
Jasło - Moje miasto, mój dom
Analiza diagnostyczna w ramach programu „Rozwój Lokalny”, wdrażana ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021



Program spotkania

11.00 - 11.15   Wprowadzenie do projektu – Ryszard Pabian

11.15 - 12.10  Przedstawienie diagnozy – Liderzy Zespołów

12.10 - 12.30 Dyskusja na temat Diagnozy – moderacja 

Grzegorz Godziek, Barbara Łączna -

Doradcy Związku Miast Polskich 

12.30 - 12.45 Przerwa

12.45 - 13.55 Warsztaty  - propozycje projektów – Grzegorz 

Godziek, Barbara Łączna - Doradcy ZMP

13.55 – 14.05 Zakończenie spotkania – Ryszard Pabian
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 Miasto Jasło znalazło się wśród 54 miast, które zostały

zakwalifikowane  do II etapu konkursu w ramach projektu

Rozwój Lokalny (spośród 213 zgłoszonych projektów).

 W kolejnym etapie z 54 dopuszczonych miast na taki grant 

szanse będzie miało zaledwie 15 miast. 

Zatem przed Jasłem ogrom pracy nad przygotowaniem 

dobrego, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców 

i dającego szanse na realną zmianę – wniosku.

 Walczymy o 40 mln złotych. 
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prace Zespołu Miejskiego

Od stycznia br. trwają  intensywne prace 

Zespołu Miejskiego, który analizuje dane 

statystyczne i szuka pogłębionych odpowiedzi

na temat rzeczywistych źródeł kryzysu.

Odbyły się  spotkania w których udział 

wzięli przedsiębiorcy i przedstawiciele 

szkolnictwa ponadpodstawowego.

Pomimo trwającej pandemii koronawirusa

prowadzone były cykliczne prace diagnostyczne  

w formie warsztatów online – dla wszystkich 

zespołów obszarowych.
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dialog z mieszkańcami
razem możemy więcej

Od samego początku angażowaliśmy MIESZKAŃCÓW 

w przygotowanie Programu Rozwoju Lokalnego 

zarówno poprzez ankiety na stronie internetowej jak również 

podczas warsztatów, na których uczestniczyli Ci mieszkańcy,

którzy wyrazili chęć współpracy nad programem. 

Wszystkie materiały z dotychczasowych spotkań, warsztatów

oraz wyniki ankiet zostały udostępnione na stronie Miasta Jasła  

w zakładce Rozwój Lokalny ( https://um.jaslo.pl/pl/rozwoj-lokalny/ )
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wizja Jasła w 2040 roku
nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia…
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mieszkańcy wskazali:
trzy najważniejsze produkty

1. Działalność rozwiniętego sektora mikro i małych przedsiębiorstw - 140 głosów ;

2. Funkcjonująca Specjalna Strefa Ekonomiczna (dostępność terenów i oferty inwestycyjnej) - 109 głosów;

3. Działalność Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki 

- 76 głosów.



mieszkańcy wskazali:
trzy wyzwania które stoją przed Jasłem

1. Tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwijania przedsiębiorczości -157 głosów;

2. Tworzenie atrakcyjnej, przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do życia - 112 głosów;

3. Poprawa komunikacji i współpracy mieszkańców, instytucji, firm i organizacji działających w mieście 

- 85 głosów.
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diagnoza 

obszaru

społecznego

Kluczowe problemy obszaru:

• WYLUDNIANIE

• BIERNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA

• STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

• SŁABA JAKOŚĆ USŁUG ZDROWOTNYCH

• NIEDOSTOSOWANA OFERTA EDUKACYJNA

Przyczyny problemów

Wyzwania

Potencjały obszaru społecznego
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PRZYCZYNY:

• niska jakość ofert pracy

• brak oferty mieszkaniowej

• wzrost liczby osób opuszczających Jasło w celach zarobkowych 

i edukacyjnych

• brak dynamicznego rozwoju

Spada liczba mieszkańców Jasła

WYLUDNIANIE

WYZWANIA:

• zatrzymajmy młodych ludzi w Jaśle i zatroszczmy się o tych, którzy zostali 

• zachęćmy młodych ludzi do powrotu

 w ciągu ostatnich pięciu lat liczba

ludności Jasła spadła o 1 599 osób
Jasło - Moje miasto, mój dom

487osób (na 613 respondentów ze szkół ponadpodstawowych) -

odpowiedziało, że zachęca ich do wyjazdu z Jasła: 

niewystarczająco atrakcyjna oferta pracy (79%), 

niewystarczająca wysokość zarobków (85% ), 

brak możliwości kontynuowania nauki (79%), 

oferta rozrywkowa i komercyjna oraz komunikacja w mieście (64%).



PRZYCZYNY:

• zmiana stylu życia

• opieka socjalna i rodzinna

• „bierność nabyta”

• imposybilizm

• brak wiary we własne możliwości

Wzrasta liczba osób wykazujących 

bierną postawę w wielu aspektach życia

BIERNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA

WYZWANIA:

• budowanie więzi społecznych opartych na wspólnocie mieszkańców 

i na tożsamości miasta

• rozwój współpracy różnych podmiotów z trzecim sektorem

• kreowanie liderów oraz wspieranie inicjatyw oddolnych

• partycypacja społeczna wszystkich grup wiekowych

 Programy socjalne, pomoc ze strony państwa  

czy samorządu również wpływa na rozrastanie się problemu bierności. 

Ludzie korzystający z  pomocy społecznej często są roszczeniowi, 

nie angażują się, są mało aktywni, nie przejawiają inicjatywy. 
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PRZYCZYNY:

• rosnąca długość życia

• inny model planowania rodziny (późne macierzyństwo)

• niski przyrost naturalny 

• rozwój medycyny  w tym odpowiednia profilaktyka chorób

Wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym

STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

WYZWANIA:

• odpowiednie zdefiniowanie potrzeb środowiska seniorów 

i dopasowanie oferty usług dla seniorów

• opieranie się na wiedzy i doświadczeniu seniorów

 ankietowana młodzież szkół ponadpodstawowych

potwierdza - Jasło jest miastem dla ludzi starszych !
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PRZYCZYNY:

• brak  ustawicznego rozwoju zawodowego

• konkurencyjne warunki zatrudnienia w większych miastach

• brak potencjału badawczo-rozwojowego w dziedzinie medycyny

Brakuje specjalistycznego zaplecza medycznego;

Wydłuża się czas oczekiwania na wizytę u lekarzy 

specjalistów oraz na badania diagnostyczne

SŁABA JAKOŚĆ USŁUG ZDROWOTNYCH

WYZWANIA:

• zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych

 Wysoka zachorowalność  na nowotwory      

i choroby układu krążenia
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PRZYCZYNY:

• brak komunikacji z młodymi w zakresie potrzeb i oczekiwań

• brak kadry „z pasją”

Słabo dostosowane szkolnictwo ponadpodstawowe

do potrzeb mieszkańców

NIEDOSTOSOWANA OFERTA EDUKACYJNA

WYZWANIA:

• wykreowanie Liceum „Wysokich Lotów” i tym samym podniesienie    

poziomu nauczania opartego o wykwalifikowaną kadrę

 Planując dalszą edukację  i rozwój zawodowy młodzi korzystają najczęściej 

z rad rodziny, kolegów, przyjaciół i sympatii, dalej mediów, internetu

i nauczycieli, tylko 14 % ankietowanej młodzieży korzysta z rad 

potencjalnych pracodawców. Jasło - Moje miasto, mój dom

https://mojejaslo.pl/



potencjały

w obszarze 

społecznym 

• kapitał ludzki – w szczególności zdolne dzieci

• atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń do życia 

• silne jednostki oświatowe w śródmieściu (SP nr 1,SP nr 2, SP nr 4, ZSM nr 3 

zlokalizowane w „kwartale akademickim”, bogata tradycja edukacyjna szkół,

• programy edukacyjne: Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, Jasło Miasto Wiedzy,

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM

• baza - dobrze wyposażone szkoły

• obserwatorium astronomiczne

• szeroka przestrzeń społeczna do zagospodarowania dzięki dużej liczbie NGO

• rozwijający się sektor usług dla seniorów

• niezbadane zasoby aktywności obywatelskiej

• rozwijająca się przedsiębiorczość lokalna

• Jasielska Specjalna Strefa Ekonomiczna

• duże możliwości rozwoju usług medycznych

• dużo ośrodków diagnostycznych

• zwiększanie nakładów finansowych na służbę zdrowia

• tradycje szpitala „mikrochirurgia ręki”

• programy profilaktyczne

• dobrze funkcjonujące jednostki pomocowe
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Wnioski z diagnozy

w obszarze 

społecznym

• zatrzymajmy młodych ludzi w Jaśle 

• zatroszczmy się o tych, którzy zostali

• zachęćmy młodych ludzi do powrotu

• zdefiniujmy potrzeby seniorów

• budujmy więzi społeczne 

• wzmacniajmy tożsamość miasta
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diagnoza 

obszaru 

gospodarczego

Kluczowy problem obszaru: 

• SŁABY POZIOM ROZWOJU I KONKURENCYJNOŚCI 

LOKALNEJ GOSPODARKI

Kluczowe potencjały obszaru gospodarczego

Wyzwania

W Jaśle działa 8 firm o międzynarodowej 

marce (Nowy Styl, Gamrat, Tarkett, Polwax

Orion Engineered Carbons, Huta Szkła, 

Naturex, Jafar)
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PRZYCZYNY:

• dostępność komunikacyjna, lokalny rynek działalności

• upodabnianie się firm w miejsce poszukiwania nisz, konkurencja cenowa

• dominacja branż handlu i budownictwa z niską skalowalnością biznesu 

i małym zapotrzebowaniem na kapitał intelektualny

• ubogi i płytki lokalny rynek konsumpcyjny i inwestycyjny

• brak lokalnych łańcuchów dostaw, niska aktywność IOB i NGO`s

• brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych utworzonych dla nowych   

działalności

• brak nowoczesnej kadry specjalistów szytej na miarę potrzeb

SŁABY POZIOM ROZWOJU I KONKURENCYJNOŚCI

LOKALNEJ GOSPODARKI

WYZWANIA:

• wsparcie usieciowienia gospodarki, tworzenie lokalnych łańcuchów dostaw

• wzmocnienie sektora Instytucji Otoczenia Biznesu

• dedykowana edukacja i rozwój zawodowy

• sukcesja w firmach rodzinnych i branżach kluczowych 59% ankietowanych uznało za kluczowe 

wyzwanie „Tworzenie sprzyjającego klimatu 

dla rozwijania przedsiębiorczości”

Jasło - Moje miasto, mój dom



PRZYCZYNY:

• spadająca siła nabywcza gospodarstw domowych

• kryzys nowoczesnych kwalifikacji, kompetencji, tożsamości lokalnej

• niska dywersyfikacja źródeł dochodu (zanik dochodów pasywnych)

• nieatrakcyjne dostępne miejsca pracy

• bierność młodego pokolenia

WYZWANIA:

• nowoczesny proces edukacyjny, zarządzanie rozwojem osobistym

i zawodowym

• zaangażowanie seniorów w przekazywanie wiedzy i kompetencji

 W 2018 roku łączna kwota wynagrodzeń 

i emerytur w Jaśle to 0,7 mld zł, a łączny

strumień przychodów firm to 4,6 mld zł 

NISKIE DOCHODY FIRM I MIESZKAŃCÓW
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PRZYCZYNY:

• brak identyfikacji interesariuszy i wspólnej wizji relacji samorząd –

gospodarka - społeczeństwo w oparciu o kluczowe zasoby

• brak dbałości o poprawę wizerunku przez przedsiębiorców

• mała liczba wydarzeń typu eventy popularyzujące i integrujące

• mała aktywność organizacji pozarządowych

• niedostosowane kształcenie na poziomie średnim do potrzeb

i wyzwań lokalnego rynku pracy

WYZWANIA:

• zacieśnianie współpracy podmiotów gospodarczych

• samorząd miejski gwarantem współpracy trójstronnej:    

społeczeństwo, samorząd, gospodarka

• aktywizacja organizacji pozarządowych i wzmocnienie ich 

działalności

• dostarczanie usług odpowiadających na potrzeby i aspiracje    

mieszkańców i przedsiębiorców

• tworzenie klimatu współpracy międzysektorowej

79% respondentów klas maturalnych

uważa, że Jasło nie jest dobrym 

miejscem dla życia i rozwoju

NIEWYSTARCZAJĄCA WYMIANA INFORMACJI 

POMIĘDZY SPOŁECZEŃSTWEM – SAMORZĄDEM –

GOSPODARKĄ
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potencjały

w obszarze 

gospodarczym 

• Seniorzy, specjaliści branżowi

• Firmy o marce międzynarodowej

• Firmy rodzinne
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Wnioski z diagnozy

w obszarze 

gospodarczym

• Wdrożenie zintegrowanych działań 

skierowanych na rozwój lokalnej gospodarki 

(sieciowanie, lokalne łańcuchy dostaw, 

sukcesja)

• Wdrożenie zintegrowanych działań 

skierowanych na rozwój osobisty i zawodowy 

lokalnej społeczności mających na celu 

wzrost dochodów społeczeństwa

• Wdrożenie zintegrowanych działań 

współpracy międzysektorowej i wymiany 

informacji 
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diagnoza 

obszaru 

środowiskowego

Kluczowe problemy obszaru:

• ZŁA JAKOŚĆ POWIETRZA

• ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATU

• NISKA ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA
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PRZYCZYNY:

• szkodliwa emisja spowodowana spalaniem paliw złej jakości

• przestarzałe źródła ciepła

• wysoka energochłonność budynków i niski udział OZE w budynkach 

• spalanie odpadów w paleniskach domowych 

• wzmożony ruch samochodowy 

• przestarzały tabor komunikacji miejskiej

• brak zrównoważonego transportu miejskiego 

• mała powierzchnia zieleni

• niewystarczająca edukacja ekologiczna

ZŁA JAKOŚĆ POWIETRZA

WYZWANIA:

• tworzenie atrakcyjnej, przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do życia

• zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (niska emisja) 

• zintensyfikowanie edukacji ekologicznej

• wzrost korzystania z programów dofinansowujących działania proekologiczne 

• wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto 

• zwiększanie efektywności energetycznej budynków 

• zwiększanie udziału OZE

• wymiana przestarzałych źródeł ciepła opalanych węglem

• zwiększanie powierzchni terenów zieleni

• zrównoważona komunikacja miejska

 W Jaśle występuje nadmierne  

zanieczyszczenie powietrza pyłami PM10, 

PM2.5, benzo-a-pirenem

oraz ozonem troposferycznym.

Ponad 50% zanieczyszczeń pyłowych 

pochodzi ze spalania paliw stałych na 

potrzeby ogrzewania naszych domów. Jasło - Moje miasto, mój dom



PRZYCZYNY:

• brak strategii adaptacji do zmian klimatu

• niewystarczająca retencja

• mało terenów zieleni 

• wycinka dużej ilości drzew

• ciągły wzrost udziału powierzchni zabetonowanych

• niewystarczająca świadomość ekologiczna

• brak świadomości w zakresie prawidłowego gospodarowania 

wodami opadowymi

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATU

WYZWANIA:

• łagodzenie skutków zmian klimatu

• działania z zakresu przeciwdziałania powodzi

• działania z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy

• tworzenie atrakcyjnej, przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do życia

• adaptacja sektora zdrowia publicznego do zmian klimatu

• planowanie przestrzenne uwzględniające zmiany klimatyczne

• intensyfikacja działań z zakresu retencji wody oraz zwiększania udziału 

obszarów zielonych w stosunku do obszarów zabetonowanych

• likwidacja wysp ciepła

Pomimo nawalnych deszczy w Polsce z roku 

na rok pogłębia się susza hydrologiczna. 

Podczas nawalnych deszczy w Jaśle w dniu 

27.06.2020 r. spadło 110 litrów deszczu na 1 m2.
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PRZYCZYNY:

• niewystarczająca edukacja ekologiczna, brak stałych programów

edukacyjnych dedykowanych do różnych grup społecznych i instytucji

• ciągle zmieniające się prawo w zakresie ochrony środowiska

NISKA ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

WYZWANIA:

• opracowanie i wdrożenie programów edukacji ekologicznej dla wszystkich 

grup społecznych i instytucji

• zwiększenie zaangażowania młodzieży w działania proekologiczne

• propagowanie wśród mieszkańców korzystania z komunikacji miejskiej

• stworzenie nowoczesnej platformy współpracy

 W Polsce w ok. 30% pieców domowych nadal

spala się odpady.

 W Jaśle w 2019 r. Straż Miejska podjęła 108

interwencji dot. spalania odpadów.

 W Jaśle rocznie odnotowywanych jest ok. 280 

nowych przypadków zachorowania na nowotwory.
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potencjały

w obszarze 

środowiskowym 

• Jasło jako centrum administracyjno-usługowe o zasięgu

powiatowym

• doświadczenie i działalność Związku Gmin Dorzecza 

Wisłoki w zakresie ochrony środowiska

• dobrze rozwinięta sieć miejskich szkół z zaangażowaną 

kadrą nauczycielską

• wysoki stopień skanalizowania i z wodociągowania

• woda pitna o wysokich parametrach jakościowych, 

nowoczesna technologia uzdatniania wody

• dobry poziom oczyszczania ścieków z wykorzystaniem

nowoczesnych technologii

• dobrze zorganizowany system odbioru odpadów 

komunalnych
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wnioski z diagnozy

w obszarze 

środowiskowym 

• Wdrażanie działań proekologicznych

• Edukacja wszystkich grup społecznych

• Wspieranie i rozwijanie lokalnych inicjatyw 

społecznych

• Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

• Zwiększanie powierzchni zielonych
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diagnoza 

obszaru 

przestrzennego

Kluczowe problemy obszaru:

• NIEWYSTARCZAJĄCY POTENCJAŁ MIESZKANIOWY

• NIEWYSTARCZAJĄCY POTENCJAŁ GOSPODARCZY

Wyzwania

Potencjały obszaru przestrzennego
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PRZYCZYNY:

• miasto nie jest właścicielem terenów przeznaczonych pod  

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz nie angażuje  

środków budżetowych w aktywizację wielorodzinnego budownictwa  

mieszkaniowego

• brak inwestorów dla wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego  

szczególnie dla mieszkań na wynajem

NIEWYSTARCZAJĄCY POTENCJAŁ MIESZKANIOWY

WYZWANIA:

• zwiększenie oferty mieszkań na wynajem

• tworzenie gminnego zasobu gruntów przygotowanych   

planistycznie i przeznaczonych pod wielorodzinne budownictwo  

mieszkaniowe

• angażowanie środków budżetowych celem realizacji budownictwa   

mieszkaniowego na wynajem oraz jego aktywizacji na rynku inwestycyjnym
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PRZYCZYNY:

• niewystarczająca infrastruktura techniczna na terenach inwestycyjnych

• ograniczenia w infrastrukturze drogowej 

• wysokie koszty opłat z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej terenów 

inwestycyjnych

• nieefektywny system pasażerskiej komunikacji zbiorowej 

NIEWYSTARCZAJĄCY POTENCJAŁ 

GOSPODARCZY I KOMUNIKACYJNY

WYZWANIA:

• kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej

• budowa i modernizacja infrastruktury drogowej szczególnie na terenie  

stref przemysłowych

• budowa dworca przesiadkowego umożliwiającego koordynację 

komunikacji zbiorowej
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potencjały

w obszarze 

przestrzennym

• zwarta zabudowa śródmieścia

• szlaki komunikacyjne o zasięgu krajowym, 

ponadregionalnym i regionalnym

• dolina trzech rzek

• potencjał enoturystyczny i turystyczny

• planistycznie przygotowane tereny pod inwestycję

• rozbudowana infrastruktura techniczna wod – kan – gaz 

wewnątrz obszaru miejskiego
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wnioski z diagnozy

w obszarze 

przestrzennym

• zwiększenie oferty mieszkań na wynajem,

• tworzenie bezpiecznej przestrzeni do życia,

w tym w stabilnych atrakcyjnych warunkach 

mieszkaniowych

• budowa dworca przesiadkowego umożliwiającego 

koordynację komunikacji zbiorowej

• przygotowanie projektu finansowania budowy 

infrastruktury technicznej dla odwodnienia terenu 

strefy przemysłowej Jasło - Warzyce
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diagnoza 

obszaru 

inteligentnego 

zarządzania miastem

• Definicja Smart City

• Kluczowe problemy

• Główne wyzwania

• Wnioski
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„Smart City to inteligentna, zrównoważona, innowacyjna społeczność  

(miasto, gmina), która wykorzystuje dorobek nauki, w tym technologie 

ITC (informacyjno –komunikacyjne) oraz inne metody  w celu poprawy 

jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania 

i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej

koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy 

poszanowaniu  wysoko cenionych wartości ekonomicznych, 

społecznych i środowiskowych”

Źródło: Ankieta Smart City Jasło

DEFINICJA SMART CITY
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Kluczowe problemy obszaru:

• NIEWYSTARCZAJĄCA ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI 

I POTRZEB PROWADZENIA PROCESÓW W OPARCIU O DANE

• NIEPEŁNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU

DANYCH MIEJSKICH

• NIEWYSTARCZAJĄCA KOMUNIKACJA W MIEŚCIE 

(INSTYTUCJONALNA I SPOŁECZNA: MIESZKAŃCY,

SEKTOR BIZNESU, NGOS, ZEWNĘTRZNI INTERESARIUSZE)



NIEWYSTARCZAJĄCA ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI 

I POTRZEB PROWADZENIA PROCESÓW 

W OPARCIU O DANE

WYZWANIA:

• Zbieranie, analizowanie, monitorowanie, generowanie   

informacji i danych o mieście i dla miasta, „jego rozwoju i dla jego rozwoju”

• Koncentracja na jednolitym podejściu CO i JAK MIERZYĆ

• Określenie STANDARDÓW działań dla każdego obszaru interwencji miasta,

owskaźnikowanych, podlegających ciągłemu monitoringowi

 Wskaźniki usług miejskich 

i jakości życia, porównanie z innymi!

 AŻ 100 WSKAŹNIKÓW!
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NIEPEŁNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU

DANYCH MIEJSKICH

WYZWANIA:

• Uwalnianie danych, współpraca i integracja systemów informatycznych

• Tworzenie i udostępnianie danych publicznych do   

wykorzystania przez podmioty gospodarcze, uczelnie wyższe, NGOs

mieszkańców/obywateli  - DANE OTWARTE, standardy

 5 poziomów danych otwartych

 Obecnie mamy poziom pierwszy 

(pliki w formacie JPG, PDF, HTML

na www) Jasło - Moje miasto, mój dom



NIEWYSTARCZAJĄCA KOMUNIKACJA W MIEŚCIE 

(INSTYTUCJONALNA I SPOŁECZNA: MIESZKAŃCY,

SEKTOR BIZNESU, NGOS, ZEWNĘTRZNI INTERESARIUSZE)

WYZWANIA:

• Budowa systemowej komunikacji między instytucjami i interesariuszami

• Zachęcanie do aktywności społecznej: angażowanie w proces

projektowania e-usług ich przyszłych odbiorców

• Integracja usług/e-usług z różnych obszarów życia mieszkańców np. do 

jednej platformy/systemu/aplikacji

„Smart city to nie tylko technologie, 

lecz przede wszystkim ludzie, dla 

których technologie mają pracować” 
https://smartcityblog.pl/temat/idea-smart-city/
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wnioski z diagnozy

w obszarze

inteligentnego 

zarządzania miastem

• zbieramy, analizujemy, monitorujemy, generujemy informacje 

i dane o mieście dla miasta

• uwalniamy dane miejskie

• angażujemy mieszkańców, wszystkie grupy interesariuszy we 

współtworzenie miasta, budujemy kulturę dialogu

• wykorzystujemy potencjały obszaru do projektowania zmiany: 

kapitał ludzki miasta (pasjonaci, eksperci, liderzy), technologie,

doświadczenie kadr w projektowaniu i implementowaniu 

dostępności e-usług publicznych

WSPÓLNIE I MĄDRZE BUDUJMY NASZE JASŁO, NASZ DOM
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diagnoza 

obszaru 

finansowania 

rozwoju miasta

• Cel diagnozy obszaru

• Jasielski budżet pod lupą – analiza bieżącej sytuacji 

• Wyzwania, możliwości, potencjał
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CEL DIAGNOZY OBSZARU FINANSOWANIA

ROZWOJU MIASTA

„Pieniądze to nie wszystko, ale dużo pieniędzy to już coś.”
B. Shaw

„Zrobić budżet to wskazać pieniądzom dokąd mają iść

zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły.”
J.C. Maxwell

Budżet nie jest z gumy…… ale czy na pewno ?
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KLUCZOWE PROBLEMY – ZNACZENIE DLA BUDŻETU

Dla planowania 

i prognozowania budżetu oraz 

wyboru zadań inwestycyjnych 

i rozwojowych

Przy uwzględnieniu ograniczeń w 

możliwościach kształtowania budżetu 

oraz pozyskiwania dochodów na 

inwestycje każda możliwość 

efektywnego pozyskania środków na 

działania inwestycyjne nabiera 

dużego znaczenia

Brak nowych inwestycji, 

miejsc pracy, rozwoju, spadek 

dochodów własnych w 

budżecie gminy

Przy uwzględnianiu 

ograniczeń w możliwościach 

kształtowania budżetu oraz 

pozyskiwania dochodów na 

inwestycje każda możliwość 

efektywnego pozyskania 

środków na działania 

inwestycyjne nabiera dużego 

znaczenia

MIGRACJE MŁODYCH

SUBURBANIZACJA

WYLUDNIENIE

MAŁA 

ATRAKCYJNOŚĆ 

INWESTYCYJNA

BRAK OBLIGACJI 

MUNICYPALNYCH 

(KOMUNALNYCH)

BRAK REALIZOWANYCH 

PROJEKTÓW W RAMACH 

PPP

Jasło - Moje miasto, mój dom



PROBLEMY:

• Spadek dochodów budżetowych (m.in. zwolnienia w PIT)

• Zwiększenie poziomu wydatków bieżących (przeciwdziałanie COVID-19, 

skutki podtopień, powodzi, finansowanie oświaty itd.)

• Planowanie strategicznych działań rozwojowych

WYZWANIA:

• Dywersyfikacja źródeł finansowania

• Zaangażowanie środków pozabudżetowych w działania inwestycyjne 

(partnerstwo publiczno-prywatne, obligacje komunalne)

• Zmiana struktury budżetu (większy nacisk na wydatki inwestycyjne, 

majątkowe, rozwojowe, a nie wydatki bieżące)

JASIELSKI BUDŻET POD LUPĄ –

ANALIZA BIEŻĄCEJ SYTUACJI 

POTENCJAŁY:

• Równowaga budżetowa

• Wysoki poziom zabezpieczeń, relatywnie niski poziom zadłużenia

• Stabilna pozycja, reputacja 
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 Miasto Jasło utraciło około 4 mln 300 tys. złotych
dochodu rocznie z tytułu udziału w PIT. Środki te nie
zostały niczym zrekompensowane;
Na pomoc przedsiębiorcom w przeciwdziałaniu
skutkom COVID-19 w zakresie należności
cywilnoprawnych udzielono ulg i zwolnień na kwotę
prawie 56 tys. zł



wnioski z diagnozy

w obszarze 

finansowania 

rozwoju miasta

• atrakcyjność inwestycyjna

• zróżnicowanie źródeł dochodów

• lokalna wspólnota, odpowiedzialność za dobro wspólne

• zaangażowanie środków np. w ramach partnerstwa

publiczno-prywatnego czy obligacji komunalnych

• planowanie strategicznego rozwoju i związanego 

z tym kształtowania budżetu

• optymalizacja poziomu wydatków bieżących

• wydatki „sztywne”, wydatki związane z zaistnieniem 

sytuacji nadzwyczajnych, nie dających się przewidzieć 

(epidemia COVID, powódź, podtopienia) 

• wydatki inwestycyjne, strategiczne

(np. związane z utrzymaniem powstałej infrastruktury) 
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Plan rozwoju 

instytucjonalnego

Definicja PRI

Zakres

Wyzwania
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Czym jest PRI?

PLAN ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO (PRI) 

jest dokumentem określającym sposób działania 

Miasta Jasła, jako jednostki samorządu terytorialnego, 

zmierzający do poprawy rządzenia na poziomie 

lokalnym i stworzenia standardów bardziej efektywnej 

administracji publicznej. To samorząd lokalny otwarty 

na współpracę z mieszkańcami i potrafiący zachęcić 

ich do udziału w decydowaniu o ważnych sprawach 

miasta.
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Czym jest PRI?

PRI UWZGLĘDNIA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

• standardy funkcjonowania administracji samorządowej, 

w takich obszarach jak: zarządzanie strategiczne, finansowe 

i zasobami ludzkimi, koordynacja działań wewnątrz JST, 

jakość i dostępność świadczonych usług oraz partnerstwo 

i aktywność społeczna;

• poziom kompetencji pracowników samorządowych wszystkich 

jednostek organizacyjnych Miasta;

• współpraca administracji samorządowej w zewnętrznymi 

interesariuszami – budowanie zaufania obywateli do instytucji 

publicznych na poziomie samorządu lokalnego;
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Wyzwania PRI

• zwiększenie kompetencji urzędników miejskich

• wdrożenie systemu pracy zdalnej jako metody pacy zespołowej  

na poziomie wszystkich jednostek JST
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• podniesienie poziomu świadomości pracowników

JST o realizacji kluczowych zadań miasta, z wykorzystaniem

narzędzia informatycznego (Intranet miejski)

• rozbudowa systemu konsultacji społecznych w oparciu 

o wdrożony w Urzędzie Miasta system on-line, 

aby zaangażować większą liczbę mieszkańców miasta 

oraz pogłębić ich zaufanie do instytucji publicznych JST

• ścisła współpraca z mieszkańcami

Wyzwania PRI

 Miasto Jasło jako jedyna jednostka ST 

w regionie, w sposób on-line realizowało

swoje zadania (sesje RMJ, posiedzenia 

rad konsultacyjnych, itp. )
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NA TYLE BĘDZIEMY ZDOLNI ROZWIJAĆ NASZE MIASTO, 

NA ILE BĘDZIEMY MIEĆ ZDOLNĄ I KOMPETENTNĄ KADRĘ,

WYPOSAŻONĄ W ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

I ŚWIADOMĄ STOJĄCYCH PRZED MIASTEM WYZWAŃ

DLA ROZWOJU LOKALNEGO

NA NASTĘPNE LATA 
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Jasło - moje miasto, mój dom

Kluczowe wyzwania to m. in.

• przeciwdziałanie wyludnianiu

• dostosowanie oferty edukacji do potrzeb ludzi młodych 

oraz do rynku pracy

• rozwój mieszkalnictwa

• wdrożenie zintegrowanych działań skierowanych 

na rozwój lokalnej gospodarki oraz poprawę środowiska

• wspieranie inicjatyw lokalnych

• zbieranie, analizowanie ale też generowanie i uwalnianie danych

• zabezpieczenie w budżecie miasta środków na realizację programu



Jasło - moje miasto, mój dom

Ale to, co najistotniejsze to:

Mieszkaniec – Partner – Odbiorca usług

Samorząd jako gwarant współpracy:

mieszkańcy/samorząd/przedsiębiorcy

Czyli zanim co? ważne: jak? 

w jaki sposób? 
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Nowa ścieżka rozwoju miasta 

• Aktywna współpraca samorząd –

mieszkańcy - biznes na rzecz 

współtworzenia miasta 

i współodpowiedzialności za miasto.

• Kształtowanie jego rozwoju 

w oparciu o kulturę dialogu.


