierdzon

ych 
przestępst

w 
ogółem 

w 
przeliczeni

u 
na 100 
osób 
wg 

faktyczneg
o 

miejsca 
zamieszka

nia 

Egza
min 6-
klasist

y 

Frekwenc
ja w 

wyborach 
do 

organów 
stanowią

cych 
jednostek 
samorząd

u 
terytorial

nego: 
rady 

gminy, na 
terenie 

wojewód
ztwa 

podkarpa
ckiego 

Liczba 
zarejestro

wanych 
podmiotó

w 
gospodarc

zych w 
rejestrze 

REGON na 
100 osób 

wg 
faktyczneg
o miejsca 
zamieszka

nia 

Liczba 
nowo 

zarejestro
wanych 

podmiotó
w 

gospodarc
zych w 

rejestrze 
REGON w 
przeliczeni
u na 100 
osób wg 

faktyczneg
o miejsca 
zamieszka

nia 

Liczba 
budynków 
mieszkalny

ch 
zamieszkał

ych, 
wybudowa
nych przed 

rokiem 
1989 w 

relacji do 
ogólnej 
liczby 

budynków 
mieszkalny

ch 
zamieszkał

ych 

Odsete
k 

ludnośc
i 

korzyst
ającej 
z sieci 

gazowe
j 

Odsetek 
ludności 
korzystaj

ącej 
z sieci 

wodocią
gowej 

Odsetek 
ludności 
korzysta

jącej 
z sieci 

kanaliza
cyjnej 

1 Bryły 24,6% 

41 lat 

-0,09 

65,6% 

13,2% 

10,7% 

24,7 1,4 0,00 

65,7% 46,05% 

10,5 0,9 74,51% 

98,3% 86,8% 88,40% 

2 Brzyszczki 24,6% -0,07 8,3% 22,1 3,6 0,39 10,6 0,9 91,59% 

3 Gamrat 15,8% 0,17 14,8% 44,9 6,8 1,54 11,6 1,0 100,00% 

4 Gądki 25,0% 0,34 12,0% 27,4 4,1 0,92 10,7 0,9 80,00% 

5 
Górka 
Klasztorna 

31,2% 0,00 7,8% 18,7 3,3 1,05 10,0 0,9 84,66% 

6 Hankówka 25,1% -0,18 9,2% 31,9 4,2 1,31 10,5 0,9 80,89% 

7 Kaczorowy 23,7% -0,55 9,0% 15,3 1,0 0,30 10,8 0,9 83,09% 

8 Kopernika 45,2% -0,03 10,8% 20,3 3,5 0,57 9,4 0,8 94,16% 

9 Krajowice 22,4% 0,41 9,8% 9,4 1,5 0,70 10,3 0,9 74,76% 

10 Mickiewicza 31,6% -0,04 10,4% 29,0 5,2 1,05 10,3 0,9 91,98% 
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  SPOŁECZNE GOSPODARCZE 

PRZESTRZ
ENNO-

FUNKCJO
NALNE i 

TECHNICZ
NE 

ŚRODOWISKOWE 

  Demografia Rynek pracy Pomoc społeczna 
Bezpiecze

ństwo 
publiczne 

Eduk
acja 

Integrac
ja 

społeczn
a 

Podmioty 
gospodarcze 

Uwarunk
owania 

przestrze
nne 

Ochrona Środowiska 

Lp. Osiedla Miasta Jasła 

Ludność 
w wieku 

poproduk
cyjnym w 
stosunku 

do 
ludności 
w wieku 

produkcyj
nym wg 

faktyczne
go miejsca 
zamieszka

nia 

Medi
ana 
wiek

u 

Przyrost 
natural

ny 
w 

przelicz
eniu 

na 100 
osób 
wg 

faktycz
nego 

miejsca 
zamiesz

kania 

Liczba 
długotr

wale 
bezrobo
tnych w 

% 
bezrobo

tnych 
ogółem 

Udział 
bezrobotn

ych 
zarejestro
wanych w 

liczbie 
ludności w 

wieku 
produkcyj
nym wg 
miejsca 

zamieszka
nia 

Stopa 
bezroboci

a 
rejestrow

anego 

Liczba 
osób 

korzystaj
ących 

ze 
świadcze

ń 
pomocy 
społeczn

ej 
w 

przelicze
niu 

na 100 
osób 
wg 

miejsca 
zamieszk

ania 

Korzystający 
ze 

świadczeń 
pomocy 

społecznej z 
tytułu 

niepełnospr
awności na 

100 osób wg 
miejsca 

zamieszkani
a 

Liczba 
stwierdzon

ych 
przestępst

w 
ogółem 

w 
przeliczeni

u 
na 100 
osób 
wg 

faktyczneg
o 

miejsca 
zamieszka

nia 

Egza
min 6-
klasist

y 

Frekwenc
ja w 

wyborach 
do 

organów 
stanowią

cych 
jednostek 
samorząd

u 
terytorial

nego: 
rady 

gminy, na 
terenie 

wojewód
ztwa 

podkarpa
ckiego 

Liczba 
zarejestro

wanych 
podmiotó

w 
gospodarc

zych w 
rejestrze 

REGON na 
100 osób 

wg 
faktyczneg
o miejsca 
zamieszka

nia 

Liczba 
nowo 

zarejestro
wanych 

podmiotó
w 

gospodarc
zych w 

rejestrze 
REGON w 
przeliczeni
u na 100 
osób wg 

faktyczneg
o miejsca 
zamieszka

nia 

Liczba 
budynków 
mieszkalny

ch 
zamieszkał

ych, 
wybudowa
nych przed 

rokiem 
1989 w 

relacji do 
ogólnej 
liczby 

budynków 
mieszkalny

ch 
zamieszkał

ych 

Odsete
k 

ludnośc
i 

korzyst
ającej 
z sieci 

gazowe
j 

Odsetek 
ludności 
korzystaj

ącej 
z sieci 

wodocią
gowej 

Odsetek 
ludności 
korzysta

jącej 
z sieci 

kanaliza
cyjnej 

11 Niegłowice 22,1% 0,83 13,3% 31,9 4,4 1,42 10,7 0,9 78,66% 

12 Rafineria 25,7% -0,76 12,5% 23,7 3,7 1,05 10,8 0,9 88,41% 

13 Sobniów 22,5% 0,32 9,8% 10,9 1,3 0,47 10,8 0,9 78,92% 

14 Śródmieście 35,4% -0,45 11,1% 30,8 6,2 2,59 10,1 0,9 92,71% 

15 Ulaszowice 26,6% 1,66 10,2% 29,0 5,4 0,89 10,8 0,9 87,54% 

16 Żółków 27,9% 0,48 10,8% 28,9 4,4 1,72 10,2 0,9 70,34% 

  OGÓŁEM 31,2% -0,02 10,7% 25,6 4,3 1,08 10,3 0,9 85,25% 

Wartość wskaźników 
referencyjnych 

27,9% 
38 
lat 0,07 61,5% 10,2% 14,6% 6,1 3,2 1,32 67,7% 50,87% 7,6 0,7 76,36% 72,5% 80,2% 68,70% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych i obliczeń. 
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W tabeli 32. zaprezentowano wyniki analizy porównawczej obszarów problemowych. Porównania 

dokonano przede wszystkim w oparciu o wskaźniki określone w Instrukcji Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie 

rewitalizacji w ramach RPO WP 2014 – 2020. 

Podstawowym kryterium wyznaczeniu obszaru jako „kryzysowego” i wskazania go do działań z zakresu 

rewitalizacji był fakt, iż sytuacja zastana jest tam gorsza niż średnia dla miasta oraz przy uwzględnieniu 

wartości referencyjnych. 

W zakresie wskaźników demograficznych zbadano następujące zjawiska: 

1. Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym 

według faktycznego miejsca zamieszkania w 2014 r. 

2. Medianę wieku, 

3. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób według faktycznego miejsca zamieszkania. 

W przypadku pierwszego wskaźnika, niekorzystne zmiany demograficzne, a w szczególności stale 

rosnący udział osób starszych, można zaobserwować w porównaniu do średniej dla miasta na 

osiedlach: Kopernika (45,2%), Śródmieściu (35,4%), Mickiewicza (31,6%), Górce Klasztornej (31,2%). 

Przyrównując poszczególne osiedla dla wartości referencyjnej województwa, która wynosi 27,9%, 

należy również uwzględnić niekorzystny wpływ w danym zakresie na osiedlu Żółków (27,9%). 

O starzejącym się społeczeństwie świadczy również mediana wieku, która jest większa o 3 lata 

w porównaniu do wskaźnika referencyjnego. Szczególnie niekorzystnie wypada wskaźnik naturalny 

w przeliczeniu na 100 osób według faktycznego miejsca zamieszkania. W tym przypadku należy 

wymienić aż dziewięć na szesnaście jednostek administracyjnych miasta, a mianowicie: Bryły (-0,9), 

Rafineria (-0,76), Kaczorowy (-0,55), Hankówka (-0,18), Brzyszczki (-0,7), Śródmieście (0,45), 

Mickiewicza (-0,04), Kopernika (-0,03), Górka Klasztorna (0,0). 

Rynek pracy jest istotnym elementem funkcjonowania systemu społeczno – gospodarczego. Na terenie 

Miasta Jasła, liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem w 2014 r. wynosiła 65,6%, 

przy czym średnia dla województwa podkarpackiego wynosiła 61,5%. Natomiast, udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym według miejsca zamieszkania była wyższa 

od średniej dla całego miasta na następujących osiedlach: Gamrat (14,8%), Niegłowice (13,3%), Bryły 

(13,2%), Rafineria (12,5%), Gądki (12,0%), Śródmieście (11,1%) Kopernika i Żółków (10,8%), 

Mickiewicza (10,4%) i Ulaszowice (10,2%). Bezrobocie stało się jednym z głównych problemów 

mieszkańców. 
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Kolejnym ważnym problemem jest odsetek ludności korzystającej z pomocy społecznej. Na każdym 

osiedlu odnotować można korzystających z pomocy społecznej, a wskaźniki w poszczególnych 

osiedlach przekraczają wartość wskaźnika referencyjnego wynoszącego w 2014 r. w województwie 

podkarpackim 6,1. Na wymienionych osiedlach na uwagę zasługiwały problemy związane 

z korzystaniem ze środków pomocy społecznej ze względu na ubóstwo: Mickiewicza (822 osób 

korzystało z tej pomocy na 3 257 osób), Kopernika (494 korzystających), Śródmieście (464 

korzystających), Ulaszowice (375 korzystających), Gamrat (207 korzystających), Gądki (116 

korzystających), Rafineria (96 korzystających), Sobniów (83 korzystających). Ze względu na bezradność 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej było na 

osiedlach: Mickiewicza (111 osób korzystających na 507 osób ogółem), Śródmieście (80 

korzystających), Kopernika (69 korzystających), Gamrat (61 korzystających), Ulaszowice (56 

korzystających). Pomoc społeczna była również udzielana ze względu na problem alkoholizmu. W tym 

przypadku odnotowano 117 osób ogółem w mieście korzystających z tego rodzaju wsparcia. Najwięcej 

osób korzystających odnotowano na osiedlu Mickiewicza (40 osób), Ulaszowice (24 osób), Śródmieściu 

(16 osób), Gamrat (12 osób). W 2014 r. odnotowano również wysoki wskaźnik korzystających z pomocy 

społecznej z tytułu niepełnosprawności przypadający na 100 osób według miejsca zamieszkania w 

porównaniu do wskaźnika referencyjnego województwa podkarpackiego, który wyniósł wówczas 3,2. 

Wskaźnik ten był wyższy od wskaźnika referencyjnego na następujących osiedlach: Gamrat (6,8), 

Śródmieście (6,2), Ulaszowice (5,4), Mickiewicza (5,2), Niegłowice i Żółków (4,4), Hankówka (4,2), 

Gądki (4,1), Rafineria (3,7), Brzyszczki (3,6), Kopernika (3,5), Górka Klasztorna (3,3). 

Istotnym wskaźnikiem warunkującym, jakość życia lokalnej społeczności jest także liczba przestępstw i 

wykroczeń. Przekłada się ona, bowiem na poczucie bezpieczeństwa, które z jednej strony może 

powodować poczucie dyskomfort psychicznego mieszkańców, a z drugiej strony może prowadzić do 

dezintegracji społeczności lokalnych, powodując rezygnację z przebywania w przestrzeniach 

publicznych. Najwyższa wartość przestrzennego rozkładu wskaźnika liczby przestępstw ogółem 

w przeliczeniu na 100 osób według faktycznego miejsca zamieszkania w porównaniu do wartości 

referencyjnej odnotowano na osiedlach: Śródmieście (2,59), Żółków (1,72), Gamrat (1,54), Niegłowice 

(1,42). 

Kolejnym ważny aspektem analizowanym w obszarze społecznym jest jakość edukacji na poziomie 

szkoły podstawowej. Należy podkreślić, że na terenie miasta funkcjonuje 12 szkół podstawowych: 

1. ZSM nr 4 w Jaśle Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta, 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im Marii Konopnickiej w Jaśle, 

3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle, 
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4. Szkoła Podstawowa nr 5 przy SOSW w Jaśle, 

5. ZSM nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle, 

6. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle, 

7. ZSM nr 5 w Jaśle Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego 

8. Szkoła Podstawowa nr 10 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Jaśle, 

9. ZSM nr 2 w Jaśle Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle, 

10. ZSM nr 3 w Jaśle Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12, 

11. Szkoła Podstawowa im J. Piłsudskiego, 

12. Zespół Szkół Społecznych w Jaśle Społeczna Szkoła Podstawowa. 

W ramach analizy w danym zakresie porównano wyniki z 2014 r. egzaminu 6-klasisty do wyniku 

średniego dla województwa podkarpackiego. Średni wynik sprawdzianu po 6 klasie na terenie miasta 

kształtował się na poziomie 65,7% i był niższy od wartości referencyjnej o 2 pkt. procentowe. 

Przeanalizowano również frekwencje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego: rady gminy, na terenie Miasta Jasła. Poziom aktywności mierzony aktywnością 

obywatelską i uczestnictwem w życiu publicznym poprzez udział w wyborach ogółem jest w mieście na 

poziomie 46,05% i jest on niższy od wskaźnika referencyjnego dla województwa podkarpackiego, który 

wyniósł 50,87%. 

Sferę gospodarczą można uznać za dość dobrze rozwiniętą w Mieście Jaśle. Przedsiębiorczość 

mieszkańców jest na dostatecznie wysokim poziomie, co potwierdza wskaźnik „Liczba 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 100 osób według faktycznego 

miejsca zamieszkania”. W przypadku każdego osiedla wartość tego wskaźnika wypadła lepiej niż 

wskaźnik referencyjny ustalony na poziomie 7,6 dla województwa podkarpackiego. Podobnie 

kształtował się wskaźnik „Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze 

REGON w przeliczeniu na 100 osób według faktycznego miejsca zamieszkania”. Na wszystkich 

osiedlach wskaźniki były wyższe od wskaźnika referencyjnego dla województwa podkarpackiego. 

Analiza stanu technicznego zabudowy znajdującej się na terenie Miasta Jasła pokazuję degradację 

stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym. Oprócz trzech 

osiedli, tj. Bryły, Krajowice i Żółkowa, na pozostałych osiedlach można zdiagnozować występowanie 

starego budownictwa mieszkalnego, które zostało wybudowane przed 1989 rokiem. Najwięcej tego 

typu budynków obserwuje się na osiedlu Gamrat (100%), Kopernika (94,15%), Śródmieściu (92,71%), 

Mickiewicza (91,93%), Brzyszczki (91,59%). 
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Czynniki przestrzenno – funkcjonalne i środowiskowe charakteryzowane są poprzez wyposażenie 

w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz stan tej infrastruktury w danym obszarze, dostępność do 

usług. W dalszej analizie wykorzystano następujące wskaźniki z tego zakresu: 

 odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej, 

 odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej, 

 odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej. 

Na podstawie analizy wyników powyższych wskaźników można stwierdzić, że poziom tych wskaźników 

jest zadowalający i świadczy o dostatecznym poziomie rozwoju tych sieci. 

1.9.3. WYNIKI DELIMITACJI I WSKAZANIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I DO 
REWITALIZACJI – WYMOGI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 

Zgodnie z Instrukcją przygotowania Programów Rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, wymagane 

jest wskazanie minimum 4 wymienionych wskaźników (maksymalnie po 1 z każdej kategorii), dla 

których wartości oszacowane dla tego obszaru są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla 

województwa podkarpackiego. 

Należy podkreślić, że przy wyłonieniu obszaru przeznaczonego do rewitalizacji, kierowano się 

powyższą zasadą. Wytypowano te obszary, gdzie wskaźniki były jednolite dla wyznaczonego obszaru 

zdegradowanego (wszystkich wyłonionych obszarów zdegradowanych). W poniższej tabeli 

zamieszczono wskaźniki, które na wyznaczonych obszarach zdegradowanych na terenie Miasta Jasła 

charakteryzują się wartościami mniej korzystnymi niż wartości referencyjne dla województwa 

podkarpackiego. Tym samym, należy podkreślić, że Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Jasła na 

lata 2014 – 2020 spełnia wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie wskazania minimum 4 

wskaźników poniżej wartości referencyjnej dla całego wyznaczonego obszaru (czyli dla każdego 

osiedla; w przypadku Miasta Jasła jest to 6 wskaźników). 

Tabela 33. Wartości referencyjne wskaźników dla obszaru rewitalizacji w porównaniu do wartości średnich dla województwa 
podkarpackiego 

Lp. Nazwa 
wskaźnika 

Wartość 
średnia dla 

obszaru 
rewitalizacji 

Wartość referencyjna 
dla województwa 
podkarpackiego 

Uzasadnienie wyboru 
wskaźnika 

Kategoria: Demografia 
1. Mediana wieku 41 lat 38 lat Wskaźnik ten został wybrany ze 

względu na fakt, iż dobrze 
obrazuje on tendencję jaka jest 
średnia wieku społeczeństwa w 
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Lp. Nazwa 
wskaźnika 

Wartość 
średnia dla 

obszaru 
rewitalizacji 

Wartość referencyjna 
dla województwa 
podkarpackiego 

Uzasadnienie wyboru 
wskaźnika 

Mieście Jaśle. Wskaźnik ten 
mówi o tym, że dokładnie 
połowa społeczeństwa ma mniej 
niż 41 lat i druga połowa ma 
więcej niż 41 lat. Wysoka i 
rosnąca wartość wskaźnika może 
świadczyć o narastaniu 
zagrożenia demograficznego, 
jakim jest proces starzenia się 
społeczeństwa (obszary 
rozwinięte, gdzie obserwuje się 
niską dzietność i długie trwanie 
życia) 

Kategoria: Rynek pracy 
2. 

Liczba 
długotrwale 
bezrobotnych 
w % 
bezrobotnych 
ogółem 

65,6% 61,5% 

Zjawisko bezrobocia jest 
zjawiskiem społecznym, 
mającym znaczący wpływ na 
ekonomiczną i psychospołeczną 
sferę życia człowieka, a jego 
odczuwalne skutki wiążą się z 
naturą ekonomiczną – utratą 
źródła dochodu, zubożeniem, w 
dalszej kolejności z problemami 
społecznymi, a nawet 
przestępczością. Często 
prowadzi do rozpadu rodziny, a 
dzieci powielają negatywne 
wzorce w dorosłym życiu. 

Kategoria: Pomoc społeczna 
3. Liczba osób 

korzystających 
ze świadczeń 
pomocy 
społecznej w 
przeliczeniu na 
100 osób wg 
miejsca 
zamieszkania 

Gamrat 44,9 

6,1 

Wskaźnik ten bezpośrednio 
odzwierciedla problemy 
społeczne, głównie ubóstwo, 
bezrobocie, bezradność ws. 
opiekuńczo – wychowawczych, 
alkoholizm i narkomanię, 
długotrwałą lub/i ciężką chorobę 
czy niepełnosprawność. 

Gądki 27,4 
Kopernika 20,3 
Mickiewicza 29,0 
Rafineria 23,7 
Sobniów 10,9 
Śródmieście 30,8 
Ulaszowice 29,0 

Kategoria: Edukacja 
4. Egzamin 6-

klasisty 

65,7% 67,7% 

Zdecydowano się na wybór tego 
wskaźnika ze względu na jego 
przydatność w sferze zagadnień 
społecznych, gdyż podnoszenie 
jakości zasobów ludzkich, a tym 
samym rozwiązywaniu 
problemów społecznych, 
stanowi jakość i poziom edukacji 
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Lp. Nazwa 
wskaźnika 

Wartość 
średnia dla 

obszaru 
rewitalizacji 

Wartość referencyjna 
dla województwa 
podkarpackiego 

Uzasadnienie wyboru 
wskaźnika 

rozumianej jako wychowanie, 
wykształcenie, nauka oraz 
zdobywanie wiedzy i 
umiejętności. Istotnym jest, aby 
lokalna społeczność miała równy 
dostęp do wiedzy przez całe 
życie i usługa ta była świadczona 
na wysokim poziomie. 

Kategoria: Integracja społeczna 
5. Frekwencja w 

wyborach do 
organów 
stanowiących 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego: 
rady gminy na 
terenie 
województwa 
podkarpackiego 

46,05% 50,87% 

Wybór tego wskaźnika jest 
nierozerwalnie związany z 
kwestią zobrazowania poziomu 
aktywności społecznej w 
mieście. Wybór wynika również z 
faktu, iż istnieje głęboka 
potrzeba integrowania 
społeczności lokalnej, 
formowania postaw i inicjatyw 
lokalnych. 

Kategoria: Uwarunkowania przestrzenne 
6. 

Liczba 
budynków 
mieszkalnych 
zamieszkałych, 
wybudowanych 
przed rokiem 
1989 w relacji 
do ogólnej 
liczby 
budynków 
mieszkalnych 
zamieszkałych 

Gamrat 100,00% 

76,36% 

Wybrany wskaźnik najlepiej 
charakteryzuje tkankę 
budownictwa mieszkaniowego 
oraz skalę problemów z 
postępującą degradacją 
obiektów mieszkaniowych. Wraz 
z upływem czasu każdy obiekt 
budowlany ulega częściowej 
degradacji technicznej czy też 
zmianie ulegają technologię 
zagospodarowania przestrzeni. 
Ponadto, występuje na terenie 
miasta głęboka potrzeba działań 
termomodernizacyjnych czy 
zagospodarowania terenów i 
przestrzeni przy budynkach 
wielorodzinnych  

Gądki 80,00% 
Kopernika 94,16% 
Mickiewicza 91,98% 
Rafineria 88,41% 
Sobniów 78,92% 
Śródmieście 92,71% 
Ulaszowice 87,54% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Instrukcji przygotowania Programów Rewitalizacji w zakresie 

wsparcia w ramach Regionalnego Programu Rewitalizacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

Delimitacji obszarów zdegradowanych dokonano przy uwzględnieniu podziału terytorialnego Miasta 

Jasła na osiedla. Analizie poddano 15 osiedli, wśród nich wymienić należy: Gamrat, Gądki, Kopernika, 

Mickiewicza, Rafineria, Sobniów i Ulaszowice. 
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Dodatkowymi kryteriami wyboru wyznaczonych obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do 

rewitalizacji była charakterystyka danego obszaru, np. występowanie typowych blokowisk, gdzie 

kumulują się negatywne zjawiska (ubóstwo, bezrobocie, przestępczość), terenów pokolejowych, 

popegeerowskich czy dawnych wysypisk śmieci, możliwość kontynuacji działań rewitalizacyjnych 

z poprzedniej perspektywy, a także potencjały tkwiące w danym obszarze, które zostały opisane 

w tabeli dotyczącej analizy problemów i potencjałów wyznaczonych obszarów rewitalizacji. 
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2. ANALIZAPROBLEMÓW I POTENCJAŁÓW 

Na podstawie uzyskanych danych statystycznych, a także przeprowadzonych konsultacji społecznych 

i spotkań, opracowano tabelę zidentyfikowanych problemów oraz potencjały wyznaczonych obszarów 

rewitalizacji na terenie Miasta Jasła. 

Tabela 34. Zidentyfikowane problemy i potencjały wyznaczonych obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Jasła 

Obszar Problemy Potencjały 

SFERA SPOŁECZNA 

GAMRAT 

1. Wysoki wskaźnik mediany wieku – 
starzejące się społeczeństwo 
2. Wysoki poziom bezrobocia 
długotrwałego 
3. Wysoki wskaźnik liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej – 
zagrożenie powstawania i dziedziczenia 
patologii społecznych (najczęstsze 
powody korzystania z pomocy społecznej 
to: ubóstwo, bezradność ws. opiekuńczo – 
wychowawczych, alkoholizm i 
niepełnosprawność) 
4. Niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego 
5. Niska jakość edukacji najmłodszej 
młodzieży 
6. Niski poziom integracji społecznej 
7. Brak miejsc rozrywki i integracji 
mieszkańców, a także niewystarczająca 
oferta spędzania wolnego czasu 

1. Działalność placówek 
oświatowych 

CENTRALNY 
ZACHÓD 
(Osiedle Gądki) 

1. Wysoki wskaźnik mediany wieku – 
starzejące się społeczeństwo 
2. Wysoki poziom bezrobocia 
długotrwałego 
3. Wysoki wskaźnik liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej – 
zagrożenie powstawania i dziedziczenia 
patologii społecznych (najczęstsze 
powody korzystania z pomocy społecznej 
to: ubóstwo, alkoholizm i 
niepełnosprawność) 
4. Niska jakość edukacji najmłodszej 
młodzieży 
5. Niski poziom integracji społecznej 

1. Działalność placówek 
oświatowych 
2. Zaplecze sportowo – 
rekreacyjne (zaplecze MOSiR, 
tor BMX) 

CENTRALNY 
WSCHÓD 
 

1. Systematycznie malejący udział osób w 
wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym 

1. Działalność placówek 
oświatowych 
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Obszar Problemy Potencjały 

 
(Osiedla: 
Kopernika, 
Mickiewicza, 
Śródmieście) 

2. Wysoki wskaźnik mediany wieku – 
starzejące się społeczeństwo 
3. Ujemny przyrost naturalny 
4. Wysoki poziom bezrobocia 
długotrwałego 
5. Wysoki wskaźnik udziału bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym 
6. Wysoki wskaźnik liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej – 
zagrożenie powstawania i dziedziczenia 
patologii społecznych (najczęstsze 
powody korzystania z pomocy społecznej 
to: ubóstwo, bezradność ws. opiekuńczo – 
wychowawczych, alkoholizm i 
niepełnosprawność) 
7. Niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego 
8. Niska jakość edukacji najmłodszej 
młodzieży 
9. Niski poziom integracji społecznej 

2. Duży kapitał społeczny 
ludności zamieszkującej na 
obszarze rewitalizacji 
3. Cykliczne imprezy integrujące 
mieszkańców, np. Jasło – winne 
klimaty 

RAFINERIA 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 

1. Wysoki wskaźnik mediany wieku – 
starzejące się społeczeństwo 
2. Ujemny przyrost naturalny 
3. Wysoki poziom bezrobocia 
długotrwałego 
4. Wysoki wskaźnik udziału bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym 
5. Wysoki wskaźnik liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej ze 
względu na niepełnosprawność 
6. Niska jakość edukacji młodzieży 
najmłodszej 
7. Niski poziom integracji społecznej 

1. Działalność placówek 
oświatowych 
2. Zaplecze sportowo - 
rekreacyjne 

ULASZOWICE 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 

1. Wysoki wskaźnik mediany wieku – 
starzejące się społeczeństwo 
2. Wysoki poziom bezrobocia 
długotrwałego 
3. Wysoki wskaźnik udziału bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym 
4. Wysoki wskaźnik liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej – 
zagrożenie powstawania i dziedziczenia 
patologii społecznych (najczęstsze 
powody korzystania z pomocy społecznej 
to: ubóstwo, bezradność ws. opiekuńczo – 
wychowawczych, alkoholizm i 
niepełnosprawność) 

1. Działalność placówek 
oświatowych, w tym wyższej 
uczelni 
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Obszar Problemy Potencjały 

5. Niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego 
6. Niska jakość edukacji młodzieży 
najmłodszej 
7. Niski poziom integracji społecznej 

SOBNIÓW 

1. Wysoki wskaźnik mediany wieku – 
starzejące się społeczeństwo 
2. Wysoki poziom bezrobocia 
długotrwałego 
3. Wysoki wskaźnik liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej 
4. Niska jakość edukacji młodzieży 
najmłodszej 
5. Niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego 

1. Działalność placówki 
oświatowej 
2. Obecność ośrodka 
rekreacyjnego „Przystanek 
Kwiatowa” 

SFERA GOSPODARCZA 

GAMRAT 

1. Małe zróżnicowanie oferty w zakresie 
handlu i usług 
2. Niedostateczne zagospodarowanie 
przestrzeni i budynków mogących pełnić 
funkcję handlową i usługową 
3. Niskie dochody mieszkańców 

1. Lokalizacja dużych 
przedsiębiorstw, działających 
na skalę kraju 
2. Dobrze działająca sfera 
przemysłu 
3. Dostępność atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych 

CENTRALNY 
ZACHÓD 

1. Brak bazy handlowo – usługowej 
związanej z obiektami sportowymi 

1. Stworzenie warunków dla 
działalności gospodarczej 
związanej z obiektami 
sportowymi 

CENTRALNY 
WSCHÓD 

1. Niedostateczne wykorzystanie tradycji 
historycznej i dziedzictwa kulturowego do 
inicjatyw gospodarczych 
2. Brak miejsca o charakterze 
centrotwórczym w zakresie handlu i usług  

1. Rosnąca liczba 
przedsiębiorstw 
zarejestrowanych na terenie 
miasta 
2. Rozwinięta mikro-
przedsiębiorczość 
3. Wsparcie ze strony miasta 
dla działalności 
agroturystycznej i wytwórców 
produktów lokalnych 

RAFINERIA 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 

1. Niskie dochody mieszkańców 1. Lokalizacja dużych 
przedsiębiorstw na terenie po 
dawnej Rafinerii Jasło 
2. Koncentracja obiektów 
handlowych 

ULASZOWICE 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 

1. Niskie dochody mieszkańców 1. Wzrastające znaczenie 
lokalnego rzemiosła i 
wytwórczości 

SOBNIÓW 

1. Brak bazy hotelowo – gastronomicznej w 
okolicach obiektu rekreacyjnego 
„Przystanek Kwiatowa” 

1. Stworzenie warunków dla 
wydłużenia czasu pobytu 
turystów – opracowanie oferty 
turystycznej i kulturalnej 
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Obszar Problemy Potencjały 

 
 

SFERA PRZESTRZENNO – FUNCKJONALNA I TECHNICZNA 

GAMRAT 

1. Teren przemysłowy 
2. Brak funkcjonalnego zagospodarowania 
przestrzeni osiedlowej 
3. Brak estetycznego i funkcjonalnego 
zagospodarowania przestrzeni 
międzyblokowych, poprzemysłowych 
budynków mieszkalnych 
4. Występowanie barier architektonicznych 
dla osób z niepełnosprawnościami 
5. Postępująca degradacja techniczna 
obiektów zabudowy wielorodzinnej oraz 
obiektów użyteczności publicznej  
6. Niska efektywność energetyczna 
budynków mieszkalnych 
7. Występowanie blokowisk, 
wybudowanych przed 1989 r. 

1. Koncentracja obiektów 
mieszkalnictwa 
wielorodzinnego 

CENTRALNY 
ZACHÓD 

1. Niedostatecznie rozwinięta 
infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

1. Koncentracja obiektów 
sportowych 

CENTRALNY 
WSCHÓD 

1. Tereny pokolejowe 
2. Brak spójnego systemu komunikacji  
3. Niedostateczny stan techniczny oraz 
niefunkcjonalny układ infrastruktury 
dworcowej zarówno dworca 
autobusowego, jak i kolejowego 
4. Brak miejsc parkingowych 
5. Postępująca degradacja techniczna 
obiektów zabudowy wielorodzinnej 
6. Występowanie barier architektonicznych 
dla osób z niepełnosprawnościami w 
otoczeniu budynków mieszkalnych 
7. Występowanie blokowisk, 
wybudowanych przed 1989 r. 

1. Położenie przy ważnych 
szlakach komunikacyjnych przy 
drogach krajowych:28 i 73 oraz 
liniach kolejowych: 106, 108 
2. Lokalizacja licznych 
obiektów ochrony zdrowia, 
oświaty, usługowo – 
handlowych, kulturowych, 
religijnych i innych 
3. Bogate dziedzictwo 
kulturowe i duży zasób 
obiektów zabytkowych 
wpisanych do rejestru 
zabytków województwa 
podkarpackiego (13 obiektów) 

RAFINERIA 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 

1. Teren przemysłowy 
2. Niedostateczna infrastruktura obiektów 
sportowo – rekreacyjnych 
3. Niezagospodarowana przestrzeń obiektu 
przy ul. 3-Maja 95 

1. Położenie przy ważnym 
szlaku komunikacyjnym jakim 
jest droga krajowa nr 28 
2. Koncentracja obiektów 
handlowo - usługowych 

ULASZOWICE 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 

1. Teren popegeerowski 1. Osiedle zabudowy 
wielorodzinnej 

SOBNIÓW 

1. Teren po dawnym wysypisku śmieci 
2. Niedostateczna i niewykorzystana 
infrastruktura sportowo - rekreacyjna 

1. Osiedle zabudowy 
wielorodzinne 
2. Niedostatecznie 
wykorzystany obiekt 
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Obszar Problemy Potencjały 

rekreacyjno – sportowy 
„Przystanek Kwiatowa” 
 
 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

GAMRAT 1. Nieurządzone skwery, fragmenty zieleni 
na terenach publicznych 
2. Położenie na obszarach zagrożonych 
występowaniem powodzi 
3. Przekroczenie dopuszczalnego stężenia 
rocznego pyłu zawieszonego PM10 w 2014 
roku 

1. Walory przyrodnicze 
2. Bliska lokalizacja cieków 
wodnych: Jasiołki, Ropy, 
Wisłoki 

CENTRALNY 
ZACHÓD 
CENTRALNY 
WSCHÓD 
RAFINERIA 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 
ULASZOWICE 
POŁUDNIOWY 
WSCHÓD 
SOBNIÓW 

Źródło: Opracowanie własne. 

Poniżej wskazano skalę i charakter zdiagnozowanych potrzeb, które określają zakres działań 

rewitalizacyjnych: 

W sferze społecznej to: 

1. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i ulepszenie oferty kulturalnej – 

zdiagnozowane potrzeby dotyczą przede wszystkim zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz 

poprawy warunków technicznych obiektów poprzez nadanie im nowych lub przywrócenie funkcji z 

zakresu kultury, rekreacji i wypoczynku. 

2. Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu – potrzeba zapewnienia mieszkańcom lepszych 

warunków zatrudnienia (wyeliminowanie bezrobocia długotrwałego) poprzez działania np. projektu E-

migracja. 

3. Zapewnienie udziału w życiu społecznym seniorom, osobom niepełnosprawnym czy też osobom 

zagrożonym wykluczeniem z powodu ubóstwa – konieczne jest zwiększenie usług opiekuńczych oraz 

organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego (zaspokajanie ich potrzeb kulturalno – 

społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych poprzez organizowanie cyklicznych imprez i spotkań 

integracyjnych czy warsztatów międzypokoleniowych). 
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4. Przeciwdziałanie odpływowi młodych i wykwalifikowanych mieszkańców – występuje silna potrzeba 

zatrzymania odpływu kapitału ludzkiego do większych miast. Koniecznym staje się tworzenie 

atrakcyjnych warunków zatrudnienia poprzez tworzenie warunków do rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości, tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości poprzez różnego rodzaju programy 

edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości, które by aktywizowały młodzież na rynku pracy i tym samym 

wyzwalały chęć pozostania na lokalnym rynku pracy. 

W sferze gospodarczej to: 

1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i działalności gospodarczych mieszkańców na obszarze 

rewitalizacji – zidentyfikowane potrzeby w zakresie uporządkowania oraz estetycznego 

i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznych do rozwoju i różnicowania prowadzonych 

działalności. 

W  sferze przestrzenno – funkcjonalnej i technicznej oraz środowiskowej to: 

1. Połączenie funkcjonalno – przestrzenne i zwiększenie funkcjonalności układów komunikacyjnych – 

istnieje konieczność stworzenia funkcjonalnego i bezpiecznego systemu przestrzeni publicznych dla 

wzrostu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców. 

2. Uporządkowanie oraz stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i międzyblokowych 

sprzyjających aktywności mieszkańców – zauważa się szereg potrzeb związanych z poprawą estetyki, 

funkcjonalności i bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz pomiędzy przestrzeniami 

międzyblokowymi m.in. poprzez tworzenie elementów małej architektury, a także likwidowanie barier 

architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

3. Zatrzymanie postępującej degradacji technicznej i/lub poprawa efektywności energetycznej 

zasobów mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej – zidentyfikowano na terenie obszaru 

rewitalizacji zdegradowane i częściowo nieużytkowane budynki będące w zasobach miasta, które 

wymagają przeprowadzenia kapitalnego remontu i przywrócenia bądź nadania im funkcji społecznych, 

symbolicznych czy tez integracyjnych. 
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3. DELIMINATACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO 
REWITALIZACJI 

Wyłonienie obszarów zdegradowanych nastąpiło na podstawie przeprowadzonej diagnozy 

społeczno – gospodarczo – przestrzennej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o rewitalizacji 

z dnia 9 października 2015 r. oraz analizy problemów i potencjałów. Wyznaczony obszar zdegradowany 

i rewitalizacji zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej Jasła Nr XXIV/218/2016 z dnia 11 kwietnia 

2016 r. 

Zasięg każdego z obszarów wyznaczony został przy zastosowaniu następujących założeń: 

 jest to terytorium ograniczone przestrzennie, tj. obejmujące najbardziej zdegradowane tereny 

Miasta Jasła, 

 proces delimitacji przestrzennej obszarów zdegradowanych został ustalony przez samorząd, w 

oparciu o indywidualne kryteria oraz na podstawie wniosków, które wpłynęły w wyniku 

konsultacji społecznych, 

 delimitacja przestrzenna obszarów zdegradowanych dokonana została w oparciu o zasadę, że 

rewitalizacja powinna być prowadzona tam, gdzie występuje nasilenie niepożądanych zjawisk 

i gdzie koncentracja problemów jest najsilniejsza. 

W wyniku wszystkich konsultacji przyjęto za obszar zdegradowany pięć obszarów: obszar 

Centralny, obszar Gamrat, obszar Rafineria, obszar Ulaszowice oraz obszar Sobniów. W poniższej tabeli 

przedstawiono charakterystykę liczbową każdego obszaru ze względu na jego powierzchnięi liczbę 

ludności go zamieszkującej (stan na dzień 15 września 2015 r.). 

Tabela 35. Powierzchnia i liczba ludności obszarów zdegradowanych Miasta Jasła 

Nazwa obszaru zdegradowanego Powierzchnia obszaru 

[ha] 

Liczba mieszkańców na danym 

obszarze na dzień 15.09.2015 r. 

Obszar Centralny 380,30 19 644 

Obszar Gamrat 69,00 1 462 

Obszar Rafineria 50,00 1 261 

Obszar Ulaszowice 146,00 503 

Obszar Sobniów 87,90 285 

RAZEM: 733,20 23 155 

Powierzchnia Miasta Jasła wynosi 3 652 ha. Liczba ludności Jasła na dzień 15.09.2015 r. wynosi 35 970 osób. 

Powierzchnia obszarów zdegradowanych wynosi 733,20 ha, co stanowi 20,08% powierzchni Miasta. 

Na obszarach zdegradowanych zamieszkuje 23 155 osób, co stanowi 64,37% ogółu mieszkańców Jasła. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Jaśle. 

Natomiast ze względu na przekroczenie ustawowych wskaźników dotyczących obszaru 

rewitalizacji, zawężono obszar rewitalizacji w celu spełnienia wymogów określonych w Ustawie 

o rewitalizacji, tj. obszar rewitalizacji nie może przekraczać łącznie 20% powierzchni miasta i nie 

powinien być zamieszkiwany przez więcej jak 30% ogółu mieszkańców miasta. Zmiany, które zaszły 

w stosunku do pierwotnej wersji założeń powierzchni i ludności obszaru rewitalizacji nastąpiły również 

w skutek przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych oraz podjęciu ostatecznej decyzji przez 

władze samorządowe miasta. Charakterystykę obszaru rewitalizacji przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 36. Powierzchnia i liczba ludności obszarów rewitalizowanych Miasta Jasła 

Nazwa obszaru rewitalizacji Powierzchnia obszaru 

[ha] 

Liczba mieszkańców na danym 

obszarze na dzień 15.09.2015 r. 

Obszar Centralny – Zachód 80,30 1 496 

Obszar Centralny – Wschód 130,80 5 228 

Obszar Gamrat 69,00 1 461 

Obszar Rafineria Południowy – Wschód 29,00 55 

Obszar Ulaszowice Południowy – Wschód 117,00 496 

Obszar Sobniów 87,90 285 

RAZEM: 514,00 9 021 

Powierzchnia Miasta Jasła wynosi 3 652 ha. Liczba ludności Jasła na dzień 10.12.2015 r. wynosi 35 885 osób. 

Powierzchnia obszarów zdegradowanych wynosi 514,00 ha, co stanowi 14,07% powierzchni Miasta. 

Na obszarach zdegradowanych zamieszkuje 9 021 osób, co stanowi 25,14% ogółu mieszkańców Jasła. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Jaśle. 

3.1. OBSZAR CENTRALNY – ZACHÓD 

Granicami obszaru Centralny – Zachód są: część Osiedla Gądki: Park Linowy i tor BMX wraz 

z otoczeniem oraz obszar na Osiedlu Mickiewicza ograniczony: ul. Szopena, ul. Sikorskiego, 

ul. Krasińskiego, ul. Szkolną, ul. Mickiewicza, prawym brzegiem rzeki Wisłoki, prawym brzegiem rzeki 

Ropy. Wyznaczony obszar obejmuje powierzchnię 80,30 ha. Delimitację obszaru Centralny – Zachód 

prezentuje Mapa nr 2. 
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Mapa 2. Obszar rewitalizacji Centralny - Zachód 

 

Legenda: 

/////////////// obszar rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.2. OBSZAR CENTRALNY – WSCHÓD 

Granicami obszaru Centralny – Wschód są: część Osiedla Kopernika oraz Osiedle Śródmieście 

ograniczone: od wiaduktu kolejowego w ciągu 3 Maja, do ul. M. Kopernika (teren rekreacyjny tzw. 

„Miasteczko Ruchu Drogowego”), wracając do ul. 3 Maja, wzdłuż ul. 3 Maja (obejmując obiekty 

„Strasznego Dworu”), ul. Baczyńskiego, ul. 3 Maja, ul. Dworcowa, ul. Staszica, ul. 1 Maja, ul. Ducala, ul. 

3 Maja, ul. Czackiego, ul. Bednarska, ul. Jagiełły, do rzeki Jasiołki, lewy brzeg rzeki Jasiołki, granica 

Osiedla Śródmieście – Sobniów, granice Osiedli Śródmieście – Górka Klasztorna, ul. Grunwaldzka, 

ul. Kolejowa, do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja. Wyznaczony obszar obejmuje powierzchnię 

130,80 ha. Delimitację obszaru Centralny – Wschód prezentuje Mapa nr 3. 
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Mapa 3. Obszar rewitalizacji Centralny - Wschód 

 

Legenda: 

/////////////// obszar rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.3. OBSZAR GAMRAT 

Granicami obszaru Gamrat są: Osiedle Gamrat – część mieszkaniowa Osiedla oraz teren 

zakładu: Park Przemysłowy – na zachód od ul. Mickiewicza. Wyznaczony obszar obejmuje 69,00 ha. 

Delimitację obszaru Gamrat prezentuje Mapa nr 4. 
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Mapa 4. Obszar rewitalizacji Gamrat 

 

Legenda: 

/////////////// obszar rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.4. OBSZAR RAFINERIA POŁUDNIOWY – WSCHÓD 

Granicami obszaru Rafineria Południowy – Wschód są: część Osiedla Rafineria ograniczona: od 

mostu kolejowego na rzece Wisłoce wzdłuż torów kolejowych w kierunku zachodnim, przejście przez 

tory kolejowe w kierunku południowym na wysokości budynku Zarządu Lotos Infrastruktura S.A., 

równolegle do ul. 3 Maja do granicy miasta, ul. 3 Maja, ul. Sportowa, granica Osiedli Rafineria – Gądki, 

lewy brzeg rzeki Wisłoki na południe do mostu kolejowego. Wyznaczony obszar obejmuje 

powierzchnię 29,00 ha. Delimitację obszaru Rafineria Południowy – Wschód prezentuje Mapa nr 5. 
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Mapa 5. Obszar rewitalizacji Rafineria Południowy - Wschód 

 

Legenda: 

/////////////// obszar rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.5. OBSZAR ULASZOWICE POŁUDNIOWY – WSCHÓD 

Granicami obszaru Ulaszowice Południowy – Wschód są: część Osiedla Ulaszowice 

ograniczona: ul. Na Kotlinę, granicą miasta, granicą Osiedla Ulaszowice – Brzyszczki oraz Ulaszowice – 

Hankówka, ul. Piłsudskiego, prawy brzeg rzeki Jasiołki do mostu w ciągu ul. K. Wielkiego, 

ul. K. Wielkiego, ul. Lwowska. Wyznaczony obszar obejmuje powierzchnię 117,00 ha. Delimitację 

obszaru Ulaszowice Południowy – Wschód prezentuje Mapa nr 6. 
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Mapa 6. Obszar rewitalizacji Ulaszowice Południowy - Wschód 

 

Legenda: 

/////////////// obszar rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.6. OBSZAR SOBNIÓW 

Granicami obszaru Sobniów są: część Osiedla Sobniów i Górka Klasztorna: teren byłego 

wysypiska odpadów komunalnych i dawnych wyrobisk oraz teren obiektów sportowych na Osiedlu 

Sobniów. Wyznaczony obszar obejmuje powierzchnię 87,90 ha. Delimitację obszaru Sobniowa 

prezentuje Mapa nr 7. 
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Mapa 7. Obszar rewitalizacji Sobniów 

 

Legenda: 

/////////////// obszar rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne. 
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4. POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej zgodnej z Instrukcją przygotowania Programów 

Rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, można stwierdzić, iż wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie 

Miasta Jasła charakteryzuje się sześcioma, wspólnymi, jednorodnymi wskaźnikami dla wszystkich 

wyznaczonych obszarów, dla których wartości są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla 

województwa podkarpackiego (tabela nr 1.). Wskazują one na kluczowe problemy zdiagnozowane na 

etapie delimitacji obszaru zdegradowanego, których rozwiązanie/zniwelowanie wpisuje się w ogólne 

cele rewitalizacji. 

Starzenie się społeczeństwa miasta 

Obszar rewitalizacji charakteryzował się w 2014 roku problemami w następującym zakresie: 

zaobserwować można było proces starzenia się społeczeństwa czego dowodem był wyższy wynik 

mediany wieku aniżeli mediana wieku dla województwa podkarpackiego (kategoria: demografia).  

Zachodzące procesy starzenia się społeczeństwa widoczne są bardzo wyraźnie w Mieście Jaśle. Wpływ 

na ten proces miały migracje poza miasto ludzi w wieku produkcyjnym (w mieście pozostają starsi). 

Wzrost liczby osób w wieku senioralnym oznacza zapotrzebowanie na zajęcia i usługi tej grupy 

społecznej – zaczynając od służby zdrowia, a kończąc na ofercie kulturalnej i rozrywkowej. Istotne jest 

również podtrzymywanie aktywności tej grupy społecznej, w tym aktywności fizycznej i intelektualnej. 

Znaczna liczba długotrwale bezrobotnych niepodejmujących żadnej aktywności zawodowej 

Szczególną kategorię bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne. W 2014 roku w Jaśle 

zamieszkiwało 1 625 osoby długotrwale bezrobotnych, co stanowiło 65,6% zarejestrowanych 

bezrobotnych i była ona wyższa od wskaźnika referencyjnego dla województwa podkarpackiego o 4,1 

pkt. procentowego. 

Znaczny odsetek długotrwale bezrobotnych jest bardzo niepokojącym zjawiskiem ponieważ 

w perspektywie strategicznej zjawisko to może negatywnie wpływać na potencjał i dynamikę rozwoju 

gospodarczego. Oznacza bowiem, że na potencjalnym rynku pracy jest znaczna grupa osób, które 

z różnych przyczyn nie podejmują aktywności zawodowej. Powodami, dla których osoby te nie 

podejmują aktywności zawodowej mogą być związane z różnicami w oczekiwaniach pracodawców 

i umiejętności osób bezrobotnych, jak też niedostosowaniem oferty rynku pracy do oczekiwań 

i aspiracji mieszkańców miasta. 
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Ryzyko wykluczenia społecznego znacznej części mieszkańców spowodowanego ubóstwem 

W 2014 roku z pomocy społecznej korzystało 9 297 rodzin jasielskich, z czego największy udział 

stanowiło osiedle Mickiewicza (25,5%), następnie osiedle Kopernika (15,3%), Śródmieście (14,9%) oraz 

Ulaszowice (11,3%) – opieką społeczna objęto tam łącznie 6 227 rodzin. Natomiast, na pozostałych 

osiedlach planowanych do rewitalizacji liczba osób w rodzinach korzystających w Jaśle z opieki 

społecznej kształtowała się następująco: Gamrat – 641 osób, Gądki – 299 osób, Rafineria – 292 osób, 

Sobniów – 209 osób. 

Główne założenia polityki społecznej zostały określone w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2013 – 2018, którego cele zostały opisane w czwartym rozdziale 

niniejszego dokumentu. Zgodnie z powyższym dokumentem na uwagę zasługują działania zmierzające 

przeciwdziałaniu bezrobociu, pomoc osom niepełnosprawnym, zapobieganie przestępczości, pomoc 

rodzinom i dzieciom, u których zdiagnozowano problemy opiekuńczo – wychowawcze, a także 

zapewnianie lepszej jakości usług w zakresie edukacji, kultury, zdrowia, bezpieczeństwa, sportu i 

rekreacji. 

Działanie, które będą podejmowane w ramach zadań rewitalizacyjnych wykazywać będą ścisłą 

komplementarność do zadań realizowanych w ramach wyżej wymienionego dokumentu. 

Niewystarczająca jakość edukacji 

Problemem jest również niedostateczna jakość kształcenia młodych ludzi (kategoria: edukacja). 

Odnotowany wynik sprawdzianu 6-klasisty jest niższy od średniej referencyjnej dla województwa 

podkarpackiego. 

Niska aktywność społeczna 

Istotnym negatywnym zjawiskiem, szczególnie w kontekście rewitalizacji, jest także niska frekwencja 

w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rady gminy (kategoria: 

integracja społeczna). W porównaniu z innymi jednostkami, mieszkańcy Jasła jawią się jako osoby 

mniej chętnie uczestniczące w wyborach samorządowych. Podczas wyborów w analizowanym okresie 

odsetek uczestniczących w nich mieszkańców miasta był niższy niż frekwencja w skali województwa. 

Brak bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania spowodowany ubóstwem i niepełnosprawnością 

W trakcie analizy wskaźnikowej wykazano, że stan techniczny obiektów mieszkaniowych jest 

niezadowalający. Stan techniczny obiektów mieszkalnych należy ocenić jako zły. Tym samym wśród 
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działań rewitalizacyjnych, jakie powinny być podejmowane w ramach programu rewitalizacji, poprawa 

stanu technicznego obiektów mieszkalnych powinna zająć wysoką pozycję.  

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się występowaniem blokowisk, w których kumulują się 

negatywne zjawiska takie jak ubóstwo, bezrobocie czy przestępczość. Jest tak w przypadku osiedla 

Gamrat (obszar Gamrat) a także osiedla Kopernika, Mickiewicza (obszar Centralny Wschód) czy osiedla 

Rafineria (obszar Rafineria Południowy Wschód). 

Występowanie dużych obiektów tzw. wielkiej płyty ma miejsce w sąsiedztwie terenów przemysłowych 

(tak jest w przypadku osiedla Gamrat i osiedla Rafinerii, obszar Gamrat i obszar Rafineria Południowy 

Wschód) oraz terenów pokolejowych w samym centrum miasta (osiedle Kopernika; obszar Centralny 

Wschód). 

W związku ze zdiagnozowanymi na terenie rewitalizacji problemów w sferze szczególnie społecznej, 

przestrzenno - funkcjonalnej oraz środowiskowej zaplanowano takie działania rewitalizacyjne, które 

pozwolą na wyeliminowanie zjawisk, które spowodowały degradację i wzmocnienie potencjału 

rozwojowego obszaru. Zaplanowano takie działania na terenie rewitalizacji, które będą stanowiły 

centrum życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego. Zmiany w obszarze rewitalizacji będą więc 

korzystnie oddziaływać na cały obszar Miasta Jasła. 

Dodatkowo, dla wyznaczonych obszarów rewitalizacji została przeprowadzona pogłębiona diagnoza, 

która została wykonana na podstawie umowy nr FE.042.10.5.1.2016. W wyniku zawartej umowy 

powstały trzy dokumenty, w których opisane są m.in. problemy, z którymi boryka się Miasto Jasło: 

1. Zadanie 1. Przeprowadzenie analizy danych zastanych (desk research) odnoszących się do 

miasta Jasła; 

2. Zadanie 2. Pogłębiona analiza kwestii społecznych oraz zjawisk gospodarczych, przestrzenno – 

funkcjonalnych, środowiskowych oraz technicznych w odniesieniu do planowanych w 

Gminnym Programie Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 kluczowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, w. 2. 

3. Zadanie 3. Rozwiązywanie problemów na terenie obszaru zdegradowanego – wnioski 

i rekomendacje dla władz samorządowych Jasła, w. 2_24.04.2017 r. 

Pogłębiona diagnoza została przeprowadzona za pomocą badania jakościowego, którego celem była 

subiektywna ocena zebranego materiału badawczego. Dzięki temu badaniu Miasto Jasło dysponuje 

rezultatem analizy problemowej wraz z określeniem lokalizacji i natężenia występowania negatywnych 

zjawisk społecznych i pozostałych. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ujednoliconego 

kwestionariusza ankiety, składającego się z 9 pytań zamkniętych typu kafeteria i metryczki. Pytania 
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zostały szczegółowo opisane w zakresie problemów, potrzeb grup adresowych i planów rewitalizacji. 

Natomiast, wybór respondenta jest odzwierciedleniem rezultatu oceny grupy poprzez fakt dokonania 

wskazania (wyboru) i jego rangę (punktację) lub przez fakt dokonania wskazania (gdy ranga lub 

znaczenie zagadnienia mierzone jest przez częstotliwość wskazań respondentów z danej grupy). W 

wyniku czego powstaje obraz opinii (ocen, wyborów) grupy – traktowanej jako próba, która 

reprezentuje całą grupę mieszkańców danego podobszaru. 

Jak stwierdza autorka powyższych opracowań, najpoważniejszym problemem miasta jest utrata 

kapitału ludzkiego, co przekłada się na systematyczne utratę kapitału społecznego miasta. Czynnikami 

negatywnie wpływającymi na ten proces, to m.in. utrata potencjału najzdolniejszych uczniów, migracje 

osób posiadających najcenniejsze kompetencje oraz brak strategii wykorzystywania wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia ludzi starszych, z czym wiąże się niska aktywność zawodowa i edukacyjna 

seniorów. Oprócz tego, wśród wszystkich grup wiekowych, poza najmłodszymi, zdiagnozowane zostało 

zjawisko relatywnie niskiej oceny wartości jaką jest bezinteresowność potencjalnie zmniejszająca 

skłonność do podjęcia aktywności wolontaryjnej oraz przeciętnie niższa niż w Polsce skłonność do 

zrzeszania się. 

Analiza danych zastanych prowadzi do wniosku, że kolejnym poważnym problemem Miasta Jasła jest 

utrata mieszkańców. Spadek liczby ludności dotyka wszystkich miast średniej wielkości położonych 

w województwie podkarpackim. Mediana zbioru wartości wskaźnika zmiany ludności, dla dekady lat 

2006 – 2015 i 11 miast, które odnotowały spadek ludności, wynosi minus 24,7/1 000 mieszkańców. 

Jasło z wartością: minus 48,9 znajduje się w grupie miast o zdecydowanie ponadprzeciętnej dynamice 

spadku ludności. W Jaśle postępuje zmiana struktury mieszkańców. Jak pokazują dane statystyczne 

GUS rośnie dominacja kobiet w starszych grupach wiekowych, a szczególnie wśród osób sędziwych, 

wśród których, w grupie wiekowej powyżej 85 lat kobiety stanowią prawie ¾. Wśród seniorów 

przeważa pogląd, że miejsce spędzania wolnego czasu i polem do kontaktów społecznych dla osób 

w tym wieku stanowi dom – 80%. 

Do słabych stron miasta zarówno społecznych, jak i gospodarczych zaliczono wysoką stopę bezrobocia, 

które jest powiązane z brakiem atrakcyjnych warunków do zatrudnienia ludzi młodych, niskimi 

kwalifikacjami osób bezrobotnych, niedostosowaniem oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku 

pracy oraz wysokim saldzie tymczasowej emigracji zarobkowej. Świadczy o tym przeprowadzone 

badanie ankietowe. W poszczególnych podobszarach odpowiedź ta uzyskała następującą punktację 

(ranking punktowy wyższy od mediany): Centralny Wschód – 60 pkt. przy medianie równej 49,5 pkt., 

Centralny Zachód – 112 pkt. (mediana: 98,5 pkt.), Gamrat – 48 pkt. (mediana: 38,5 pkt.), Rafineria 
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Południowy – Wschód – 61 pkt. (mediana: 46 pkt.), Sobniów – 111 (mediana: 72,5 pkt.), Ulaszowice 

Południowy – Wschód – 78 pkt. (mediana: 67 pkt.). 

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt przydzielania zasiłków pomocy społecznej w różnych 

kategoriach. Główną przesłanką udzielania pomocy społecznej w Mieście Jaśle jest ubóstwo, 

a uczestnicy badania uważają, że znajdują się w grupie narażonej na ryzyko ubóstwa z powodu braku 

stałej pracy. Ta kategoria pomocy społecznej uzyskała 50 pkt. w podobszarze Centralny Wschód, 111 

pkt. w podobszarze Centralny Zachód, 43 pkt. w podobszarze Gamrat, 49 pkt. w podobszarze Rafineria 

Południowy – Wschód, 78 pkt. w podobszarze Sobniów i 76 pkt. w podobszarze Ulaszowice Południowy 

– Wschód. Problemy (słabe strony miasta) powiązane ze zjawiskiem ubóstwa są następujące: 

ograniczone środki finansowe na działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu, niewystarczająca 

liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej, niewystarczająca liczba 

mieszkań socjalnych, zdegradowana w niektórych rejonach miasta tkanka miejska – miejsca 

generowania niepożądanych postaw społecznych oraz słabo rozwinięta infrastruktura placówek 

wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i mała skuteczność 

programów aktywizujących. 

Kolejne poważne problemy społeczne w mieście dotyczą bezrobocia, niepełnosprawności. Natomiast 

najczęstszą przyczyną sytuacji kryzysowych wywołanych sytuacją rodziców to uzależnienia (alkohol 

i narkotyki), które charakteryzowały się następującym rozkładem uzyskanej punktacji 

w poszczególnych podobszarach: 53 pkt. – Centralny Wschód, 117 pkt. – Centralny Zachód, 49 pkt. – 

Gamrat, 58 pkt. – Rafineria Południowy – Wschód i po 84 pkt. dla Sobniowa i Ulaszowic Południowy – 

Wschód. Podane wyniki są wyższe od mediany dla danego podobszaru, wskazanego powyżej. 

Należy podkreślić, że liczną grupą osób korzystających z pomocy społecznej są także seniorzy. 

Równocześnie brak jest strategii, która pozwoliłaby zagospodarować tę część kapitału ludzkiego 

i społecznego miasta – wykorzystać wiedzę, umiejętności i doświadczenie ludzi starszych. 

Wśród deficytów w zakresie usług społecznych pogłębiona diagnoza wskazuje na: opiekę nad dziećmi 

do lat 3, brak szkół artystycznych, brak edukacji pozaszkolnej oraz zajęć pozalekcyjnych, szczególnie 

bezpłatnych lub częściowo płatnych czy też usługi dla organizacji pozarządowych. Należy podkreślić, 

że różnicowanie w dostępie do usług społecznych wpływa na polaryzację społeczeństwa, utrwala 

segregację ekonomiczną (uniemożliwia lub utrudnia ruchliwość społeczną). 

W zakresie uwarunkowań przestrzennych i środowiskowych, mieszkańcy Jasła najniżej oceniają usługi 

w następującej zakresie: sieć wodociągowa i kanalizacja, infrastruktura drogowa, transport zbiorowy 

samochodowy i kolejowy. 
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Jednocześnie, oprócz wskazania kwestii kryzysowych w Mieście Jaśle, przeprowadzona została także 

ocena aspektów życia w wyznaczonych podobszarach. Zdaniem respondentów najgorzej wypadły we 

wszystkich podobszarach: wsparcie osób bezrobotnych oraz dostępność i jakość oferty kulturalnej. Dla 

pierwszej kategorii liczba punktów w podobszarze Centralny Wschód była niższa od mediany w danym 

podobszarze o 3 pkt. (co dało wynik 65 pkt.), o 8 pkt. w podobszarze Centralny Zachód (wynik: 94 pkt.), 

o 3 pkt. w podobszarze Gamrat (wynik: 57 pkt.), o 7 pkt. w podobszarze Rafineria Południowy – Wschód 

(wynik: 69 pkt.), o 11 pkt. w podobszarze Sobniów (wynik, 116 pkt.) i o 7 pkt. w podobszarze Ulaszowice 

Południowy – Wschód (wynik: 100 pkt.).Druga z kategorii uzyskała następującą punktację: Centralny 

Wschód – 61 pkt., Centralny Zachód – 96 pkt., Gamrat – 44 pkt., Rafineria Południowy – Wschód – 71 

pkt., Sobniów – 118 pkt., Ulaszowice Południowy – Wschód – 99 pkt.  

Wskazanie natężenia problemów społecznych w podobszarach, zebrane w badaniu elektronicznym 

pokrywa się z powyższymi stwierdzeniami. Najwyżej w hierarchii problemów społecznych w obszarze 

rewitalizacji w Jaśle, według ankiety internetowej,  znajduje się stwierdzenie „niski poziom integracji” 

(274 pkt.), po 259 pkt. bezrobocie i niski poziom zaufania, wandalizm 254 pkt., a ubóstwo 247 pkt.). 

Reasumując, najważniejsze trzy zjawiska, które wyróżnia się jako słabe strony miasta w sferze 

społecznej to: ujemne saldo migracji, relatywnie wysoka stopa bezrobocia i relatywnie niski poziom 

dochodów ludności. Jednocześnie, najistotniejsze zagrożenia związane z powyższymi zjawiskami to: 

emigracja ludzi młodych i wykształconych, zmniejszająca się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 

oraz starzenie się społeczeństwa. 

Szczegółowa diagnoza wskaźnikowa, jak i badanie ankietowe wykazały, że wyznaczony obszar 

rewitalizacji dotknięty jest wieloma problemami, które w dużym stopniu wpływają na obniżenie jakości 

życia jego mieszkańców, a także określają przeciętną atrakcyjność turystyczną i osiedleńczą całego 

Jasła. 

Na uwagę zasługuje: 

 nasilenie oraz koncentracja zjawisk wpływających na ubóstwo oraz biedę, 

 zły stan i postępująca dewastacja tkanki miejskiej, 

 niska funkcjonalność przestrzeni publicznej i zatracenie przez nią funkcji symbolicznych 

i integracyjnych. 

Przeprowadzone analizy i badania ujawniają, że degradacja omawianego obszaru GPR, przejawiająca 

się w jakości życia mieszkańców (wykluczenie społeczne i marginalizacja), a także w kondycji 

technicznej i przestrzenno – funkcjonalnej, determinuje negatywne zjawiska na terenie sąsiadującym 

i na obszarze całego miasta. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa w podziale na osiedla oraz badanie 
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społeczne uzasadnia konieczność objęcia programem rewitalizacji całości zdegradowanego terenu 

poddanego analizie, tym samym wyznaczony obszar GPR stanowi obszar rewitalizacji w ramach 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020. Wykorzystanie istniejącego potencjału, 

którym dysponuje wskazany obszar GPR może wpływać na skuteczność jego przeobrażenia. Pomimo 

częściowej degradacji obszar stanowi rdzeń całego miasta i posiada adekwatny potencjał niezbędny 

do ożywienia terenu. 

Reasumując, weryfikacja danych ilościowych wykazała i potwierdziła sześć problemów, które wynikają 

z analizy wskaźnikowej. Jednocześnie, badanie jakościowe ujawniło trzy dodatkowe problemy,  

z którymi boryka się Miasto Jasło. Są to: 

Zagrożenie wykluczenia społecznego seniorów i osób niepełnosprawnych z powodu niskiej 

aktywności społecznej.  

Niska funkcjonalność przestrzeni publicznej i zatracenie przez nią funkcji symbolicznych  

i integracyjnych, 

Odpływ młodych i wykwalifikowanych mieszkańców z powodu braku atrakcyjnych warunków 

zatrudnienia. 
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5. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  
I PLANISTYCZNYMI 

Gminny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 został utworzony w oparciu 

o istniejące dokumenty programowe kraju, Województwa Podkarpackiego, Powiatu Jasielskiego oraz 

Miasta Jasła. Poniżej zaprezentowano najważniejsze założenia poszczególnych dokumentów, które są 

spójne z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Jasła. 

5.1. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI KRAJU 

5.1.1. STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020 
(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.) 

Gminny Program Rewitalizacji dla Jasła wpisuje się w założenia celów Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Cel główny zapisany w tym 

dokumencie to „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym 

wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym”. 

Szczególne korelacje w obu dokumentach można dostrzec w następujących celach: 

 Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialniezrównoważony: 

o Poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne. 

o Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy. 

o Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujące indywidualne potencjały endogeniczne 

poszczególnych terytoriów. 

o Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych w oparciu o specjalizacje 

gospodarcze i nowe nisze rynkowe. 

5.1.2. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU POLSKA 2030 TRZECIA FALA 
NOWOCZESNOŚCI 

Założenia i cele Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła korespondują również 

z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Jest to dokument wyższego szczebla, który ma charakter 

analityczno – rekomendacyjny i za główny cel obiera sobie poprawę jakości życia Polaków, 

w powiązaniu z modernizacją i rosnącą jakością gospodarki. 
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Korelacja pomiędzy dokumentami zachodzi w następujących obszarach: 

 Cel 4. Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki. 

 Cel 5. Stworzenie Polski Cyfrowej. 

 Cel 7. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska. 

 Cel 9. Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, 

spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. 

 Cel 11. Wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

5.1.3. KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 

Cele Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła nawiązują i są zbieżne z dokumentem 

planistycznym najwyższego szczebla czyli Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania 2030. 

Dokument ten prezentuje kompleksowe podejście do rozwoju kraju zgodnie, z którym zadaniem 

zagospodarowania przestrzennego jest godzenie interesów różnych użytkowników przestrzeni 

(mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, państwa). Określa też cele i kierunki polityki 

zagospodarowania przestrzennego kraju oraz tworzenia warunków równomiernego rozwoju poza 

dużymi miastami. 

Szczególnie zbieżne cele można odszukać w następujących sformułowaniach: 

 Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału 

wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

 Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

 Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

5.2. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO I POWIATU JASIELSKIEGO 

5.2.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA – PODKARPACKIE 2020 
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Kolejnym dokumentem strategicznym, w który cele wpisuje się Gminny Program Rewitalizacji 

dla Jasła jest Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020. Dokument ten stanowi, że 

województwo podkarpackie powinno dążyć do efektywnego wykorzystania zasobów wewnętrznych 

i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno – gospodarczego w celu 

poprawy jakości życia mieszkańców. 

Powiązania celowe obu dokumentów występują w następujących obszarach: 

 Priorytet 1.1. Przemysł. 

 Priorytet 1.2. Nauka, badania i szkolnictwo wyższe. 

 Priorytet 1.5. Instytucje otoczenia biznesu. 

 Priorytet 2.1. Edukacja. 

 Priorytet.2.4. Włączenie społeczne. 

 Priorytet 2.6. Sport powszechny. 

 Priorytet 3.1. Dostępność komunikacyjna. 

 Priorytet 3.2. Dostępność technologii informacyjnych. 

 Priorytet 3.5. Spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów wzrostu. 

 Priorytet 4.2. Ochrona środowiska. 

 Priorytet 4.3. Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii. 

5.2.2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 
LATA 2014 – 2020 

Główne cele zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Jasła korespondują także 

z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020. Spójność dokumentów i celów dostrzec można w następujących osiach priorytetowych: 

Oś priorytetowa I. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA 

Działanie 1.3. PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI –Lepsze warunki do rozwoju MŚP. 

Oś priorytetowa III. CZYSTA ENERGIA 

Działanie 3.2. MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW–Zwiększona efektywność energetyczna w 

sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. 

Oś priorytetowa VI .SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA 
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Działanie 6.3. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – Ograniczone problemy społeczne na 

terenach zdegradowanych. 

5.2.3. STRATEGIA POWIATU JASIELSKIEGO NA LATA 2016 – 2022 

Gminny Program Rewitalizacji dla Jasła wpisuje się również w cel nadrzędny dokumentu Strategii 

Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2022, którym jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu 

poprzez efektywne i zrównoważone wykorzystanie dostępnych zasobów dla rozwoju społeczno – 

gospodarczego. Może to być osiągnięte poprzez cele szczegółowe, którymi są: 

 Pole Strategiczne 2., Priorytet 1. Poprawa jakości infrastruktury usług publicznych,Cel 1. 

Poprawienie stanu infrastruktury społecznej oraz Cel 3. Rozwój e-usług. 

 Pole Strategiczne 3., Priorytet 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, Cel 3. Poprawa dostępu do technologii informacyjnych oraz Priorytet 3. Poprawa 

spójności przestrzennej i ładu przestrzennego, Cel 2. Poprawa spójności i ładu przestrzennego. 

 Pole Strategiczne 4., Priorytet 2. Efektywne wykorzystanie energii i korzystanie z zasobów 

środowiska, Cel 1. Efektywne wykorzystanie energii. 

5.3. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI MIASTA 

5.3.1. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA 2007 – 2020 

Cele Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła wpisują się we wszystkie obszary strategiczne 

ustalone w Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007 – 2020 (przyjętej Uchwałą Nr XXXIII/263/2008 

z dnia 26 maja 2008 r.), a mianowicie w: rozwój gospodarczy, infrastrukturę techniczną, infrastrukturę 

społeczną oraz turystykę i kulturę. Szczególne korelacje można przyporządkować do celów obszarów: 

 Cel obszaru 1. –Wykreowanie korzystnych warunków do inwestowania i rozwoju 

przedsiębiorczości: zadania inwestycyjne: opracowanie nowych dokumentów planistycznych, 

stworzenie bazy logistycznej na terenie miasta. 

 Cele obszaru 2. – Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu lokalnym 

i ponadlokalnym, budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, inwestycje 

w zakresie ochrony środowiska: zadania inwestycyjne:  modernizacja taboru komunikacji 

miejskiej. 
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 Cele obszaru 3. –Poprawa jakości życia mieszkańców, aktywizacja gospodarcza mieszkańców, 

zahamowanie emigracji zarobkowej mieszkańców; zadania inwestycyjne: poprawa bazy 

obiektów sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych. 

 Cel obszaru 4. – Rozwój turystyki oraz niezbędnej infrastruktury, poprawa stanu infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej: zadania inwestycyjne: rewitalizacja obszarów miejskich. 

5.3.2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA JASŁA 

Jest to dokument planistyczny, opracowany w oparciu o zapisy ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym, określającym strategię przestrzennego rozwoju miasta.Według zapisów studium, 

przyjętego Uchwałą Nr LIII/490/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 listopada 2013 r. z późniejszymi 

zmianami –VIII/63/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Miasto Jasło, jako ośrodek koncentracji usług 

o znaczeniu lokalnym i stabilnym procesie rozwoju, pozostanie jednym z miejskich ośrodków 

równoważenia rozwoju poza pasmami aktywności społeczno – gospodarczej o znaczeniu regionalnym. 

Według studium tereny objęte rewitalizacją są obszarami zabudowanymi z wiodącą funkcją 

mieszkaniowo – usługową. 

Większość z zaplanowanych działań w ramach planu rewitalizacji zmierza do poprawy stanu 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną poprzez termomodernizację obiektów oraz poprawę układu 

komunikacyjnego w mieście. Poniżej w formie tabelarycznej prezentuje się możliwy wpływ planu 

rewitalizacji na zapisy uwarunkowań zawarte w studium. 

Tabela 37. Wpływ programu rewitalizacyjnego na zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Jasła 

Znak Nazwa projektu Rodzaj planowanego działania Wpływ na zmianę studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
I-1. Utworzenie Centrum 

Komunikacyjnego JASŁO 
Przebudowa dworca autobusowego 

oraz kolejowego, a także dróg 
komunikacyjnych znajdujących się 

przy tych obiektach. 

TAK 

I-2. Adaptacja budynku SP 2 na 
Centrum Techniki, Kultury i 
Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z 
rewitalizacją przyległego 
obszaru 

Utworzenie przestrzeni publicznej 
dla młodzieży łączącego mediatekę, 
pracownię kreatywności dla dzieci z 

wykorzystaniem dziedzictwa 
przemysłowego miasta 

NIE 

I-3. Przebudowa i modernizacja 
terenów w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej w Jaśle 

Przebudowa i modernizacja 
terenów w otoczeniu zabudowy 

mieszkaniowej 

NIE 

I-4. Rozbudowa i zwiększenie 
dostępności obiektu Przystanek 
Kwiatowa 

Budowa obiektu hotelowo – 
gastronomicznego wraz z 

zagospodarowaniem terenu pod 
miejsca parkingowe i budową 

ścieżki rowerowej. 

TAK 
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Znak Nazwa projektu Rodzaj planowanego działania Wpływ na zmianę studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
I-5. Modernizacja i rozbudowa 

miejskich obiektów sportowych 
Przebudowa i modernizacja 

czterech obiektów sportowych. 
TAK 

I-6. Poprawa jakości życia 
mieszkańców oraz zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej 
terenów na Osiedlu Gamrat 

Budowa obiektu osiedlowego z 
funkcją przemysłowo – handlową 
wraz z drogą dojazdową i drogami 

wewnętrznymi. 

TAK 

I-7. Remont i przebudowa 
budynku przy ul. 
Modrzejewskiego 12 w celu 
nadania mu nowych funkcji, 
w tym społeczno – 
gospodarczych 

Remont i przebudowa obiektu TAK 

I-8. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. 3 Maja 31 

Termomodernizacja 
wielorodzinnych obiektów 

mieszkalnych 

NIE 

I-9. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. 3 Maja 33 

Termomodernizacja 
wielorodzinnych obiektów 

mieszkalnych 

NIE 

I-10. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Kołłątaja 2 

Termomodernizacja 
wielorodzinnych obiektów 

mieszkalnych 

NIE 

I-11. Poprawa infrastruktury 
osiedlowej poprzez 
modernizację obiektu, likwidację 
barier architektonicznych, 
wprowadzenie dodatkowych 
usług opiekuńczo – oświatowych 
w obiekcie przy ul. Baczyńskiego 
15 tzw. „Straszny Dwór” 

Termomodernizacja obiektów 
publicznych 

NIE 

I-12. Poprawa infrastruktury 
osiedlowej przy ul. 3 Maja 40, 
tzw. „Miasteczko Ruchu 
Drogowego” 

Poprawa stanu infrastruktury 
publicznej 

NIE 

I-13. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 112 

Termomodernizacja 
wielorodzinnych obiektów 

mieszkalnych 

NIE 

I-14. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 114 

Termomodernizacja 
wielorodzinnych obiektów 

mieszkalnych 

NIE 

I-15. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 118 

Termomodernizacja 
wielorodzinnych obiektów 

mieszkalnych 

NIE 

I-16. Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy 
ul. Mickiewicza 120 

 

Termomodernizacja 
wielorodzinnych obiektów 

mieszkalnych 

NIE 

I-17. Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania przy ul. 
Mickiewicza 122 

Termomodernizacja 
wielorodzinnych obiektów 

mieszkalnych 

NIE 
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Znak Nazwa projektu Rodzaj planowanego działania Wpływ na zmianę studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
I-18. Poprawa bezpieczeństwa 

i komfortu zamieszkania przy ul. 
Mickiewicza 124 

Termomodernizacja 
wielorodzinnych obiektów 

mieszkalnych 

NIE 

I-19. Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania przy ul. 
Mickiewicza 128 

Termomodernizacja 
wielorodzinnych obiektów 

mieszkalnych 

NIE 

I-20. Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania przy ul. 
Mickiewicza 130, 132 i 126 

Termomodernizacja 
wielorodzinnych obiektów 

mieszkalnych 

NIE 

I-21. Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim – 
etap I 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 

I-22. Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim – 
etap II 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 

I-23. Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim – 
etap III 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 

I-24. Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim – 
etap IV 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 

I-25. Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim – 
etap V 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 

I-26. Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. Jasielskim – 
etap VII 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 

I-27. Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Pow. – etap IX 

Przebudowa i termomodernizacja 
placówki edukacyjnej 

NIE 

I-28. Rewitalizacja otoczenia bloku 
przy ul. Baczyńskiego 11 i 
11A w Jaśle 

Termomodernizacja 
wielorodzinnych obiektów 

mieszkalnych 

NIE 

I-29. Aktywizacja obszaru 
rewitalizacji w Jaśle 

Rekultywacja terenu TAK 

I-30. Przebudowa budynku przy ul. 
3 Maja 95 na cele 
edukacyjne, kulturalne i 
społeczne 

Remont i przebudowa obiektu NIE 

Źródło: Opracowanie własne. 

5.3.3. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA 
LATA 2013 – 2018 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2013 – 2018 stanowi 

najważniejszy dokument strategiczny w mieście programujący działania zmierzające do 
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przezwyciężania kryzysów w wymiarze społecznym. Definiuje sześć celów głównych, a ich osiągnięcie 

będzie możliwe przez wdrożenie działań z zakresu: 

 Cel strategiczny 1. Przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez działania podejmowane w celu 

mobilizowania osób do poszukiwania zatrudnienia i usamodzielnienia się. 

 Cel strategiczny 2. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych – poprzez rozwijanie 

i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej dla osób starszych; poprawa 

jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, dostęp do 

edukacji zintegrowanej, szkoleń zawodowych oraz do zatrudnienia. 

 Cel strategiczny 4. Zapobieganie przestępczości oraz zapewnienia kompleksowego wsparcia 

dla osób doświadczających przemocy – poprzez podejmowanie działań zmierzających do 

poprawy bezpieczeństwa osób starszych/niepełnosprawnych; wspieranie funkcjonowania 

osiedlowych klubów. 

 Cel strategiczny 5. Pomoc na rzecz rodzin i dzieci z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

– poprzez rozwój interdyscyplinarnych form wsparcia. 

 Cel strategiczny 6. Zapewnienie lepszej jakości usług świadczonych przez Miasto – 

mieszkańcom (edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, kultura, sport, rekreacja) – poprzez 

kontynuację remontów placówek oświatowych pod kątem zapewnienia higienicznych 

warunków pobytu w szkołach, nasilenie ochrony uczniów przed przemocą, uzależnieniami, 

zachowaniami patologicznymi poprzez oferowanie dzieciom i młodzieży szerokiego wachlarza 

zajęć pozalekcyjnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych; aktywizacja społeczności 

lokalnej mająca na celu wypracowanie postaw prospołecznych 

i wzmacniających odpowiedzialność za miejsce swojego zamieszkania; wspieranie aktywności 

trzeciego sektora działającego w różnych obszarach życia społecznego, współpraca różnych 

środowisk na rzecz rozwoju społecznego, wspieranie inicjatyw organizacji klubów seniora; 

rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej dla osób starszych, 

prowadzenie klubu seniora i innych środowiskowych grup wsparcia., intensywne 

wykorzystywanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez organizację przedsięwzięć 

o charakterze zdrowotnym; racjonalizacja gminnego zasobu mieszkaniowego i poprawa 

jakości już istniejącego zasobu; promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów turystycznych 

Jasła i okolic. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 jest dokumentem definiującym cele 

i kierunki zmierzające do rozwiązania problemów głównej mierze w wymiarze społeczno – 

gospodarczym, technicznym oraz środowiskowym w wyznaczonych obszarach interwencji. Zakłada 
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wielowymiarową odnowę i trwałe ożywienie społeczno – gospodarcze w obszarze rewitalizacji. 

Kwestie społeczne są wiodące dla całego procesu rewitalizacji przez co Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2013 – 2018 oraz inne dokumenty programowe 

odnoszące się do kwestii społecznych będą przyczyniały się do realizacji zapisów Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 
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6. WIZJASTANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 

Podstawą do skonstruowania wizji obszaru zdegradowanego, czyli tego obszaru, który będzie 

funkcjonował po rewitalizacji, jest jego szczegółowa diagnoza przeprowadzona w kontekście analizy 

zarówno całego Miasta Jasła, jak i wyznaczonego obszaru rewitalizacji, zidentyfikowanie potencjału 

tkwiącego w obszarze w obliczu zewnętrznych uwarunkowań i wyzwań. 

Wizja, która jest zaprezentowana poniżej, to pożądany efekt docelowy zintegrowanego na 

kilku płaszczyznach procesu rewitalizacji, na który składają się konkretne przedsięwzięcia będące 

zwieńczeniem części postulatywnej opracowania i tworzące bazę do zdefiniowania celów 

strategicznych oraz kierunków działań. Zawartość wizji jest wypadkową analizy eksperckiej oraz 

konsultacji społecznych i spotkań warsztatowych prowadzonych z mieszkańcami miasta. 

Wizja stanu obszaru zdegradowanego w perspektywie roku 2020 została zdefiniowana następująco: 

Obszar rewitalizacji w perspektywie 2020 roku jako miejsce tętniące życiem i będące pozytywną 

wizytówką Miasta Jasła. Wyznaczone obszary rewitalizowane powinny charakteryzować się 

trwałym ożywieniem oraz spójnością społeczną, gospodarczą i przestrzenną, wyposażoną w 

wysoką jakość infrastrukturę techniczną. Dzięki estetycznej, uporządkowanej przestrzeni 

miejskiej obszar rewitalizacji będzie miejscem nie tylko na publiczne centrum komunikacyjne, 

ale także na rekreację i integrację społeczną wśród odnowionych obiektów rekreacyjno – 

sportowych. Wszystkie te działania zapewniały będą wysoką jakość życia. 

W wyniku przeprowadzonej rewitalizacji obszar rewitalizacji miasta Jasła w stopniu znaczącym 

podniesie swoją funkcjonalność i dostępność. Działania przeprowadzone w obszarze rewitalizacji 

pozwolą na lepszą identyfikację miasta, a także ograniczenie wielu negatywnych zjawisk, w tym przede 

wszystkim zjawiska migracji wewnętrznej (poprzez utworzenie Centrum Komunikacyjnego oraz projekt 

Adaptacji budynku SP 2 na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle). Większe 

bezpieczeństwo podniesie komfort życia mieszkańców. Połączenie funkcji gospodarczych, 

edukacyjnych, turystycznych i społecznych w realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych i 

społecznych pozwoli na zdecydowanie większą integrację społeczną, co przełoży się na lepszą 

i efektywniejszą pracę na rzecz miasta. 

Głównym efektem działań rewitalizacyjnych przewidzianych w niniejszym Gminnym Programie 

Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 będzie ograniczenie negatywnych zjawisk kryzysowych w 
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różnych sferach oraz wzmocnienie potencjału wewnętrznego obszaru rewitalizacji w celu 

harmonijnego i zrównoważonego rozwój całego Miasta Jasła. W rezultacie przeprowadzonych działań 

rewitalizacyjnych Miasto stanie się terenem stwarzającym dogodne warunki życia dla mieszkańców, 

a także odpowiednie warunki do obsługi innych użytkowników, którzy będą przybywać do miasta. 

W efekcie realizowanych działań rewitalizacyjnych poprawie ulegnie istniejący stan 

zagospodarowania, a także jakości (w tym estetyki) przestrzeni publicznych (m.in. poprzez utworzenie 

multimodalnego węzła komunikacyjnego, rozbudowę obiektów sportowo – rekreacyjnych czy 

termomodernizację wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych). Równocześnie,w wyniku działań 

przewidzianych w niniejszym programie zostaną utworzone przestrzenie publiczne służące 

zaspokojeniu różnorodnych potrzeb (m.in. kulturalnych i rekreacyjno – wypoczynkowych) 

mieszkańców danego obszaru, jak i całego Miasta Jasła. Zagospodarowane przestrzenie publiczne będą 

mogły służyć podejmowaniu różnych inicjatyw przez podmioty publiczne, np. instytucje kultury. Tym 

samym przestrzenie te będą służyć szerszej integracji lub aktywizacji mieszkańców w różnych sferach 

życia społecznego. Jednocześnie poprawie ulegnie stan infrastruktury technicznej: drogowej, obiektów 

prywatnych i publicznych obsługujących obszar rewitalizacji i zamieszkujących go mieszkańców. 

W wyniku realizacji działań rewitalizacyjnych poprawie ulegnie stan techniczny 

wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych (poprzez modernizację wspólnych części budynków 

mieszkalnych) na terenie Miasta Jasła. Równocześnie, rezultatem zaplanowanych działań 

rewitalizacyjnych będzie poprawa efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych na obszarze 

rewitalizacji (poprzez ich termomodernizację). W związku z powyższym, działania przewidziane 

niniejszym programie przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania na obszarze rewitalizacji. 

Należy podkreślić, że powyższe działania wpłyną na poprawę jakości środowiska naturalnego, 

zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i całego Miasta. W efekcie realizowanych projektów 

termomodernizacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych poprawie ulegnie przede wszystkim stan powietrza 

atmosferycznego na terenie Miasta. 

Wobec powyższego, działania przewidziane do realizacji w niniejszym programie przyczynią się 

do poprawy warunków życia mieszkańców obszarów rewitalizacji i całego obszaru. Ponadto, działania 

te spowodują poprawę wizerunku Miasta Jasła zarówno w oczach mieszkańców, jak 

i odwiedzających je turystów.  
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7. CELE REWITALIZACJI 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji możliwa jest do osiągnięcia dzięki 

optymalnemu wyznaczeniu celów strategicznych i przypisaniu im skonkretyzowanych kierunków 

działań oraz ich realizacji, w kontekście nadrzędnego celu gminnego programu rewitalizacji. 

Konsekwencją przeprowadzonej szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji jest zdefiniowanie celów 

strategicznych oraz wyznaczenie kierunków działań. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje tereny, które były przedmiotem działań 

rewitalizacyjnychw poprzednim okresie programowania. Można przyjąć, że aktualne działania są 

kontynuacją przyjętego uprzednio programu. Należy podkreślić, że Lokalny Program Rewitalizacji 

Miasta Jasła na lata 2007 – 2013 został wykonany w ok. 83 procentach (na 70 zaplanowanych 

przedsięwzięć nie wykonano tylko 12), co więcej, zrealizowano szereg działań dodatkowych, 

wpisujących się w główne cele Programu. 

Zasadniczy cel Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007 – 2013, który 

określono jako: ożywienie gospodarcze i społeczne miasta, a także jego zwiększony potencjał 

turystyczny i kulturalny, w tym nadane obiektom i terenom zdegradowanym nowe funkcje społeczno-

gospodarcze, został zrealizowany. Przyjęte kierunki rozwoju pozwoliły na znaczącą zmianę wizerunku 

miasta, a także przeobrażenie wielu terenów, które odzyskały pierwotną funkcję lub też nadano im 

nową, oczekiwaną przez mieszkańców i dostosowaną do aktualnych uwarunkowań.  

Cel nadrzędny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020, to kontynuacja 

rozpoczętych działań rewitalizacyjnych w kierunku stałego 

Racjonalnego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym, w szczególności 

przeciwdziałanie, utracie kapitału ludzkiego, bezrobociu, migracji wewnętrznej i emigracji, 

ubóstwu oraz postępującej degradacji tkanki miejskiej, które osłabiają potencjał społeczno – 

gospodarczy i przestrzenny miasta. 

Koncepcja strategiczna obejmuje trzy zasadnicze cele strategiczne, które są względem siebie 

komplementarne i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane deficyty i problemy zidentyfikowane na 

wyznaczonym do rewitalizacji obszarze. Każdy z celów strategicznych zakłada w dalszej kolejności 

dopełnienie przez skonkretyzowane kierunki działań. 
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CEL STRATEGICZNY 1. 

Wzrost poziomu integracji społecznej i kapitału ludzkiego 

Pierwszy z celów strategicznych: Wzrost poziomu integracji społecznej i kapitału ludzkiego –

odnosi się do sfery społecznej, która z punktu widzenia definiowania rewitalizacji, w perspektywie 

finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, ma charakter nadrzędny. Sytuacja kryzysowa, 

zidentyfikowana na obszarze GPR przewidzianym do rewitalizacji wskazuje na rzeczywisty charakter 

problemów społecznych, które wynikają z ubóstwa. Dodatkowo degradacja techniczna niekorzystnie 

wpływa na projekty resocjalizacyjne oraz ukierunkowane na włączenie społeczne części 

zmarginalizowanej ludności Miasta Jasła. 

Interwencja w ramach Celu strategicznego 1. obejmować będzie działania skoncentrowane na: 

a) Zwiększeniu dostępu do całodziennej opieki nad osobami starszymi, 

b) Przeciwdziałaniu bezrobociu, 

c) Stymulowaniu przedsiębiorczości mieszkańców Miasta Jasła, 

d) Realizacji programów aktywizacji społecznej, 

e) Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i włączenie grup problemowych w życie społeczności 

lokalnej, 

f) Poprawie kompetencji zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

g) Organizacji wydarzeń budujących więzi społeczne i tożsamość lokalną, 

h) Stymulowaniu oddolnych inicjatyw mieszkańców Miasta Jasła przy udziale lokalnych liderów 

i organizacji pozarządowych, 

i) Integracji wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa grupy seniorów. 

CEL STRATEGICZNY 2. 

Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej 

Drugi cel strategiczny: Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej – odnosi się do sfery 

gospodarczej. Jedną z charakterystycznych cech obszaru jest jego potencjał gospodarczy związany 

z rozwojem enoturystyki („Jasło – winne klimaty”). 

Interwencja w ramach Celu strategicznego 2. obejmować będzie działania skoncentrowane na: 

a) Tworzeniu warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 

b) Rozwoju współpracy i tworzenie programów aktywizujących młodzież na rynku pracy, 
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c) Tworzeniu inkubatorów przedsiębiorczości, edukacyjnych programów przedsiębiorczości, 

wsparcie działania animatorów przedsiębiorczości. 

CEL STRATEGICZNY 3. 

Wzrost atrakcyjności i spójności zagospodarowania przestrzeni publicznych 

Trzeci cel strategiczny: Wzrost atrakcyjności i spójności zagospodarowania przestrzeni 

publicznej – koncentruje się na adekwatnym zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, aby 

odpowiadała ona potrzebom mieszkańców, wpływała na podniesienie atrakcyjności obszaru 

i stanowiła wsparcie dla działań niwelujących negatywne zjawiska społeczne. 

Interwencja w ramach realizacji Celu strategicznego 3. obejmować będzie działania 

skoncentrowane na: 

a) Poprawie warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

b) Zapobieganiu degradacji infrastruktury mieszkalnej, 

c) Likwidacji barier architektonicznych w budynkach mieszkalnych, 

d) Uporządkowaniu architektoniczne oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej, 

e) Poprawie spójności komunikacyjnej obszaru rewitalizacji, 

f) Rozwoju infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. 

Poniższy schemat prezentuje układ celów strategicznych i kierunków działań w ramach interwencji 

rewitalizacyjnej opracowanej dla Miasta Jasła. 
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Schemat 1. Układ celów strategicznych i operacyjnych w ramach interwencji rewitalizacyjnych 

Cel nadrzędny 

Racjonalne przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym, w szczególności przeciwdziałanie, 

utracie kapitału ludzkiego, bezrobociu, migracji wewnętrznej i emigracji, ubóstwu oraz postępującej 

degradacji tkanki miejskiej, które osłabiają potencjał społeczno – gospodarczy i przestrzenny miasta. 

Cel strategiczny 1. 

Wzrost poziomu integracji 

społecznej i kapitału ludzkiego 

Cel strategiczny 2. 

Wzrost poziomu atrakcyjności 

gospodarczej 

Cel strategiczny 3. 

Wzrost atrakcyjności i spójności 

zagospodarowania przestrzeni 

publicznych 

Kierunek 1.1. 

Zwiększenie dostępu do 

całodziennej opieki nad osobami 

starszymi 

Kierunek 2.1. 

Tworzenie warunków dla rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości 

Kierunek 3.1. 

Poprawa warunków życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Kierunek 1.2. 

Przeciwdziałanie bezrobociu 

Kierunek 2.2. 

Rozwój współpracy i tworzenia 

programów aktywizujących 

młodzież na rynku pracy 

Kierunek 3.2. 

Zapobieganie degradacji 

infrastruktury mieszkalnej 

Kierunek 1.3. 

Stymulowanie przedsiębiorczości 

mieszkańców Miasta Jasła 

 

 

Kierunek 2.3. 

Tworzenie inkubatorów 

przedsiębiorczości, edukacyjnych 

programów przedsiębiorczości, 

wsparcia działania animatorów 

przedsiębiorczości 

Kierunek 3.3. 

Likwidacja barier 

architektonicznych w budynkach 

mieszkalnych 
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Cel strategiczny 1. 

Wzrost poziomu integracji 

społecznej i kapitału ludzkiego 

Cel strategiczny 2. 

Wzrost poziomu atrakcyjności 

gospodarczej 

Cel strategiczny 3. 

Wzrost atrakcyjności i spójności 

zagospodarowania przestrzeni 

publicznych 

 

Kierunek 1.4. 

Realizacja programów aktywizacji 

społecznej 

 Kierunek 3.4. 

Uporządkowanie architektoniczne 

oraz poprawa estetyki przestrzeni 

publicznej 

Kierunek 1.5. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i włączenie grup 

problemowych w życie 

społeczności lokalnej 

 Kierunek 3.5. 

Poprawa spójności komunikacyjnej 

obszaru rewitalizacji 

Kierunek 1.6. 

Poprawa kompetencji zawodowych 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 Kierunek 3.6. 

Rozwój infrastruktury sportowo - 

rekreacyjnej 

Kierunek 1.7. 

Organizacja wydarzeń budujących 

więzi społeczne i tożsamość lokalną 

  



 

 

St
ro

n
a
91

 

Cel strategiczny 1. 

Wzrost poziomu integracji 

społecznej i kapitału ludzkiego 

  

Kierunek 1.8. 

Stymulowanie oddolnych inicjatyw 

mieszkańców Miasta Jasła przy 

udziale lokalnych liderów  

i organizacji pozarządowych 

  

Kierunek 1.9. 

Integracja wewnątrzpokoleniowa 

i międzypokoleniowa grupy 

seniorów 

  

Źródło: Opracowanie własne. 

Opisane i wyznaczone cele strategiczne oraz kierunki działań mają kluczowe znaczenie dla 

efektywnego i wszechstronnego procesu rewitalizacji, a ich wybór jest podyktowany zdiagnozowaniem 

potrzeb mieszkańców oraz koniecznością podjęcia działań na rzecz ograniczenia negatywnych zjawisk 

społecznych na wybranym obszarze. 
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8. WYKAZ PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

Elementem kluczowym w tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 

2020 jest lista projektów przewidzianych do realizacji. Projekty rewitalizacyjne powinny być zasadniczo 

ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych, technicznych, 

gospodarczychi przestrzennych, które zostały zdiagnozowane na obszarze zdegradowanym. Kluczową 

rolęw planowaniu kompleksowej rewitalizacji powinna odgrywać pierwsza z wymienionych kategorii, 

rozumiana jako fundament i główne ramy realizacyjne, ponieważ ostatecznym celem działań 

rewitalizacyjnych powinno być doprowadzenie do trwałych zmian społecznych w dziedzinie 

zatrudnienia, integracji społecznej czy edukacji na zdegradowanym obszarze. Działania społeczne mają 

także decydujące znaczenie z perspektywy dokonywanych zmian infrastrukturalnych, warunkując ich 

trwałość i akceptację przez mieszkańców rewitalizowanego obszaru. 

Niniejszy Program Rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy. Interwencje 

zaplanowane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 cechuje kompleksowy 

i zróżnicowany charakter wskazując na aspekt społeczny procesu rewitalizacji i dalej, na aspekt 

gospodarczy, funkcjonalno – przestrzenny, techniczny i środowiskowy. Szerokie uspołecznienie 

procesu identyfikacji obszaru zdegradowanego, jego wyboru jako rewitalizowanego spowodowało, że 

planowane wsparcie dla obszarów rewitalizacji jest odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców, 

organizacji pozarządowych, ale również identyfikuje plany rozwoju sektora publicznego. Przede 

wszystkim zakłada się osiągnięcie zmiany w dwóch głównych obszarach: 

 Szeroko rozumianej jakości życia – zaplanowane oddziaływanie w tym obszarze obejmuje 

zarówno przedsięwzięcia skupione na poprawie warunków bytowych, jak i bezpieczeństwa, 

przestrzeni publicznej, tworzenia warunków do rozwoju gospodarczego, wspierania 

aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców. 

 Rozwiązywaniu problemów społecznych – w związku z obserwowanymi tendencjami 

demograficznymi i innymi zjawiskami społecznymi identyfikuje się ważne problemy w tym 

obszarze o różnym stopniu natężenia. Ważnym elementem wsparcia jest poprawienie się 

jakości życia osób starszych, których w mieście systematycznie przybywa. 
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8.1. LISTA PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Niniejszy rozdział przedstawia wszystkie projekty rewitalizacyjne, przewidziane do realizacji 

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020. Są to zarówno projekty 

społeczne, które wynikają bezpośrednio z potrzeb i problemów społecznych ujawnionych podczas 

diagnozy oraz konsultacji społecznych, jak i projekty infrastrukturalne, których realizacja umożliwi lub 

zwiększy efektywność realizacji projektów społecznych.  

8.1.1. PROJEKTY SPOŁECZNE 

W niniejszym podrozdziale uwzględniono projekty, dzięki którym będzie możliwe rozwiązanie 

problemów społecznych stwierdzonych w wyniku diagnozy, przeprowadzonych konsultacji 

społecznych oraz pogłębionej analizy wykonanej przez eksperta zewnętrznego.  

Szczegółowy opis projektów rewitalizacyjnych zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 

9 października 2015 r. zawiera: 

 nazwę projektu, 
 nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących, 

 zakres realizowanych zadań, 

 lokalizację, 

 szacowaną wartość, 

 prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny, 

 oddziaływanie projektu, 

 powiązania z celami rewitalizacji i kierunkami działań – zostały ujęte w Tabeli 40., 

 potencjalne źródło finansowania. 

Tabela 38. Lista projektów rewitalizacyjnych społecznych 

Znak Nazwa projektu Wnioskodawca 
S-1. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych 
Miasto Jasło 

S-2. Aktywizacja mieszkańców obszarów rewitalizowanych m.in. 
poprzez pracę metodą centrum aktywności lokalnej 

Miasto Jasło 

S-3. Program: „Miasto Otwarte” Miasto Jasło 
S-4. Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę Miasto Jasło 
S-5. Spotkajmy się na Przystanku Kwiatowa Miasto Jasło 
S-6. „Zielono mi w Jaśle” Miasto Jasło 
S-7. Młodzi dla Jasła Miasto Jasło 
S-8. JAsielsko czyli lokalnie – regionalnie – niebanalnie! Miejska Biblioteka Publiczna 

w Jaśle 
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Znak Nazwa projektu Wnioskodawca 
S-9. Na zielono Miasto Jasło 
S-10. SENIORZY NA START Miasto Jasło 

S-11. Pokaż mi babciu, pokaż mi dziadku 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Klub Seniora przy 

JSM, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jaśle, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Naftowiec” w 

Jaśle, Wspólnota Mieszkaniowa 
Nieruchomości Baczyńskiego 11 

w Jaśle 
S-12. Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap I 
Powiat Jasielski 

S-13. Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 
Jasielskiego – Etap II, Etap III, Etap IV 

Powiat Jasielski 

S-14. Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 
Jasielskiego – Etap V 

Powiat Jasielski 

S-15. Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 
Jasielskiego – Etap VII 

Powiat Jasielski 

S-16. Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 
Jasielskiego – Etap VIII 

Powiat Jasielski 

S-17. Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 
Jasielskiego – Etap IX 

Powiat Jasielski 

S-18. Aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu Powiatu 
Jasielskiego 

Powiat Jasielski 

S-19. Aktywizacja społeczno – kulturalna dzieci, młodzieży i 
seniorów z terenu Powiatu Jasielskiego 

Powiat Jasielski 

S-20. Dobre praktyki w dziedzinie ochrony i ratowania życia Powiat Jasielski 
S-21. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle Miasto Jasło 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych kart projektów. 

Projekt S-1. 
Tytuł projektu: Wspieranie osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
w porozumieniu z Powiatem Jasielskim/NGO lub MOPS w Jaśle 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego wiąże 
się z dużymi kosztami. Często osoby niepełnosprawne nie 
posiadają na tyle środków finansowych, aby móc sfinansować 
zakup takiego sprzętu. Dlatego istnieje potrzeba utworzenia 
nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

Opis przedsięwzięcia/zakres 
zadania: 

Zakładane zadanie polegałoby na: 
 zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, 
 opracowaniu zasad wypożyczalni sprzętu 
 uruchomieniu wypożyczalni.  

Grupa docelowa: Grupa docelowa to mieszkańcy Jasła z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnoprawności. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Zachód 
nowy budynek MOPS lub NGO 
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Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

740 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki temu działaniu wsparte zostaną osoby niepełnosprawne, 
zagrożone wykluczeniem społecznym. Na nowo będzie możliwy 
powrót do zdrowia oraz zminimalizowane zostaną skutków 
niepełnosprawności. 
 Liczba zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego [szt.] 
 Liczba osób wypożyczających sprzęt rehabilitacyjny [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 
Projekt komplementarny z projektem infrastrukturalnym: 

 nr I-1. Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Jasło 
 Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, środki zewnętrzne – EFS  

 

Projekt S-2. 
Tytuł projektu: Aktywizacja mieszkańców obszarów rewitalizowanych m.in. 

poprzez pracę metodą centrum aktywności lokalnej 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. J. Kochanowskiego 3 
38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Mieszkańcy, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, tj. nie 
wychodzący z domów, biernie spędzający czas wolny, brak 
integracji społecznej, mała aktywność fizyczna, brak inspiracji do 
jakichkolwiek działań, nieznajomość historii miasta i okolic. 

Opis przedsięwzięcia: Zakładane zadanie będzie podzielone na 2 części: część 
realizowaną przez Miasto i część realizowaną przez MOPS. W 
ramach zadania dotyczącego Miasta Jasła, to zostanie zatrudniona 
profesjonalna kadra (trenerzy, przewodnicy, animatorzy ds. 
sportu, kultury), opracowany zostanie program aktywizacji wraz z 
harmonogramem oraz nastąpi wdrożenie ww. programu. Projekt 
zakłada realizację różnych działań aktywizujących mieszkańców 
(stworzenie ciekawej oferty rekreacyjnej, kulturalnej dla 
mieszkańców obejmującej w szczególności: cykliczne zajęcia 
ruchowe z instruktażem, wycieczki piesze, rowerowe połączone ze 
zwiedzaniem wraz z przewodnikiem miasta, atrakcyjnych miejsc w 
okolicy itp., imprezy kulturalne). 
Drugi etap będzie polegał na wprowadzeniu na obszary 
rewitalizowane animatorów lokalnych zatrudnionych przez MOPS. 
W ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej zatrudnionych 
zostanie na podstawie umowy cywilno – prawnej 2 animatorów w 
wymiarze 30 godzin zegarowych miesięcznie każdy. Każdy z nich 
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odpowiedzialny będzie za aktywizowanie, pobudzanie 
społeczności lokalnej zamieszkującej 3 obszary rewitalizowane. 
Animator będzie współpracował z pracownikami socjalnymi, jak 
również z wolontariuszami z danego obszaru rewitalizacji. Do 
podstawowych czynności animatora lokalnego należeć będzie: 
ułatwienie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się 
mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk, 
animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych 
aspektów codziennego życia, a zwłaszcza nierozwiązanych 
lokalnych problemów, wyszukiwanie i wspieranie liderów 
lokalnych, diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, 
animowanie i nadzór projektów realizowanych w ramach 
rewitalizacji. Działania te będą miały charakter stały. 

Grupa docelowa: Grupa docelowa to mieszkańcy w różnych grupach wiekowych oraz 
partnerzy – stowarzyszenia. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszary objęte rewitalizacją Miasta Jasła 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

215 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki temu działaniu wsparcie otrzymają mieszkańcy miasta 
zagrożeni wykluczeniem społecznym, zwiększona zostanie oferta 
spędzania wolnego czasu i nastąpi aktywizacja społeczna. 
Zorganizowanie spędzania wolnego czasu pod nadzorem 
profesjonalnej kadry wspomagającej. Zmiana stylu życia, 
wypracowanie zdrowych nawyków życia. 
 Liczba liderów [os.] 
 Liczba nowych grup samopomocowych [szt.] 
 Liczba powstałych inicjatyw społecznych na obszarach 

rewitalizowanych [szt.] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 
Projekt komplementarny z projektem infrastrukturalnym: 

 I-1Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO 
 I-5 Modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów 

sportowych 
Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, środki zewnętrzne – EFS 

 

Projekt S-3. 
Tytuł projektu: Program: „Miasto Otwarte” 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
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i jego adres: 
Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że mieszkańcy słabo 
angażują się w przygotowane dla nich programy i propozycje ofert 
spędzania czasu wolnego czy innych społecznych działań. Nie 
utożsamiają się z nimi. Powoduje to niezrozumienie celów 
podejmowanych przez Miasto działań i nieadekwatną ich ocenę. 
Istnieje zatem potrzeba współpracy na linii urząd a mieszkańcy., 
wzmocnienie partycypacji społecznej, lokalnej – aktywizacja 
lokalnej społeczności, która wyjdzie z własna inicjatywą i czynnie 
weźmie udział w realizacji różnych zadań. 

Opis przedsięwzięcia: Projekt polega na organizowaniu w otwartej przestrzeń publicznej 
imprez o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, 
angażującą czynnie lokalną społeczność, w trybie inicjatyw 
lokalnych. 
Głównym aspektem jest ogłoszenie przez Miasto konkursów w 
ramach inicjatyw lokalnych. Nagrodzenie najlepszej inicjatywy i 
przyznanie środków finansowych w ramach uchwały Nr 
XVI/137/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24.10.2011 r. na realizację 
zadania. 
Promowanie tych inicjatyw i  informowanie mieszkańców o 
realizowanych działaniach, z wykorzystaniem mediów, plakatów, 
ulotek, itp. 
Zakres projektu obejmuje ogłoszenie konkursu na lokalną 
inicjatywę oraz promocję możliwości składania wniosków i wzięcia 
udziału w konkursie, utworzenie kalendarza wszystkich 
planowanych imprez i przedsięwzięć oraz jego wypromowanie, 
ustalenie przedsięwzięć, w formie konkursów, realizowanych w 
szczególności w otwartych przestrzeniach, czynnie angażujących 
lokalną społeczność. 
Dodatkowo zostanie przyznane wyróżnienie najlepszej Inicjatywie 
w roku. 
Partnerzy: instytucje kultury, MOSiR, stowarzyszenia, szkoły, 
przedszkola, wspólnoty mieszkaniowe, NGO’s, przedsiębiorcy. 

Grupa docelowa: Konkurs można adresować np. do poszczególnych mieszkańców 
osiedli, do młodych osób, do seniorów, do rodzin z dziećmi, ogólnie 
do wszystkich mieszkańców, stowarzyszenia. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Śródmieście, Rynek, plac Żwirki i Wigury, ośrodek rekreacyjny na 
Kwiatowej 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

150 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Realizacja projektu daje szansę na aktywizację lokalnej 
społeczności  
i wypromowanie ich konkretnych działań, które zostały 
nagrodzone. 
Projekt może stanowić odpowiedź na pojawiające się opinie o 
braku konkretnych działań skierowanych na rozwój miasta w myśl 
idei „masz ciekawy pomysł na miasto, pochwal się nim a my  
możemy pomóc Ci go zrealizować”. Stawiamy na ludzi tworzących 
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miasto: „Inwestowanie w ludzi”, rozwój animacji społecznej 
(community work). 
Efektem projektu będzie wzrost społecznych inicjatyw i 
angażujących się czynnie mieszkańców; pobudzenie ludzi do 
myślenia o  różnych form aktywności oraz do ich podejmowania. 
Poprzez wyjście z działaniami w przestrzeń miejską zwiększy się 
oferta uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym miasta. 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny do projektu: 
 nr I-2. Adaptacja budynku SP 2 na Centrum Techniki, 

Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z rewitalizacją 
przyległego obszaru. 

 nr I-4. Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu 
Przystanek Kwiatowa. 

 I -5  Modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów 
sportowych 

 Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, środki zewnętrzne – EFS 

 

Projekt S-4. 
Tytuł projektu: Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
NGO 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Istnieje potrzeba profilaktyki  i podejmowania działań 
pomocowych osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym, prowadzonym poza lokalem, bezpośrednio w 
środowisku, gdzie przebywają osoby wykluczone, znajdujące się w 
trudnej sytuacji życiowej. 

Opis przedsięwzięcia: Streetworking to praca podwórkowa, uliczna realizowana przez 
wychowawcę. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej jest to jedna z form placówki wsparcia dziennego. 
Działania streetworkerskie powinny być poprzedzone diagnozą 
problemów społecznych. 
Głównym celem programu zajęć będzie: 

 organizowanie czasu wolnego, 
 promowanie zdrowego stylu życia (sport, odżywianie, 

higiena osobista), 
 kształtowanie świadomości nt. szkodliwości alkoholu, 

używania narkotyków, podejmowanie ryzykownych 
zachowań seksualnych, 
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 wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci i 
młodzieży, 

 aktywizowanie rodziców do wspólnych działań, 
 rozwijanie pasji i zainteresowań, 
 nabywanie umiejętności społecznych, 
 budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, 

przekazywanie dzieciom umiejętności poruszania się po 
mieście i korzystania z oferty kulturalnej i pomocowej. 

Partnerami projektu mogą być: Zarząd Osiedla Gamrat, NGO. 
Grupa docelowa: Projekt będzie skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Osiedle Gamrat, Centralny-Wschód 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

108 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zadaniem projektu będzie profilaktyka, reedukacja szkód, zmiana 
postaw społecznych, ograniczanie zachowań ryzykownych, 
integracja społeczna. Udzielanie pomocy dzieciom z grupy ryzyka, 
z zaburzeniami zachowania jest jednym z priorytetowych zadań 
samorządów lokalnych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Efektem projektu będzie objęcie dzieci 
spędzających swój wolny czas na ulicach działaniami 
animacyjnymi, działaniami pedagogicznymi – organizowanie 
działań wychowawczo-poznawczych, realizowanych w dłuższym 
okresie czasu, działaniami interwencyjnymi podejmowanymi w 
sytuacjach kryzysowych czy działaniami informacyjno-
edukacyjnymi. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób korzystających z zajęć [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny do projektu: 
 nr I-1. Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO 
 nr I-6. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz 

zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów na 
Osiedlu Gamrat. 

 nr I-13. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 112. 

 nr I-14. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 114. 

 nr I-15. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 118. 
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 nr I-16. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 120. 

 nr I-17. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 122. 

 nr I-18. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 124. 

 nr I-19. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 128. 

 nr I-20. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 130, 132 i 126. 

 Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, środki zewnętrzne – EFS 

 

Projekt S-5. 
Tytuł projektu: Spotkajmy się na Przystanku Kwiatowa 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle 
Jasielski Dom Kultury 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Przystanek Kwiatowa lokalizacyjnie przyciąga odwiedzających do 
spędzania wolnego czasu w kompleksie, natomiast poprzez brak 
oferty kulturalnej i rozrywkowej, potencjał obiektu nie jest w pełni 
wykorzystywany. Projekt jest też odpowiedzią na potrzebę 
aktywizacji oraz integracji mieszkańców we wspólnie spędzanym 
czasie. Potrzebne jest przygotowanie oferty skierowanej dla 
wszystkich grup wiekowych, począwszy od najmłodszych po 
seniorów, zakładającej integrację międzypokoleniową oraz 
ocieplanie relacji rodzinnych. Identyfikację z miejscem 
zamieszkania oraz najbliższym otoczeniem. Projekt wpisuje się 
także w ogólnopolskie działania mające na celu poprawę stanu 
czytelnictwa i propagujące kulturę słowa. 

Opis przedsięwzięcia: Projekt zakłada organizację cyklicznych spotkań 
międzypokoleniowych aktywizujących mieszkańców  
miasta do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz 
wsparcie integracji społecznej.  Jest okazją do promocji aktywnego 
stylu życia oraz relaksu z wykorzystaniem m.in. literackich 
inspiracji. W ramach projektu odbędą się familijne wydarzenia 
skierowane do wszystkich grup wiekowych, mające formę otwartą, 
typu: piknik, akcja, happening, rodzinny dzień (np. Dzień Dziecka, 
Dzień Rodziny, wieczór z piosenką biesiadną) Odbiorcy wydarzeń 
będą mogli wziąć udział w strefach międzypokoleniowych 
aktywności plenerowych tj. gry i zabawy słowne, głośne czytanie, 
zajęcia literacko-artystyczne, zabawy ruchowe, interaktywne 
widowiska oparte na metodzie storytelling, akcje czytelnicze, 
objazdowa biblioteka. 
Ponadto, projekt zakłada zakup (lub wynajem) projektora oraz 
ekranu do emisji filmów. 
Projekt zakłada realizację w partnerstwie z: Urzędem Miasta w 
Jaśle, ZSM nr 5, Osiedlem Jasło - Sobniów, KGW Sobniowianki. 
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Ponadto w ramach projektu zaplanowano cotygodniowe projekcje 
z tematyką filmów adresowaną do dzieci, młodzieży oraz młodych 
rodziców. 
Zadanie będzie realizowane cyklicznie przez okres 3 lat i będzie 
podzielony na następujące etapy: 

 Edycja 2019, 2020, 2021 (lipiec-  sierpień): 
 Stworzenie programu działań w ramach projektu, 
 Sfinalizowanie umów z partnerami projektu, 

zaproszonymi gośćmi wydarzeń, 
 Informacja oraz promocja projektu, 
 Realizacja projektu, 
 Informacja oraz promocja rezultatów projektu. 

Grupa docelowa: Realizacja projektu obejmuje przeprowadzenie cyklu wakacyjnych 
spotkań międzypokoleniowych w których udział weźmie docelowa 
grupa: dzieci, młodzież, oraz dorośli. Działania uniwersalne będą 
realizowane w populacji dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych. 
Celem profilaktyki uniwersalnej będą działania opóźniające 
inicjację alkoholową lub nikotynową adresowane do całej populacji 
dzieci wchodzących w okres pierwszych eksperymentów z 
substancjami psychoaktywnymi. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Sobniów 
Przystanek Kwiatowa – teren rekreacyjny przy ul. Kwiatowej w 
Jaśle 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu zakłada się : 
- wzmocnienie więzi lokalnej mieszkańców miasta na rzecz 
aktywnego spędzania wolnego czasu i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu, co umożliwi oferta imprez skierowana 
do wszystkich grup wiekowych; 
- wzmocnienie nawyków czytelniczych wśród mieszkańców Jasła 
- aktywizację mieszkańców miasta na rzecz podejmowania 
wspólnych inicjatyw na obszarze miejskim do tego przeznaczonym, 
zainicjowana możliwością zaangażowania społeczności lokalnej w 
realizację projektu; 
- wzrost aktywności, intelektualnej, twórczej, fizycznej dzięki 
aktywnej formie spędzania wolnego czasu i rozwijania 
umiejętności interpersonalnych poprzez zabawę; 
W trakcje oraz po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzona 
zostanie ankieta online wśród mieszkańców miasta 
uczestniczących w działaniach projektowych. Wskaźnikiem oceny 
realizacji projektu będzie także: aktywność mieszkańców oraz 
sympatyków projektu na stronie i fanpage’u projektu. 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
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□ Sfera techniczna 
Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny do projektu: 
 Nr I-4. Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu 

Przystanek Kwiatowa. 
Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, fundusze zewnętrzne 

 

Projekt S-6. 
Tytuł projektu: „Zielono mi w Jaśle” 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Problemy istniejące to utrata kapitału ludzkiego; brak identyfikacji 
z miejscem, w którym się żyje, mieszka i pracuje; niskie poczucie 
tożsamości lokalnej (dumy) wśród mieszkańców; niskie 
zaangażowanie społeczne mieszkańców; podnoszony przez 
badanych brak miejsc do spędzania wolnego czasu. 

Opis przedsięwzięcia: Celem przedsięwzięcia jest organizacja akcji społecznych, 
konkursów, itp. mobilizujących mieszkańców do działań w zakresie 
przestrzeni podwórek. 
Inspiracją były projekty: „Zielone podwórka Szczecina”, „Piękna 
fasada” i „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”. 
Zakres projektu obejmuje rozszerzenie prowadzonych działań 
dotyczących balkonów i ogródków w kierunku podwórek i terenów 
przy blokach, wspólnotach. Chęć udziału w konkursie i zdobycia 
nagrody (szczególnie finansowej) na rzecz wspólnoty, pomoże 
włączyć mieszkańców we wspólne działania na rzecz poprawy ich 
przestrzeni publicznej. 

Grupa docelowa: Partnerami mogą być wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
przedsiębiorcy, NGO, chętni mieszkańcy miasta. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

wszystkie obszary objęte GPR 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

500 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Rezultatem będzie zwiększenie zaangażowania w inicjatywy 
społeczne, kiedy wiadomo że ktoś dostrzega efekty, a także kiedy 
są chętni do współpracy i organizacji przedsięwzięć dotyczących 
przestrzeni publicznych. Docenienie i dbanie o efekty rzeczowe 
własnej pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 
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Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 
Projekt komplementarny do projektu: 

 nr I-3. Przebudowa i modernizacja terenów w otoczeniu 
zabudowy mieszkaniowej w Jaśle 

 nr I-6. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów na 
Osiedlu Gamrat. 

 nr I-8. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przeciw działanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 31. 

 nr I-9. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przeciw działanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 33. 

 nr I-10. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przeciw działanie ubóstwu przy ul. Kołłątaja 2. 

 nr I-11. Poprawa infrastruktury osiedlowej poprzez 
modernizację obiektu, likwidację barier 
architektonicznych, wprowadzenie dodatkowych usług 
opiekuńczo-oświatowych w obiekcie przy ul. Baczyńskiego 
15 tzw. „Straszny Dwór” 

 nr I-13. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 112. 

 nr I-14. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 114. 

 nr I-15. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 118. 

 nr I-16. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 120. 

 nr I-17. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 122. 

 nr I-18. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 124. 

 nr I-19. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 128. 

 nr I-20. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 130, 132 i 126. 

 nr I-29. Aktywizacja obszaru rewitalizacji w jaśle 
Źródła finansowania Środki Miasta Jasła 

 

Projekt S-7. 
Tytuł projektu: Młodzi dla Jasła 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, 
Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Zdiagnozowany problem odpływu ludzi młodych z miasta, utrata 
potencjału uczniów najzdolniejszych, migracje osób o 
najcenniejszych kompetencjach, brak strategii wykorzystywania 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia ludzi, w szczególności osób 
starszych (niska aktywność zawodowa i edukacyjna seniorów). 
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Opis przedsięwzięcia: Projekt polegający na wytypowaniu zdolnych i wszechstronnie 
utalentowanych uczniów jasielskich szkół, a następnie 
umożliwieniu im pogłębienia swojej wiedzy w specjalistycznych 
kursach i szkoleniach (np. cykliczne warsztaty cykl artystyczno-
edukacyjnych warsztatów dla młodych mieszkańców Jasła – tańca 
współczesnego, malarstwa i rysunku, animacji komputerowych, 
warsztaty z zakresu artoterapii – leczenia sztuką dla dzieci i 
młodzieży z potrzebami, itp.; współpraca z uczelniami np. z 
Rzeszowa w organizacji w Jaśle kursów dla osób zdolnych lub 
przygotowujących na studiach; włączenie do edukacji osób 
starszych np. poprzez zajęcia z emerytowanymi nauczycielami, 
artystami, sportowcami, muzykami etc.). 
Wykorzystanie dobrych praktyk Ligii z Lotosem i JUD już 
realizowanych w mieście. 

Grupa docelowa: Uczniowie szkół podstawowych i średnich. Partnerzy: Powiat 
Jasielski, artyści lokalni, uczelnie zewnętrzne i inni. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

wszystkie obszary objęte GPR 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

500 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zwiększenie liczby osób uczących się w Jaśle i korzystających z 
oferty zajęć na terenie miasta (bez potrzeby szukania oferty w 
innych miastach). Promocja miasta jako ośrodka o wysokim 
poziomie nauczania, i miejscu dla rodzin z dziećmi ze względu na 
ofertę edukacyjną. 
Promocja osób ambitnych w dążeniu do pogłębiania pasji. 
Inwestycja w wiedzę młodych mieszkańców. Utrwalenie 
pozytywnego obrazu miasta wspierającego edukację przed 
studiami, stąd przyjaznego również do mieszkania po studiach. 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 
Projekt komplementarny do projektu: 

 nr I-2. Adaptacja budynku SP 2 na Centrum Techniki, 
Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z rewitalizacją 
przyległego obszaru. 

Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, środki zewnętrzne – EFS 

 

Projekt S-8. 
Tytuł projektu: JAsielsko czyli lokalnie – regionalnie – niebanalnie! 
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Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle 
ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

1. Istnieje potrzeba prowadzenia edukacji regionalnej od 
najmłodszych lat z wykorzystaniem aktywnych form 
zdobywania wiedzy oraz przy wsparciu  nowych mediów, 
doświadczania przez najmłodszych potencjału lokalnego 
miejsca z którego się wywodzą, poznawania historii, 
lokalnej obyczajowości oraz dobrych wzorców. Poza 
placówkami edukacji formalnej, w których są prowadzone 
elementy nauki o regionie, w mieście brakuje atrakcyjnej i 
kreatywnej oferty edukacji regionalnej. 

2. Obecnie młodzież i młodzi dorośli nie mają w Jaśle 
integralnej oferty zajęć rozwijających kompetencje 
potrzebne na rynku pracy, szczególnie związane z nowymi 
technologiami, a istniejące instytucje nie mają zaplecza, 
aby zapewnić im przestrzeń i narzędzia do rozwoju na tym 
polu. Brakuje także przestrzeni coworkingowej oraz 
przestrzeni spotkań młodzieży z profesjonalistami z 
różnych dziedzin. O potrzebach na tym polu świadczy fakt 
dużego zainteresowania projektami związanymi z 
rozwojem osobistym i wyborem ścieżki zawodowej, które 
organizowane są w MBP w Jaśle (Link do przyszłości). 
Uczestnicy spotkań w MBP o tym profilu podkreślają, że 
ważne jest otwarcie się na tzw. wolne zawody, których 
wykonywanie nie jest ograniczone miejscem zamieszkania. 

Opis przedsięwzięcia: 1. Projekt zakłada organizację kreatywnych cykli spotkań dla 
dzieci w wieku 5 – 8 lat pobudzających najmłodszych jaślan do  
aktywności, rozwoju oraz edukacji regionalnej opartej na 
historii i dziedzictwie kulturowym miasta z wykorzystaniem 
literatury regionalnej oraz nowych technologii. 

W ramach projektu odbędą się wydarzenia dla dzieci oraz familijne, 
mające formę warsztatową. Podczas działań odbiorcy wydarzeń 
będą mogli wziąć udział m.in. w: 
RegioMaluchy - cykl spotkań poświęconych małej ojczyźnie, historii 
miasta, miejscowym opowieściom, legendom, anegdotom i 
postaciom, skierowany dla małych jaślan ze wszystkich jasielskich 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I-II nauczania 
wczesnoszkolnego. Wspólnie z Ignasiem (pierwowzór postaci - 
Ignacy Łukasiewicza, farmaceuta i aptekarz, czołowy 
przemysłowiec naftowy)  i Hugonem (pierwowzór postaci - Hugo 
Steinhaus, wybitny matematyk urodzony w Jaśle) dzieci wyruszą w 
mentalną podróż po mieście, będą śledzić dzieje Jasła, poznają jego 
nieznane dotąd zakątki i wezmą udział w podsumowujących 
quizach z nagrodami.  
Proponowane tematy pozostałych cykli spotkań warsztatowych: 
1. Jak rosło Jasło? –  warsztaty architektoniczne 
2. Wędrówki po Jaśle z baśnią i legendą –  warsztaty filmu 
animowanego z wykorzystaniem techniki animacji poklatkowej. 
3. JAsło I MOJE MIASTO! – warsztaty komiksowe z wykorzystaniem 
nowych technologii. 



 

 

St
ro

n
a
10

6 

Zadanie realizowane będzie cyklicznie przez okres 4 lat (trzy cykle 
obejmujące rok szkolny). Projekt będzie podzielony na 3 
następujące etapy, odpowiadające czasowo schematowi roku 
szkolnego: 

 Edycja 2019 (wrzesień 2019/czerwiec 2020), 
 Edycja 2020 (wrzesień 2020/czerwiec 2021), 
 Edycja 2021 (wrzesień 2021/czerwiec 2022). 

Każda edycja będzie zawierała następujące działania: 
 Stworzenie programu działań w ramach projektu, 
 Sfinalizowanie umów z partnerami projektu, zaproszonymi 

gośćmi wydarzeń, 
 Informację oraz promocję projektu, 
 Realizację projektu, 
 Informację oraz promocję rezultatów projektu. 

2. Cykl zajęć warsztatowych kreatywnego wykorzystywania 
nowych mediów i otwartych zasobów cyfrowych. Zajęcia będą 
adresowane do różnych grup wiekowych z uwzględnieniem 
potrzeb charakterystycznych dla danej grupy. Mediateka w 
Centrum stanie się miejscem, gdzie można dotknąć nowych 
technologii, poznać i zrozumieć zasady ich działania – od kolejnych 
funkcji smartfona, przez GPS do drukarki 3D. 
Grupy docelowe: 
3. Cykl zajęć warsztatowych dla młodzieży i młodych dorosłych 
poświęconych rozwojowi osobistemu, efektywnemu 
wykorzystaniu własnego potencjału intelektualnego,  planowaniu 
własnej  ścieżki zawodowej i zdobywaniu doświadczenia 
zawodowego. Uczestnicy spotkają się z profesjonalistami i 
pracodawcami z różnych dziedzin, którzy opowiedzą jak 
wykorzystywać istniejące na rynku pracy nisze oraz jak łączyć pracę 
z pasją. W roli ekspertów wystąpią w szczególności osoby związane 
z Jasłem lub regionem, szczególnie związane z nowymi 
technologiami i tzw. zawodami przyszłości. Dzięki zakupionym 
programom i urządzeniom na spotkaniach powstaną gotowe 
produkty, które pozwolą młodym ludziom stać się twórcami. 
Spotkania będą także służyły zintegrowaniu potencjalnych 
pracodawców i pracowników, m.in. poprzez interaktywną mapę 
zawodów w regionie oraz działania wspierające zdobywanie 
doświadczenia zawodowego poprzez staże i wolontariat. 
Planowane są również wirtualne spotkania (telekonferencje, 
webinaria) z młodymi jaślanami, którzy odnieśli sukces w swoich 
dziedzinach pracy i pracują w dużych ośrodkach miejskich w Polsce 
i poza granicami kraju. Dzięki przestrzeni open space wyposażonej 
w nowoczesny sprzęt (m.in. stanowiska komputerowe z 
profesjonalnym tematycznym oprogramowaniem, drukarka i 
skaner 3D) Centrum stanie się miejscem wspierającym 
zainteresowania i pracę freelancerów. 
Częstotliwość realizacji zadania to całoroczny cykl warsztatowy (8 
spotkań w ciągu roku), z możliwością rozszerzenia i kontynuacji w 
kolejnych latach. Projekt będzie podzielony na następujące etapy: 

 ogłoszenie informacji o projekcie, promocja, nabór 
uczestników (czerwiec – sierpień 2019), 
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 etap realizacji – 8 spotkań warsztatowych (wrzesień 2019 
– czerwiec 2020), 

ewaluacja, podsumowanie (czerwiec 2020). 
Grupa docelowa: Adresatami projektu będą: 

 dzieci w wieku 5 – 8 lat 
 młodzież i młodzi dorośli (13 – 30 lat), 
 dorośli ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. 
 lokalni freelancerzy, przedstawiciele tzw. wolnych 

zawodów, poszukujący przestrzeni do pracy i rozwoju, 
 młodzi bezrobotni. 

Partnerami projektu będą: jasielscy pracodawcy, przedstawiciele 
firm, szczególnie z tzw. zawodami przyszłości. 
Partnerzy projektu: Urząd Miasta w Jaśle, Jasielski Uniwersytet 
Dziecięcy, Klub Czytających Rodzin MBP w Jaśle, miejskie 
przedszkola, oddziały przedszkolne oraz klasy I – II szkół 
podstawowych, jasielscy pracodawcy, przedstawiciele firm, 
szczególnie z tzw. zawodami przyszłości. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny - Wschód 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

150.000 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu nastąpi: 
- wzmocnienie więzi lokalnej młodych mieszkańców miasta oraz 
zachętę do wyboru aktywnych form spędzania wolnego czasu w 
swoim miejscu zamieszkania; 
- promowanie działań prorodzinnych potrzebnych w lokalnym 
środowisku; 
- wzrost aktywności intelektualnej, regionalnej i twórczej, dzięki 
stworzeniu odpowiedniego miejsca oraz atrakcyjnej oferty do 
realizacji wspólnych działań; 
- pogłębienie integracji społecznej, rozwijania umiejętności 
interpersonalnych poprzez zabawę; 
- dzieci nauczą się korzystania z najnowszych technologii w sposób 
twórczy i bezpieczny oraz użyteczny 
- młodzież zwiększy swoją wiedzę i umiejętności w zakresie 
wykorzystania technologii IT w szczególności w kontekście 
rozwijania swoich pasji oraz pomysłów na pracę  
-  dorośli unikną wykluczenia cyfrowego i nauczą się wykorzystywać 
nowe technologie w sposób praktyczny i ułatwiający życie oraz do 
podnoszenia jakości swojego życia w społeczeństwie 
informacyjnym. 
- młodzież i młodzi dorośli zwiększą swoją wiedzę na temat nowych 
technologii, zawodów przyszłości oraz potrzeb i wymagań 
współczesnego rynku pracy 
- uczestnicy projektu będą mieli przestrzeń i narzędzia do 
rozwijania swoich pasji oraz pomysłów na pracę  
-  przyszli pracownicy, młodzi bezrobotni a także freelancerzy będą 
mieli możliwość nawiązania współpracy z potencjalnymi 
pracodawcami  
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Ocena na podstawie ankiet, wywiadów i spotkań ewaluacyjnych z 
uczestnikami projektu. 
 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczący w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektem podstawowym: 
 nr I-2. Adaptacja budynku SP 2 na Centrum Techniki, 

Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z rewitalizacją 
przyległego obszaru. 

Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, środki zewnętrzne – EFS 

 

Projekt S-9. 
Tytuł projektu: Na zielono 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

We wszystkich obszarach rewitalizacji spośród problemów 
społecznych największym natężeniem cechuje się wysoki poziom 
bezrobocia. 

Opis przedsięwzięcia: Projekt ma na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Realizacja niżej wymienionych zadań ma na celu 
podniesienie kompetencji społeczno – zawodowych osób 
zamieszkałych na terenie rewitalizowanym. 
Projekt skierowany będzie do osób niepełnosprawnych oraz 
bezrobotnych zamieszkałych w ww. obszarze w ramach projektu 
planuje się: 
- przeprowadzenie kursu konserwatora zieleni dla dwóch osób, 
- objęcie wsparciem uczestników w ramach reintegracji społecznej, 
- organizacja staży zawodowych zgodnie z ukończonym kursem. 

Grupa docelowa: Grupa docelowa to osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód, Obszar Centralny – Zachód, Obszar 
Gamrat, Obszar Rafineria Południowy – Wschód, Obszar 
Ulaszowice Południowy – Wschód, Obszar Sobniów 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

150 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 

Realizacja ww. działań przyczyni się m.in. do zaktywizowania osób 
oraz uzyskania kwalifikacji celem pełnienia funkcji konserwatora 
zieleni na terenie rewitalizowanym. Ponadto osoby po uzyskaniu 
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(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

wsparcia z reintegracji społecznej zwiększą swoją motywację do 
poszukiwania pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 
Projekt komplementarny do projektu: 

 nr I-6. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów na 
Osiedlu Gamrat. 

 nr I-7.  Remont i przebudowa budynku przy ul. 
Modrzejewskiego 12 w celu nadania mu nowych funkcji, w 
tym społeczno-gospodarczych. 

 nr I-8. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przeciw działanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 31. 

 nr I-9. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przeciw działanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 33. 

 nr I-10. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przeciw działanie ubóstwu przy ul. Kołłątaja 2. 

 nr I-11. Poprawa infrastruktury osiedlowej poprzez 
modernizację obiektu, likwidację barier 
architektonicznych, wprowadzenie dodatkowych usług 
opiekuńczo-oświatowych w obiekcie przy ul. Baczyńskiego 
15 tzw. „Straszny Dwór” 

 nr I-13. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 112. 

 nr I-14. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 114. 

 nr I-15. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 118. 

 nr I-16. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 120. 

 nr I-17. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 122. 

 nr I-18. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 124. 

 nr I-19. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 128. 

 nr I-20. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania 
przy ul. Mickiewicza 130, 132 i 126. 

Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, środki zewnętrzne – EFS 
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Projekt S-10. 
Tytuł projektu: SENIORZY NA START 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Miasto Jasło/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ organizacje 
pozarządowe/ Kluby Seniora/ Rada Seniorów/ JDK/ MBP/ Zarządy 
Osiedli 
Partnerzy projektu: placówki edukacyjne, szkoły wyższe, publiczne 
oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, szpital  
Dopuszcza się realizację projektu w częściach, jak również 
podejmowanie inicjatyw przez podmioty samodzielnie. 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Na każdym z rewitalizowanych obszarów zamieszkuje duży odsetek 
osób starszych. Jednym z głównych działań rewitalizacyjnych jest 
wsparcie lub animacja społeczna osób starszych. 

Opis przedsięwzięcia: Projekt ma na celu aktywizację seniorów poprzez wdrażanie form 
zdrowego stylu życia oraz pobudzanie ich aktywności społecznej. 
Celem projektu będzie również podniesienie wiedzy osób z 
najbliższego otoczenia osoby starszej na temat opieki nad 
seniorem. Działania projektu wpisują się w Program Aktywności 
Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020. 
Projekt swoim zakresem obejmie: 
1. Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia poprzez: 
zajęcia fitness, zajęcia z Nordic Walking. 
2. Wyposażenie Seniorów w zakresie obsługi komputera i 
poruszania się w Internecie poprzez: 
- szkolenia z zakresu obsługi komputera. 
3. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób społecznie lub 
zawodowo pracujących z osobami starszymi poprzez: 
- szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi i zależnymi. 
4. Wzrost partycypacji nestorów w życiu publicznym poprzez: 
- organizację kampanii społecznych (konferencji, opracowywania 
materiałów informacyjnych, spotkań tematycznych) mających na 
celu pobudzanie aktywności seniorów w zakresie inicjowania 
tworzenia stowarzyszeń przy współpracy z Biurem Obsługi 
Stowarzyszeń. 
5. Promowanie inicjatyw kulturalnych wśród seniorów w tym 
promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez: 
- utworzenie ścieżki historycznej na obszarze rewitalizowanym 
(obszar centralny – wschód). 
6. Realizacja inicjatyw kulturalnych oraz wdrażanie nawyków 
zdrowego stylu życia wśród osób starszych: 
- Dzień Seniora (w ramach tego dnia planuje się spotkania ze 
specjalistami, grę miejską), 
- organizacja imprez kulturalnych (wystawy, koncerty, pikniki) – 
min. 2 razy w roku. 
7. Realizacja zajęć  artystyczno – teatralnych „Przez ulicę”: 
a) zajęcia teatralne. W trakcie zajęć artystyczno –kulturalnych 
zostaną wykonane kukiełki, które później zostaną wykorzystane do 
zorganizowania „przedstawienia kukiełkowego”. W 
przedstawieniu teatralnym udział wezmą seniorzy oraz uczniowie 
ZSM nr 3 w Jaśle. Po zakończeniu realizacji wszystkich w/w działań 
zostanie zorganizowane spotkanie, na które zaproszone zostaną 
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osoby z najbliższego otoczenia uczestników projektu. Podczas 
spotkania zostaną zaprezentowane prace wytworzone podczas 
zajęć tematycznych oraz przedstawienie kukiełkowe. 
 b) zajęcia artystyczne: 
- miasto Jasło oczami seniora i juniora (prezentacja starych 
fotografii, stworzenie pamiątkowego albumu przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii multimedialnych), 
- kultura regionu nestora i juniora (zorganizowanie zajęć 
plastycznych, na których zostaną wytworzone prace ilustrujące 
tradycje regionu). 
Zakres zajęć artystyczno – teatralnych obejmie cykl 4 spotkań w 
(czas trwania jednego spotkania – 2 godziny). 

Grupa docelowa: Planuje się, że wsparciem zostanie objętych 30 osób (15 seniorów 
i 15 uczniów). W realizację działań zaangażowani będą 
wolontariusze, animator społeczny oraz pracownicy socjalni. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód, Centralny – Zachód, Sobniów, 
Gamrat, Rafineria – Południowy Wschód, Ulaszowice – 
Południowy Wschód 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

215 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Realizacja ww. działań przyczyni się do zwiększenia aktywności 
ruchowej i społecznej seniorów oraz zwiększenie wiedzy osób z 
najbliższego otoczenia osób starszych na temat opieki nad 
seniorem. Zorganizowane zajęcia pozwolą także na integrację 
wewnątrzpokoleniową oraz między pokoleniową. 
Ponadto, nastąpi: 
- wzrost aktywności społecznej osób w wieku senioralnym, 
- podniesienie kondycji fizycznej osób starszych, 
- integracja wewnątrzpokoleniowa oraz międzypokoleniowa, 
- wzrost wiedzy osób z najbliższego otocznia osób starszych na 
temat opieki nad seniorem, 
- wzrost rozwoju oferty spędzania czasu wolnego. 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt oddziałujący na wszystkie obszary rewitalizacji. 
Projekt komplementarny z projektem infrastrukturalnym: 

 nr I-1. Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Jasło 
 nr I-2. Adaptacja budynku SP 2 na Centrum Techniki, 

Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z rewitalizacją 
przyległego obszaru. 

Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, środki zewnętrzne – EFS 
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Projekt S-11. 
Tytuł projektu: Pokaż mi babciu, pokaż mi dziadku 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 
Klub Seniora przy JSM, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Jaśle, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Naftowiec” w Jaśle, Wspólnota 
Mieszkaniowa Nieruchomości Baczyńskiego 11 w Jaśle 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Wzrost poziomu integracji międzypokoleniowej, zwiększenie 
oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci i 
młodzieży to jedne z ważniejszych działań do zrealizowania na 
obszarze rewitalizowanym.    

Opis przedsięwzięcia: Projekt ma na celu integrację międzypokoleniową oraz wdrażanie 
aktywnych metod spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
rozwój nowych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 
W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl spotkań dzieci i 
młodzieży z osobami starszymi skupionymi przy Klubie Seniora  
w ramach, których: 
- seniorzy zaprezentują swoje sposoby spędzania czasu wolnego w 

okresie dzieciństwa, 
- dzieci i młodzież przedstawią nowoczesne technologie i sposób 

ich wykorzystywania; 
- wspólnie wytworzone zostaną zabawki, którymi seniorzy 

dysponowali w okresach swojego dzieciństwa. 
W organizację przedsięwzięć zaangażowani zostaną: animator 
lokalny, pracownik socjalny jak również  wolontariusze. 

Grupa docelowa: Grupa docelowa to: dzieci, młodzież, seniorzy. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
„Straszny Dwór” ul. Baczyńskiego 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

50 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia integracji 
społecznej w tym przede wszystkim integracji międzypokoleniowej 
na rewitalizowanym obszarze. Wskazanie aktywnych i 
kreatywnych metod spędzania czasu wolnego wpłynie także na 
przeciwdziałanie uzależnieniom, wandalizmowi. 
 Liczba podjętych inicjatyw (konkursów) [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektami podstawowymi: 
 nr I-11. Poprawa infrastruktury osiedlowej poprzez 

modernizację obiektu, likwidację barier 
architektonicznych, wprowadzenie dodatkowych usług 



 

 

St
ro

n
a
11

3 

opiekuńczo – oświatowych w obiekcie przy ul. 
Baczyńskiego 15, tzw. „Straszny Dwór”. 

 nr I-12. – Poprawa infrastruktury osiedlowej przy ul.3 Maja 
40 tzw. „Miasteczko Ruchu Drogowego” 

 nr I-28. Rewitalizacja otoczenia bloku przy ul. Baczyńskiego 
11 i 11A w Jaśle 

Źródła finansowania Środki Miasta Jasła, środki JSM, środki zewnętrzne – EFS, środki 
Klubu Seniora przy JSM, środki Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Naftowiec”, środki Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 
Baczyńskiego 11 w Jaśle 

 

Projekt S-12. 
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap I. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Analiza danych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 
Jasielski (dane 2012 – 2015 r.) wskazuje na wzrost zainteresowania 
uczniów kształceniem zawodowym, w tym rozwijaniem 
kompetencji kluczowych. Jednocześnie pracodawcy prowadzący 
działalność gospodarczą na lokalnym rynku pracy zgłaszają 
niedostosowanie kierunków kształcenia zawodowego oraz 
kompetencji kluczowych potencjalnych pracowników do ich 
aktualnych potrzeb (dane 2014 – 2015 r.), co powiązane jest m.in. 
ze zjawiskiem wysokiego poziomu bezrobocia strukturalnego na 
rewitalizowanym obszarze.  

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia 
placówki edukacyjnej (Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle), której 
infrastruktura została zrewitalizowana. Projekt jest 
komplementarny z projektem pn. „Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – 
etap I”. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy 
społeczno – gospodarcze w obszarze lokalnego rynku pracy. 
Proponowane działania obejmują m.in. podnoszenie kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli ZST  
w Jaśle oraz ich dostosowanie do potrzeb  
i wymagań lokalnego rynku pracy. 
Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie następujące 
formy wparcia: szkolenia, kursy, zajęcia dodatkowe, warsztaty, 
wizyty studyjne, zajęcia laboratoryjne, staże i praktyki zawodowe, 
itp. 
Częstotliwość realizacji działań w projekcie zgodnie z 
harmonogramem. 

Grupa docelowa: Adresatami działania będą uczniowie i nauczyciele ZST w Jaśle, 
którego organem prowadzącym jest Powiat Jasielski. 
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Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle 
ul. Staszica 30 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/3, 1346/14  

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół ogólnych i zawodowych, 
których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski do potrzeb i 
wymagań lokalnego rynku pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektem podstawowym: 
 nr I-21. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap I. 
Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego, środki zewnętrzne – EFS 

 

Projekt S-13. 
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap II, Etap III i Etap IV. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Analiza danych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 
Jasielski (dane 2012 – 2015 r.) wskazuje na wzrost zainteresowania 
uczniów kształceniem zawodowym w tym rozwijaniem 
kompetencji kluczowych. Jednocześnie pracodawcy prowadzący 
działalność gospodarczą na lokalnym rynku pracy zgłaszają 
niedostosowanie kierunków kształcenia zawodowego oraz 
kompetencji kluczowych potencjalnych pracowników do ich 
aktualnych potrzeb (dane 2014 – 2015 r.), co powiązane jest m.in. 
ze zjawiskiem wysokiego poziomu bezrobocia strukturalnego na 
rewitalizowanym obszarze. 

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia 
placówki edukacyjnej (Zespołu Szkół Usługowych  
i Spożywczych w Jaśle), której infrastruktura została 
zrewitalizowana. Projekt jest komplementarny z projektami pn. 
„Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 
w Powiecie Jasielskim – etap II”, „Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – 
etap III”, „Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim – etap IV”. Projekt stanowi 
odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczno -  gospodarcze 
w obszarze lokalnego rynku pracy. Proponowane działania 
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obejmują m.in. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych uczniów i nauczycieli ZSUiS  
w Jaśle oraz ich dostosowanie do potrzeb  
i wymagań lokalnego rynku pracy. 
Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie następujące 
formy wsparcia: szkolenia, kursy, zajęcia dodatkowe, warsztaty, 
wizyty studyjne, zajęcia laboratoryjne, staże i praktyki zawodowe. 
Częstotliwość realizacji działań w projekcie zgodnie z jego 
harmonogramem. 

Grupa docelowa: Grupę docelowa będą stanowili uczniowie i nauczyciele ZSUiS. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Zespołu Szkół Usługowych  
i Spożywczych 
Budynek A i Budynek B, ul. Staszica 30 A  
i 30B 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/14 i 3056/15  

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół ogólnych i zawodowych, 
których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski do potrzeb i 
wymagań lokalnego rynku pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektami podstawowymi: 
 Nr I-22. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap II, 
 Nr I-23. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap III, 
 Nr I-24. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap IV. 
Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego, środki zewnętrzne - EFS 

 

Projekt S-14. 
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap V. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 

Analiza danych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 
Jasielski (dane 2012 – 2015 r.) wskazuje na wzrost zainteresowania 
uczniów kształceniem zawodowym w tym rozwijaniem 
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problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

kompetencji kluczowych. Jednocześnie pracodawcy prowadzący 
działalność gospodarczą na lokalnym rynku pracy zgłaszają 
niedostosowanie kierunków kształcenia zawodowego oraz 
kompetencji kluczowych potencjalnych pracowników do ich 
aktualnych potrzeb (dane 2014 – 2015 r.), co powiązane jest m.in. 
ze zjawiskiem wysokiego poziomu bezrobocia strukturalnego na 
rewitalizowanym obszarze. 

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia 
placówki edukacyjnej (Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle), 
którego infrastruktura została zrewitalizowana. Projekt jest 
komplementarny z projektem pn. „Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – 
etap V”. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy 
społeczno – gospodarcze w obszarze lokalnego rynku pracy. 
Proponowane działania obejmują m.in. podnoszenie kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli kształcących się i 
uczących w CKP w Jaśle oraz ich dostosowanie do potrzeb i 
wymagań lokalnego rynku pracy. 
Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie następujące 
formy wsparcia: szkolenia, kursy, zajęcia dodatkowe, warsztaty, 
zajęcia laboratoryjne, staże i praktyki zawodowe, itp. 
Częstotliwość realizacji działań w projekcie zgodnie z 
harmonogramem. 

Grupa docelowa: Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele kształcący się i uczący 
się w CKP w Jaśle. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Jaśle  
ul. Staszica 30D 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/9  

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół ogólnych i zawodowych, 
których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski do potrzeb i 
wymagań lokalnego rynku pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczący w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektem podstawowym: 
 nr I-25. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap V. 
Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego, środki zewnętrzne - EFS 
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Projekt S-15. 
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap VII. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Analiza danych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 
Jasielski (dane 2012 – 2015 r.) wskazuje na wzrost zainteresowania 
uczniów kształceniem zawodowym w tym rozwijaniem 
kompetencji kluczowych. Jednocześnie pracodawcy prowadzący 
działalność gospodarczą na lokalnym rynku pracy zgłaszają 
niedostosowanie kierunków kształcenia zawodowego oraz 
kompetencji kluczowych potencjalnych pracowników do ich 
aktualnych potrzeb (dane 2014 – 2015 r.), co powiązane jest m.in. 
ze zjawiskiem wysokiego poziomu bezrobocia strukturalnego na 
rewitalizowanym obszarze.  

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia 
placówki edukacyjnej (Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle), której 
infrastruktura została zrewitalizowana. Projekt jest 
komplementarny z projektem pn. „Przebudowa konstrukcji więźby 
dachowej wraz z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej oraz 
adaptacja poddasza na cele dydaktyczne, tj. budowa 6 sal 
lekcyjnych wraz z zapleczem sanitarno – higienicznym dla 133 
uczniów”. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy 
społeczno -  gospodarcze w obszarze lokalnego rynku pracy. 
Proponowane działania obejmują m.in. podnoszenie kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli ZS nr 4 w Jaśle oraz 
ich dostosowanie do potrzebi wymagań lokalnego rynku pracy. 
Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie następujące 
formy wsparcia: szkolenia, kursy, zajęcia dodatkowe, warsztaty, 
wizyty studyjne, zajęcia laboratoryjne, staże i praktyki zawodowe, 
itp. Częstotliwość realizacji działań w projekcie zgodnie z 
harmonogramem. 

Grupa docelowa: Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele ZS nr 4 w Jaśle. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół ogólnych i zawodowych, 
których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski do potrzeb i 
wymagań lokalnego rynku pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
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□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektem podstawowym: 
 nr I-26. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap VII. 
Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego, środki zewnętrzne - EFS 

 

Projekt S-16. 
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap VIII. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Analiza danych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 
Jasielski (dane 2012 – 2015 r.) wskazuje na wzrost zainteresowania 
uczniów kształceniem zawodowym w tym rozwijaniem 
kompetencji kluczowych. Jednocześnie pracodawcy prowadzący 
działalność gospodarczą na lokalnym rynku pracy zgłaszają 
niedostosowanie kierunków kształcenia zawodowego oraz 
kompetencji kluczowych potencjalnych pracowników do ich 
aktualnych potrzeb (dane 2014 – 2015 r.), co powiązane jest m.in. 
ze zjawiskiem wysokiego poziomu bezrobocia strukturalnego na 
rewitalizowanym obszarze.  

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia 
placówki edukacyjnej (Zespołu Szkół Budowlanych  
w Jaśle), której infrastruktura została zrewitalizowana. Projekt jest 
komplementarny z projektem pn. „Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – 
etap VIII”. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy 
społeczno - gospodarcze w obszarze lokalnego rynku pracy. 
Proponowane działania obejmują m.in. podnoszenie kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSB  
w Jaśle oraz ich dostosowanie do potrzeb i wymagań lokalnego 
rynku pracy. 
Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie następujące 
formy wsparcia: szkolenia, kursy, zajęcia dodatkowe, warsztaty, 
wizyty studyjne, zajęcia laboratoryjne, staże i praktyki zawodowe, 
itp. 
Częstotliwość realizacji działań w projekcie zgodnie z 
harmonogramem. 

Grupa docelowa: Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele ZSB w Jaśle. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Zachód 
Obiekt Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle 
ul. Szkolna 21A 
obręb 6 „ZACHÓD”: 700/7 
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Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół ogólnych i zawodowych, 
których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski do potrzeb i 
wymagań lokalnego rynku pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego, środki zewnętrzne - EFS 

 

Projekt S-17. 
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 

Jasielskiego – Etap IX. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Analiza danych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 
Jasielski (dane 2012 – 2015 r.) wskazuje na wzrost zainteresowania 
uczniów kształceniem zawodowym w tym rozwijaniem 
kompetencji kluczowych. Jednocześnie pracodawcy prowadzący 
działalność gospodarczą na lokalnym rynku pracy zgłaszają 
niedostosowanie kierunków kształcenia zawodowego oraz 
kompetencji kluczowych potencjalnych pracowników do ich 
aktualnych potrzeb (dane 2014 – 2015 r.), co powiązane jest m.in. 
ze zjawiskiem wysokiego poziomu bezrobocia strukturalnego na 
rewitalizowanym obszarze.  

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia 
placówki edukacyjnej (Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle), której 
infrastruktura została zrewitalizowana. Projekt jest 
komplementarny z projektem pn. „Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – 
etap IX”. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy 
społeczno -  gospodarcze w obszarze lokalnego rynku pracy. 
Proponowane działania obejmują m.in. podnoszenie kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli ZS Nr 3 w Jaśle oraz 
ich dostosowanie do potrzeb i wymagań lokalnego rynku pracy. 
Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie następujące 
formy wsparcia: szkolenia, kursy, zajęcia dodatkowe, warsztaty, 
wizyty studyjne, zajęcia laboratoryjne, staże i praktyki zawodowe, 
itp. 
Częstotliwość realizacji działań w projekcie zgodnie z 
harmonogramem. 
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Grupa docelowa: Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele ZS Nr 3 w Jaśle. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Zachód 
Obiekt Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 
ul. Szkolna 23 
obręb 6 „ZACHÓD”: 620/11 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół ogólnych i zawodowych, 
których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski do potrzeb i 
wymagań lokalnego rynku pracy. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektem podstawowym: 
 nr I-27. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z 

przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap IX. 
Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego, środki zewnętrzne - EFS 

 

Projekt S-18. 
Tytuł projektu: Aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu Powiatu 

Jasielskiego. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Na terenie Powiatu Jasielskiego zarejestrowanych jest ponad 300 
organizacji pozarządowych, jednak zdecydowana większość z nich 
w bardzo niewielkim stopniu wykorzystuje swój potencjał. Jak 
podają przedstawiciele organizacji pozarządowych przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest brak wiedzy i kompetencji z zakresu 
uwarunkowań prawnych funkcjonowania organizacji 
pozarządowych oraz możliwości pozyskiwania środków 
zewnętrznych na ich funkcjonowanie (fundraising). 

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i 
umiejętności oraz kompetencje miękkie, niezbędne aktywnego i 
efektywnego funkcjonowania w „trzecim sektorze”. Obejmuje on 
cykl szkoleń i warsztatów, których efektem będzie wzrost 
aktywności społecznej organizacji pozarządowych. Projekt jest 
komplementarny z projektem pn.„Remont i przebudowa budynku 
przy ul. Modrzejewskiego 12 w celu nadania mu nowych funkcji, w 
tym społeczno – gospodarczych”. 
Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie m.in. 
następujące formy wsparcia: szkolenia i seminaria z zakresu 
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uwarunkowań prawnych funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, pozyskiwania źródeł finansowania działalności, 
warsztaty kształcące kompetencje miękkie, platforma wymiany 
doświadczeń, wizyty studyjne, promocję wolontariatu. 

Grupa docelowa: Grupę docelową będą stanowić osoby zarządzające oraz 
członkowie organizacji pozarządowych w terenu Powiatu 
Jasielskiego. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Wzrost wiedzy i kompetencji osób zarządzających i członków 
organizacji pozarządowych, nabycie umiejętności pozyskiwania 
środków na finansowanie działalności, podniesienie/nabycie 
kompetencji miękkich, nabycie wiedzyz zakresu wolontariatu, 
wzrost podejmowanych inicjatyw przez organizacje pozarządowe 
na terenie Powiatu Jasielskiego. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektem podstawowym: 
 nr I-7. Remont i przebudowa budynku przy ul. 

Modrzejewskiego 12 w celu nadania mu nowych funkcji, w 
tym społeczno – gospodarczych. 

Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego, środki zewnętrzne - EFS 

 

Projekt S-19. 
Tytuł projektu: Aktywizacja społeczno – kulturalna dzieci, młodzieży i seniorów z 

terenu Powiatu Jasielskiego. 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 
problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

Osiedle Rafineria jest osiedlem „przemysłowym” znacznie 
oddalonym od Centrum miasta. W miejscu tym na bardzo niskim 
poziomie realizowane są funkcje kulturalne i społeczne. 
Przeprowadzona diagnoza kapitału intelektualnego powiatu 
jasielskiego (Jasło, Kraków 2013 r.)w obszarze kapitału 
społecznego wskazuje na bardzo niski stopień wykorzystania 
potencjału osób powyżej 64 r.ż. 

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności w obszarach 
kulturalnym i społecznym wśród dzieci, młodzieży i seniorów w 
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Powiecie Jasielskim w tym w szczególności zamieszkujących obszar 
zdegradowany poddany rewitalizacji.W ramach projektu zostanie 
przeprowadzony cykl działań aktywizacyjnych o charakterze 
społeczno – kulturalnym. Projekt jest komplementarny z 
projektem pn. „Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja na cele 
edukacyjne, kulturalne i społeczne”. 
Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany na bazie 
zrewitalizowanej infrastruktury i obejmował będzie m.in. 
następujące formy wsparcia: warsztaty, rękodzieła, wizyty 
studyjne, zajęcia ogólnousprawniające, spotkania z kulturą 
regionu, zajęcia integracyjne. 

Grupa docelowa: Grupa docelowa to seniorzy oraz dzieci i młodzież zamieszkujący 
na terenie Powiatu Jasielskiego. Premiowane będzie uczestnictwo 
osób zamieszkujących obszar zdegradowany (osiedle Rafineria). 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Rafineria – Południowy – Wschód 
ul. 3 Maja, 38-200 Jasło 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

300 000 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Udział w projekcie uczestników z różnych grup wiekowych wywoła 
efekt międzypokoleniowego uczenia się i efektywność projektu. 
Wartością dodaną będzie również wzrost poziomu integracji 
miedzy pokoleniami. 
Nowa płaszczyzna aktywności społecznej uczestników projektu, 
wzrost kapitału społecznego, nabycie nowych umiejętności i 
kompetencji, wzrost poziomu „konsumpcji kultury”. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z projektami 
rewitalizacyjnymi i 
obszarami: 

Projekt komplementarny z projektem podstawowym: 
 nr I-30. Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 95 na cele 

edukacyjne, kulturalne i społeczne. 
Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego, środki zewnętrzne - EFS 

 

Projekt S-20. 
Tytuł projektu: Dobre praktyki w dziedzinie ochrony i ratowania życia 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres: 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Opis stanu 
istniejącego/zgłaszane 

Z uwagi na planowane zbudowanie przy Szpitalu Specjalistycznym 
w Jaśle, lądowiska dla śmigłowców, niezbędne staje się 
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problemy/zdiagnozowane 
potrzeby 

przeprowadzenie szeregu działań mających na celu zapoznanie 
pracowników kadry medycznej jasielskiego szpitala z praktycznymi 
aspektami funkcjonowania placówek medycznych posiadających  
lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, a także 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie podniesienia kompetencji 
ratowników medycznych. Zasadnym staje się także, wymiana 
doświadczeń pomiędzy kierownictwem placówek na terenie 
których funkcjonują lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, a 
kadrą jasielskiej leczniczy. 
Nie bez znaczenia jest również fakt, że bardzo często, wśród 
społeczeństwa (potencjalnych pacjentów) obserwuje się bardzo 
niewielką świadomość zagrożeń i sposobów radzenia sobie z już 
występującymi zagrożeniami. 

Opis przedsięwzięcia: Celem projektu jest przekazanie doświadczeń i dobrych praktyk, 
kierownictwu i pracownikom kadry medycznej, zatrudnionym w 
Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w zakresie funkcjonowania 
SORów z lądowiskami. Dodatkowo prowadzenie działań mających 
na celu uświadamianie społeczności lokalnej, sposobów 
reagowania na zaistniałe zagrożenia życia i zdrowia. Powyższe cele 
będą realizowane poprzez organizowanie wizyt studyjnych, 
konferencji tematycznych oraz pokazów ratownictwa 
medycznego. 
W ramach projektu planuje się zorganizowanie i przeprowadzenie 
kilku wizyt studyjnych w placówkach, gdzie funkcjonują już lotnicze 
zespoły ratownictwa medycznego. Przeprowadzenie tego typu 
działań, pozwoli pracownikom i kierownictwu jasielskiego szpitala 
zapoznać się z procedurami, dobrymi praktykami i codziennymi 
aspektami funkcjonowania takich SORów. Kadra kierownicza, 
będzie mogła przedyskutować jakiego rodzaju trudności, 
zagrożenia i korzyści niesie ze sobą uruchomienie przyszpitalnego 
lądowiska, co pozwoli na zminimalizowanie ewentualnych błędów 
i znacznie poprawi jakość funkcjonowania placówki. To z 
pewnością wpłynie na lepszą organizację pracy oraz wdrożenie 
odpowiednich procedur zarządzania ryzykiem. 
Dodatkowo, planuje się włączenie jako grupy docelowej, 
społeczności lokalnej, a więc potencjalnych pacjentów. 
W ramach konferencji składającej z dwóch paneli tematycznych, tj. 
„Dobre praktyki dla kadry kierowniczej i medycznej” oraz „Żyj 
mądrze”, planuje się przeprowadzenie drugiego panelu na terenie 
lądowiska. W ramach panelu, planuje się przeprowadzenie 
pokazów ratownictwa medycznego z częścią warsztatową oraz 
cyklu wykładów poświęconych omówieniu zagrożeń i sposobów 
radzenia sobie z już występującymi zagrożeniami zdrowia i życia. 

Grupa docelowa: Adresatami działania jest personel medyczny oraz mieszkańcy 
miasta Jasła. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Ulaszowice Południowy – Wschód 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 
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Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zdobycie wiedzy i możliwość skonsultowania własnych 
doświadczeń kadry jasielskiego szpitala z personelem innych 
placówek medycznych w znacznym stopniu przyczyni się do 
polepszenia funkcjonowania placówki nowoutworzonego 
lądowiska. 
Przeprowadzenie cyklu działań skierowanych do poszczególnych 
grup docelowych, spowoduje znaczny wzrost świadomości 
społeczeństwa w zakresie różnego typu zagrożeń związanych ze 
zdrowiem i życiem. Ma to ogromne znaczenie w codziennym 
funkcjonowaniu i nabywaniu poczuciu bezpieczeństwa każdego 
potencjalnego pacjenta, dzięki nabytym umiejętnością i wiedzy 
nierzadko ratującej życie. 
Wdrożenie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania SORów z 
lądowiskami. Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie 
występowania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z już 
występującymi zagrożeniami zdrowia i życia. 
Powyższe działania zostaną potwierdzone ankietami 
przeprowadzonymi wśród grup docelowych. 
 Liczba podjętych inicjatyw [szt.] 
 Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań [os.] 
 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
□ Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Źródła finansowania Środki Powiatu Jasielskiego, środki zewnętrzne - EFS 

 

Projekt S-21. 
Tytuł projektu: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu przewidziane jest  
A. Uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości do 12 

miesiąca działalności obejmującego: 
- profesjonalna pomoc prawna, podatkowa i księgowo – 
rachunkowa bezpłatna; 
- powierzchnia biurowa dla każdego podmiotu w inkubacji 
bezpłatna udzielana jako pomoc de minimis; 
- bezpłatna powierzchnia konferencyjna do dyspozycji; 
- knowledge sharing firm w inkubacji; 
- bezpłatne wsparcie ośrodka w uzyskaniu decyzji i zgód 
prawno – administracyjnych; 
- bezpłatna asysta opiekuna merytorycznego z firm 
powiatu jasielskiego; 
bezpłatny stały dostęp do Internetu światłowód. 
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B. Uruchomienie funduszu poręczeniowego dla startujących i 
rozwijających się przedsiębiorstw: 

a. poręczenia dla startujących przedsiębiorców – 
PUP w Jaśle, organizatorów projektów 
aktywizujących bezrobotnych; 

b. poręczenie dla przedsiębiorstw do 36 miesiąca 
działalności z tytułu uczestnictwa w programach 
typu refundacja kosztów stworzenia stanowiska 
pracy – PUP w Jaśle; 

C. Stworzenie funduszu stypendialnego ze środków 
przedsiębiorców: 

a. uruchomienie programu stypendialnego we 
współpracy z firmami i Fundacją Edukacyjną 
Przedsiębiorczości; 

b. uruchomienie programu edukacji zawodowej; 
c. organizacja stref około produkcyjnych w 

kluczowych firmach powiatu jasielskiego; 
d. stworzenie i rozwój systemu podnoszenia 

kwalifikacji kadr edukacyjnych (nauczycieli); 
e. tworzenie programów i projektów miękkich 

opartych o case study, debaty oxfordzkie. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
obręb 8 „CENTRUM”: obszar ograniczony ulicami: 
ul. Kołłątaja, nr działki: 917, 
ul. Kościuszki, nr działki: 1366/1, 
Plac Żwirki i Wigury: nr działek: 488, 469/1, 453 
ul. Czackiego: nr działki: 471 
oraz ul. Kadyiego działki:2134/3, 2134/2, 2134/1 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

2 000 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

W wyniku realizacji projektu przewiduje się wywołanie aktywności 
(różnych środowisk) na rzecz skutecznego zmniejszenia poziomu 
bezrobocia oraz wspieranie przedsiębiorczości, wzrost liczby 
Instytucji Otoczenia Biznesu na obszarze rewitalizacji, wzrost liczby 
nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw na obszarze rewitalizacji, 
a także wzrost liczby miejsc pracy na obszarze rewitalizacji. 
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach [szt.] 
 Liczba utworzonych organizacji [szt.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
□ Sfera środowiskowa 
□ Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 2. Wzmocnienie rozwoju 
lokalnych przedsiębiorców, a w szczególności w kierunek działania 
2.1., 2.2. oraz 2.3, a także w cel strategiczny nr 3. Integracja 
społeczna, kierunek 3.1., 3.2. i 3.3. 
Projekt komplementarny z projektem infrastrukturalnym: 
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nr I-2. Adaptacja budynku SP 2 na Centrum Techniki, Kultury i 
Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z rewitalizacją przyległego obszaru. 

Źródła finansowania: EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości 

8.1.2. PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono projekty infrastrukturalne, których realizacja umożliwi lub 

zwiększy efektywność realizacji projektów społecznych, a tym samym przyczyni się do rozwiązania 

problemów społecznych stwierdzonych podczas diagnozy obszaru rewitalizacji i konsultacji 

społecznych. 

Tabela 39. Lista projektów rewitalizacyjnych infrastrukturalnych 

Znak Nazwa projektu Wnioskodawca 
I-1. Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO Miasto Jasło 
I-2. Adaptacja budynku SP 2 na Centrum Techniki, Kultury i 

Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z rewitalizacją przyległego 
obszaru 

Miasto Jasło 

I-3. Przebudowa i modernizacja terenów w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej w Jaśle 

Miasto Jasło 

I-4. Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu Przystanek 
Kwiatowa 

Miasto Jasło 

I-5. Modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów sportowych Miasto Jasło 

I-6. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej terenów na Osiedlu Gamrat 

Miasto Jasło 

I-7. Remont i przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiego 12 
w celu nadania mu nowych funkcji, w tym społeczno – 
gospodarczych 

Powiat Jasielski 

I-8. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 31 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-9. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 33 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-10. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Kołłątaja 2 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-11. Poprawa infrastruktury osiedlowej poprzez modernizację 
obiektu, likwidację barier architektonicznych, wprowadzenie 
dodatkowych usług opiekuńczo – oświatowych w obiekcie przy 
ul. Baczyńskiego 15, tzw. „Straszny Dwór” 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-12. Poprawa infrastruktury osiedlowej przy ul. 3 Maja 40, 
tzw. „Miasteczko Ruchu Drogowego” 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-13. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 112 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-14. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 114 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-15. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 118 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-16. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 120 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-17. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy  
ul. Mickiewicza 122 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
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Znak Nazwa projektu Wnioskodawca 
 

I-18. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy  
ul. Mickiewicza 124 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-19. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy  
ul. Mickiewicza 128 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-20. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy  
ul. Mickiewicza 130, 132 i 126 

Jasielska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

I-21. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  
w Powiecie Jasielskim – etap I 

Powiat Jasielski 

I-22. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  
w Powiecie Jasielskim – etap II 

Powiat Jasielski 

I-23. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  
w Powiecie Jasielskim – etap III 

Powiat Jasielski 

I-24. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  
w Powiecie Jasielskim – etap IV 

Powiat Jasielski 

I-25. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  
w Powiecie Jasielskim – etap V 

Powiat Jasielski 

I-26. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  
w Powiecie Jasielskim – etap VII 

Powiat Jasielski 

I-27. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem  
w Powiecie Jasielskim – etap IX 

Powiat Jasielski 

I-28. Rewitalizacja otoczenia bloku przy ul. Baczyńskiego 11 i 11A 
w Jaśle 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Naftowiec” w Jaśle 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Nieruchomości Baczyńskiego 

11 
I-29. Aktywizacja obszaru rewitalizacji w Jaśle Miasto Jasło 
I-30. Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 95 na cele edukacyjne, 

kulturalne i społeczne 
Powiat Jasielski 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych kart projektów. 

Projekt I-1. 
Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Utworzenie multimodalnego węzła osobowego transportu 
zbiorowego (kolej, autobusy miejskie, autobusy i busy podmiejskie 
oraz dalekobieżne) wraz z: 
 parkingami buforowymi dla przewoźników w systemie  

Park and Ride, 
 parkingiem dla przewoźników, 
 placem obsługowym dla autobusów/busów, 
 punktami usług komercyjnych, 
 obiektami gastronomicznymi, 
 punktami handlowymi, 
 punktami usług społecznych. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 

Obszar Centralny – Wschód 
obręb 8 „CENTRUM”: 1360/10, 1360/4, 1360/14, 1573/7, 1573/9, 
1573/31, 1573/29, 1573/28, 1573/22, 1573/11, 1573/6, 1573/4, 
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(adres, nr działki): 1573/8, 1573/23, 1573/25, 1573/27, 1573/30, 1573/38, 1573/39, 
1360/15, 1573/36, 1360/16 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

7 000 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Przewiduje się poprawę mobilności mieszkańców obszaru powiatu 
jasielskiego, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, 
stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, poprawę 
warunków służących rozwojowi turystyki, a także lepsze 
skomunikowanie części północnej i południowej miasta. 
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach [szt.] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 3. Wzrost atrakcyjności i 
spójności zagospodarowania przestrzeni publicznych, a w 
szczególności w kierunek działania 3.4., 3.5. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-2Aktywizacja mieszkańców obszarów rewitalizowanych 
m.in. poprzez pracę metodą centrum aktywności lokalnej 

 S-4 Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę 
 S-10 Seniorzy na start 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

 

Projekt I-2. 
Tytuł projektu: Adaptacja budynku SP 2 na Centrum Techniki, Kultury 

i Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z rewitalizacją przyległego 
obszaru 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu przewidziane są: 
 Adaptacja budynku SP 2 na Centrum Techniki, Kultury  

i Przedsiębiorczości w Jaśle: 
- mediateka, 
- pracownie kreatywności dla dzieci i młodzieży, 
- muzeum industrialne, 
- pracownia aktywności społecznych, 
- ośrodek coworkingowy, 
- inkubator przedsiębiorczości; 
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 Rewitalizacja obszaru Centrum Techniki, Kultury i 
Przedsiębiorczości (Plac Żwirki i Wigury, Plac Inwalidów), 
w tym rewitalizacja obiektów przy Placu Żwirki i Wigury  
i ul. Sokoła; 

 Poprawa bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego, w 
tym budowa ścieżek rowerowych łączących istniejące 
obszary zrewitalizowane, m.in. Park Linowy, Tor BMX – 
Ogród Jordanowski – Przystanek Kwiatowa. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny  - Wschód 
obręb 8 „CENTRUM”: obszar ograniczony ulicami: 
ul. Kołłątaja, nr działki: 917, ul. Kościuszki, nr działki: 1366/1,  
ul. Koralewskiego, nr działki: 359, ul. Bednarska, nr działek: 358, 
444, Plac Żwirki i Wigury: nr działki: 488,  
ul. Czackiego: nr działki: 471 
oraz ul. Kadyiego działki:2134/3, 2134/2, 2134/1 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

13 000 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

W wyniku realizacji projektu przewiduje się wywołanie aktywności 
(różnych środowisk) na rzecz skutecznego powstrzymania odpływu 
młodych ludzi z Jasła, zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz 
wspieranie przedsiębiorczości, wzrost liczby utworzonych organizacji 
pozarządowych i instytucji Otoczenia Biznesu na obszarze 
rewitalizacji. 
Dzięki realizacji inwestycji nastąpi popularyzacja wiedzy poprzez 
nowoczesną bibliotekę, aktywizacja i pobudzenie rozwoju dzieci 
w wieku 1 – 8 lat, rozwój działań oświatowych, powstanie Centrum 
jako zalążek ośrodka badań nad dziedzictwem przemysłowym Jasła, 
aktywizacja osób starszych, organizacji pozarządowych oraz 
nieformalnych grup obywateli, którzy podejmować będą działania o 
charakterze społecznym dla mieszkańców Jasła. 
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
 Liczba utworzonych organizacji [szt.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 2. Wzmocnienie rozwoju 
lokalnych przedsiębiorców, a w szczególności w kierunek działania 
2.1., 2.2. oraz 2.3, a także w cel strategiczny nr 3. Integracja 
społeczna, kierunek 3.1., 3.2. i 3.3. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-2 Aktywizacja mieszkańców obszarów rewitalizowanych 
m.in. poprzez pracę metodą centrum aktywności lokalnej 

 S-3 Program „Miasto Otwarte” 
 S-7 Młodzi dla Jasła 
 S-8 Jasielsko czyli lokalnie – regionalnie – niebanalnie 
 S-9 Na zielono 
 S-10 Seniorzy na START 
 S-21 Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle 
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Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

 

Projekt I-3. 
Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja terenów w otoczeniu zabudowy 

mieszkaniowej w Jaśle 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt będzie obejmował: 
 nowe nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej oraz płyt 

betonowych ażurowych wypełnione trawą oraz trawniki z 
krzewami i drzewami, 

 elementy małej architektury, w tym urządzenia zabawowe dla 
dzieci , urządzenia do ćwiczeń fizycznych, ławki,  

budowę wiat gospodarczych na odpady. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Floriańska – podwórko bloku mieszkalnego nr 11: 2177/3 
ul. Sokoła – podwórko bloku mieszkalnego nr 2: 479 
ul. Asnyka i ul. Mickiewicza – podwórko bloków mieszkalnych 
odpowiednio nr10 i nr 1: 857/5 
ul. Asnyka – podwórko bloku mieszkalnego nr 7: 502 
ul. Igielna – podwórko bloku mieszkalnego nr 1: 2146/2 i 2147 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

682 130,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Ze względu na fakt, iż wymienione podwórka są w niewielkim 
stopniu zagospodarowane. Projekt będzie polegał na częściowym 
utwardzeniu terenu liczącym ok. 40-50 lat, obecnie w złym stanie 
technicznym oraz częściowo stanowią zieleń nieurządzoną 
utrzymywaną jako trawnik koszony interwencyjnie. Na części 
podwórek brak jest odpowiednio urządzonych miejsc do 
składowania odpadów komunalnych, a place gospodarcze 
(trzepaki suszarki) urządzone chaotycznie. W dużej części 
podwórka zajęte są pod miejsca postojowe dla samochodów. 
Realizacja projektu poprawi warunki do integracji społecznej 
mieszkańców. Wspólny wypoczynek mieszkańców  i ich dzieci, gry 
i ćwiczenia fizyczne pozwolą na nawiązanie bliższych kontaktów 
personalnych sprzyjających późniejszym relacjom 
dobrosąsiedzkim. Poprawa estetyki i stanu technicznego 
nawierzchni poprawi także bezpieczeństwo korzystania z traktów 
komunikacyjnych oraz terenów przeznaczonych dla postoju 
samochodów. Liczba osób zamieszkująca wymienione bloki 
mieszkalne wynosi 287. 
 Liczba imprez integracyjnych [szt.] 
 Liczba uczestników imprez [os.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
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 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska oraz w cel strategiczny nr 3. 
Integracja społeczna, kierunek 3.3. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-3 Program „Miasto Otwarte” 
 S-9 „Zielono mi” 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

 

Projekt I-4. 
Tytuł projektu: Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu Przystanek 

Kwiatowa 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
Partner zewnętrzny w formule PPP 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach niniejszego projektu zaplanowana jest: 
 budowa obiektu hotelowo – gastronomicznego wraz 

z miejscami parkingowymi, 
 budowa ścieżki rowerowo – pieszej pomiędzy ul. Kwiatową 

poprzez ul. Łąkową do ul. Floriańskiej, 
 utworzenie wakeparku czyli systemu napędowego, toru 

przeszkód, podestu startowego plaży dla sportów wodnych na 
istniejącym zbiorniku wodnym w ośrodku Przystanek 
Kwiatowa, 

 zagospodarowanie terenu wokół terenu rekreacyjnego, w tym 
udostępnienie „skałek”. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Sobniów 
obręb 10 „Sobniów I”: 1/3, 1/5, 11, 22, 76, 52/1, 52/2, 94, 95, 
145/1, 147, 185, 168 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

2 850 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Nastąpi bezpieczny dostęp do obiektu Przystanek Kwiatowa, 
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, 
zwiększenie atrakcyjności obiektu, a także nadanie nowej funkcji 
obiektowi – bazy noclegowej i wypadowej dla osób uprawiających 
nordicwalking i turystykę rowerową. 
Dzięki budowie wakeparku zwiększy się forma aktywnego 
spędzania czasu, odkrywanie nowych pasji czy też promocja 
sportów wodnych, trening przyszłej kadry zawodników, co wpłynie 
na zwiększenie zainteresowania Przystankiem Kwiatowa oraz 
Miastem Jasła. 
Po stronie Miasta będzie realizacja ścieżki rowerowej, wakeparku 
oraz przekazanie gruntu pod obiekt hotelowy w PPP. 
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
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 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 
wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 

 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 
obszarów [szt.] 
 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska, a w szczególności w kierunek 
działania 1.2., a także w cel strategiczny nr 3. Integracja społeczna, 
kierunek 3.3. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-3 Program „Miasto otwarte” 
 S-5 Spotkajmy się na Przystanku Kwiatowa 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

 

Projekt I-5. 
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów sportowych 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

 Modernizacja/budowa/rozbudowa obiektów sportowych  
wraz z zapleczem w Jaśle w zakresie boisk/stadionów 
piłkarskich, w tym m.in. modernizacja/budowa płyty boiska 
trawiastego wraz z drenażem, 

 budowa pełnowymiarowego boiska treningowo-meczowego 
ze sztuczną trawą, 

 zadaszone trybuny oraz trybuny odkryte przy sztucznym 
boisku; 

 droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla samochodów 
osobowych i autokarów; 

modernizacja budowa zaplecza sportowego 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
obręb 8 „CENTRUM”: 1966/7, 1964/3, 2448/2, 1966/5 
Obszar Rafineria Południowy – Wschód 
obręb 13 „WSCHÓD”: 132, 133/2 
Obszar Sobniów 
obręb 10 „SOBNIÓW I”: 52/1 
Obszar Centralny – Zachód 
obręb 12 „Gądki”: 145/1, 143/3, 144/2, 142/3, 200/8 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

7 500 000,00 zł 
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Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa warunków do 
uprawiania sportu i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
poprawa warunków treningowych, podniesienie oferty miejskiej 
w zakresie sportu i rekreacji, poprawa zdrowia mieszkańców, 
zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży oraz eliminacja 
zagrożeń społecznych poprzez aktywizację sportową. 
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska, a w szczególności w kierunek 
działania 1.2., a także w cel strategiczny nr 3. Integracja społeczna, 
kierunek 3.3. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-2.Aktywizacja mieszkańców obszarów rewitalizowanych 
m.in. poprzez prace metodą centrum aktywności lokalnej 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

 

Projekt I-6. 
Tytuł projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej terenów na Osiedlu Gamrat 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu: 
 wykonana zostanie budowa drogi dojazdowej oraz dróg 

wewnętrznych, 
 wykonany zostanie remont boiska betonowego przy SP nr 11 

na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią; 
 wykonana zostanie budowa przy ZSZM nr 2 parku 

rekreacyjnego w istniejącym lasku (ławeczki, ścieżki piesze 
i rowerowe, plac zabaw dla dzieci ); 

 wykonana zostanie budowa siłowni na powietrzu przy boisku 
piłkarskim na osiedlu Gamrat; 

 wykonana zostanie budowa budynku socjalnego przy boisku 
wraz z salą na siłownie dla młodzieży; 

 wykonana zostanie budowa domu osiedlowego z funkcją 
przemysłowo-handlową. 

Dodatkowo zostanie zrealizowany projekt społeczny Praca naszą 
szansą - Projekt ma na celu przeciwdziałanie ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych.  W ramach 
projektu zorganizowane zostaną 
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- grupowe spotkanie osób bezrobotnych z doradcą 
zawodowym; 
- spotkanie warsztatowe na którym zaprezentowane 
zostaną sposoby aplikowania o pracę w tym sporządzania 
pism aplikacyjnych; 
- spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami prezentującymi 
obecne zapotrzebowanie w zakładach pracy; 
- piknik na którym lokalni przedsiębiorcy zaprezentują 
nowoczesne techniki wytwarzania tworzyw sztucznych jak 
również przedstawią  historią swoich firm.  
Grupa docelowa: osoby bezrobotne, dzieci, młodzież, 
lokalne społeczeństwo. 
W organizację przedsięwzięć zaangażowani zostaną: 
animator lokalny, pracownik socjalny, wolontariusze oraz 
lokalni przedsiębiorcy.  

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
obręb 18 „GAMRAT”: obszar pomiędzy działkami: 3/284, 3/262, 
3/230, 3/246, 3/184, 3/227, 3/234, 3/237, 3/239, 3/241, 3/244, 
3/248, 3/266, 3/257, 3/264, 3/258, 3/268, 3/280, 3/273,, 3/235, 
3/254, 3/250, 3/252, 3/253, 3/231, 3/270, 3/277, 3/260, a ulicą 
Mickiewicza 2/1 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

7 758 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zostaną wyeliminowane negatywne zjawiska społeczne poprzez 
stworzenie warunków w zakresie zagospodarowania czasu 
wolnego (dom osiedlowy). Powstaną nowe podmioty 
gospodarcze. Utworzone zostaną nowe miejsca pracy. Nastąpi 
również zwiększony wpływ do budżetu miasta z 
podatków.Realizacja projektu  przyczyni się do nabycia 
umiejętności i kompetencji związanych z aplikowaniem o 
zatrudnienie, wdrożenie modelu rodziny pracującej nie 
korzystającej z pomocy społecznej.  
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach [szt.] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska, a w szczególności w kierunek 
działania 1.1. i 1.2. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-4 Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę,  
 S-6 Zielono mi w Jaśle 
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 S-9 Na zielono 
Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

 

Projekt I-7. 
Tytuł projektu: Remont i przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiego 12 

w celu nadania mu nowych funkcji, w tym społeczno - 
gospodarczych 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski  
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada wykonanie dachu stromego oraz przebudowa 
pomieszczeń i instalacji dla potrzeb wynikających z nowych funkcji. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Modrzejewskiego 12 
obręb 8 „Centrum”: 2424 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

2 000 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zakładanym efektem realizacji projektu jest przeznaczenie obiektu 
na realizację przedsięwzięć o charakterze społecznym oraz 
gospodarczym. 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 2. Wzmocnienie rozwoju 
lokalnych przedsiębiorców, kierunek 2.1. i 2.2. oraz w cel 
strategiczny nr 3. Integracja społeczna, kierunek 3.3. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 
 S-18 Aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu Powiatu 

Jasielskiego 
Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 
Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

 

Projekt I-8. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 

przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 31 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 
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i jego adres 
Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu przewidziane jest: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu ogrzewania mieszkań i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, 

 wykonanie dokumentacji technicznej związanej 
z termomodernizacją budynku, 

 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic oraz poddasza, 
 wykonanie remontu ścian zewnętrznych wraz z ich 

dociepleniem, 
 wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – klatki 

schodowe, piwnice, drzwi wejściowe, 
 wymiana oświetlenia wewnętrznego i oświetlenia 

zewnętrznego, 
 remont i modernizacja otoczenia budynku, poprawa 

chodników, miejsc parkingowych. 
 budowa węzła cieplnego i przyłącza do miejskiej sieci 

ciepłowniczej (ciepło systemowe). 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. 3 Maja 31 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 1325/11 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

400 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji 23 indywidualnych 
źródeł ciepła ogrzewających mieszkania i przygotowujących ciepłą 
wodę (piecyki gazowe) i podłączenie budynku do ciepłą 
systemowego. Nastąpi poprawa termomodernizacji budynku 
poprzez obniżenie kosztów związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem mieszkań. Podniesiony zostanie standard 
i bezpieczeństwo zamieszkania, a także nastąpi poprawa estetyki 
budynku i otoczenia. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 
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Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska oraz w cel strategiczny nr 3. 
Integracja społeczna, kierunek 3.3. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-6 Zielono mi w Jaśle 
 S-11 Pokaz mi babciu, pokaż mi dziadku 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 
Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 

 

ProjektI-9. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 

przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 3 Maja 33 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40 ,38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu ogrzewania mieszkań i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, 

 wykonanie dokumentacji technicznej związanej 
z termomodernizacją budynku, 

 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic oraz poddasza, 
 wykonanie remontu ścian zewnętrznych wraz z ich 

dociepleniem, 
 wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – klatki 

schodowe, piwnice, drzwi wejściowe, 
 wymianę oświetlenia wewnętrznego na klatce schodowej 

i oświetlenia zewnętrznego, 
 remont i modernizację otoczenia budynku, poprawę 

chodników, miejsc parkingowych, 
 budowę węzła cieplnego i przyłącza do miejskiej sieci 

ciepłowniczej (ciepło systemowe). 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. 3 Maja 33 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 1325/12 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

400 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty: 
nastąpi likwidacja 22 indywidualnych źródeł ciepła ogrzewających 
mieszkania i przygotowujących ciepłą wodę (piecyki gazowe) 
i podłączenie budynku do ciepła systemowego. Poprawi się 
termomodernizacja budynku poprzez obniżenie kosztów 
związanych z eksploatacją i utrzymaniem mieszkań. Podniesiony 
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zostanie standard i bezpieczeństwo zamieszkania oraz poprawi się 
estetyka obiektu i otoczenia. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-7 Zielono mi w Jaśle 
 S-11 Pokaz mi babciu, pokaż mi dziadku 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

ProjektI-10. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 

przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Kołłątaja 2 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt pozwoli na: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej 

z termomodernizacją budynku, 
 wykonanie windy zewnętrznej, która poprawi dostępność do 

mieszkań zlokalizowanych na IV piętrze, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic oraz poddasza, 
 wykonanie remontu ścian zewnętrznych wraz z ich 

dociepleniem, 
 wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – klatki 

schodowe, piwnice, drzwi wejściowe – uzupełnienie, 
 wymianę oświetlenia wewnętrznego na klatce schodowej  

i oświetlenia zewnętrznego, 
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 remont i modernizację otoczenia budynku, poprawę 
chodników, miejsc parkingowych i placu zabaw, 

 rozbudowę węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Kołłątaja 2 
obręb 8 „CENTRUM”: 497/2, 497/3, 496/6 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

900 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu nastąpi likwidacja 92 indywidualnych 
źródeł ciepła przygotowujących ciepłą wodę (piecyki gazowe). 
Poprawiona zostanie termomodernizacja budynku poprzez 
obniżenie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
mieszkań. Podniesiony zostanie standard i bezpieczeństwo 
zamieszkania oraz poprawa estetyki obiektu i otoczenia, a także 
likwidacja barier architektonicznych. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-6 Zielono mi w Jaśle 
Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

ProjektI-11. 
Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury osiedlowej poprzez modernizację 

obiektu, likwidację barier architektonicznych, wprowadzenie 
dodatkowych usług opiekuńczo – oświatowych w obiekcie przy 
ul. Baczyńskiego 15 tzw. „Straszny Dwór” 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada realizację następujących zadań: 
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 wykonana zostanie dokumentacja techniczna dotycząca 
przebudowy centralnego ogrzewania w całym budynku, 

 planowane jest przebudowanie instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku, 

 nastąpi przebudowa elewacji północnej i zachodniej wraz 
z termomodernizacją, 

 przebudowa lokali użytkowych od strony południowej wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania lokali na przedszkole lub szkołę 
niepubliczną, 

 uruchomiony zostanie dzienny punkt opieki senioralnej – 
adaptacja i zakup wyposażenia, 

 modernizacja i doposażenie pomieszczeń „Klubu Seniora”, 
 likwidacja barier, w tym budowa windy dla niepełnosprawnych 

w celu poprawy dostępu do lokali użytkowych na piętrze, 
 modernizacja parkingów, miejsc postojowych oraz traktów 

pieszych wokół budynku wraz z ich oświetleniem. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Baczyńskiego 15, tzw. „Straszny Dwór” 
obręb 7 „POŁUDNIE”:1450/78 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

2 600 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Rezultatem projektu będzie poprawa estetyki obiektu i otoczenia, 
rozszerzenie (uatrakcyjnienie) oferty wraz z poprawą dostępności 
do oferowanych usług i towarów poprzez obniżenie kosztów 
eksploatacji, wprowadzenie dodatkowych usług opiekuńczo – 
oświatowych (przedszkole lub szkoła niepubliczna), rozszerzenie 
oferty działalności „Klubu Seniora” oraz likwidacja barier 
architektonicznych, a także poprawa dostępności do oferowanych 
usług i towarów, zwiększeni atrakcyjności budynku. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 
 Liczba powstałych nowych podmiotów lub stowarzyszeń [szt.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
 Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-6 Zielono mi w Jaśle 
 S-11 Pokaż mi babciu, pokaż mi dziadku. 
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Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 
Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

 

Projekt I-12. 
Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury osiedlowej przy ul. 3 Maja 40, 

tzw. „Miasteczko Ruchu Drogowego” 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 
 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach realizacji projektu zaplanowano: 
 likwidację schodów terenowych niespełniających wymogów 

bezpieczeństwa, 
 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego, 
 wykonanie oświetlenia, 
 wykonanie projektu ruchu drogowego, 
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Miasteczka 

Ruchu, 
 wykonanie monitoringu terenu Miasteczka Ruchu, 
 wykonanie ogrodzenia od strony ulicy Kopernika, 
 modernizacja i poprawa alejek spacerowych oraz tras 

rowerowych, 
 przebudowa zieleni parkowej oraz modernizacja małej 

architektury miasteczka. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny 
ul. 3 Maja 40 tzw. „Miasteczko Ruchu Drogowego” 
obręb7 „POŁUDNIE”:1450/32, 1450/33, 1450/31, 1450/89 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu zlikwidowane zostaną tereny i miejsca 
niebezpieczne na osiedlu, nastąpi poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców osiedla. Ponadto, udostępnione zostaną 
nowoczesne urządzone tereny zielone i miejsca dziennego 
wypoczynku.  Projekt pozwoli na reaktywowanie „miasteczka 
ruchu drogowego”, co umożliwi prowadzenie zajęć dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4, a także stworzenie miejsca praktycznej 
nauki bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 
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S-11 Pokaz mi babciu, pokaż mi dziadku 
Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

 

ProjektI-13. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 

przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 112 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt przewiduje następujące czynności: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowa węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic, 
 uzupełnienie docieplenia stropodachów i wymiany stolarki 

okiennej. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 112 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/16 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

300 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie likwidacja 50 
indywidualnych źródeł ciepła przygotowujących ciepłą wodę, 
podniesienie standardu i bezpieczeństwa zamieszkania oraz 
obniżenie kosztów eksploatacji mieszkań, przeciwdziałanie 
ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-4 Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę 
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 S-6 Zielono mi w Jaśle 
 S-9 Na zielono 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

Projekt I-14. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 

przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 114 
Nazwa wnioskodawcy/ 
Realizatora i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowę węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic, 
 uzupełnienie docieplenia stropodachów i wymiany stolarki 

okiennej. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 14 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/19 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

400 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Po realizacji projektu nastąpi likwidacja 80 indywidualnych źródeł 
ciepła przygotowujących ciepłą wodę. Ponadto, nastąpi poprawa 
standardu i bezpieczeństw zamieszkania oraz obniżone zostaną 
koszty eksploatacji mieszkań i przeciwdziałanie ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-4 Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę 
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 S-6 Zielono mi w Jaśle 
 S-9 Na zielono 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

ProjektI-15. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 

przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 118 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu zaplanowano: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowa węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic, 
 uzupełnienie docieplenia stropodachów i wymiany stolarki 

okiennej. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 118 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/14 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

300 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

W wyniku realizacji projektu zlikwidowanych zostanie 60 
indywidualnych źródeł ciepła przygotowujących ciepłą wodę. 
Podniesiony zostanie standard i bezpieczeństwo zamieszkiwania. 
Obniżone zostaną koszty eksploatacji mieszkań, jak i działania 
zmierzające do przeciwdziałania ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 
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Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-4 Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę 
 S-6 Zielono mi w Jaśle 
 S-9 Na zielono 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

Projekt I-16. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania, 

przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. Mickiewicza 120 
Nazwa wnioskodawcy/ 
realizatora i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt będzie polegał na: 
 Wykonaniu dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 Rozbudowie węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody, 
 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 Wykonanie docieplenia stropów piwnic, 
 Uzupełnienie docieplenia stropodachów i wymiany stolarki 

okiennej. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 120 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/23 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

300 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zlikwidowanych zostanie 40 indywidualnych źródeł ciepła 
przygotowujących ciepłą wodę. Nastąpi poprawa standardu 
i bezpieczeństwa zamieszkania. Obniżone zostaną koszty 
eksploatacji mieszkań, jak i podjęte czynności będą zmierzały 
również do przeciwdziałaniu ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 



 

 

St
ro

n
a
14

6 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-4 Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę 
 S-6 Zielono mi w Jaśle 
 S-9 Na zielono 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

Projekt I-17. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy  

ul. Mickiewicza 122 
Nazwa wnioskodawcy/ 
realizatora i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Zaplanowano: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowę węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic, 
 uzupełnienie docieplenia stropodachów i wymiany stolarki 

okiennej. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 122 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/18 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu  
i rezultatu): 

Zlikwidowanych zostanie 18 indywidualnych źródeł ciepła 
przygotowujących ciepła wodę (piecyki gazowe). Podniesiony 
zostanie standard i bezpieczeństwo zamieszkania. Obniżone 
zostaną koszty eksploatacji mieszkań. Realizacja projektu przyczyni 
się również do przeciwdziałania ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 
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Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-4 Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę 
 S-6 Zielono mi w Jaśle 
 S-9 Na zielono 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

ProjektI-18. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy 

ul. Mickiewicza 124 
Nazwa wnioskodawcy/ 
realizatora i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu zaplanowano następujące prace i zadania: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowę węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody, 
 wykonanie docieplenia stropów piwnic. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 124 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/21 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

100 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zlikwidowanych zostanie 12 indywidualnych źródeł ciepła 
przygotowujących ciepłą wodę (piecyki gazowe). Podniesiony 
zostanie standard i bezpieczeństwo zamieszkania. Obniżone 
zostaną koszty eksploatacji mieszkań. Ponadto, działania powyższe 
będą przeciwdziałały ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 
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Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-4 Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę 
 S-6 Zielono mi w Jaśle 
 S-9 Na zielono 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

Projekt I-19. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy 

ul. Mickiewicza 128 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: 
 wykonana zostanie dokumentacja techniczna związana ze 

zmianą sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowany zostanie węzeł cieplny o moduł centralnej 

ciepłej wody, 
 wykonana zostanie wewnętrzna instalacja centralnej ciepłej 

wody, 
 wykonane zostanie docieplenie stropów piwnic, 
 uzupełnione zostanie docieplenie stropodachów i wymiana 

stolarki okiennej. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 128 
obręb 18 „GAMRAT”: 12/20 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

100 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zlikwidowanych zostanie 13 indywidualnych źródeł ciepła 
przygotowujących ciepłą wodę (piecyki gazowe). Podniesiony 
zostanie standard i bezpieczeństwo zamieszkania. Obniżone 
zostaną koszty eksploatacji mieszkań. Poprzez powyższe zadania 
będzie możliwe przeciwdziałanie ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
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 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-4 Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę 
 S-6 Zielono mi w Jaśle 
 S-9 Na zielono 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

ProjektI-20. 
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania przy 

ul. Mickiewicza 130, 132 i 126 
 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada: 
 wykonanie dokumentacji technicznej związanej ze zmianą 

sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 rozbudowę węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej wody 

w budynku przy ul. Mickiewicza 30, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody w 

budynku przy ul. Mickiewicza 130, 126 i 132, 
 budowę przyłączy z rur preizolowanych centralnej wody 

użytkowej i cyrkulacji od węzła Mickiewicza 130 do budynku 
przy ul. Mickiewicza 126 i 132. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Gamrat 
ul. Mickiewicza 126, 130 ,132 
obręb18 „GAMRAT”: 12/10, 12/17, 12/9, 12/12 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Zlikwidowanych zostanie 46 indywidualnych źródeł ciepła 
przygotowujących ciepłą wodę. Podniesiony zostanie standard 
i bezpieczeństwo zamieszkania. Nastąpi obniżenie kosztów 
eksploatacji mieszkań. Poprzez powyższe działania będzie możliwe 
przeciwdziałanie ubóstwu. 
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

[szt.] 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 
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Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-4 Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę 
 S-6 Zielono mi w Jaśle 
 S-9 Na zielono 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

Projekt I-21. 
Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 

w Powiecie Jasielskim – etap I 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach tego projektu zaplanowano: 
 wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 
 wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 
 termomodernizację budynku głównego szkoły, przewiązki i sali 

gimnastycznej, 
 nadbudowę dachu stromego na budynku głównym, sali 

gimnastycznej i przewiązki wraz z instalacją odgromową 
i instalacją fotowoltaiczną, 

 dostosowanie sali gimnastycznej ZST dla osób 
niepełnosprawnych, 

 budowę boiska wielofunkcyjnego nr 5, 
 budowę boiska wielofunkcyjnego nr 7 oraz bieżni 

lekkoatletycznej, 
 projekt instalacji elektrycznej budowy boisk nr 5 i nr 7. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Zespół Szkół Technicznych 
ul. Staszica 30 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/3, 1346/14 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

4 400 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwa będzie poprawa 
i wzbogacenie oferty edukacyjnej w takich obszarach jak: sport, 
rozrywka, edukacja ogólna. Nastąpi również poprawa warunków 
nauczania dzięki pracom modernizacyjnym związanym 
z infrastrukturą edukacyjną, poprawa wizerunku i jakości otoczenia 
placówki edukacyjnej, co stanie się zachętą do podjęcia w niej 
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nauki. Będzie możliwe przeciwdziałanie migracji młodzieży. 
Ponadto, nastąpi integracja różnych grup wiekowych nie tylko 
uczniów, ale i mieszkańców. Poprawią się warunki do uprawiania 
sportu i rekreacji oraz zdrowie mieszkańców, a także 
zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży i mieszkańców 
powiatu. 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Liczba zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 

 S-12 Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego – Etap I 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

Projekt I-22. 
Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 

w Powiecie Jasielskim – etap II 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada: 
 wymianę instalacji  centralnego ogrzewania, 
 wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 
 termomodernizację budynku przybudówki, 
 nadbudowę dachu na budynku przybudówki przy budynku A 

wraz z instalacją fotowoltaiczną, 
 przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych 
Budynek A, ul. Staszica 30B 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/15 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

1 100 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Nastąpi poprawa warunków nauczania dzięki pracom 
modernizacyjnym związanym z infrastrukturą edukacyjną oraz 
poprawa wizerunku i jakości otoczenia placówki edukacyjnej, co 
stanie się zachętą do podjęcia w niej nauki. Ponadto, działania te 
będą przeciwdziałać migracji młodzieży. 
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 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 
S-13 Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 
Jasielskiego – Etap II, Etap III, Etap IV 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

Projekt I-23. 
Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 

w Powiecie Jasielskim – etap III 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonane zostaną: 
 wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 
 wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 
 termomodernizacja budynku, remont dachu, podestów 

i schodów wejściowych, 
 wykonanie instalacji odgromowej i instalacji fotowoltaicznej, 
 przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

ObszarCentralny – Wschód 
Obiekt Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 
Budynek B 
ul. Staszica 30B 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/15 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

800 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Podjęte kroki zmierzają do poprawy warunków nauczania dzięki 
pracom modernizacyjnym związanym z infrastrukturą edukacyjną 
oraz do poprawy wizerunku i jakości otoczenia placówki 
edukacyjnej, co stanie się zachętą do podjęcia w niej nauki 
i przeciwdziałaniu migracji młodzieży. 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
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 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji [m2] 

 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 
projektów [GJ/rok] 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 
S-13 Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 
Jasielskiego – Etap II, Etap III, Etap IV 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

Projekt I-24. 
Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 

w Powiecie Jasielskim – etap IV 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Przedsięwzięcie zakłada jedno zadanie polegające na przebudowie 
wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Bursa Międzyszkolna w Jaśle 
ul. Staszica 30A 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/14 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

400 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki projektowi nastąpi znaczna oszczędność w zakresie energii 
elektrycznej. 
 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 
S-13 Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 
Jasielskiego – Etap II, Etap III, Etap IV 
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Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

Projekt I-25. 
Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 

w Powiecie Jasielskim – etap V 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zaplanowano: 
 wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 
 wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej, 
 termomodernizację budynku, 
 nadbudowę dachu na budynku głównym i kotłowni wraz 

z instalacją odgromową i instalacją fotowoltaiczną. 
Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle 
ul. Staszica 30D 
obręb 7 „POŁUDNIE”: 3056/9 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

3 700 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Bezpośrednim rezultatem będzie poprawa warunków nauczania 
dzięki pracom modernizacyjnym związanym z infrastrukturą 
edukacyjną oraz poprawa wizerunku i jakości otoczenia placówki 
edukacyjnej, co stanie się zachętą do podjęcia w niej nauki oraz 
będzie przeciwdziałało migracji młodzieży. 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 
 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 
 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 
S-14 Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 
Jasielskiego – Etap V 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 
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Projekt I-26. 
Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 

w Powiecie Jasielskim – etap VII 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt będzie polegał na wykonaniu nadbudowy Zespołu Szkół nr 
4 w Jaśle, a w szczególności na przebudowie konstrukcji więźby 
dachowej wraz z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej oraz na 
adaptacji poddasza na cele dydaktyczne, tj. budowę 6 sal 
lekcyjnych wraz z zapleczem sanitarno – higienicznym dla 133 
uczniów. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
Obiekt Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 
ul. Sokoła 6 
obręb 8 „Centrum”: 475, 476/1, 476/2, 478 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

1 931 563,96 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie poprawa 
warunków nauczania dzięki pracom modernizacyjnym związanym 
z infrastrukturą edukacyjną, poprawa wizerunku i jakości otoczenia 
placówki edukacyjnej, co stanie się zachętą do podjęcia w niej 
nauki, będzie przeciwdziałać migracji młodzieży. 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 
S-15 Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 
Jasielskiego – Etap VII 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 
 

 

Projekt I-27. 
Tytuł projektu: Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem 

w Powiecie Jasielskim – etap IX 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada następujące prace: modernizację dachu na 
budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną i warsztatami oraz zmianę 
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konstrukcji i pokrycia dachu wraz z budową instalacji 
fotowoltaicznej. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Zachód 
Obiekt Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 
ul. Szkolna 23 
obręb 6 „ZACHÓD”: 620/11 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

1 000 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku i jakości 
otoczenia placówki. 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 
S-17 Wzrost atrakcyjności oferty placówek edukacyjnych Powiatu 
Jasielskiego – Etap IX 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

 

Projekt I-28. 
Tytuł projektu: Rewitalizacja otoczenia bloku przy ul. Baczyńskiego 11 i 11A 

w Jaśle 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Baczyńskiego 11 
ul. Baczyńskiego 11 
38-200 Jasło 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Naftowiec” w Jaśle 
ul. 3 Maja 102, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada przystosowanie chodników dla osób 
niepełnosprawnych, wyrównanie płyt chodnikowych, wykonanie 
łagodnych zjazdów. Należy również wykonać podjazdy od wejść do 
klatek do wejścia do dźwigów osobowych do trzech klatek. 
Wymagana jest również modernizacja dźwigów osobowych, które 
zdaniem inspektorów nadzoru UDT są przestarzałe i wymagają 
całkowitej wymiany w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom bloku. Ponadto, brak stałych mokrych pionów. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Centralny – Wschód 
ul. Baczyńskiego 11 i 11 A 
działki: 3055, 1394/6 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

873 000,00 zł 
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Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie poprawa życia 
mieszkańców, a szczególnie seniorów i osób niepełnosprawnych, a 
także poprawa bezpieczeństwa w korzystaniu z dźwigów 
(spełnienie wymagań UDT) oraz poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego (spełnienie wymagań zawartych w przepisach 
przeciwpożarowych). 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
 Liczba zmodernizowanych budynków [szt.] 

Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 
 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 1. Atrakcyjna przestrzeń 
i funkcjonalna infrastruktura miejska. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 
S-11 Pokaż mi babciu, pokaż mi dziadku 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 
Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

 

ProjektI-29. 
Tytuł projektu: Aktywizacja obszaru rewitalizacji w Jaśle 

Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Miasto Jasło 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Projekt zakłada rewitalizację  wskazanego terenu, dostosowanie 
wjazdu na teren dla osób niepełnosprawnych, budowę ogrodzenia 
z wydzieleniem placu treningowego dla psów, wyposażenie w 
sprzęt agality i treningowy oraz budowę i wyposażenie zaplecza 
socjalnego dla korzystających z obiektu. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Ulaszowice Południowy - Wschód 
Obręb 3 „Błonie”: 187/4, 133/9, 188/6 
Dopuszcza się również zmianę lokalizacji na inną. 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

150 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Dzięki realizacji projektu stworzone zostanie miejsce przyjazne i 
bezpieczne, które będzie służyło integracji mieszkańców w różnych 
przedziałach wiekowych, a szczególnie zaktywizuje właścicieli 
psów, którzy będą mogli się spotykać się, wymieniać 
doświadczenia, a także aktywnie spędzać czas z całymi rodzinami. 
Zadanie będzie miało również wymiar edukacyjny poprzez 
propagowanie wiedzy na temat psich zachowań, 
odpowiedzialności właścicieli za zwierzęta, ugruntowanie nawyku 
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sprzątania po swoich psach czy rozwiązywania problemów 
behawioralnych. 

 Powierzchnia zrewitalizowanego terenu [m2] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 

Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 3. Integracja społeczna, 
kierunek 3.3. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 
S-6 Zielono mi w Jaśle 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

 

Projekt I-30. 
Tytuł projektu: Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 95 na cele edukacyjne, 

kulturalne i społeczne 
Nazwa 
wnioskodawcy/realizatora 
i jego adres 

Powiat Jasielski 
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło 

Zakres realizowanego 
zadania: 

Celem projektu jest przywrócenie funkcji edukacyjnych, 
społecznych i kulturalnych poprzez przebudowę budynku przy ul. 3 
Maja 95. W ramach zadania zostanie wykonana izolacja 
przeciwwilgociowa oraz przebudowa pomieszczeń i instalacji dla 
potrzeb wynikających z nowych funkcji. 

Lokalizacja, miejsce realizacji 
projektu na obszarze 
rewitalizacji 
(adres, nr działki): 

Obszar Rafineria Południowy - Wschód 
ul. 3 Maja 95, 38-200 Jasło 
obręb 13 „Wądoły”: 204/5 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu: 

2 500 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
(wskaźniki produktu i 
rezultatu): 

Budynek, który obecnie jest opustoszały i niszczeje, zostanie 
odrestaurowany i na nowo będzie możliwe realizowanie funkcji 
kulturalnych i społecznych. Dzięki realizacji projektu nastąpi 
ograniczenie problemów społecznych na terenie zdegradowanym 
związanych z bezrobociem, ale także słabym dostępem do kultury 
poprzez zwiększenie dostępu do kultury i edukacji oraz 
wzmocnienie integracji społecznej. 
 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] 
Oddziaływanie projektu: Oddziaływanie zadania/projektu: 

 Sfera społeczna 
□ Sfera gospodarcza 
 Sfera przestrzenno – funkcjonalna 
 Sfera środowiskowa 
 Sfera techniczna 
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Powiązania z celami 
rewitalizacji i kierunkami 
działań: 

Działanie wpisuje się w cel strategiczny nr 3. Integracja społeczna, 
kierunek 3.1., 3.2. i 3.3. 
Projekt komplementarny z projektem społecznym: 
S-19 Aktywizacja społeczno – kulturalna dzieci, młodzieży i 
seniorów z terenu Powiatu Jasielskiego 

Potencjalne źródło 
finansowania: 

EFRR – RPO WP 2014 – 2020 
Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków 

8.1.3. ZASADNOŚĆ I CELOWOŚĆ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH  

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie potwierdzające zasadność i celowość realizacji 
projektów rewitalizacyjnych. Ich zakres wpisuje się w zaplanowane kierunki działań, służące realizacji 
celów strategicznych, czego efektem będzie rozwiązanie zdiagnozowanych w mieście Jaśle problemów 
społecznych. 

Tabela 40. Zasadność i celowość projektów rewitalizacyjnych 

Lp. Problemy społeczne Cele strategiczne Kierunki działań 
Projekty 

społeczne 
Projekty 

infrastrukturalne 

1. 
Starzenie się 
społeczeństwa 
miasta 

Wzrost poziomu 
integracji 
społecznej i 
kapitału ludzkiego 

Zwiększenie dostępu 
do całodziennej opieki 
nad osobami 
starszymi 

S-1 I-1 

2. 

Znaczna liczba 
długotrwale 
bezrobotnych 
niepodejmujących 
żadnej aktywności 
zawodowej 

Wzrost poziomu 
integracji 
społecznej i 
kapitału ludzkiego 

- Przeciwdziałanie 
bezrobociu 
- Stymulowanie 
przedsiębiorczości 
mieszkańców miasta 
Jasła 
- Realizacja 
programów 
aktywizacji społecznej 

S-9 

I-6, I-7, I-8, I-9,  
I-10, I-11, I-13,   
I-14, I-15, I-16,  

I-17, I-18, I-19, I-
20 

3. 

Ryzyko wykluczenia 
społecznego 
znacznej części 
mieszkańców 
spowodowanego 
ubóstwem 

Wzrost poziomu 
integracji 
społecznej i 
kapitału ludzkiego 

Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu i 
włączenie grup 
problemowych w 
życie społeczności 
lokalnej 

S-4 
I-1, I-6,  I-13, I-14, 
I-15, I-16, I-17, 
I-18, I-19, I-20 

4. 
Niewystarczająca 
jakość edukacji 

Wzrost poziomu 
integracji 
społecznej i 
kapitału ludzkiego 

Poprawa kompetencji 
zawodowych 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

S-8, S-11, 
S-12, S-13, 
S-14, S-15, 
S-16, S-17, 

S-20 

I-2, I-11, I-12, I-21, 
I-22, I-23, I-24,  

I-25, I-26, I-27, I-
28 

 

5. Niska aktywność 
społeczna 

Wzrost poziomu 
integracji 
społecznej i 
kapitału ludzkiego 

- Organizacja 
wydarzeń budujących 
więzi społeczne i 
tożsamość lokalną 
- Stymulowanie 
oddolnych inicjatyw 
mieszkańców Miasta 
Jasła przy udziale 
lokalnych liderów i 

S-2, 
S-3, 

S-18, S-19 

I-1, I-2, I-4, I-5, I-
7, I-30 
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Lp. Problemy społeczne Cele strategiczne Kierunki działań 
Projekty 

społeczne 
Projekty 

infrastrukturalne 

organizacji 
pozarządowych 

6. 

Brak bezpieczeństwa 
i komfortu 
zamieszkania 
spowodowany 
ubóstwem i 
niepełnosprawnością 

Wzrost 
atrakcyjności i 
spójności 
zagospodarowania 
przestrzeni 
publicznych 

- Poprawa warunków 
życia mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
- Zapobieganie 
degradacji 
infrastruktury 
mieszkalnej 
- Likwidacja barier 
architektonicznych w 
budynkach 
mieszkalnych 

S-4,S-6,  
S-7, S-9,  

S-11,  

I-8, I-9, I-10, I-13,  
I-14, I-15, I-16, 
I-17, I-18, I-19,  

I-20, I-28 

7. 

Zagrożenie 
wykluczeniem 
społecznym 
seniorów i osób 
niepełnosprawnych z 
powodu niskiej 
aktywności 
społecznej 

Wzrost poziomu 
integracji 
społecznej i 
kapitału ludzkiego 

- Integracja 
wewnątrzpokoleniowa 
i międzypokoleniowa 
grupy seniorów 
 

S-5,  
S-10 

I-1, I-4, I-12 

8. 

Niska funkcjonalność 
przestrzeni 
publicznej i 
zatracenie przez nią 
funkcji 
symbolicznych i 
integracyjnych 

Wzrost 
atrakcyjności i 
spójności 
zagospodarowania 
przestrzeni 
publicznych 

- Uporządkowanie 
architektoniczne oraz 
poprawa estetyki 
przestrzeni publicznej 
- Poprawa spójności 
komunikacyjnej 
obszaru rewitalizacji 
- Rozwój 
infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej 

S-6 

I-3, I-6, I-8, I-9,  
I-10, I-11, I-13,  
I-14, I-15, I-16, 
I-17, I-18, I-19,  

I-20, I-29 

9. 

Odpływ młodych i 
wykwalifikowanych 
mieszkańców z 
powodu braku 
atrakcyjnych 
warunków 
zatrudnienia 
 

Wzrost poziomu 
atrakcyjności 
gospodarczej 

- Tworzenie 
warunków do rozwoju 
lokalnej 
przedsiębiorczości 
- Rozwój współpracy i 
tworzenie programów 
aktywizujących 
młodzież na rynku 
pracy 
- Tworzenie 
inkubatorów 
przedsiębiorczości, 
edukacyjnych 
programów 
przedsiębiorczości, 
wsparcie działania 
animatorów 
przedsiębiorczości 
 

S-7, 
S-21 

I-2 
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8.2. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

Należy mieć na uwadze, że na chwilę obecną trudno jest zidentyfikować jednoznacznie 

wszystkie potrzeby mieszkańców oraz podmiotów funkcjonujących na terenie rewitalizacji. Mogą się 

one zmieniać w kolejnych latach funkcjonowania Programu, także ze względu na realizację wpisanych 

do dokumentu działań. Aby Gminny Program Rewitalizacji był elastyczny i mógł reagować na 

zmieniające się potrzeby mieszkańców, poniżej zaprezentowano zakres tematyczny projektów, które 

będą mogły być podejmowane w ramach GPR i zostały wymienione powyżej: 

- wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

- aktywizacja i integracja społeczna seniorów; 

- rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców; 

- przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców; 

- promowanie przedsiębiorczości, podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym 

podejmowanie działań sprzyjających tworzeniu nowych firm i rozwoju kompetencji przedsiębiorczości 

mieszkańców; 

- wspieranie przedsiębiorczości poprzez tworzenie mechanizmów wspierających działalność 

inwestycyjną; 

- wsparcie przedsiębiorczości społecznej; 

- rozbudowa infrastruktury społecznej, turystycznej i okołoturystycznej, 

- poprawa stanu zagospodarowania jakości przestrzeni publicznej; 

- zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego; 

- integracja i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie stopnia ich udziału w życiu publicznym; 

- rozwój nowych przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu różnych potrzeb społecznych; 

- poprawa jakości i dostępności do infrastruktury społecznej i zdrowotnej dla mieszkańców terenów 

zdegradowanych. 

Wszystkie wymienione projekty i ich założenia są zbieżne z celami wyznaczonymi w niniejszym 

dokumencie.  
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9. MECHANIZMY ZAPEWNIANIA KOMPLEMENTARNOŚCI 

Zintegrowany charakter Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020 wymaga 

zapewnienia komplementarności pomiędzy poszczególnymi projektami. Komplementarność 

rozumiana w tym sensie oznacza zdecydowanie bardziej efektywne wydatkowanie środków 

finansowych i rzeczowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań rewitalizacyjnych. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że zintegrowany charakter Gminnego Programu Rewitalizacji, 

a tym samym wysoki poziom komplementarności pomiędzy zadaniami, jest efektem kontynuacji 

zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007 – 2013.  

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wymogiem koniecznym przy 

opracowaniu programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności 

w następujących wymiarach: przestrzennym, problemowym, proceduralno – instytucjonalnym, 

międzyokresowym i źródeł finansowania. 

Tabela 41. Zasady komplementarności Gminnego Programu Rewitalizacji 

Zakres komplementarności  Opis  

Komplementarność 

przestrzenna 

Planowane do realizacji projekty obejmują wyznaczone obszary 

rewitalizacji. Inwestycje wynikają z rzeczywistych potrzeb w zakresie 

rozwoju społeczno – gospodarczego miasta, jak i odpowiadają 

problemom terenów, na których będą realizowane. Realizacja 

projektów inwestycyjnych pozwoli na rozwiązanie wielu problemów 

społeczno – gospodarczych bezpośrednio na terenach ich realizacji, 

ale będzie miała jednocześnie bardzo silne oddziaływanie na obszar 

całego miasta i pozwoli w przyszłości na realizację kolejnych, 

komplementarnych zadań.  

Komplementarność 

problemowa 

Realizacja działań inwestycyjnych – rozwiązujących określone 

problemy przestrzenne jest uzupełniona [podobnie jak to miało 

miejsce w poprzednim okresie programowania] działaniami 

o charakterze społecznym i społeczno – gospodarczym. Oznacza to, 

że realizacja inwestycji kubaturowych nie jest celem samym w sobie 

i jest uzupełniona istotnymi czynnikami dającymi gwarancję 

pozytywnego i efektywnego wdrożenia. W celu jasnego 

zdefiniowania komplementarności w przedmiotowym obszarze opisy 
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każdego z projektów zawierają informację o zakresie 

komplementarności z innymi realizowanymi projektami.  

Doświadczenie samorządu miejskiego w tym obszarze dodatkowo 

gwarantuje prawidłową i przede wszystkim skuteczną realizację 

zadań.  

Komplementarność 

proceduralno – 

instytucjonalna  

Za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiada będzie 

odpowiedzialna przyjęta struktura organizacyjna opisana w 

schemacie 5. Struktura ta będzie odpowiadała za realizację wszystkich 

zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. 

W ramach swoich kompetencji będzie miała zarówno nadzór nad 

zadaniami, jak i możliwość zlecania realizacji zadań innym jednostkom 

i podmiotom, jeżeli profil zadania lub inne uwarunkowania będą 

uzasadniały taką decyzję.  

Komplementarność 

międzyokresowa 

Zarówno wyznaczone obszary rewitalizacji, jak i zdefiniowane zadania 

inwestycyjne i pozainwestycyjne są w dużej mierze kontynuacją linii 

przyjętej w poprzednim okresie programowania. Oznacza to, że 

miasto realizuje bardzo spójną i celową politykę polegającą na 

zintegrowanej i świadomej rewitalizacji obszarów zdegradowanych.  

Komplementarność źródeł 

finansowania 

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne będą realizowane 

głównie w oparciu o współfinansowanie ze środków UE oraz środki 

własne Miasta  innych podmiotów. W tym obszarze planuje się 

podobny montaż finansowy jak w przypadku zadań realizowanych 

w poprzednim okresie programowania. 

Miasto jest jednocześnie otwarte na współpracę z inwestorami 

prywatnymi.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Wszystkie kluczowe projekty oraz projekty planowane do sfinansowania w ramach rewitalizacji, 

zgłoszone do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jasła na lata 2014 – 2020 są wzajemnie 

komplementarne, co potwierdzają poniższe zestawienia. 
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PROJEKT KLUCZOWY I 
Komplementarność projektów EFRR planowanych do finansowania  

w ramach działania 6.3 RPO WP 2014-2020 i projektów EFS 

L.p. 1 

Projekt z EFRR planowany do finansowania w 
ramach działania 6.3 (albo 6.5) RPO WP 2014-

2020 

Projekt (y) planowane do finansowania z EFS 

Tytuł projektu 

Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO 

Tytuł projektu / projektów wraz z podaniem 
źródła finansowania (Program, Działanie) 

 

Aktywizacja mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych m.in. poprzez pracę metodą 

centrum aktywności lokalnej 
RPO WP Działanie 8.2 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy 
społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie  

 

Praca podwórkowa realizowana przez 
wychowawcę 

RPO WP Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  

 

Seniorzy na START 

RPO WP Działanie 8.3Zwiększenie dostępu do 
usług społecznych i zdrowotnych  

Program Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla 
Seniorów na lata 2016-2020  

 

Obszar Centralny – Wschód 
obręb 8 „CENTRUM”: 1360/10, 1360/4, 
1360/14, 1573/7, 1573/9, 1573/31, 1573/29, 
1573/28, 1573/22, 1573/11, 1573/6, 1573/4, 
1573/8, 1573/23, 1573/25, 1573/27, 1573/30, 
1573/38, 1573/39, 1360/15, 1573/36, 1360/16 

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze 
społecznej 

 
Celem podjęcia projektu jest osiągnięcie warunków do ożywienia społeczno-gospodarczego Jasła – 
jednego z celów rewitalizacji, poprzez:  
Trwałą wieloaspektową modyfikację systemu transportowego miasta sprzężoną z kompleksowym 
przekształceniem zagospodarowania centralnie położonego obszaru miasta – w atrakcyjne Centrum 
Komunikacji JASŁO [CK_JASŁO]: multimodalny węzeł dla transportu i aktywności (społecznej).  
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Wytworzenie nowych impulsów rozwojowych, które sprzyjać będą wzmocnieniu gospodarczej bazy 
miasta oraz hamowaniu niekorzystnych zmian demograficznych.  

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 

Działania zaplanowane w ramach projektu są niezbędne w zakresie przeciwdziałania zjawiskom 
problemowym na zdiagnozowanym obszarach, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanego celu 
rewitalizacji miasta,  jakim jest racjonalne przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym, 
w szczególności przeciwdziałanie, utracie kapitału ludzkiego, bezrobociu, migracji wewnętrznej i 
emigracji, ubóstwu oraz postępującej degradacji tkanki miejskiej, które osłabiają potencjał 
społeczno-gospodarczy i przestrzenny miasta. Obszar, na którym zlokalizowany  jest projekt stanowi 
obszar kluczowy dla miasta związany jest bowiem z mobilnością miasta, jego dostępnością dla 
mieszkańców i turystów, stanowi obszar o dużym potencjale gospodarczym. Z drugiej strony, obszar 
dworca to również obszar, na którym występuje nasilenie zjawisk patologicznych oraz zagrożenie 
bezpieczeństwa. Realizacja projektu infrastrukturalnego pozwoli zmodernizować przestrzeń 
publiczną nadając mu nowe funkcje gospodarcze i społeczne, m.in. poprzez utworzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej, zwiększenie powierzchni i obiektów usługowych i handlowych, utworzenie  
miejsca odpoczynku dla podróżnych, turystów, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób starszych 
i osób z niepełnosprawnościami. Stworzona w wyniku realizacji projektu przestrzeń stanowić będzie 
kluczowe miejsce do realizacji różnorodnych działań na rzecz lokalnej społeczności, przeciwdziałając 
zjawiskom problemowym.  

Opis komplementarności projektów 

Działania inwestycyjne stanowią tylko infrastrukturalną przestrzeń do prowadzenia różnorodnych 
działań miękkich skierowanych do różnych grup społecznych. Począwszy od aktywizacji 
mieszkańców – projekt S-10 poprzez wspieranie i rozwój dzieci i młodzieży w ramach projektu S-4 
na działaniach aktywizujących młodych i bezrobotnych – S 2.  

PROJEKT KLUCZOWY II 
Komplementarność projektów EFRR planowanych do finansowania  

w ramach działania 6.3 RPO WP 2014-2020 i projektów EFS 

L.p. 2 

Projekt z EFRR planowany do finansowania w 
ramach działania 6.3 (albo 6.5) RPO WP 2014-

2020 

Projekt (y) planowane do finansowania z EFS 

Tytuł projektu 

Adaptacja budynku SP 2 na Centrum Techniki, 
Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z 
rewitalizacją przyległego obszaru.  

Tytuł projektu / projektów wraz z podaniem 
źródła finansowania (Program, Działanie) 

 

Aktywizacja mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych m.in. poprzez pracę metodą 

centrum aktywności lokalnej 
RPO WP Działanie 8.2 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 
rewitalizowanym 
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Obszar Centralny - Wschód obręb 8 
„CENTRUM”: 

obszar ograniczony ulicami: 
ul. Kołłątaja, nr działki: 917, 
ul. Kościuszki, nr działki: 1366/1, 
Plac Żwirki i Wigury: nr działek: 488, 469/1 
ul. Czackiego: nr działki: 471 
oraz ul. Kadyiego działki:2134/3, 2134/2, 2134/1 

społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy 
społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie  

Program: „Miasto Otwarte” 

Środki własne 

Młodzi dla Jasła 

Środki własne 

Jasielsko czyli lokalnie – regionalnie – 
niebanalnie! 

RPO WP 9.2 Poprawa jakości kształcenia 
ogólnego 

Na zielono 

RPO WP Działanie 7.1 – POPRAWA SYTUACJI 
OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY – 
projekty konkursowe 

Seniorzy na START 

RPO WP Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do 
usług społecznych i zdrowotnych  

Program Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla 
Seniorów na lata 2016-2020  

Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w 
Jaśle 

Działanie 
7.3  

Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości  

 

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze 
społecznej  

W ramach przeprowadzonych diagnoz określono zakres niezbędnych potrzeb w zakresie 
rewitalizacji, m.in. : 

- zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i ulepszenie oferty kulturalnej – 
zdiagnozowane potrzeby dotyczą przede wszystkim zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz 
poprawy warunków technicznych obiektów poprzez nadanie im nowych lub przywrócenie funkcji z 
zakresu kultury, rekreacji i wypoczynku 

- przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu – potrzeba zapewnienia mieszkańcom lepszych 
warunków zatrudnienia (wyeliminowanie bezrobocia długotrwałego) 

 - zapewnienie udziału w życiu społecznym seniorom, osobom niepełnosprawnym czy też osobom 
zagrożonym wykluczeniem z powodu ubóstwa . 

- przeciwdziałanie odpływowi młodych i wykwalifikowanych mieszkańców. 
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Poprzez nadanie budynkowi SP 2 nowych funkcji społecznych, kulturalnych i gospodarczych, 
utworzone zostanie Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości (CTKiP), czyli ośrodek, który 
będzie pełnił funkcje: 

- edukacyjne, zapewniając mieszkańcom rozwój osobisty, podnoszenie umiejętności kluczowych 
dzieci i młodzieży, ale również osobom starszym i wykluczonym, 

- kulturalne, zapewniając mieszkańcom intersującą ofertę spędzania czasu wolnego i możliwość 
osobistego rozwoju, realizację własnych pasji, hobby, rozwijania zainteresowań i dokształcania. 

- przedsiębiorcze, stwarzając możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej.  

 Działalność Centrum skierowana będzie przede wszystkim do mieszkańców miasta, w szczególności 
do dzieci i młodzieży, ale również do osób starszych, bezrobotnych i przedsiębiorców. Przewidziane 
w Centrum funkcje: mediateka, muzeum, centrum coworkingowe, pracownie aktywności społecznej 
wzajemnie będą się przenikać, tworząc wspólna przestrzeń do rozwoju osobistego mieszkańców, 
przestrzeń integracji, wymiany doświadczeń, innowacji i kreacji mieszkańców. Pozwoli skutecznie 
rozwiązywać zdiagnozowane problemy i wspierać rozwój z obszarów rewitalizacji, w tym osób 
młodych, osób starszych, przedsiębiorców, turystów.  

Zagospodarowanie obszaru w pobliżu Centrum stworzy atrakcyjną przestrzeń do działań 
kulturalnych. Przyczyni się do zwiększenia ofert spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań 
mieszkańców.  

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 

Wyżej wymienione działania są niezbędne do przeprowadzenia skutecznych działań w zakresie 
przeciwdziałania zjawiskom problemowym, zdiagnozowanym na obszarach problemowych i 
przyczyniając się do osiągnięcia zakładanego celu rewitalizacji miasta,  jakim jest racjonalne 
przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym, w szczególności przeciwdziałanie, utracie 
kapitału ludzkiego, bezrobociu, migracji wewnętrznej i emigracji, ubóstwu oraz postępującej 
degradacji tkanki miejskiej, które osłabiają potencjał społeczno-gospodarczy i przestrzenny miasta. 
Niniejszy projekt wraz z wieloma różnorodnymi działaniami komplementarnymi przygotowywany 
był przez kilka ostatnich lat w oparciu o przeprowadzone diagnozy oraz zgłaszane potrzeby 
mieszkańców i stanowi optymalne rozwiązanie pod względem społecznym  i ekonomicznym w 
zakresie integracji społecznej, integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu, 
wspieraniu przedsiębiorczości i rozwoju mieszkańców i jakość życia w mieście. 

Opis komplementarności projektów 

Działania inwestycyjne stanowią tylko infrastrukturalną przestrzeń do prowadzenia różnorodnych 
działań miękkich skierowanych do różnych grup społecznych. Począwszy od aktywizacji 
mieszkańców – projekty S-2 i S-3 poprzez wspieranie i rozwój dzieci i młodzieży w ramach projektu 
S-9 czy organizację kreatywnych spotkań dla dzieci, po stworzenie możliwości do rozwoju 
kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu – projekt S-8 i S-9, S-21 na 
działaniach skierowanych do seniorów kończąc – S-10. 
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POZOSTAŁE PROJEKTY 
Komplementarność projektów EFRR planowanych do finansowania  

w ramach działania 6.3 RPO WP 2014-2020 i projektów EFS 

L.p.3  

Projekt z EFRR planowany do finansowania w 
ramach działania 6.3 (albo 6.5) RPO WP 2014-

2020 

Projekt (y) planowane do finansowania z EFS 

Tytuł projektu 

Przebudowa i modernizacja terenów w 
otoczeniu zabudowy 

mieszkaniowej w Jaśle 

Tytuł projektu / projektów wraz z podaniem 
źródła finansowania (Program, Działanie) 

Zielono mi w Jaśle 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Program OSA 
Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 

rewitalizowanym 

Obszar Centralny – Wschód 

ul. Floriańska – podwórko bloku mieszkalnego 
nr 11: 2177/3 

ul. Sokoła – podwórko bloku mieszkalnego nr 2: 
479 

ul. Asnyka i ul. Mickiewicza – podwórko bloków 
mieszkalnych 

odpowiednio nr10 i nr 1: 857/5 

ul. Asnyka – podwórko bloku mieszkalnego nr 7: 
502 

ul. Igielna – podwórko bloku mieszkalnego nr 1: 
2146/2 i 2147 

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze 
społecznej 

Poprawa warunków do integracji społecznej mieszkańców i osób niepełnosprawnych. Poprawa 
bezpieczeństwa życia mieszkańców. Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania 
zainteresowań poprzez wspólny wypoczynek mieszkańców i ich dzieci. Możliwość nawiązywania 
bliższych kontaktów personalnych sprzyjających późniejszym relacjom dobrosąsiedzkim. 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia integracji społecznej na rewitalizowanym 
obszarze. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo  i jakość życia mieszkańców. 



 

 

St
ro

n
a
16

9 

Opis komplementarności projektów 

Teren objęty rewitalizacją zamieszkuje duża liczba osób. Dzięki działaniom określonym w projekcie 
„Zielono mi w Jaśle”, zostanie zwiększone zaangażowanie w inicjatywy społeczne, organizacje akcji 
społecznych, konkursów, itp. mobilizujących mieszkańców do działań w zakresie przestrzeni 
podwórek. Do prawidłowej i wymiernej realizacji powyższych celów niezbędne jest jednak 
zmodernizowanie przestrzeni publicznej, ujętej w projekcie „Przebudowa i modernizacja terenów w 
otoczeniu zabudowy mieszkaniowej w Jaśle”, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców, w tym dostosowania otoczenia  do potrzeb osób starszych poprzez utwardzenie 
nawierzchni kostką brukową. Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji powstaną  elementy małej 
architektury, w tym urządzenia zabawowe dla dzieci , urządzenia do ćwiczeń fizycznych, ławki, gdzie 
zarówno młodzież i osoby starsze będą miały możliwość spędzania aktywnie wolnego czasu. 

 

L.p.4 

Projekt z EFRR planowany do finansowania w 
ramach działania 6.3 (albo 6.5) RPO WP 2014-

2020 

Projekt (y) planowane do finansowania z EFS 

Tytuł projektu 

Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu 
Przystanek Kwiatowa 

Tytuł projektu / projektów wraz z podaniem 
źródła finansowania (Program, Działanie) 

Program: „Miasto Otwarte” 

Środki własne 

Spotkajmy się na Przystanku Kwiatowa 

RPO WP Działanie 8.1 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (centra integracji społecznej) 

Program Kultura dostępna z MKiND 
Środki własne 

Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 
rewitalizowanym 

Obszar Sobniów 

obręb 10 „Sobniów I”: 1/3, 1/5, 11, 22, 76, 52/1, 
52/2, 94, 95, 

145/1, 147, 185, 168 

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze 
społecznej 

Poprawa warunków do integracji społecznej. Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających  z 
obiektu Przystanek Kwiatowa. Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania 
zainteresowań, poprzez wspólny wypoczynek mieszkańców i ich dzieci. 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia integracji społecznej na rewitalizowanym 
obszarze. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Ponadto projekt daje 
szansę na aktywizację lokalnej społeczności i wypromowanie ich konkretnych działań. 

Opis komplementarności projektów 

Teren objęty rewitalizacją zamieszkuje duża liczba osób. Inicjatywa i integracja kilku podmiotów 
funkcjonujących na obszarze Osiedla (Spółdzielnia, Wspólnota, organizacje pozarządowe) stanowią 
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nietypową inicjatywę mieszkańców do zmiany otoczenia w który żyją i poprawy jakości życia 
mieszkańców. Dzięki działaniom określonym w projekcie „Spotkajmy się na Przystanku Kwiatowa”, 
istnieje możliwość: 

- wzmocnienia więzi lokalnej mieszkańców miasta na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu; 

- przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, co umożliwi oferta imprez skierowana do wszystkich 
grup wiekowych; 

- wzmocnienia nawyków czytelniczych wśród mieszkańców Jasła; 

- aktywizacji mieszkańców miasta na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw na obszarze miejskim 
do tego przeznaczonym, zainicjowana możliwością zaangażowania społeczności lokalnej w realizację 
projektu; 

- wzrostu aktywności intelektualnej, twórczej, fizycznej dzięki aktywnej formie spędzania wolnego 
czasu i rozwijania umiejętności interpersonalnych poprzez zabawę; 

Dzięki działaniom określonym w projekcie „Program: Miasto Otwarte”, istnieje możliwość: 

- organizowania otwartej przestrzeni publicznej, imprez o charakterze społecznym, kulturalnym, 
sportowym, angażującą czynnie lokalną społeczność, w trybie inicjatyw lokalnych, 

- ogłaszania konkursu na lokalną inicjatywę oraz promocję możliwości składania wniosków i wzięcia 
udziału w konkursie, utworzenie kalendarza wszystkich planowanych imprez i przedsięwzięć oraz 
jego wypromowanie, ustalenie przedsięwzięć, w formie konkursów, realizowanych w szczególności 
w otwartych przestrzeniach, czynnie angażujących lokalną społeczność. Dodatkowo zostanie 
przyznane wyróżnienie najlepszej Inicjatywie w roku. 

Do prawidłowej i wymiernej realizacji powyższych celów niezbędne jest jednak zmodernizowanie 
przestrzeni publicznej, ujętej w projekcie „Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu Przystanek 
Kwiatowa”,  który ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu Przystanek 
Kwiatowa. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, zwiększenie atrakcyjności 
obiektu, a także nadanie nowej funkcji obiektowi – bazy noclegowej i wypadowej dla osób 
uprawiających nordic walking i turystykę rowerową. Dzięki budowie wakeparku zwiększy się forma 
aktywnego spędzania czasu, odkrywanie nowych pasji czy też promocjasportów wodnych, trening 
przyszłej kadry zawodników, co wpłynie na zwiększenie zainteresowania Przystankiem Kwiatowa 
oraz Miastem Jasłem. 

 

L.p.5  

Projekt z EFRR planowany do finansowania w 
ramach działania 6.3 (albo 6.5) RPO WP 2014-

2020 

Projekt (y) planowane do finansowania z EFS 

Tytuł projektu 

Modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów 
sportowych 

Tytuł projektu / projektów wraz z podaniem 
źródła finansowania (Program, Działanie) 
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Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 
rewitalizowanym 

Obszar Centralny – Wschód 

obręb 8 „CENTRUM”: 1966/7, 1964/3, 2448/2, 
1966/5 

Obszar Rafineria Południowy – Wschód 

obręb 13 „WSCHÓD”: 132, 133/2 

Obszar Sobniów 

obręb 10 „SOBNIÓW I”: 52/1 

Obszar Centralny – Zachód 

obręb 12 „Gądki”: 145/1, 143/3, 144/2, 142/3, 
200/8 

Aktywizacja mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych m.in. poprzez pracę metodą 

centrum aktywności lokalnej 
RPO WP Działanie 8.2Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy 
społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie  

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze 
społecznej 

Poprawa warunków do integracji społecznej mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa życia 
mieszkańców. Zwiększenie oferty  miejskiej w zakresie sportu, rekreacji, spędzania czasu wolnego i 
rozwijania zainteresowań mieszkańców. 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia integracji społecznej na rewitalizowanym 
obszarze. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo  i jakość życia mieszkańców. 

Opis komplementarności projektów 

Teren objęty rewitalizacją zamieszkuje duża liczba osób. Dzięki działaniom określonym w projekcie 
„Aktywizacja mieszkańców obszarów rewitalizowanych m.in. poprzez pracę metodą centrum 
aktywności lokalnej”, wsparcie otrzymają mieszkańcy miasta zagrożeni wykluczeniem społecznym, 
zwiększona zostanie oferta spędzania wolnego czasu i nastąpi aktywizacja społeczna. 
Zorganizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu będzie możliwe  pod nadzorem profesjonalnej 
kadry wspomagającej. Dzięki której będzie można zmienić styl życia, oraz wypracować zdrowe 
nawyki żywieniowe. Do prawidłowej i wymiernej realizacji powyższych celów niezbędne jest jednak 
zmodernizowanie przestrzeni publicznej, ujęte w projekcie „Modernizacja i rozbudowa miejskich 
obiektów sportowych”, dzięki tym działaniom zostaną poprawione warunków do uprawiania sportu 
i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poprawa warunków treningowych, podniesienie oferty 
miejskiej w zakresie sportu i rekreacji, poprawa zdrowia mieszkańców, zagospodarowanie wolnego 
czasu młodzieży oraz eliminacja zagrożeń społecznych poprzez aktywizację sportową. 
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L.p.6  

Projekt z EFRR planowany do finansowania w 
ramach działania 6.3 (albo 6.5) RPO WP 2014-

2020 

Projekt (y) planowane do finansowania z EFS 

Tytuł projektu 

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

terenów na Osiedlu Gamrat 

Tytuł projektu / projektów wraz z podaniem 
źródła finansowania (Program, Działanie) 

Praca podwórkowa realizowana przez 
wychowawcę 

RPO WP Działanie 8.4Poprawa dostępu do usług 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

Zielono mi w Jaśle 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Program OSA 

Na zielono 

RPO WP Działanie 7.1 – POPRAWA SYTUACJI 
OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY 

Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 
rewitalizowanym 

Obszar Gamrat 

obręb 18 „GAMRAT”: obszar pomiędzy 
działkami: 3/284, 3/262, 

3/230, 3/246, 3/184, 3/227, 3/234, 3/237, 
3/239, 3/241, 3/244, 

3/248, 3/266, 3/257, 3/264, 3/258, 3/268, 
3/280, 3/273,, 3/235, 

3/254, 3/250, 3/252, 3/253, 3/231, 3/270, 
3/277, 3/260, a ulicą 

Mickiewicza 2/1 

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze 
społecznej 

Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców. Eliminacja negatywnych zjawisk społecznych.  Przeciw 
działanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych.  

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia integracji społecznej na rewitalizowanym 
obszarze. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Powstaną nowe 
podmioty gospodarcze i utworzone zostaną nowe miejsca pracy. 

Opis komplementarności projektów 

Dzięki działaniom określonym w projekcie „Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę”, 
zostanie zwiększona profilaktyka, reedukacja szkód, zmiana postaw społecznych, ograniczanie 
zachowań ryzykownych, integracja społeczna. Udzielona zostanie pomocy dzieciom z grupą ryzyka i 
z zaburzeniami zachowania. Efektem projektu będzie objęcie dzieci spędzających swój wolny czas 
na ulicach działaniami animacyjnymi, działaniami pedagogicznymi, organizowanie działań 
wychowawczo-poznawczych realizowanych w dłuższym okresie czasu, działaniami interwencyjnymi 
podejmowanymi w sytuacjach kryzysowych czy działaniami informacyjno-edukacyjnymi. 
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Dzięki działaniom określonym w projekcie „Zielono mi w Jaśle”, zostanie zwiększone  zaangażowanie 
w inicjatywy społeczne, organizacje akcji społecznych, konkursów, itp. mobilizujących mieszkańców 
do działań w zakresie przestrzeni podwórek. 

Dzięki działaniom określonym w projekcie „Na Zielono”, zostanie zwiększona aktywizacja osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, ponadto podniesione zostaną kompetencje społeczno-
zawodowe osób zamieszkałych na terenie rewitalizowanym. Ponadto osoby po uzyskaniu 

wsparcia z reintegracji społecznej zwiększą swoją motywację do poszukiwania pracy. Do 
prawidłowej i wymiernej realizacji powyższych celów niezbędne jest jednak zmodernizowanie 
przestrzeni publicznej, ujęte w projekcie „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej terenów na Osiedlu Gamrat”,  który ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców, w tym dostosowanie ich otoczenia  poprzez budowę dróg 
dojazdowych i wewnętrznych. Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji powstanie wielofunkcyjne 
boisko z nawierzchnią sztuczną. Powstanie park rekreacyjny z ławeczkami, ścieżkami dla pieszych i 
rowerów. Zostanie wybudowany dom osiedlowy z funkcją przemysłowo-handlową. Zostaną 
wyeliminowane negatywne zjawiska społeczne poprzez stworzenie warunków w zakresie 
zagospodarowania czasu wolnego (dom osiedlowy). Powstaną nowe podmioty gospodarcze. 
Utworzone zostaną nowe miejsca pracy. Realizacja projektu przyczyni się do nabycia umiejętności i 
kompetencji związanych z aplikowaniem o zatrudnienie, wdrożenie modelu rodziny pracującej nie 
korzystającej z pomocy społecznej. 

 

L.p. 7 

Projekt z EFRR planowany do finansowania w 
ramach działania 6.3 (albo 6.5) RPO WP 2014-

2020 

Projekt (y) planowane do finansowania z EFS 

Tytuł projektu 

Poprawa infrastruktury osiedlowej poprzez 
modernizację obiektu, likwidację barier 

architektonicznych, wprowadzenie 

dodatkowych usług opiekuńczo – oświatowych 
w obiekcie przy ul. Baczyńskiego 15 tzw. 

„Straszny Dwór” 

Tytuł projektu / projektów wraz z podaniem 
źródła finansowania (Program, Działanie) 

Pokaż mi babciu, pokaż mi dziadku 

POWER Działanie 1.4 Młodzież solidarna w 
działaniu 

Finansowe wsparcie osób starszych z budżetu 
Wojewody Podkarpackiego, środki własne Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 

rewitalizowanym 

Obszar Centralny – Wschód 

ul. Baczyńskiego 15, tzw. „Straszny Dwór” 

obręb 7 „POŁUDNIE”:1450/78 

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze 
społecznej 
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Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców,  w szczególności seniorów. Zwiększenie oferty 
spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań mieszkańców osiedla, w szczególności dzieci i 
młodzieży. Aktywne spędzanie wolnego czasu, wymiana doświadczeń między osobami starszymi a 
młodzieżą. Przeciwdziałanie uzależnieniom i wandalizmowi. 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia integracji społecznej, integracji 
międzypokoleniowej na rewitalizowanym obszarze. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo  i jakość 
życia mieszkańców. 

Opis komplementarności projektów 

Teren objęty rewitalizacją zamieszkuje duża liczba seniorów. Inicjatywa i integracja kilku podmiotów 
funkcjonujących na obszarze rewitalizowanym (Spółdzielnie, Wspólnoty, organizacje pozarządowe) 
stanowią nietypową inicjatywę mieszkańców do zmiany otoczenia w który żyją i poprawy jakości 
życia mieszkańców osiedla. Dzięki działaniom określonym w projekcie „Pokaż mi babciu, pokaż mi 
dziadku”, istnieje możliwość integracji między pokoleniowej, w szczególności seniorów i dzieci, m.in.  

 poprzez zorganizowaniu cyklu  spotkań dzieci i młodzieży z osobami starszymi skupionymi 
przy Klubie Seniora w ramach, których: 

- seniorzy zaprezentują swoje sposoby spędzania czasu wolnego w okresie dzieciństwa, 

- dzieci i młodzież przedstawią nowoczesne technologie i sposób ich wykorzystywania; 

- wspólnie wytworzone zostaną zabawki, którymi seniorzy dysponowali w okresach swojego 
dzieciństwa,  

Do prawidłowej i wymiernej realizacji powyższych celów niezbędne jest jednak zmodernizowanie 
przestrzeni publicznej, ujęte w projekcie „Poprawa infrastruktury osiedlowej poprzez modernizację 
obiektu, likwidację barier architektonicznych, wprowadzenie dodatkowych usług opiekuńczo – 
oświatowych w obiekcie przy ul. Baczyńskiego 15 tzw. „Straszny Dwór””,  który ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców, w tym dostosowanie ich i otoczenia  do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych.. Dzięki realizacji projektów zlikwidowane zostaną niebezpieczne miejsca na 
osiedlu, a młodzież i osoby starsze będą miała możliwość spędzenia aktywnie i kreatywnie wolnego 
czasu. 

 

L.p. 8 

Projekt z EFRR planowany do finansowania w 
ramach działania 6.3 (albo 6.5) RPO WP 2014-

2020 

Projekt (y) planowane do finansowania z EFS 

Tytuł projektu 

Poprawa infrastruktury osiedlowej przy ul. 3 
Maja 40, tzw. „Miasteczko Ruchu Drogowego” 

Tytuł projektu / projektów wraz z podaniem 
źródła finansowania (Program, Działanie) 

Pokaż mi babciu, pokaż mi dziadku 

POWER Działanie 1.4 Młodzież solidarna w 
działaniu 

Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 
rewitalizowanym 
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Obszar Centralny 

ul. 3 Maja 40 tzw. „Miasteczko Ruchu 
Drogowego” 

obręb7 „POŁUDNIE”:1450/32, 1450/33, 
1450/31, 1450/89 

Finansowe wsparcie osób starszych z budżetu 
Wojewody Podkarpackiego, środki własne 

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze 
społecznej 

Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców, w szczególności seniorów. Zwiększenie oferty 
spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań mieszkańców osiedla, w szczególności dzieci i 
młodzieży. Aktywne spędzanie wolnego czasu, wymiana doświadczeń między osobami starszymi a 
młodzieżą. Przeciwdziałanie uzależnieniom i wandalizmowi. 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia integracji społecznej, integracji 
międzypokoleniowej na rewitalizowanym obszarze. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo  i jakość 
życia mieszkańców. 

Opis komplementarności projektów 

Teren objęty rewitalizacją zamieszkuje duża liczba seniorów. Inicjatywa i integracja kilku podmiotów 
funkcjonujących na obszarze rewitalizowanym (Spółdzielnie, Wspólnoty, organizacje pozarządowe) 
stanowią nietypową inicjatywę mieszkańców do zmiany otoczenia w który żyją i poprawy jakości 
życia mieszkańców osiedla. Dzięki działaniom określonym w projekcie „Pokaż mi babciu, pokaż mi 
dziadku”, istnieje możliwość integracji między pokoleniowej, w szczególności seniorów i dzieci, m.in.  

 poprzez zorganizowaniu cyklu  spotkań dzieci i młodzieży z osobami starszymi skupionymi 
przy Klubie Seniora w ramach, których: 

- seniorzy zaprezentują swoje sposoby spędzania czasu wolnego w okresie dzieciństwa, 

- dzieci i młodzież przedstawią nowoczesne technologie i sposób ich wykorzystywania; 

- wspólnie wytworzone zostaną zabawki, którymi seniorzy dysponowali w okresach swojego 
dzieciństwa,  

 wspólne zabawy na „miasteczku ruchu drogowego” służące poprawie bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży, w szczególności rowerzystów. 

Do prawidłowej i wymiernej realizacji powyższych celów niezbędne jest jednak zmodernizowanie 
przestrzeni publicznej, ujęte w projekcie „Poprawa infrastruktury osiedlowej przy ul. 3 Maja 40, 
tzw. „Miasteczko Ruchu Drogowego””,  który ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, 
w tym dostosowanie ich i otoczenia  do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki 
realizacji projektów zlikwidowane zostaną niebezpieczne miejsca na osiedlu, a młodzież i osoby 
starsze będą miała możliwość spędzenia aktywnie i kreatywnie wolnego czasu. 

  



 

 

St
ro

n
a
17

6 

L.p. 9 

Projekt z EFRR planowany do finansowania w 
ramach działania 6.3 (albo 6.5) RPO WP 2014-

2020 

Projekt (y) planowane do finansowania z EFS 

Tytuł projektu 

Rewitalizacja otoczenia bloku przy ul. 
Baczyńskiego 11 i 11A w Jaśle 

Tytuł projektu / projektów wraz z podaniem 
źródła finansowania (Program, Działanie) 

Pokaż mi babciu, pokaż mi dziadku 

POWER Działanie 1.4 Młodzież solidarna w 
działaniu 

Finansowe wsparcie osób starszych z budżetu 
Wojewody Podkarpackiego, środki własne 

Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 
rewitalizowanym 

Obszar Centralny – Wschód 

ul. Baczyńskiego 11 i 11 A 

działki: 3055, 1394/6 

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze 
społecznej 

Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców,  w szczególności seniorów. Zwiększenie oferty 
spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań mieszkańców osiedla, w szczególności dzieci i 
młodzieży. Aktywne spędzanie wolnego czasu, wymiana doświadczeń między osobami starszymi a 
młodzieżą. Przeciwdziałanie uzależnieniom i wandalizmowi. 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia integracji społecznej, integracji 
międzypokoleniowej na rewitalizowanym obszarze. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo  i jakość 
życia mieszkańców. 

Opis komplementarności projektów 

Teren objęty rewitalizacją zamieszkuje duża liczba seniorów. Inicjatywa i integracja kilku podmiotów 
funkcjonujących na obszarze rewitalizowanym (Spółdzielnie, Wspólnoty, organizacje pozarządowe) 
stanowią nietypową inicjatywę mieszkańców do zmiany otoczenia w który żyją i poprawy jakości 
życia mieszkańców osiedla. Dzięki działaniom określonym w projekcie „Pokaż mi babciu, pokaż mi 
dziadku”, istnieje możliwość integracji między pokoleniowej, w szczególności seniorów i dzieci, m.in.  

 poprzez zorganizowaniu cyklu  spotkań dzieci i młodzieży z osobami starszymi skupionymi 
przy Klubie Seniora w ramach, których: 

- seniorzy zaprezentują swoje sposoby spędzania czasu wolnego w okresie dzieciństwa, 

- dzieci i młodzież przedstawią nowoczesne technologie i sposób ich wykorzystywania; 

- wspólnie wytworzone zostaną zabawki, którymi seniorzy dysponowali w okresach swojego 
dzieciństwa,  

Do prawidłowej i wymiernej realizacji powyższych celów niezbędne jest jednak zmodernizowanie 
przestrzeni publicznej, ujęte w projekcie „Rewitalizacja otoczenia bloku przy ul. Baczyńskiego 11 i 
11A w Jaśle”,  który ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, w tym dostosowanie ich i 
otoczenia  do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych (poprawa bezpieczeństwa w 
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korzystaniu z dźwigów (spełnienie wymagań UDT) oraz poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego (spełnienie wymagań zawartych w przepisach przeciwpożarowych)).  Dzięki 
realizacji projektów zlikwidowane zostaną niebezpieczne miejsca na osiedlu, a młodzież i osoby 
starsze będą miała możliwość spędzenia aktywnie i kreatywnie wolnego czasu. 

 

L.p.10 

Projekt z EFRR planowany do finansowania w 
ramach działania 6.3 (albo 6.5) RPO WP 2014-

2020 

Projekt (y) planowane do finansowania z EFS 

Tytuł projektu 

Aktywizacja obszaru rewitalizacji w Jaśle 

Tytuł projektu / projektów wraz z podaniem 
źródła finansowania (Program, Działanie) 

Zielono mi w Jaśle 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Program OSA 

Wskazanie miejsca realizacji na obszarze 
rewitalizowanym 

Obszar Ulaszowice Południowy - Wschód 

Obręb 3 „Błonie”: 187/4, 133/9, 188/6 

Dopuszcza się również zmianę lokalizacji na inną 

Opis wpływu projektów na zdiagnozowaną sytuację kryzysową, w szczególności w sferze 
społecznej 

Poprawa warunków do integracji społecznej. Poprawa mieszkańców. Zwiększenie oferty spędzania 
czasu wolnego i rozwijania zainteresowań, poprzez wspólny wypoczynek mieszkańców i ich dzieci. 

Uzasadnienie niezbędności projektów dla realizacji założonych celów programu rewitalizacji 

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia integracji społecznej na rewitalizowanym 
obszarze. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo  i jakość życia mieszkańców.  

Opis komplementarności projektów 

Dzięki działaniom określonym w projekcie „Zielono mi w Jaśle”, zostanie zwiększone  zaangażowanie 
w inicjatywy społeczne, organizacje akcji społecznych, konkursów, itp. mobilizujących mieszkańców 
do działań w zakresie przestrzeni podwórek. 

Do prawidłowej i wymiernej realizacji powyższych celów niezbędne jest jednak zmodernizowanie 
przestrzeni publicznej, ujętej w projekcie „Aktywizacja obszaru rewitalizacji w Jaśle”,  stworzone 
zostanie miejsce przyjazne i bezpieczne, które będzie służyło integracji mieszkańców w różnych 
przedziałach wiekowych, a szczególnie zaktywizuje właścicieli psów, którzy będą mogli się spotykać 
się, wymieniać doświadczenia, a także aktywnie spędzać czas z całymi rodzinami. Zadanie będzie 
miało również wymiar edukacyjny poprzez propagowanie wiedzy na temat psich zachowań, 
odpowiedzialności właścicieli za zwierzęta, ugruntowanie nawyku sprzątania po swoich psach czy 
rozwiązywania problemów behawioralnych. 
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10. KONCENTRACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

Program Rewitalizacji koncentruje się na wyznaczonym w rozdziale 3., obszarze zdegradowanym 

i rewitalizacji Miasta Jasła, który nie tylko stanowi przestrzeń szczególnej koncentracji 

zidentyfikowanych zjawisk kryzysowych (głównie w sferze społecznej), ale co więcej odznacza się 

kluczowym znaczeniem dla rozwoju całego Miasta Jasła. Wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane w 

odpowiedzi na zidentyfikowane na obszarze kwestie problemowe realizowane będą na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji, niemniej ich zasięg oddziaływania będzie szerszy. Skoncentrowana terytorialnie 

interwencja pozwoli na osiągnięcie założonych w Programie celów i realizację wskazanej wizji. 

Co do zasady projekty rewitalizacyjne powinny być realizowane na obszarach rewitalizacji. Po 

szczegółowej analizie wszystkich projektów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji dla Jasła na 

lata 2014 – 2020 należy stwierdzić, że wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zlokalizowane 

na wyznaczonych sześciu obszarach rewitalizacji. 

Dodatkowo, należy stwierdzić, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji nastąpiła kumulacja czyli 

koncentracja problemów, szczególnie tych społecznych: bezrobocia, ubóstwa, niskiego poziomu 

edukacji, utraty kapitału ludzkiego, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym 

czy kulturalnym, ale i przestrzenno – funkcjonalnych i techniczne. 

Należy podkreślić, że Program Rewitalizacji dotyczy terenów o ważnym znaczeniu z punktu widzenia 

Miasta Jasła i przekłada się na istotne znaczenie dla rozwoju miasta, obejmująca całość wyznaczonego 

obszaru zdegradowanego i dotkniętego szczególną koncentracją problemów i zjawisk kryzysowych. 

Ustalenie zasięgu koncentracji negatywnych czynników wynikających z analizy wskaźnikowej oraz 

pogłębionej diagnozy zostało dokonane przez samorząd miasta w oparciu o indywidualne kryteria 

przestrzenne obszaru zdegradowanego. Jednocześnie, wyznaczony obszar rewitalizacji nie obejmuje 

więcej niż 20% powierzchni miasta i dotyczy liczby ludności nie większej niż 30% jej mieszkańców. 
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11. KOMPLEKSOWOŚĆ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

Program Rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów 

rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych publicznych lub prywatnych) 

tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, gospodarczego, przestrzenno – funkcjonalnego, 

technicznego oraz środowiskowego dotyczącego obszaru rewitalizacji oraz wpływając na jego 

otoczenie. Wyznaczone w Programie kierunki działań oraz przedsięwzięcia odnoszą się do wszystkich 

sfer istotnych w kontekście rewitalizacji. Podczas opracowywania i wdrażania programu rewitalizacji 

nie przewiduje się wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki 

przestrzeni, skupionych jedynie na działaniach remontowych czy modernizacyjnych. Wręcz przeciwnie 

zaplanowano w pierwszej kolejności projekty społeczne, które będą skutkowały zmianami 

strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. Natomiast, projekty infrastrukturalne stanowić będą jedynie 

uzupełnienie dla projektów miękkich. Jedynie takie podejście złożonych, różnorodnych projektów jest 

gwarancją zapewniającą osiągnięcie kompleksowości interwencji. 

Wobec takiej konstrukcji przyjętych interwencji oczekuje się wzajemnego powiązania i synergii 

projektów rewitalizacyjnych. Nie oznacza to obowiązku w każdym przypadku jednoczesnej realizacji 

projektów, lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową. 

Podejmowane w ramach projektu rewitalizacyjnego przedsięwzięcia stanowią odpowiedź na 

konkretne problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy obszaru zdegradowanego przedstawionej 

w programie rewitalizacji, co zostało szerzej opisane w rozdziale poświęconym komplementarności. 
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12. MECHANIZMY WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH 
PODMIOTÓW W REALIZACJĘ PROCESU REWITALIZACJI 

Proces wdrażania i realizacji rewitalizacji wymaga współudziału możliwe dużego grona 

interesariuszy. Wynika to z faktu, iż rewitalizacja ma bardzo szerokie oddziaływanie na cały obszar 

miasta, a efekty poszczególnych działań mogą być widoczne zarówno w perspektywie krótko, jak 

i długoterminowej. Procesy rewitalizacji niosą ze sobą liczne działania inwestycyjne, które choć 

oczekiwane przez mieszkańców i inwestujących na obszarze miasta przedsiębiorców, w fazie 

realizacyjnej mogą powodować, między innymi istotne utrudnienia w przekazywaniu informacji. 

Skuteczna informacja o planowanych działaniach i wspólne przyjęcie ich zakresu pozwoli na 

lepsze zrozumienie idei i czynników procesowych. 

Jasło kontynuuje procesy rewitalizacyjne przy zachowaniu zasady możliwie szerokiej partycypacji 

społecznej. Wśród interesariuszy aktywnie zaangażowanych w proces rewitalizacji Jasła wymienić 

można: 

 Mieszkańców zamieszkujących obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji, a także pozostałe 

obszary miasta; 

 Organizacje pozarządowe funkcjonujące zarówno na obszarze miasta, jak i w całym regionie; 

 Lokalne i zewnętrzne podmioty gospodarcze inwestujące i planujące inwestycje na obszarze 

miasta, a także w wyznaczonym obszarze zdegradowanym oraz obszarze rewitalizacji; 

 Właścicieli i zarządców nieruchomości; 

 Urząd Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi; 

 Pozostałe urzędy i organizacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe funkcjonujące na 

obszarze miasta. 

W celu zapewnienia jeszcze większej partycypacji społecznej przy opracowywaniu projektu GPR 

powołano Jasielskie Forum, którego zadania obejmowały:  

 Konsultację i opiniowanie zagadnień związanych z opracowaniem Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020 (GPR); 

 Inicjowanie/prowadzenie dyskusji o istotnych sprawach związanych z przygotowaniem 

kluczowych zadań w ramach GPR;  

 Konsultowanie działań podejmowanych przez samorząd Miasta w zakresie rozwiązywania 

problemów określonych w diagnozie obszaru zdegradowanego. 
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Za zapewnienie włączenia grup interesariuszy w proces rewitalizacji odpowiadał będzie Zespół ds. 

wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła z Operatorem rewitalizacji.  

Główne zadania osób odpowiedzialnych za proces partycypacji społecznej polegają na możliwie 

szerokim i skutecznym informowaniu o kolejnych etapach wdrażania procesu, identyfikacji potrzeb 

i oczekiwań interesariuszy, budowaniu efektywnego kanału komunikacyjnego pomiędzy 

interesariuszami a Operatorem rewitalizacji. 

Proces rewitalizacji składa się z trzech podstawowych faz, które następują bezpośrednio po sobie.  

Schemat 2. Fazy procesu rewitalizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

  

idea procesu

ustalanie reguł 
i warunków

realizacja



 

 

St
ro

n
a
18

2 

13. PLAN FINANSOWY 

Skuteczna realizacja przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wymaga zapewnienia 

odpowiednich źródeł ich finansowania. Jednym z wymagań stawianych programom rewitalizacji jest 

zapewnienie komplementarności źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, która oznacza 

konieczność umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia z różnych funduszy europejskich, a także 

zdolność łączenia prywatnych oraz publicznych źródeł finansowania. Silna koordynacja przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych współfinansowanych zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

jest niezbędna dla uzyskania korzystnych efektów dla obszaru rewitalizacji. Ponadto, koordynacja 

funduszy europejskich ze środkami polityk oraz instrumentów krajowych jest konieczna dla realizacji 

zasady dodatkowości środków Unii Europejskiej. 

Niniejsza część dokumentu zawiera plan finansowy Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła. 

Na początku przedstawiono indykatywne ramy finansowe programu. W dalszej kolejności 

zaprezentowane zostały możliwe źródła finansowania projektów rewitalizacji przewidzianych do 

realizacji w niniejszym dokumencie. 

13.1. INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE PROGRAMU REWITALIZACJI 

W poniższej tabeli zestawiono wszystkie projekty rewitalizacyjne zaplanowane w Gminnym 

Programie Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 łącznie z ich szacunkową wartością oraz 

potencjalnymi źródłami finansowania. Natomiast na wykresie GANTT’a przedstawiono planowany 

termin realizacji poszczególnych inwestycji. 
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Tabela 42. Plan finansowy projektów rewitalizacyjnych 

Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

1. S-1. 

Wspieranie osób niepełnosprawnych. 
Wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego i urządzeń 
pomocniczych 

środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnętrzne - EFS 
       740 000,00 zł         111 000,00 zł                  -   zł                        -   zł       629 000,00 zł                -   

zł  
              -   

zł  
              -   zł  

2. S-2. 

Aktywizacja mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych m.in. poprzez 
pracę metodą centrum aktywności 
lokalnej 

środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnętrzne - EFS 
       215 000,00 zł           32 250,00 zł                  -   zł                        -   zł       182 750,00 zł                -   

zł  
              -   

zł  
              -   zł  

3. S-3. Program: "Miasto Otwarte". 
środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnętrzne - EFS 
    150 000,00 zł           22 500,00 zł                  -   zł                        -   zł       127 500,00 zł  

              -   
zł  

              -   
zł  

              -   zł  

4. S-4. Praca podwórkowa realizowana 
przez wychowawcę 

środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnętrzne - EFS 
       108 000,00 zł           16 200,00 zł                  -   zł                        -   zł         91 800,00 zł                -   

zł  
              -   

zł  
              -   zł  

5. S-5. 
Spotkajmy się na Przystanku 
Kwiatowa 

środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnętrzne - EFS 
      200 000,00 zł           30 000,00 zł                  -   zł                        -   zł       170 000,00 zł  

              -   
zł  

              -   
zł  

              -   zł  

6. S-6. Zielono mi w Jaśle  środki Miasta 
Jasła 

      500 000,00 zł         500 000,00 zł                  -   zł                        -   zł                      -   zł                -   
zł  

              -   
zł  

              -   zł  

7. S-7. Młodzi dla Jasła  
środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnętrzne - EFS 
      500 000,00 zł           75 000,00 zł                  -   zł                        -   zł       425 000,00 zł  

              -   
zł  

              -   
zł                -   zł  

8. S-8. 
Jasielsko czyli lokalnie - regionalnie - 
niebanalnie!  

środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnętrzne - EFS 
    150 000,00 zł           22 500,00 zł                  -   zł                        -   zł       127 500,00 zł  

              -   
zł  

              -   
zł                -   zł  
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Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

9. S-9. Na zielono 
środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnetrzne - EFS 
    150 000,00 zł           22 500,00 zł                  -   zł                        -   zł       127 500,00 zł  

              -   
zł  

              -   
zł  

              -   zł  

10. S-10. Seniorzy na START 
środki Miasta 
Jasła, środki 

zewnętrzne - EFS 
       215 000,00 zł           32 250,00 zł                  -   zł                        -   zł       182 750,00 zł  

              -   
zł  

              -   
zł                -   zł  

11. S-11. Pokaż mi babciu, pokaż mi dziadku 

środki Miasta 
Jasła, środki JSM, 

środki Klubu 
Seniora przy JSM, 
środki Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
"Naftowiec" w 

Jaśle, środki 
WMN 

Baczyńskiego 11 
w Jaśle, środki 

zewnętrzne - EFS 

        50 000,00 zł             7 500,00 zł                  -   zł                        -   zł         42 500,00 zł  
              -   

zł  
              -   

zł                -   zł  

12. S-12. 
Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego - 
Etap I. 

środki Powiatu 
Jasielskiego, 

środki 
zewnętrzne - EFS 

       200 000,00 zł           30 000,00 zł                  -   zł                        -   zł       170 000,00 zł  
              -   

zł  
              -   

zł  
              -   zł  

13. S-13. 
Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego - 
Etap II, Etap III, Etap IV. 

środki Powiatu 
Jasielskiego, 

środki 
zewnętrzne - EFS 

      200 000,00 zł           30 000,00 zł                  -   zł                        -   zł       170 000,00 zł  
              -   

zł  
              -   

zł  
              -   zł  

14. S-14. 
Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego - 
Etap V 

środki Powiatu 
Jasielskiego, 

środki 
zewnętrzne - EFS 

     200 000,00 zł           30 000,00 zł                  -   zł                        -   zł       170 000,00 zł  
              -   

zł  
              -   

zł  
              -   zł  
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Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

15. S-15. 
Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego - 
Etap VII 

środki Powiatu 
Jasielskiego, 

środki 
zewnętrzne - EFS 

    200 000,00 zł           30 000,00 zł                  -   zł                        -   zł       170 000,00 zł                -   
zł  

              -   
zł  

              -   zł  

16. S-16. 
Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego - 
Etap VIII 

środki Powiatu 
Jasielskiego, 

środki 
zewnętrzne - EFS 

      200 000,00 zł           30 000,00 zł                  -   zł                        -   zł       170 000,00 zł  
              -   

zł  
              -   

zł                -   zł  

17. S-17. 
Wzrost atrakcyjności oferty placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego - 
Etap IX 

środki Powiatu 
Jasielskiego, 

środki 
zewnętrzne - EFS 

       200 000,00 zł           30 000,00 zł                  -   zł                        -   zł       170 000,00 zł                -   
zł  

              -   
zł  

              -   zł  

18. S-18. 
Aktywizacja organizacji 
pozarządowych z terenu Powiatu 
Jasielskiego 

środki Powiatu 
Jasielskiego, 

środki 
zewnętrzne - EFS 

      200 000,00 zł           30 000,00 zł                  -   zł                        -   zł       170 000,00 zł  
              -   

zł  
              -   

zł  
              -   zł  

19. S-19. 
Aktywizacja społeczno-kulturalna 
dzieci, młodzieży i seniorów z terenu 
Powiatu Jasielskiego 

środki Powiatu 
Jasielskiego, 

środki 
zewnętrzne - EFS 

    300 000,00 zł           45 000,00 zł                  -   zł                        -   zł       255 000,00 zł  
              -   

zł  
              -   

zł  
              -   zł  

20. S-20. 
Dobre praktyki w dziedzinie ochrony i 
ratowania życia 

środki Powiatu 
Jasielskiego, 

środki 
zewnętrzne - EFS 

      200 000,00 zł           30 000,00 zł                  -   zł                        -   zł       170 000,00 zł  
              -   

zł  
              -   

zł  
              -   zł  

21. S-21. 
Utworzenie inkubatora 
przedsiębiorczości w Jaśle 

środki Miasta 
Jasła, środki 
zewnętrzne - 

EFRR 

    2 000 000,00 zł         300 000,00 zł                  -   zł                        -   zł    1 700 000,00 zł  
              -   

zł  
              -   

zł                -   zł  
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Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

22. I-1. Utworzenie Centrum 
Komunikacyjnego JASŁO 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
Miasta Jasła, 

środki PKS S.A. 

    7 000 000,00 zł      1 050 000,00 
zł  

                  -   
zł  

    5 950 000,00 zł             -   zł             -   zł             -   zł                       -   
zł  

23. I-2. 

Adaptacja budynku SP 2 na Centrum 
Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości 
w Jaśle wraz z rewitalizacją 
przyległego obszaru 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
Miasta Jasła, 

środki JSP 

13 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł                  -   zł  10 000 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł  -   zł  

24. I-3. 
Przebudowa i modernizacja terenów 
w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej w Jaśle 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
Miasta Jasła 

682 130,00 zł 102 319,50 zł                  -   zł  579 810,50 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

25. I-4. 
Rozbudowa i zwiększenie 
dostępności obiektu Przystanek 
Kwiatowa 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
Miasta Jasła 

2 850 000,00 zł 427 500,00 zł                  -   zł  2 422 500,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

26. I-5. 
Modernizacja i rozbudowa miejskich 
obiektów sportowych 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
Miasta Jasła 

7 500 000,00 zł 1 125 000,00 zł                  -   zł  6 375 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

27. I-6. 

Poprawa jakości życia mieszkańców 
oraz zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej terenów na Osiedlu 
Gamrat 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
Miasta Jasła 

7 758 000,00 zł 1 163 700,00 zł                  -   zł  6 594 300,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

28. I-7. 

Remont i przebudowa budynku przy 
ul. Modrzejewskiego 12 w celu 
nadania mu nowych funkcji, w tym 
społeczno - gospodarczych 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

2 000 000,00 zł 300 000,00 zł                  -   zł  1 700 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  
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Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

29. I-8. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 3-go Maja 31 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM, 

środki własne 
MPGK w Jaśle 

400 000,00 zł 60 000,00 zł                  -   zł  340 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

30. I-9. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 3-go Maja 33 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM, 

środki własne 
MPGK w Jaśle 

400 000,00 zł 60 000,00 zł                  -   zł  340 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

31. I-10. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Kołłątaja 2 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM, 

środki własne 
MPGK w Jaśle 

900 000,00 zł 135 000,00 zł                  -   zł  765 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

32. I-11. 

Poprawa infrastruktury osiedlowej 
poprzez modernizację obiektu, 
likwidację barier architektonicznych, 
wprowadzenie dodatkowych usług 
opiekuńczo - oświatowych w obiekcie 
przy ul. Baczyńskiego 15 tzw. 
"Straszny Dwór" 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM  

2 600 000,00 zł 390 000,00 zł                  -   zł  2 210 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

33. I-12. 
Poprawa infrastruktury osiedlowej 
przy ul. 3-go Maja 40 tzw. 
"Miasteczko Ruchu Drogowego" 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM  

200 000,00 zł 30 000,00 zł                  -   zł  170 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

34. I-13. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 112 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM  

300 000,00 zł 45 000,00 zł                  -   zł  255 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

35. I-14. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 114 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM  

400 000,00 zł 60 000,00 zł                  -   zł  340 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  
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Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

36. I-15. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 118 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM  

300 000,00 zł 45 000,00 zł                  -   zł  255 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

37. I-16. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 120 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM  

300 000,00 zł 45 000,00 zł                  -   zł  255 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

38. I-17. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 122 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM  

200 000,00 zł 30 000,00 zł                  -   zł  170 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

39. I-18. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 124 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM  

100 000,00 zł 15 000,00 zł                  -   zł  85 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

40. I-19. 
Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 128 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM  

100 000,00 zł 15 000,00 zł                  -   zł  85 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

41. I-20. 

Poprawa bezpieczeństwa I komfortu 
zamieszkania, przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. Mickiewicza 126, 
130, 132 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
własne JSM  

200 000,00 zł 30 000,00 zł                  -   zł  170 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

42. I-21. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap I 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

4 400 000,00 zł 660 000,00 zł                  -   zł  3 740 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

43. I-22. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap II 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

1 100 000,00 zł 165 000,00 zł                  -   zł  935 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

44. I-23. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap III 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

800 000,00 zł 120 000,00 zł                  -   zł  680 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  
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Lp. 
Znak 
proje
ktu 

Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
Potencjalne 

źródła 
finansowania 

Szacunkowa 
wartość 
projektu 

Krajowe środki 
publiczne 

Środki 
prywatne 

Środki z funduszy UE Środki z innych 
źródeł 

EFRR EFS EFRROW FS 

45. I-24. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap IV 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

400 000,00 zł 60 000,00 zł                  -   zł  340 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

46. I-25. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap V 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

3 700 000,00 zł 555 000,00 zł                  -   zł  3 145 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

47. I-26. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap VII 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

1 931 563,96 zł 289 734,59 zł                  -   zł  1 641 829,37 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

48. I-27. 
Rewitalizacja placówek edukacyjnych 
wraz z przyległym terenem w 
Powiecie Jasielskim - etap IX 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

1 000 000,00 zł 150 000,00 zł                  -   zł  850 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

49. I-28. Rewitalizacja otoczenia bloku przy ul. 
Baczyńskiego 11 i 11A w Jaśle 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

WMN 
Baczyńskiego 11, 

środki SM 
"Naftowiec" 

873 000,00 zł 130 950,00 zł                  -   zł  742 050,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

50. I-29. 
Aktywizacja obszaru rewitalizacji w 
Jaśle 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 
Miasta Jasła 

150 000,00 zł 22 500,00 zł                  -   zł  127 500,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

51. I-30. 
Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 
95 na cele edukacyjne, kulturalne i 
społeczne 

RPO WP 2014 - 
2020, środki 

Powiatu 
Jasielskiego 

2 500 000,00 zł 375 000,00 zł                  -   zł  2 125 000,00 zł           -   zł            -   zł            -   zł                      -   zł  

SUMA: 
70 922 693,96 zł  

  12 113 404,09 
zł  

                -   zł    53 387 989,87 zł    5 421 300,00 zł  
              -   

zł  
              -   

zł  
              -   zł  

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 13. Wykres GANTT’a dotyczący ramowego harmonogramu realizacji projektów rewitalizacyjnych 

Lp
. 

Znak 
projekt

u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

Rozpoczęc
ie 

Zakończeni
e 

Lata 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II 
połowa 

1 S-1. Wspieranie osób 
niepełnosprawnych. 
Wypożyczalnia 
sprzętu 
rehabilitacyjnego i 
urządzeń 
pomocniczych 

2018 2020                         

2 S-2. Aktywizacja 
mieszkańców 
obszarów 
rewitalizowanych 
m.in. poprzez pracę 
metodą centrum 
aktywności lokalnej 

2018 2021                         

3 S-3. Program: "Miasto 
Otwarte". 

2018 2020                         

4 S-4. Praca podwórkowa 
realizowana przez 
wychowawcę 

2018 2020                         

5 S-5. Spotkajmy się na 
Przystanku 
Kwiatowa 

2019 2021                         

6 S-6. Zielono mi w Jaśle  2018 2020                         

7 S-7. Młodzi dla Jasła  2018 2020                         

8 S-8. JAsielsko czyli 
lokalnie - regionalnie 
- niebanalnie!  

2019 2022                         

9 S-9. Na zielono 2018 2019                         

10 S-10. Seniorzy na START 2018 2020                         

11 S-11. Pokaż mi babciu, 
pokaż mi dziadku 

2018 2020                         

12 S-12. Wzrost atrakcyjności 
oferty placówek 
edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego 
- Etap I. 

2019 2020                         
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Lp
. 

Znak 
projekt

u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

Rozpoczęc
ie 

Zakończeni
e 

Lata 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II 
połowa 

13 S-13. Wzrost atrakcyjności 
oferty placówek 
edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego 
- Etap II, Etap III, 
Etap IV. 

2019 2020                         

14 S-14. Wzrost atrakcyjności 
oferty placówek 
edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego 
- Etap V 

2019 2020                         

15 S-15. Wzrost atrakcyjności 
oferty placówek 
edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego 
- Etap VII 

2019 2020                         

16 S-16. Wzrost atrakcyjności 
oferty placówek 
edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego 
- Etap VIII 

2019 2020                         

17 S-17. Wzrost atrakcyjności 
oferty placówek 
edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego 
- Etap IX 

2019 2020                         

18 S-18. Aktywizacja 
organizacji 
pozarządowych z 
terenu Powiatu 
Jasielskiego 

2019 2020                         

19 S-19. Aktywizacja 
społeczno-kulturalna 
dzieci, młodzieży i 
seniorów z terenu 
Powiatu Jasielskiego 

2019 2020                         

20 S-20. Dobre praktyki w 
dziedzinie ochrony i 
ratowania życia 

2019 2020                         
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Lp
. 

Znak 
projekt

u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

Rozpoczęc
ie 

Zakończeni
e 

Lata 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II 
połowa 

21 S-21. Utworzenie 
inkubatora 
przedsiębiorczości  
w Jaśle 

2018 2018             

22 I-1. Utworzenie Centrum 
Komunikacyjnego 
JASŁO 

2018 2019                         

23 I-2. Adaptacja budynku 
SP 2 na Centrum 
Techniki, Kultury i 
Przedsiębiorczości w 
Jaśle wraz z 
rewitalizacją 
przyległego obszaru 

2018 2019                         

24 I-3. Przebudowa i 
modernizacja 
terenów w otoczeniu 
zabudowy 
mieszkaniowej w 
Jaśle 

2018 2019                         

25 I-4. Rozbudowa i 
zwiększenie 
dostępności obiektu 
Przystanek Kwiatowa 

2018 2018                         

26 I-5. Modernizacja i 
rozbudowa miejskich 
obiektów 
sportowych 

2018 2019                         

27 I-6. Poprawa jakości 
życia mieszkańców 
oraz zwiększenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
terenów na Osiedlu 
Gamrat 

2017 2019                         

28 I-7. Remont i 
przebudowa 
budynku przy ul. 
Modrzejewskiego 12 
w celu nadania mu 

2018 2019                         
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Lp
. 

Znak 
projekt

u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

Rozpoczęc
ie 

Zakończeni
e 

Lata 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II 
połowa 

nowych funkcji, w 
tym społeczno – 
gospodarczych 

29 I-8. Poprawa 
bezpieczeństwa  
i komfortu 
zamieszkania, 
przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 3 
Maja 31 

2018 2019                         

30 I-9. Poprawa 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
zamieszkania, 
przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 3 
Maja 33 

2018 2019                         

31 I-10. Poprawa 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
zamieszkania, 
przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 
Kołłątaja 2 

2017 2018                         

32 I-11. Poprawa 
infrastruktury 
osiedlowej poprzez 
modernizację 
obiektu, likwidację 
barier 
architektonicznych, 
wprowadzenie 
dodatkowych usług 
opiekuńczo - 
oświatowych w 
obiekcie przy ul. 
Baczyńskiego 15, 
tzw. "Straszny Dwór" 

2017 2020                         
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Lp
. 

Znak 
projekt

u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

Rozpoczęc
ie 

Zakończeni
e 

Lata 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II 
połowa 

33 I-12. Poprawa 
infrastruktury 
osiedlowej przy ul. 3 
Maja 40, tzw. 
"Miasteczko Ruchu 
Drogowego" 

2018 2018                         

34 I-13. Poprawa 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
zamieszkania, 
przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 112 

2020 2021                         

35 I-14. Poprawa 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
zamieszkania, 
przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 114 

2020 2021                        

36 I-15. Poprawa 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
zamieszkania, 
przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 118 

2020 2021                         

37 I-16. Poprawa 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
zamieszkania, 
przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 120 

2019 2020                         

38 I-17. Poprawa 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
zamieszkania, 
przeciwdziałanie 

2019 2020                         
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Lp
. 

Znak 
projekt

u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

Rozpoczęc
ie 

Zakończeni
e 

Lata 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II 
połowa 

ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 122 

39 I-18. Poprawa 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
zamieszkania, 
przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 124 

2019 2020                         

40 I-19. Poprawa 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
zamieszkania, 
przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 128 

2019 2020                         

41 I-20. Poprawa 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
zamieszkania, 
przeciwdziałanie 
ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 126, 
130, 132 

2019 2020                         

42 I-21. Rewitalizacja 
placówek 
edukacyjnych wraz z 
przyległym terenem 
w Pow. Jasielskim - 
etap I 

2018 2020                         

43 I-22. Rewitalizacja 
placówek 
edukacyjnych wraz z 
przyległym terenem 
w Powiecie 
Jasielskim - etap II 

2018 2020                         
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Lp
. 

Znak 
projekt

u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

Rozpoczęc
ie 

Zakończeni
e 

Lata 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II 
połowa 

44 I-23. Rewitalizacja 
placówek 
edukacyjnych wraz z 
przyległym terenem 
w Pow. Jasielskim - 
etap III 

2018 2020                         

45 I-24. Rewitalizacja 
placówek 
edukacyjnych wraz z 
przyległym terenem 
w Pow. Jasielskim - 
etap IV 

2018 2020                         

46 I-25. Rewitalizacja 
placówek 
edukacyjnych wraz z 
przyległym terenem 
w Pow. Jasielskim - 
etap V 

2018 2020                         

47 I-26. Rewitalizacja 
placówek 
edukacyjnych wraz z 
przyległym terenem 
w Pow. Jasielskim - 
etap VII 

2018 2020                         

48 I-27. Rewitalizacja 
placówek 
edukacyjnych wraz z 
przyległym terenem 
w Pow. Jasielskim - 
etap IX 

2018 2020                         

49 I-28. Rewitalizacja 
otoczenia bloku przy 
ul. Baczyńskiego 11 i 
11A w Jaśle 

2017 2018                         

50 I-29. Aktywizacja obszaru 
rewitalizacji w Jaśle 

2017 2018                         
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Lp
. 

Znak 
projekt

u 

Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

Rozpoczęc
ie 

Zakończeni
e 

Lata 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II połowa I połowa II 
połowa 

51 I-30. Przebudowa 
budynku przy ul. 3 
Maja 95 na cele 
edukacyjne, 
kulturalne i 
społeczne 

2018 2019                         

Źródło: Opracowanie własne.  
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13.2. ALERNATWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Najważniejszym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w okresie programowania 

2014 – 2020 są środki europejskie wydatkowane przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Równocześnie, alternatywnymi względem nich 

źródłami finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych są środki Miasta Jasła, Powiatu Jasielskiego, 

Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnot Mieszkaniowych oraz inne źródła finansowania (np. 

środki ministerialne, środki podmiotów prywatnych). 

Tabela 43. Potencjalne i alternatywne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych 

Lp. 
Znak 

projektu 
Nazwa projektu rewitalizacyjnego 

WARIANT I 
Potencjalne źródła 

finansowania 

WARIANT II 
Alternatywne źródła finansowania 

1. S-1. 

Wspieranie osób 
niepełnosprawnych. 
Wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego i urządzeń 
pomocniczych 

środki Miasta Jasła, środki 
zewnętrzne - EFS 

środki Miasta Jasła, PFRON, środki 
ministerialne 

2. S-2. 

Aktywizacja mieszkańców 
obszarów rewitalizowanych 
m.in. poprzez pracę metodą 
centrum aktywności lokalnej 

środki Miasta Jasła, środki 
zewnętrzne - EFS (Działanie 

8.2 Aktywna integracja 
osób zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
prowadzona przez ośrodki 

pomocy 
społecznej/powiatowe 

centra pomocy rodzinie) 

środki Miasta Jasła, Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności 

3. S-3. Program: "Miasto Otwarte". środki Miasta Jasła, środki 
zewnętrzne - EFS 

środki Miasta Jasła 

4. S-4. 
Praca podwórkowa 
realizowana przez 
wychowawcę 

środki Miasta Jasła, środki 
zewnętrzne - EFS (Działanie 

8.4 Poprawa dostępu do 
usług wsparcia rodziny i 

pieczy zastępczej) 

środki Miasta Jasła 

5. S-5. 
Spotkajmy się na Przystanku 
Kwiatowa 

środki Miasta Jasła, środki 
zewnętrzne - EFS (Działanie 

8.1 Aktywna integracja 
osób zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

(centra integracji 
społecznej)) 

środki MKiDN (Program Kultura), 
środki własne 

6. S-6. Zielono mi w Jaśle  środki MSiT (Program OSA) środki Miasta Jasła 

7. S-7. Młodzi dla Jasła  środki Miasta Jasła, środki 
zewnętrzne - EFS 

środki Miasta Jasła, środki podmiotów 
prywatnych 

8. S-8. 
Jasielsko czyli lokalnie - 
regionalnie - niebanalnie!  

środki Miasta Jasła, środki 
zewnętrzne - EFS (Działanie 

9.2 Poprawa jakości 
kształcenia ogólnego) 

środki Miasta Jasła, środki POWER 
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Lp. 
Znak 

projektu Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
WARIANT I 

Potencjalne źródła 
finansowania 

WARIANT II 
Alternatywne źródła finansowania 

9. S-9. Na zielono 

środki Miasta Jasła, środki 
zewnętrzne - EFS (Działanie 
7.1 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku 
pracy - projekty 

konkursowe) 

środki Miasta Jasła, środki ministerialne 

10. S-10. Seniorzy na START 

środki Miasta Jasła, środki 
zewnętrzne - EFS (Działanie 
8.3 Zwiększenie dostępu do 

usług społecznych i 
zdrowotnych) 

Program Aktywności Lokalnej Miasta 
Jasła dla Seniorów na lata 2016 - 2020 

11. S-11. 
Pokaż mi babciu, pokaż mi 
dziadku 

środki Miasta Jasła, środki 
JSM, ŚRODKI Klubu Seniora 
przy JSM, środki Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Naftowiec" 
w Jaśle, środki Wspólnoty 

Mieszkaniowej 
Nieruchomości 

Baczyńskiego 11 w Jaśle, 
środki zewnętrzne - EFS 
(Działanie 1.4 Młodzież 
solidarna w działaniu) 

środki Miasta Jasła, 
środki JSM 

12. S-12. 
Wzrost atrakcyjności oferty 
placówek edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego - Etap I. 

środki Powiatu Jasielskiego, 
środki zewnętrzne - EFS 

środki Powiatu Jasielskiego 

13. S-13. 

Wzrost atrakcyjności oferty 
placówek edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego - Etap II, 
Etap III, Etap IV. 

środki Powiatu Jasielskiego, 
środki zewnętrzne - EFS 

środki Powiatu Jasielskiego 

14. S-14. 
Wzrost atrakcyjności oferty 
placówek edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego - Etap V 

środki Powiatu Jasielskiego, 
środki zewnętrzne - EFS 

środki Powiatu Jasielskiego 

15. S-15. 
Wzrost atrakcyjności oferty 
placówek edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego - Etap VII 

środki Powiatu Jasielskiego, 
środki zewnętrzne - EFS 

środki Powiatu Jasielskiego 

16. S-16. 

Wzrost atrakcyjności oferty 
placówek edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego - Etap 
VIII 

środki Powiatu Jasielskiego, 
środki zewnętrzne - EFS 

środki Powiatu Jasielskiego 

17. S-17. 
Wzrost atrakcyjności oferty 
placówek edukacyjnych 
Powiatu Jasielskiego - Etap IX 

środki Powiatu Jasielskiego, 
środki zewnętrzne - EFS 

środki Powiatu Jasielskiego 

18. S-18. 
Aktywizacja organizacji 
pozarządowych z terenu 
Powiatu Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego, 
środki zewnętrzne - EFS 

środki Powiatu Jasielskiego 

19. S-19. 

Aktywizacja społeczno-
kulturalna dzieci, młodzieży i 
seniorów z terenu Powiatu 
Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego, 
środki zewnętrzne - EFS 

środki Powiatu Jasielskiego 

20. S-20. 
Dobre praktyki w dziedzinie 
ochrony i ratowania życia 

środki Powiatu Jasielskiego, 
środki zewnętrzne - EFS 

środki Powiatu Jasielskiego 
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Lp. 
Znak 

projektu Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
WARIANT I 

Potencjalne źródła 
finansowania 

WARIANT II 
Alternatywne źródła finansowania 

21. S-21. 
Utworzenie inkubatora 
przedsiębiorczości w Jaśle 

środki Miasta Jasła, środki 
zewnętrzne - EFRR 

(Działanie 7.3 Wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości) 

środki Miasta Jasła 

22. I-1. 
Utworzenie Centrum 
Komunikacyjnego JASŁO 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 6.3 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej), 
środki Miasta Jasła, środki 

PKS S.A. 

środki Miasta Jasła, środki PKS S.A. 

23. I-2. 

Adaptacja budynku SP 2 na 
Centrum Techniki, Kultury i 
Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z 
rewitalizacją przyległego obszaru 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 6.3 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej), 
środki Miasta Jasła, środki 

PKS S.A. 

środki Miasta Jasła 

24. I-3. 
Przebudowa i modernizacja 
terenów w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej w Jaśle 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 6.3. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej), 
środki Miasta Jasła 

środki Miasta Jasła 

25. I-4. 
Rozbudowa i zwiększenie 
dostępności obiektu Przystanek 
Kwiatowa 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 6.3. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej), 
środki Miasta Jasła 

środki Miasta Jasła 

26. I-5. 
Modernizacja i rozbudowa 
miejskich obiektów sportowych 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 6.3. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej), 
środki Miasta Jasła 

środki Miasta Jasła 

27. I-6. 

Poprawa jakości życia 
mieszkańców oraz zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej 
terenów na Osiedlu Gamrat 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 6.3. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej), 
środki Miasta Jasła 

środki Miasta Jasła 

28. I-7. 

Remont i przebudowa budynku 
przy ul. Modrzejewskiego 12 
w celu nadania mu nowych 
funkcji, w tym społeczno - 
gospodarczych 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 6.3. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej), 
środki Powiatu Jasielskiego 

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.2. 
Modernizacja energetyczna 

budynków), środki Powiatu Jasielskiego 

29. I-8. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 
3-go Maja 31 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki JSM, 

środki własne MPGK w Jaśle 

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.3.1. 
Realizacja planów niskoemisyjnych), 

środki JSM 

30. I-9. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 
3-go Maja 33 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki JSM, 

środki własne MPGK w Jaśle 

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.3.1. 
Realizacja planów niskoemisyjnych), 

środki JSM 

31. I-10. 

Poprawa bezpieczeństwa I 
komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 
Kołłątaja 2 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki JSM, 

środki własne MPGK 

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.3.1. 
Realizacja planów niskoemisyjnych), 

środki JSM 
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Lp. 
Znak 

projektu Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
WARIANT I 

Potencjalne źródła 
finansowania 

WARIANT II 
Alternatywne źródła finansowania 

32. I-11. 

Poprawa infrastruktury 
osiedlowej poprzez modernizację 
obiektu, likwidację barier 
architektonicznych, 
wprowadzenie dodatkowych 
usług opiekuńczo - oświatowych 
w obiekcie przy ul. Baczyńskiego 
15 tzw. "Straszny Dwór" 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 6.3. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej), 
środki własne JSM  

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.2. 
Modernizacja energetyczna 

budynków), budżet JSM 

33. I-12. 

Poprawa infrastruktury 
osiedlowej przy ul. 3-go Maja 40 
tzw. "Miasteczko Ruchu 
Drogowego" 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 6.3. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej), 
środki własne JSM  

środki własne JSM 

34. I-13. 

Poprawa bezpieczeństwa  
i  komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 112 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki własne 

JSM  

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.3.1. 
Realizacja planów niskoemisyjnych), 

środki własne JSM 

35. I-14. 

Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 114 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki własne 

JSM  

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.3.1. 
Realizacja planów niskoemisyjnych), 

środki własne JSM 

36. I-15. 

Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 118 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki własne 

JSM  

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.3.1. 
Realizacja planów niskoemisyjnych), 

środki własne JSM 

37. I-16. 

Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 120 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki własne 

JSM  

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.3.1. 
Realizacja planów niskoemisyjnych), 

środki własne JSM 

38. I-17. 

Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 122 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki własne 

JSM  

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.3.1. 
Realizacja planów niskoemisyjnych), 

środki własne JSM 

39. I-18. 

Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 124 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki własne 

JSM  

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.3.1. 
Realizacja planów niskoemisyjnych), 

środki własne JSM 

40. I-19. 

Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 128 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki własne 

JSM  

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.3.1. 
Realizacja planów niskoemisyjnych), 

środki własne JSM 

41. I-20. 

Poprawa bezpieczeństwa  
i komfortu zamieszkania, 
przeciwdziałanie ubóstwu przy ul. 
Mickiewicza 126, 130, 132 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki własne 

JSM  

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.3.1. 
Realizacja planów niskoemisyjnych), 

środki własne JSM 

42. I-21. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap I 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki Powiatu 

Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 
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Lp. 
Znak 

projektu Nazwa projektu rewitalizacyjnego 
WARIANT I 

Potencjalne źródła 
finansowania 

WARIANT II 
Alternatywne źródła finansowania 

43. I-22. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap II 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki Powiatu 

Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 

44. I-23. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap III 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki Powiatu 

Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 

45. I-24. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap IV 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki Powiatu 

Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 

46. I-25. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap V 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki Powiatu 

Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 

47. I-26. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap VII 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki Powiatu 

Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 

48. I-27. 

Rewitalizacja placówek 
edukacyjnych wraz z przyległym 
terenem w Powiecie Jasielskim - 
etap IX 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki Powiatu 

Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 

49. I-28. 
Rewitalizacja otoczenia bloku 
przy ul. Baczyńskiego 11 i 11A w 
Jaśle 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 6.3. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej), 
środki Wspólnoty 

Mieszkaniowej 
Nieruchomości 

Baczyńskiego 11, środki 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

"Naftowiec" 

RPO WP 2014 - 2020 (Działanie 3.2 
Modernizacja energetyczna 

budynków), środki Wspólnoty 
Mieszkaniowej Nieruchomości 

Baczyńskiego 11, środki Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Naftowiec" 

50. I-29. 
Aktywizacja obszaru rewitalizacji 
w Jaśle 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 6.3. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej), 
środki Miasta Jasła 

środki Miasta Jasła 

51. I-30. 
Przebudowa budynku przy ul. 3 
Maja 95 na cele edukacyjne, 
kulturalne i społeczne 

RPO WP 2014 - 2020 
(Działanie 3.2. 

Modernizacja energetyczna 
budynków), środki Powiatu 

Jasielskiego 

środki Powiatu Jasielskiego 

Źródło: Opracowanie własne. 
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14. MECHANIZMY WŁĄCZENIA GRUP INTERESARIUSZY W PROCES REWITALIZACJI 

Dokument jakim jest Gminny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 został 

przygotowany w procesie szerokiej partycypacji społecznej. Na każdym etapie prac związanych 

z powstawaniem dokumentu, to jest diagnozowaniu i programowaniu realizowana była zasada 

partnerstwa różnych środowisk i partnerów, w tym podczas wyznaczania obszarów zdegradowanych, 

obszarów rewitalizacji, a także zbierania propozycji rozwiązań projektów, pomysłów na zadania 

rewitalizacyjne. 

W ramach prac nad dokumentem wykorzystano następujące mechanizmy partycypacji społecznej: 

 Wszystkie informacje związane z przebiegiem poszczególnych etapów prac nad Gminnym 

Programem Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 były na bieżąco przedstawiane na 

stronie internetowej miasta. Utworzono również na potrzeby tego tematu zakładkę pn. 

„Rewitalizacja”. Natomiast w lokalnych mediach informowano społeczeństwo 

o opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 Konsultacje społeczne Części I Diagnostycznej Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Jasła na 

lata 2014 – 2020 za pomocą miejskiej strony internetowej w okresie 27 października 2015 r. – 

16 listopada 2015 r. W tym etapie nie wniesiono żadnych zastrzeżeń do powstałego 

dokumentu. 

 Spotkanie warsztatowo – konsultacyjne tzw. konsultacje społeczne inaugurujące proces 

rewitalizacji zrealizowane w dniach 5 – 6 listopada 2015 r. W trakcie trwania spotkania 

przedstawiono założenia procesu rewitalizacji, rozdystrybuowano formularze projektowe, na 

których można było zgłaszać swoje pomysły rewitalizacyjne. W wyniku przeprowadzonych 

pierwszych konsultacji społecznych zebrano wstępnie 20 projektów, z czego 2 stanowiły 

projekty zgłoszone przez Miasto. 

 Wizja lokalna (spacer studyjny) –badanie jakościowe, które odbyły się w dniu 5 listopada 2015 

r., polegające na zwizytowaniu obszarów Miasta Jasła. Spacer miał za zadanie zdiagnozowanie 

występujących w terenie problemów przede wszystkim w sferze przestrzenno – funkcjonalnej 

i technicznej. 

 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jasła (okres: 15 stycznia 2016 r. – 13 lutego 

2016 r.). W trakcie trwania tych konsultacji wpłynęło 6 wniosków, w tym 5 w wymaganym 

terminie. Wnioski dotyczyły zmiany powierzchni wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Nie 
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wszystkie postulaty zostały uwzględnione. Szczegóły zostały zamieszczone w Raporcie 

dotyczącego tego etapu konsultacji. 

 Drugie otwarte spotkanie warsztatowo – konsultacyjne odbyło się w dniu 22 stycznia 2016 r. 

Na spotkaniu zaprezentowano podstawowe wskaźniki statystyczne dotyczące miasta, to jest 

wskaźniki demograficzne, migracyjne, gospodarcze, rynku pracy, a także główne obszary 

problemowe, nowe kierunki rozwoju, nowe obszary rewitalizacji oraz projekty rewitalizacyjne. 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Ważną część spotkania stanowiła dyskusja na temat 

terminów realizacji poszczególnych zgłoszonych projektów, metodologii wyłonienia obszarów 

rewitalizacji, wpływu realizacji planowanych działań na wzrost gospodarczy, jak i kwestię 

podatków od nieruchomości objętych programem. Po tym spotkaniu konsultacje społeczny 

weszły w fazę zgłaszania uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały. 

 Drugi spacer studyjny (22 stycznia 2016 r.) – autokarem zwizytowano obszary przeznaczone 

do rewitalizacji. Przejazd był połączony z rozmowami z mieszkańcami. 

 Spotkanie powołujące Obywatelskie Forum ds. przygotowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji (31 stycznia 2017 r.) – spotkanie, w którym uczestniczyło przeszło 80 osób, miało 

za zadanie wyłonić przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy zaangażowani byliby w proces 

przygotowania dokumentu, a późniejszym okresie gremium to zostałoby przekształcone w 

Komitet Rewitalizacji. 

 Trzecie konsultacje społeczne odbyły się w okresie 28 lutego 2017 r. – 29 marca 2017 r. 

Przedmiotem trzecich konsultacji było opiniowanie projektu opracowanego dokumentu 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020. Proces opiniowania był 

przeprowadzany zarówno przez interesariuszy/mieszkańców miasta, jak i zewnętrzne 

Instytucje, które mogą mieć wpływ na kształt i jakość dokumentu. W wyniku 

przeprowadzonych konsultacji uwzględniono 14 wniosków od interesariuszy oraz 4 opinie od 

Instytucji. Podczas tego etapu można było również zgłaszać projekty rewitalizacyjne, co 

przełożyło się na liczbę przedsięwzięć rewitalizacyjnych (listę projektów zwiększono z 28 

projektów do 33 projektów podstawowych i jednego pozostałego przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego. Wszystkie projekty zweryfikowano z trybie partycypacji społecznych. 

Szczegółowy wykaz uwzględnionych postulatów został zamieszczony w Raporcie z konsultacji 

społecznych projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 

2020. 

 Trzecie otwarte spotkanie warsztatowo – konsultacyjne miało miejsce 14 marca 2017 r. 

Podczas spotkania skupiono się na przypomnieniu definicji pojęcia rewitalizacji, społeczno – 

gospodarczej, wskazaniu obszarów zdegradowanego i rewitalizacji, wybranych projektach 
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rewitalizacyjnych oraz strukturze zarządzania programem. Należy podkreślić, że po tym 

spotkaniu proces trzecich konsultacji wszedł w fazę właściwą, tzn. po tym spotkaniu zaczęły 

spływać formalne wnioski dotyczące nowych projektów i zapisów umieszczonych w 

dokumencie. 

 Ostatni spacer studyjny (14 marca 2017 r.) – jeszcze raz odbyła się wizja lokalna obszarów 

rewitalizacji, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem zlokalizowanych projektów 

rewitalizacyjnych. 

Dla powodzenia procesów rewitalizacyjnych partycypacja społeczna i komunikacja 

z mieszkańcami jest niezwykle istotna i nadal powinna być prowadzona. Aktywny udział mieszkańców 

w realizacji przedmiotowego programu potwierdził chęć do dalszego rozwoju (Obywatelskie Forum ds. 

przygotowania GPR), chęć do współpracy w realizacji kolejnych celów.  

Podstawą przyjętych działań jest uzyskanie efektu w postaci poinformowania jak najszerszej 

grupy osób o formie i zakresie przyjętych do realizacji zadań. Gminny Program Rewitalizacji ma na celu 

między innymi zachęcenie mieszkańców do udziału w procesach inwestycyjnych (szczególnie na 

poziomie planowania strategicznego). 
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15. STRUKTURA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI 

Zarządzanie procesem rewitalizacji będzie oparte na zasadach partnerstwa i partycypacji. 

Zgodnie z pierwszą zasadą – zasadą partnerstwa –poszczególne grupy interesariuszy są 

równoprawnymi uczestnikami w procesie planowania, wdrażania, monitorowania i oceny projektów 

i działań rewitalizacyjnych. 

Dzięki tej zasadzie wzmacnia się udział partnerów, w tym przede wszystkim partnerów 

społecznych oraz organizacji pozarządowych w procesie realizacji przedsięwzięć 

wynikającychz Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Zgodnie z tą zasadą, poszczególne grupy interesariuszy powinny aktywnie się angażować w proces 

rewitalizacji. Współdziałanie interesariuszy w procesie rewitalizacji przyczynia się do: 

 lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań artykułowanych przez poszczególne grupy, 

 większej reprezentacji środowisk wykluczonych oraz grup społeczno – zawodowych 

niebiorących dotychczas aktywnego udziału w procesach rozwoju lokalnego, 

 zaangażowania w większym stopniu potencjału endogenicznego i realizacji inicjatyw 

oddolnych, 

 wspólnego podejmowania unikatowych inicjatyw uwzględniających warunki lokalne – 

kontekst zewnętrzny. 

Natomiast kompleksowość procesu rewitalizacji polega na zaangażowaniu wielu grup 

interesariuszy i wymaga stworzenia odrębnej struktury zarządzania tym procesem oraz podziału 

kompetencji i obowiązków. 

Zaprojektowany system zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 

2020 zapewni jego konstruktywne wykorzystanie i systematyczną realizację zapisanych w nim zadań. 

Realizacja zapisów niniejszego dokumentu powierzona zostaje Burmistrzowi Miasta Jasła poprzez 

struktury Urzędu Miasta w Jaśle oraz Komitet Rewitalizacji. Zarządzanie przedmiotowym 

opracowaniem będzie odbywać się zatem w ramach istniejących struktur Urzędu, przez co nie 

przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z zarządzaniem Programem, czyli członkowie 

Komitetu Rewitalizacji będą pełnić swoją funkcję społecznie bez prawa do wynagrodzenia 

w jakiejkolwiek formie. Przewiduje się, że posiedzenia Komitetu Rewitalizacji będą się odbywały nie 
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rzadziej jak raz na kwartał. Natomiast tryb pracy Komitetu będzie określał regulamin przyjęty na 

pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. 

W związku z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji, na podstawie Regulaminu określonego 

przez Radę Miejską Jasła zostanie powołany przez Burmistrza Miasta Jasła Komitet Rewitalizacji, który 

będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. 

Celem sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi (projektami), Burmistrz Jasła 

może powołać zespoły zadaniowe. W skład zespołu będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych 

komórek odpowiedzialnych za cząstkowe funkcje zarządzania projektem. Ideą powołania zespołu jest 

właściwe przygotowanie projektu od strony technicznej i sprawne zarządzanie jego realizacją, 

począwszy od przygotowania specyficznych istotnych warunków zamówienia, poprzez 

przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację, kontrolę i nadzór nad robotami, 

zarządzanie przepływem dotacji, sprawozdawczość i monitoring oraz ostateczne rozliczenie 

otrzymanej pomocy. 

Wszystkie projekty będą realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Wieloletnim 

Planem Finansowym oraz budżetami rocznymi. Spójność niniejszego dokumentu z Wieloletnim Planem 

Finansowym zapewnić ma efektywną realizację zaplanowanych, zhierarchizowanych i ujętych w wyżej 

wymienionych planach programów i projektów inwestycyjnych. 

W systemie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 ważny 

element stanowić będzie zbudowanie mechanizmów włączenia w proces rewitalizacji. Ze względu na 

charakter procesu rewitalizacji, międzysektorowy charakter współpracy zawiązanej na rzecz 

skutecznego przeobrażenia wyznaczonego obszaru GPR i w związku z aktywnym uczestnictwem 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, zakłada się wykorzystanie 

mechanizmów związanych z kontrolą obywatelską i współdecydowaniem. Mechanizmy te zasadniczo 

zostały opisane w rozdziale 9., jednak ze względu na ich aspekt wdrożeniowy, opis zasad włączających 

społeczność lokalną prezentuje się poniżej. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 jest dokumentem otwartym i będzie 

podlegać aktualizacji, w oparciu o zasadę partnerstwa we współpracy z lokalnymi partnerami: 

mieszkańcami, wspólnotami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi partnerami 

społeczno – gospodarczymi. Jednym z elementów współpracy z partnerami będą działania Komitetu 

Rewitalizacji, który będzie inicjować i zachęcać mieszkańców i inne podmioty do tworzenia lokalnych 
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zespołów, działających na rzecz rewitalizacji, w tym realizacji projektów wynikających 

bezpośrednioz Programu. Działania te powinny obejmować: 

 akcje informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem strony internetowej Urzędu Miastaw Jaśle, 

 przygotowanie publikacji w prasie lokalnej i współpracę z mediami, 

 organizację spotkań z mieszkańcami obszarów GPR objętych Programem, 

 podawanie do publicznej wiadomości, poprzez stronę internetową raportów z realizacji 

przewidzianych w dokumencie działań. 

Powyższe działania zapewnią rzeczywistą kontrolę obywatelską i umożliwią wpływanie na kształt 

zaplanowanych procesów rewitalizacyjnych na terenie Miasta Jasła. Pozwolą one na to, aby realizacja 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła prowadziła do „efektu dźwigni”, gdzie inwestycjom 

publicznym będzie towarzyszył wzrost inwestycji prywatnych prowadzący do ożywienia społeczno – 

gospodarczego. 

 

  

BURMISTRZ Komitet 
Rewitalizacji 

Koordynator 

Zespół Biuro 

NGO i inne 
Wydziały UM 

Jednostki JST 

Forum 

Materiały 
do decyzji 

Schemat 3. Struktura zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji 
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16. SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA I OCENY GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasłaodbywać się będzie poprzez realizację 

konkretnych działań przyjmujących formę projektów opisanych w części strategicznej niniejszego 

Programu. Istotnym elementem każdego Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa alokacja 

środków, określenie celów, rezultatów i produktów (logika interwencji). Celowe jest stworzenie wokół 

Gminnego Programu Rewitalizacji korzystnego klimatu, dzięki włączeniu w proces opracowania 

i realizacji projektów wszystkich stron procesu rewitalizacji, w tym przede wszystkim instytucji 

reprezentujących te środowiska. Dla skuteczności procesu wdrażania rewitalizacji nieodzowna jest 

partycypacja i akceptacja społeczna. Podstawowym warunkiem jej osiągnięcia jest komunikacja i 

informowanie społeczeństwa o prowadzonych pracach. Do stosowanych form przekazu można 

zaliczyć: 

 tablicę ogłoszeń i informację w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Miasta w Jaśle, 

 stronę internetową Miasta: www.jaslo.pl , 

 biuletyn informacji publicznej: www.um_jaslo.bip.gov.pl, 

 publikacje w Obiektywie Jasielskim oraz innych lokalnych czasopismach, 

 informacje w Programie Samorządowym emitowanym w lokalnych telewizjach 

kablowychi internetowych, 

 lokalne portale internetowe. 

W ramach realizacji procesu rewitalizacji zachowana będzie zasada przejrzystości 

i odpowiedzialności publicznej. Szeroki horyzont, tworzony przez szereg współdziałających instytucji 

i grup, przyczyni się wydatnie do osiągnięcia sukcesu Programu. 

Bezpośredni nadzór nad wdrażaniem Programu sprawować będzie Koordynator wyznaczony 

przez Burmistrz Miasta Jasła. 

Będzie on realizował następujące zadania: 

 przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków od podmiotów zgłaszających udział 

w programie oraz planowanie kolejnych działań w ramach programu, 

 monitorowanie postępu realizacji projektów pod kątem ich zgodności z założeniami i celami 

określonymi w programie, 

 opiniowanie wniosków zmian w Programie, 



 

 

St
ro

n
a
21

0 

 weryfikacja założeń programu i jego przygotowywanie projektów aktualizacji na podstawie 

gromadzonych materiałów, dokumentów i oceny przeprowadzonych działań, 

 prowadzenie działań informacyjnych, konsultacji społecznych i publikacja informacji na temat 

realizacji programu, 

 koordynacja prac związanych z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, 

 monitorowanie przebiegu i ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu. 

Następnie Burmistrz Miasta Jasła będzie podejmował decyzje w zakresie: 

 weryfikowania przygotowanych propozycji aktualizacji Programu, 

 przyjmowania raportów okresowych i raportu końcowego z realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 

W przypadku projektów własnych Miasta Jasła, przygotowanie i wdrożenie projektu 

spoczywać będzie na pracownikach właściwych wydziałów Urzędu Miasta Jasła oraz jednostkach 

podległych. W kompetencjach Komitetu Rewitalizacji leżeć będzie gromadzenie sprawozdań 

(raportów monitorujących) przygotowanych przez podmioty realizujące projekty. Komitet Rewitalizacji 

przekazywał będzie Burmistrzowi, w cyklach corocznych, informację o stopniu realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Jasła. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji  będzie dokonywana 

przez powołany przez Burmistrza Zespół, Kierowany przez Koordynatowa, przy udziale interesariuszy 

społecznych i gospodarczych, w tym w szczególności podmiotów odpowiedzialnych za realizację 

poszczególnych przedsięwzięć w ramach GPR. Aktualizacja Programu przyjmowana będzie poprzez 

podjęcie stosownych uchwał Rady Miejskiej Jasła. Zatwierdzony dokument, a także kolejne 

sprawozdania i ewentualne aktualizacje, zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

W prawidłowy sposób funkcjonujący monitoring i ewaluacja działań umożliwiają dobre 

zarządzanie projektem. Podstawowym celem monitoringu jest weryfikacja skuteczności działań 

ujętych w dokumencie. Stały monitoring pozwala także na korygowanie działań, a co za tym idzie 

podniesienie efektywności polityk publicznych. 

Monitoring realizacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020, 

prowadzony będzie w odniesieniu do wskaźników, mających swoje źródło w efektach poszczególnych 

projektów. Na system monitoringu składać się będą następujące narzędzia: 

1. Procedura stałego monitorowania Programu Rewitalizacji 
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Sprawozdania z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w dokumencie będą 

przygotowywane raz w roku i będą obejmować sprawozdanie zamykające rok. W tym celu 

podejmowane będą następujące działania: Burmistrz Jasła za pomocą Koordynatora i 

Komitetu Rewitalizacji będzie pozyskiwać informacje na temat zrealizowanych projektów w 

danym roku kalendarzowym od jednostek odpowiedzialnych za ich realizację. Dane powinny 

zawierać opis realizowanych zadań wynikających z dokumentu, m.in. okres realizacji 

zadania/projektu, opis zadania/projektu, cele, podjęte działania, wartość zadania/projektu, 

źródła finansowania i osiągniętą wartość przyjętych wskaźników. Dane te gromadzone będą 

raz na rok,a sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia będą przedkładane do dnia 30 

kwietnia każdego roku. Obsługa administracyjno-organizacyjna będzie leżała 

w kompetencjach Biura kierowanego przez Koordynatora. 

2. Ewaluacja ex post – po zakończeniu realizacji Programu Rewitalizacji 

Ewaluacja ex post jest dokumentem, który służy do rozliczenia wyników prac związanych 

z Programem. Za wykonanie ewaluacji odpowiedzialny będzie Koordynator. Raport ten 

powinien zawierać zestawienie najważniejszych wniosków ze sprawozdań zamykających rok, 

prowadzonych przez cały okres obowiązywania zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Jasła na lata 2014 – 2020. Dodatkowo ewaluacja powinna obejmować badania społeczno – 

ekonomiczne, które będą stanowiły odpowiedź na zdiagnozowane w dokumencie problemy. 

Takie zestawienie pozwoli na wykazanie efektów, które zostaną osiągnięte dzięki podjętym 

interwencjom. Raport zostanie przekazany Burmistrzowi Miasta Jasła oraz Radzie Miejskiej 

Jasła, a także będzie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Jasła. 

Wszystkie planowane działania w ramach monitoringu i ewaluacji Programu będą się odbywały 

w zgodzie z zapisami standardowego monitoringu wynikającego z przepisów instytucji finansujących 

poszczególne przedsięwzięcia. 

W celu lepszego monitorowania wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji, stworzono na 

potrzeby monitoringu tabelę wskaźników bazowych i docelowych dla danych obszarów rewitalizacji 

i określonych celów i kierunków działań. Wykaz wskaźników jest zgodny z wykazem przyjętym do 

zdiagnozowania obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych. Szczegółowe założenia zostały ujęte w 

formie tabelarycznej. 
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Tabela 44. Zestawienie docelowych wskaźników diagnostycznych 

 

 Nazwa wskaźnika 

Nazwa obszaru rewitalizacji 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

w stosunku do 
ludności w wieku 
produkcyjnym wg 

faktycznego 
miejsca 

zamieszkania 

Mediana wieku 

Liczba osób 
korzystających 
ze świadczeń 

pomocy społecznej 
w przeliczeniu 
na 100 osób 
wg miejsca 

zamieszkania 

Korzystający ze 
świadczeń pomocy 
społecznej z tytułu 
niepełnosprawnoś
ci na 100 osób wg 

miejsca 
zamieszkania 

Liczba 
stwierdzonych 

przestępstw 
ogółem 

w przeliczeniu 
na 100 osób 

wg faktycznego 
miejsca 

zamieszkania 

Egzamin 6-klasisty 

Frekwencja w 
wyborach do 

organów 
stanowiących 

jednostek 
samorządu 

terytorialnego: 
rady gminy, na 

terenie 
województwa 

podkarpackiego 
Wartoś

ć 
bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelow
a w 2021 

r. 

Wartoś
ć 

bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelow
a w 2021 

r. 

Wartość 
bazowa w 

2015 r. 

Wartość 
docelowa 
w 2021 r. 

Wartoś
ć 

bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelow
a w 2021 

r. 

Wartość 
bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelowa 
w 2021 r. 

Wartoś
ć 

bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelow
a w 2021 

r. 

Wartoś
ć 

bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelow
a w 2021 

r. 

Centralny - Zachód 25,00% 25,00% 

41 lat 40 lat 

27,4 26,40 4,1 3,1 0,92 0,92 

65,70% 66,7 46,05% 46,05 

Centralny - Wschód 35,40% 34,40% 30,8 29,80 6,2 5,2 2,59 1,59 
Gamrat 15,80% 15,80% 44,9 43,90 6,8 5,8 1,54 0,54 
Rafineria Południowy - Wschód 25,70% 25,70% 23,7 22,70 3,7 2,7 1,05 1,05 
Ulaszowice Południowy - 
Wschód 26,60% 26,60% 29,0 28,00 5,4 4,4 0,89 0,89 

Dla celu strategicznego nr 1. Wzrost poziomu integracji społecznej i kapitału 
ludzkiego
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Sobniów 22,50% 22,50% 10,9 9,90 1,3 1,3 0,47 0,47 

 

 Nazwa wskaźnika 

Nazwa obszaru rewitalizacji 

Liczba długotrwale 
bezrobotnych w % 

bezrobotnych ogółem 

Stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych w 
rejestrze REGON na 100 osób 

wg faktycznego miejsca 
zamieszkania 

Liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych w 

rejestrze REGON w 
przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca 
zamieszkania 

Wartość 
bazowa w 

2015 r. 

Wartość 
docelowa w 

2021 r. 

Wartość 
bazowa w 

2015 r. 

Wartość 
docelowa w 

2021 r. 

Wartość 
bazowa w 

2015 r. 

Wartość 
docelowa w 

2021 r. 

Wartość 
bazowa w 

2015 r. 

Wartość 
docelowa w 

2021 r. 

Centralny - Zachód 

65,60% 64,60% 10,70% 10,70% 

10,7 11,7 0,9 1,0 
Centralny - Wschód 10,1 11,1 0,9 1,0 
Gamrat 11,6 12,6 1,0 1,1 
Rafineria Południowy - Wschód 10,8 11,8 0,9 1,0 
Ulaszowice Południowy - Wschód 10,8 11,8 0,9 1,0 
Sobniów 10,8 11,8 0,9 1,0 

 

Dla celu strategicznego nr 2. Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej
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 Nazwa wskaźnika 

Nazwa obszaru 
rewitalizacji 

Ludność 
w wieku 

poprodukcyjny
m w stosunku 
do ludności w 

wieku 
produkcyjnym 

wg 
faktycznego 

miejsca 
zamieszkania 

Mediana 
wieku 

Przyrost 
naturalny 

w przeliczeniu 
na 100 osób 

wg faktycznego 
miejsca 

zamieszkania 

Liczba 
długotrwale 

bezrobotnych 
w % 

bezrobotnych 
ogółem 

Udział 
bezrobotnych 
zarejestrowan
ych w liczbie 
ludności w 

wieku 
produkcyjnym 

wg miejsca 
zamieszkania 

Stopa 
bezrobocia 

rejestrowaneg
o 

Liczba osób 
korzystających 
ze świadczeń 

pomocy 
społecznej 

w przeliczeniu 
na 100 osób 
wg miejsca 

zamieszkania 

Korzystający ze 
świadczeń 

pomocy 
społecznej z 

tytułu 
niepełnospraw

ności na 100 
osób wg 
miejsca 

zamieszkania 

Liczba 
stwierdzonych 

przestępstw 
ogółem 

w przeliczeniu 
na 100 osób 

wg faktycznego 
miejsca 

zamieszkania 

Wart
ość 

bazo
wa w 
2015 

r. 

Warto
ść 

docelo
wa w 

2021 r. 

Wart
ość 

bazo
wa w 
2015 

r. 

Warto
ść 

docelo
wa w 

2021 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 
r. 

Wartoś
ć 

docelo
wa w 

2021 r. 

Wart
ość 

bazo
wa w 
2015 

r. 

Warto
ść 

docelo
wa w 

2021 r. 

Wart
ość 

bazo
wa w 
2015 

r. 

Warto
ść 

docelo
wa w 

2021 r. 

Wart
ość 

bazo
wa w 
2015 

r. 

Warto
ść 

docelo
wa w 

2021 r. 

Wartość 
bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelow

a w 
2021 r. 

Wart
ość 

bazo
wa w 
2015 

r. 

Warto
ść 

docelo
wa w 

2021 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 
r. 

Wartoś
ć 

docelo
wa w 

2021 r. 

Centralny - Zachód 25,00
% 

25,00
% 

41 lat 40 lat 

0,34 0,34 

65,60
% 

64,60
% 

12,00
% 

11,00
% 

10,70
% 

10,70
% 

27,4 26,40 4,1 3,1 0,92 0,92 

Centralny - Wschód 
35,40

% 
34,40

% -0,45 -0,44 
11,10

% 
10,10

% 30,8 29,80 6,2 5,2 2,59 1,59 

Gamrat 
15,80

% 
15,80

% 
0,17 0,17 

14,80
% 

13,80
% 

44,9 43,90 6,8 5,8 1,54 0,54 

Rafineria Południowy - 
Wschód 

25,70
% 

25,70
% 

-0,76 -0,75 
12,50

% 
11,50

% 
23,7 22,70 3,7 2,7 1,05 1,05 

Dla celu strategicznego nr 3. Wzrost atrakcyjności i spójności zagospodarowania 
przestrzeni publicznych
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Ulaszowice Południowy 
- Wschód 

26,60
% 

26,60
% 

1,66 1,66 
10,20

% 
9,20% 29,0 28,00 5,4 4,4 0,89 0,89 

Sobniów 
22,50

% 
22,50

% 
0,32 0,32 9,80% 9,80% 10,9 9,90 1,3 1,3 0,47 0,47 

 

 Nazwa wskaźnika 

Nazwa obszaru rewitalizacji 

Egzamin 6-
klasisty 

Frekwencja w 
wyborach do 

organów 
stanowiących 

jednostek 
samorządu 

terytorialnego: 
rady gminy, na 

terenie 
województwa 

podkarpackiego 

Liczba 
zarejestrowanyc

h podmiotów 
gospodarczych w 
rejestrze REGON 
na 100 osób wg 

faktycznego 
miejsca 

zamieszkania 

Liczba nowo 
zarejestrowanyc

h podmiotów 
gospodarczych w 
rejestrze REGON 
w przeliczeniu na 

100 osób wg 
faktycznego 

miejsca 
zamieszkania 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

zamieszkałych, 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989 w relacji do 

ogólnej liczby 
budynków 

mieszkalnych 
zamieszkałych 

Odsetek ludności 
korzystającej 

z sieci gazowej 

Odsetek 
ludności 

korzystającej 
z sieci 

wodociągowej 

Odsetek 
ludności 

korzystającej 
z sieci 

kanalizacyjnej 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2021 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2021 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2021 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2021 r. 

Wartoś
ć 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2021 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2021 r. 

Wartoś
ć 

bazowa 
w 2015 

r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2021 r. 

Warto
ść 

bazow
a w 

2015 r. 

Wartość 
docelo
wa w 

2021 r. 

Centralny - Zachód 

65,70% 66,7 46,05% 46,05 

10,7 11,7 0,9 1,0 80,00% 79,00% 

98,30% 99,30% 86,80% 87,80% 88,40% 89,40% 

Centralny - Wschód 10,1 11,1 0,9 1,0 92,71% 92,71% 

Gamrat 
11,6 12,6 1,0 1,1 

100,00
% 99,00% 

Rafineria Południowy - 
Wschód 10,8 11,8 0,9 1,0 88,41% 87,41% 
Ulaszowice Południowy - 
Wschód 10,8 11,8 0,9 1,0 87,54% 86,54% 
Sobniów 10,8 11,8 0,9 1,0 78,92% 77,92% 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Należy podkreślić, że dzięki wprowadzeniu mechanizmu monitorowania i oceny Programu 

wyeliminowany zostanie problem dezaktualizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji, które 

mogą wynikać ze zmieniających się warunków funkcjonowania samorządu, prawodawstwa oraz innych 

czynników mogących mieć wpływ na podejmowane decyzje związane z założeniami omawianego 

dokumentu. 
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17. WNIOSKI ZE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Kwestie oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych regulowane są 

w następujących ustawach: 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. 

zm.) ustawa dodatkowo uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, w 

szczególności obszarów Natura 2000. 

Program Rewitalizacji ma na celu przede wszystkim określić warunki realizacji zadań 

kluczowych z punktu widzenia lokalnej społeczności i samorządu, w zidentyfikowanych obszarach 

rewitalizowanych oraz stworzyć wytyczne i ramy dla osiągnięcia celów o charakterze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym. W perspektywie długofalowej GPR ma na celu 

poprawę warunków ekonomiczno – społecznych, przestrzennych i środowiskowych, itp. Na podstawie 

wstępnej analizy możliwych oddziaływań przewidzianych w dokumencie zadań stwierdzono, że w 

większości zadania będą miały pozytywny wpływ na stan i jakość środowiska. 

Ponadto, stwierdzono wstępnie, że realizacja założeń GPR nie będzie powodować znaczącego 

oddziaływania na obszary Natura 2000, gdyż planowane zadania nie będą realizowane w granicach 

obszaru Natura 2000. 

Na tej podstawie, w ramach konsultacji nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Jasła na lata 2014 – 2020 Burmistrz Miasta Jasła wystąpił o uzgodnienie braku konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski w powyżej kwestii zostały 

złożone do dwóch Instytucji, to jest do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do 

Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

Pismem z dnia 6 marca 2017 r. (znak sprawy: SNZ.9020.1.62.2017.RD), Podkarpacki 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że uzgadnia w zakresie sanitarno – 

higienicznym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu omawianego dokumentu. Brak wymogu przeprowadzenia procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko potwierdziła również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie (pismo z dnia 16 marca 2017 r., znak sprawy: WOOŚ.410.1.60.2017.AP.2). 
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18. NIEZBĘDNE ZMIANY W UCHWAŁACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 21 UST.1 
USTAWY Z DNIA 21 CZERWCA 2001 R. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, 
MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ. U. Z 2014 R. 
POZ. 150 ORAZ Z 2015 R. POZ. 1322) 

W związku z opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji nie będzie konieczności 

zmian w uchwałach definiujących politykę mieszkaniową miasta. 

W chwili obecnie nie przewiduje się zmian w dokumentach dotyczących polityki mieszkaniowej 

z uwagi na to, że obowiązujące dokumenty są zgodne z kierunkami procesu rewitalizacji w Jaśle. 
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19. NIEZBĘDNE ZMIANY W POZOSTAŁYCH UCHWAŁACH 

Gminny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 wymusza zmiany w uchwale Rady 

Miejskiej Jasła w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Zagospodarowania 

Przestrzennego (Uchwała nr LIII/490/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 listopada 2013 r. 

z późniejszymi zmianami – Uchwała nr VIII/63/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.). 

Zmiany te powinny zostać dokonane w zakresie w jakim zostały uszczegółowione w rozdziale 

18 i 20 niniejszego dokumentu. Przy wprowadzaniu zmian należy zastosować skrócony tryb zmiany 

studium, na podstawie tabeli nr 45 zawartej w tym dokumencie. 
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20. SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI 

Dokument Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 nie przewiduje 

ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której jest mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji 

z dnia 9 października 2015 r., na żadnym z sześciu wyznaczonych obszarów rewitalizacji. 
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21. SPOSÓB REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI W ZAKRESIE 
PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego należy mieć również na uwadze 

opinie Instytucji, które mogą mieć wpływ na kształt i jakość dokumentu Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym przedstawiamy wykaz zabytków 

zlokalizowanych na terenie Miasta Jasła: 

1. Historyczny układ urbanistyczny starej części miasta, XIII – XIX, nr rej. A-489 z 21 lutego 2011 r. 

2. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, XV, XVIII, XIX i dzwonnica, poł. XIX, nr rej. 

109/ZN/56 z 19 grudnia 1956 r. 

3. Kaplica gimnazjalna, ob. Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa, ul. Czackiego, 1892 -

1893, nr rej. A-1041 z 6 lipca 1998 r. 

4. Kaplica przydrożna Matki Bożej, ul. Bednarska/Jagiełły, PCK, XVIII/XIX, nr rej. A-1271 z 27 maja 

2015 r. 

5. Cmentarz, ul. Zielona, XIX/XX, nr rej. A-858 z 23 września 1986 i z 31 maja 2012 r. 

6. Altana parkowa „Glorietka” w parku miejskim, 1898 – 1899,nr rej. A-737 z 31.01.2012 r. 

7. Dom, ul. Kazimierza Wielkiego 1, XIX, nr rej. A-380 z 3 września 1968 r. 

8. Dom, ul. 3 Maja 23, pocz. XX, nr rej. A-165 z 14 czerwca 2006 r. 

9. Dom z oficyną, Rynek 14, 2 poł. XVIII, nr rej. A-35 z 14 czerwca 2006 r. 

10. Szkoła Wydziałowa Męska, ul. Sokoła 4, 1906 i internat, ul. Sokoła 6, 1906, nr rej. A-1082 z 6 

października 1987 r. 

11. Dom, ul. Staszica 8, k. XIX, nr rej. A-1080 z 14 lutego 1992 r. 

12. Dom, ul. Staszica 12, XIX, nr rej. A-1080 z 14 lutego 1992 r. 

13. Zespół pałacowy, Jasło – Gorajowice, 2 poł. XIX, pałac 1858 i park, nr rej. A-1081 

z 1 listopada 1988 r. 

W poniższym schemacie przypisano poszczególne zabytki do wyznaczonych obszarów 

rewitalizacji. 
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Schemat 4. Przyporządkowanie zabytków do wyznaczonych obszarów rewitalizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru zabytków. 

•Brak zabytków
Centralny -

Zachód

•Historyczny układ urbanistyczny starej części miasta
•Kosciół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
•Kaplica gimnazjalna, ob. Kościół parafialny pw. Św. 

Stanisława Biskupa - poza obszarem
•Kaplica przydrożna Matki Bożej, ul. Bednarska/Jagiełły
•Cmentarz, ul. Zielona
•Altana parkowa "Glorietka" w parku miejskim
•Dom, ul. Kazimierza Wielkiego 1
•Dom, ul. 3 Maja 23 - poza obszarem
•Dom z oficyną, Rynek 14
•Szkoła Wydziałowa Męska, ul. Sokoła 4
•Dom, ul. Staszica 8
•Dom, ul. Staszica 12

Centralny -
Wschód

• Brak zabytkówGamrat

• Brak zabytków
Rafineria 

Południowy -
Wschód

• Zespół pałacowy, Jasło 
- Gorajowice

Ulaszowice 
Południowy -

Wschód

• Brak zabytkówSobniów
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Należy podkreślić, że jeśli którykolwiek projekt rewitalizacyjny będzie miał wpływ na powyżej 

wymienione zabytki, Inwestor każdorazowo zobowiązany jest do konsultowania planowanych prac 

z Konserwatorem Zabytków, Delegatura w Krośnie. 

Ponadto, projektując zadania rewitalizacyjne należy mieć na uwadze, szczególnie przy realizacji 

Centrum Komunikacyjnego JASŁO, że w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego projektowana jest obwodnica Miasta Jasła, która ma połączyć drogi krajowe nr 28 i 

73. 

Ważnym elementem projektowania zadań rewitalizacyjnych winno być również uzgodnienie 

projektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi. W przypadku kolizji obiektów podlegających 

rewitalizacji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi należy te sieci przystosować do nowych 

warunków pracy. Ewentualną przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykona 

podmiot – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na koszt inwestora, a zakres przebudowy należy 

uzgodnić z Rejonem Energetycznym Krosno. 

W związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 

możliwe będzie dokonanie zmian w uchwałach definiujących politykę planowania zagospodarowania 

przestrzennego przyjętych przez Radę Miejską Jasła, tj.: 

 w uchwałach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

W związku z powyższym należy dostosować zapisy w dokumentach dotyczących planowania 

i zagospodarowania przestrzennego tak, aby były one zgodne z przyjętą polityką rewitalizacji w Jaśle 

według poniższego wykazu dla tych projektów, które wymagają zmian. 

Tabela 45. Wykaz zmian koniecznych do naniesienia w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Lp. Nazwa projektu Stan obecny Wymagana 
zmiana/uszczegółowienia/winno 

być 
1. Utworzenie Centrum 

Komunikacyjnego JASŁO 
NIEZGODNY 

oznaczenie KK – teren kolejowy 
zamknięty 

Oznaczenie KS/U – obszar 
parkingów i usług 

2. Rozbudowa i zwiększenie 
dostępności obiektu Przystanek 
Kwiatowa 

Zasadniczo ZGODNY 
oznaczenie MN oraz ZP – obszar 
zabudowy o dominującej funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zieleni urządzonej 

Oznaczenie UP – obszar usług 
publicznych 

3. Modernizacja i rozbudowa 
miejskich obiektów sportowych 
a) Sobniów 
b) Centralny Wschód 

a) ZGODNY 
b) Zasadniczo ZGODNY 

oznaczenie UP – obszar usług 

a) Brak uwag 
b) Oznaczenie US – obszar usług 

sportu i rekreacji 
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Lp. Nazwa projektu Stan obecny Wymagana 
zmiana/uszczegółowienia/winno 

być 
c) Rafineria Południowy – 
Wschód 
d) Osiedle Gądki 

publicznych, ale wymaga 
uszczegółowienia 

c) ZGODNY 
d) NIEZGODNY 

oznaczenie UT – obszar usług 
turystyki oraz MN/RM – obszar 

zabudowy o dominującej funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej i 

zagrodowej 

c) Brak uwag 
d) Oznaczenie US – obszar usług 
sportowych i rekreacji oraz (być 
może) ZP – do ustalenia – zieleni 

urządzonej 

4. Poprawa jakości życia 
mieszkańców oraz zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej 
terenów na Osiedlu Gamrat 

NIEZGODNY 
oznaczenie P – tereny przemysłowe 

i produkcyjne 

Oznaczenie U – obszar usług 

5. Aktywizacja obszaru rewitalizacji 
w Jaśle 

NIEZGODNY 
oznaczenie U 

Oznaczenie ZP – zieleń urządzona 

6. Remont i przebudowa budynku 
przy ul. Modrzejewskiego 12 w 
celu nadania mu nowych funkcji, 
w tym społeczno – 
gospodarczych 

NIEZGODNY 
oznaczenie MS – zabudowa 

śródmiejska 

Oznaczenie UP – usług publicznych 

Źródło: Opracowanie własne. 

Brak jest konieczności uchwalania miejscowego planu rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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22. PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU PUBLICZNEGO 
OKREŚLONEGO W ART. 6. USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Z DNIA 
21 SIERPNIA 1997 R. 

Wśród łącznie 30 zgłoszonych infrastrukturalnych projektów rewitalizacyjnych 13 należy uznać za 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące realizacji celu publicznego określonego w art. 6 Ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, a są nimi niżej wymienione projekty: 

1. Utworzenie Centrum Komunikacyjnego JASŁO, 

2. Adaptacja budynku SP 2 na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle wraz 

z rewitalizacją przyległego obszaru, 

3. Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu Przystanek Kwiatowa, 

4. Modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów sportowych, 

5. Poprawa infrastruktury osiedlowej przy ul. 3-go Maja 40 tzw. „Miasteczko Ruchu Drogowego”, 

6. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap 

I, 

7. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap 

II, 

8. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap 

III, 

9. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap 

IV, 

10. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap 

V, 

11. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap 

VII, 

12. Rewitalizacja placówek edukacyjnych wraz z przyległym terenem w Powiecie Jasielskim – etap 

IX, 

13. Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 95 na cele edukacyjne, kulturalne i społeczne, 
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23. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY PRZEDSTAWIAJĄCY PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN 
FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNYCH OBSZARU REWITALIZACJI 

Załącznik graficzny, ukazujący zmiany przestrzenno-funkcjonalne na obszarze rewitalizacji, 

stanowi Załącznik nr 2. do niniejszego programu. W wersji elektronicznej GPR, mapa stanowi odrębny 

plik. 

Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji Miasta Jasła 

powinny pozostawać w zgodności z wytycznymi zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego w oparciu o Uchwałę nr LIII/490/2013 Rady Miejskiej Jasła 

z dnia 25 listopada 2013 r. z późniejszymi zmianami – Uchwała nr VIII/63/2015 z dnia 

20 kwietnia2015r.,i tak: 

1. Utworzenie centrum komunikacyjnego JASŁO – obszar rewitalizacji CENTRALNY WSCHÓD – 

lokalizacja w obszarze oznaczonym w studium jako KK - teren kolejowy zamknięty 

z włączeniem działek obejmujących lokalizację dworca PKS. 

2. Rozbudowa i zwiększenie dostępności obiektu Przystanek Kwiatowa– obszar rewitalizacji 

SOBNIÓW – lokalizacja w obszarze oznaczonym w studium jako MN oraz ZP – obszar zabudowy 

o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zieleni urządzonej. 

3. Modernizacja i rozbudowa miejskich obiektów sportowych: 

 w obszarze rewitalizacji SOBNIÓW -  lokalizacja w obszarze oznaczonym w studium jako US 

– obszar usług sportu i rekreacji; 

 w obszarze rewitalizacji CENTRALNY WSCHÓD – lokalizacja w obszarze oznaczonym 

w studium jako UP – obszar usług publicznych; 

 w obszarze rewitalizacji RAFINERIA – POŁUDNIOWY WSCHÓD – lokalizacja w obszarze 

oznaczonym w studium jako US – obszar usług sportu i rekreacji. 

 w obszarze rewitalizacji CENTRALNY – ZACHÓD - lokalizacja w obszarze oznaczonym 

w studium jako UT – obszar usług turystyki oraz MN/RM – obszar zabudowy o dominującej 

funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. 

4. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów na 

Osiedlu Gamrat - lokalizacja oznaczona jako P- tereny przemysłowe i produkcyjne. 

5. Aktywizacja obszaru rewitalizacji w Jaśle– lokalizacja oznaczona jako w studium jako U. 
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6. Remont i przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiego 12 w celu nadania mu nowych 

funkcji, w tym społeczno – gospodarczych – obszar oznaczony w studium jako MS – zabudowa 

śródmiejska. 

Pozostałe projekty pozostają bez wpływu na wytyczne zawarte w Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego. 
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REKOMENDACJE I WNIOSKI 

REKOMENDACJE 

Gminny Program Rewitalizacji dla Jasła obejmujący lata 2014 – 2020 rekomenduje następujące 

obszary rewitalizacji: 

 Centralny – Zachód, 

 Centralny – Wschód, 

 Gamrat, 

 Rafineria Południowy – Wschód, 

 Ulaszowice Południowy –Wschód, 

 Sobniów. 

Ponadto, Gminny Program Rewitalizacji dla Jasła obejmujący lata 2014 – 2020 rekomenduje 

również zorganizowanie systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji programu rewitalizacji z udziałem 

interesariuszy posiadających jednocześnie największą siłę wpływu i największy stopień zaangażowania 

z wykorzystaniem struktury zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji. 

WNIOSKI 

Gminny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 jest zgodny z założeniami Ustawy 

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 

Niniejszy dokument jest również zgodny z celami strategicznymi i operacyjnymi dokumentów 

strategicznych i planistycznymi Miasta Jasła. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 – 2020 zapewnia także kontynuację 

niektórych działań podejmowanych w poprzedniej perspektywie unijnej. 

Kryteria delimitacji obszarów rewitalizacji pozwoliły na wyodrębnienie obszarów, w których 

zjawiska kryzysowe występują z największą intensywnością. 

W procesie wyznaczania obszarów rewitalizacji przyjęto zasadę, według której Gminny 

Program Rewitalizacji powinien jednocześnie zapewniać, jak największe korzyści interesariuszom 

w poszczególnych obszarach i równocześnie całemu Miastu jako całości.  
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ZDJĘCIA 

 

Zdjęcia wykonane przez G. Szewczyk, W. Żebrackiego, Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową. 

  

Obiekty tworzące 
obecnie Dworzec 

Autobusowy w Jaśle

Park przemysłowy 
na Osiedlu Gamrat

"Straszny Dwór"

Boisko na Osiedlu 
Gamrat
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Zdjęcia wykonane przez W. Żebrackiego i Starostwo Powiatowe w Jaśle. 

Panorama na Park 
Linowy i Tor BMX na 

Osiedlu Gądki

Front Zespołu Szkół 
Technicznych w 

Jaśle, ul. Staszica 30

Tył Zespołu Szkół 
Technicznych w 

Jaśle, ul. Staszica 30

Zespół Szkół 
Usługowych i 

Spożywczych w 
Jaśle, ul. Staszica 30B
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Zdjęcia wykonane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle. 

Tył obiektu Zespołu 
Szkół Usługowych     

w Jaśle, ul. Staszica 
30B

Front obiektu 
Centrum Kształcenia 

Praktycznego w 
Jaśle, ul. Staszica 30D

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w 

Jaśle, ul. Staszica 30D

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w 

Jaśle, ul. Staszica 30D
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Zdjęcia wykonane przez W. Żebrackiego i Starostwo Powiatowe w Jaśle. 

  

Młodzieżowy Dom 
Kultury w Jaśle, ul. 
Jana Pawła II 8A

Zespół Szkół nr 4   
w Jaśle

Zespół Szkół nr 4    
w Jaśle

Tereny rekreacyjno 
- wypoczynkowe 
przy ul. Kwiatowej
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Zdjęcia wykonane przez Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową. 

  

"Miasteczko 
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