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WSTĘP
Niniejsze opracowanie stanowi Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła. Jest odpowiedzią na Program
Rozwój lokalny, finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021.
Jego celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia
dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników średnich i małych
miast.
Operator Programu to Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Beneficjantami Programu są
małe i średnie miasta zakwalifikowane przez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do
grona 255 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą.
W prezentowanym Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła dokonano pogłębionej, szerokiej
diagnozy wskazanej jednostki terytorialnej w sześciu wymiarach. Gospodarczy, społeczny oraz
środowiskowy to obowiązkowe, minimalne wymiary, natomiast środowiskowy, finansowania
rozwoju miasta oraz inteligentnego zarządzania miastem to wymiary dodatkowe. W celu
przedstawienia sytuacji miasta w wskazanych obszarach, wykorzystano dane zastane z różnych
źródeł, przeprowadzono także badania ilościowe oraz jakościowe wśród jasielskiej społeczności
przy wykorzystani różnych technik badawczych.
Najważniejszym zidentyfikowanym problemem jest utrata funkcji społecznych oraz gospodarczych
miasta. Ponadto Jasło boryka się także z ponadprzeciętną dynamikę (e)migracji osób w wieku
mobilnym, stymulującą kurczenie się Jasła, niską dostępnością mieszkań na wynajem, niską
atrakcyjnością inwestycyjną oraz niską dostępnością transportową miasta (wewnętrzną
i zewnętrzną), w tym terenów inwestycyjnych, narastającą biernością społeczną i obywatelską
powiązaną z utrwalonym kryzysem tożsamości lokalnej, złą jakością powietrza oraz niską
świadomością ekologiczną dorosłych mieszkańców i liderów gospodarczych oraz zagrożeniami
związanymi ze zmianami klimatu, a także niepełnym wykorzystaniem potencjału gospodarczego,
środowiskowego i kulturowego miasta.
W celu zapobiegania dalszego postępu wskazanych problemów zaplanowano szereg interwencji,
mających wzmocnić pozycję społeczną oraz gospodarczą Jasła. Jako cel główny określono: Jasło
Liderem wzrostu jakości życia wśród miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Wdrażanie planowanych działań wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz stanowić
będzie realną odpowiedź na zdiagnozowane kluczowe problemy miasta.
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NOTA METODOLOGICZNA
Prezentowana diagnoza miasta Jasła w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym,
przestrzennym, finansowania rozwoju miasta oraz inteligentnego zarządzania miastem została
opracowana w oparciu o następujące metody badawcze:
Analiza danych zastanych (z ang. Desk research) – analiza źródeł wtórnych, badania źródeł
zastanych. Technika polega na analizie dostępnych już materiałów, publikacji, dokumentów,
projektów, źródeł prawnych oraz danych statystycznych.
Do analizy danych zastanych wykorzystano dane oraz materiały pozyskane z następujących źródeł:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

dane z Monitora Rozwoju Lokalny (MRL),
dane z Banku Danych Lokalnych GUS,
dane Ministerstwa Finansów,
dane Państwowej Komisji Wyborczej,
dane Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jaśle,
sprawozdania Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej,
dane Urzędu Miasta w Jaśle,
dane Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle,
dane Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
dane Komendy Powiatowej Policji w Jaśle,
dane Ewidencji Gruntów i Budynków,
dane z punktów pomiarowych Airly,
dane PGN2015,

⇒ dane
⇒

⇒

⇒
⇒
⇒

z
Raportu
Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska,
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
Jasła,
Macierz oceny poziomu dojrzałości miasta
inteligentnego (ocena dokonana została
niezależnie przez eksperta Związku Miast
Polskich p. Szymona Ciupę oraz Zespół ds.
inteligentnego zarządzania miastem),
wyniki ankiety „Smart City”,
wyniki ankiety M-GIS,
Raport Karola Wałachowskiego „Uciekające
metropolie. Ranking 100 polskich miast”.
Klub Jagielloński, Kraków 2019.

Computer Assisted Web Interview (CAWI) - badania ilościowe polegające na samodzielnym
wypełnieniu przez respondenta arkusza za pomocą strony internetowej.
Badanie ilościowe metodą CAWI zostało przeprowadzone wśród dwóch grup docelowych:
⇒ uczniów ostatnich roczników szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020,

badanie zostało zrealizowane w dniach od 18.02. do 21.02.2020 r.,
⇒ przedsiębiorców działających na terenie miasta Jasła, badanie zostało zrealizowane
w dniach od 07.02. do 15.03.2020 r.
Bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy PAPI (z ang. Paper nad Pencil Interview) –
badanie ilościowe polegające na wypełnieniu kwestionariusza ankiety przez osobę badaną.
Badanie PAPI zostało przeprowadzone wśród osób z niepełnosprawnościami z następujących
instytucji:
⇒
⇒
⇒
⇒

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle,
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie z siedzibą w Jaśle,
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⇒ Polskiego Związku Niewidomych Koło w Jaśle,
⇒ Niebieski Parasol. Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych,
⇒ Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy nadzieję”.

Badaniem objętych zostało 124 osoby z niepełnosprawnościami. Jednak należy zaznaczyć, że
ankieta udostępniona była także online. 19 osób wypełniło kwestionariusz w formie elektronicznej.
Indywidualny wywiad pogłębiony – IDI - (z ang. Individual In-Depth Interview) – badanie
jakościowe w formie rozmowy, przeprowadzane między respondentem, a moderatorem w oparciu
o przygotowany scenariusz wywiadu.
Indywidualne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z przedsiębiorstwami z różnych branż,
które działają na terenie miasta Jasła. Badanie wykonano w drugiej połowie września 2020 r.
Zogniskowany wywiad grupowy – FGI - (z ang. Focus Group Interview) – badanie jakościowe
w formie rozmowy, przeprowadzanej między moderatorem, a wybraną grupą docelową w oparciu
o przygotowany scenariusz wywiadu.
Na potrzeby niniejszej diagnozy przeprowadzono badanie fokusowe wśród dwóch grup:
⇒ przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz urzędników, badanie zostało zrealizowane

w dniu 10.09.2020 r. o godzinie 10.00,
⇒ mieszkańców miasta Jasła, badanie zostało zrealizowane w dniu 11.09.2020 r. o godzinie
10.00.
Benchmarking – metoda polegająca na porównaniu wybranych jednostek, elementów według
określonych zmiennych w celu określenie lepszej lub słabszej pozycji. Analiza, celem porównania
rzeczywistych wyników, jest zrealizowana w oparciu o grupę referencyjną analogicznie
funkcjonujących obszarów miejskich: Jasło (obszar analizowany), Kraśnik, Gorlice, Mława, Cieszyn,
Dębica, Jarosław, Sanok, Nowa Sól. Są to jednostki z różnych części Polski, z różnych województw
o różnej specyfice, powierzchni i liczbie mieszkańców. Łączy je m.in. fakt, iż wszystkie są w skali
całego kraju miastami o średniej wielkości, w których mieszczą się siedziby władz powiatowych.
Dominującą grupę stanowią miasta z różnych części województwa podkarpackiego (Dębica,
Jarosław, Sanok i Jasło), ale ciekawymi z punktu widzenia analizy będą porównania do miast
z regionu Śląskiego (Cieszyn) i Mazowieckiego (Mława). Pozostałe dwa miasta to obszar Małopolski
i Lubelszczyzny.
Tabela 1. Podział administracyjny miast wybranych do porównania, stan na dzień 28.01.2020 r.

L. P.

WOJEWÓDZTWO/ POWIAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

podkarpackie / jasielski
lubelskie / kraśnicki
małopolskie / gorlicki
mazowieckie / mławski
śląskie / cieszyński
podkarpackie / dębicki
podkarpackie / jarosławski
podkarpackie / sanocki
lubuskie / lubuski

GMINA/ RODZAJ
GMINY
Jasło / miejska
Kraśnik / miejska
Gorlice / miejska
Mława / miejska
Cieszyn / miejska
Dębica / miejska
Jarosław / miejska
Sanok / miejska
Nowa Sól / miejska

LICZBA
MIESZKAŃCÓW
35 192
34 539
27 597
31 234
34 613
45 817
37 690
37 577
38 843

POWIERZCHNIA
W HA
W KM2
3652
36,52
2610
26,10
2353
23,53
3480
34,80
2861
28,61
3383
33,83
3461
34,61
3808
38,08
2180
21,80

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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ROZDZIAŁ I
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CHARAKTERYSTYKA MIASTA POD KĄTEM JEGO UWARUNKOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH,
ŚRODOWISKOWYCH, SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH I GEOGRAFICZNYCH

PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE
LOKALIZACJA
Jasło jest miastem – siedzibą władz powiatu, położonym w południowo – wschodniej części Polski,
w województwie podkarpackim. Jest usytuowane w obrębie Dołów Jasielsko – Sanockich na
wysokości 280 - 350 m. n.p.m.
Rysunek 1. Granice administracyjne Gminy Jasło

Źródło: https://ongeo.pl/geoportal/jaslo/dzialki-ewidencyjne, dostęp: 31.08.2020 r.

Jasło położone jest u zbiegu trzech rzek Wisłoki, Jasiołki i Ropy. Jego powierzchnia w kształcie
nieregularnego trójkąta, wynosi 36,52 km2. Obrzeża miasta od strony zachodniej i wschodniej
położone są na wzniesieniach.
W skład powiatu jasielskiego wchodzą następujące gminy: Miasto Jasło, Jasło, Brzyska, Dębowiec,
Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec, Skołyszyn. Teren powiatu obejmuje
obszary Beskidu Niskiego, Doliny Wisłoki, Pogórza Ciężkowickiego, Pogórza Strzyżowskiego oraz
Dołów Jasielsko - Sanockich.
Powiat jasielski sąsiaduje z krośnieńskim, strzyżowskim i dębickim w województwie podkarpackim,
gorlickim i tarnowskim w województwie małopolskim oraz z okresem bardejowskim po stronie
słowackiej.
W granicach gminy znajduje się osiemnaście miejscowości tworzących siedemnaście sołectw:
Bierówka, Brzyście, Chrząstówka, Gorajowice, Jareniówka, Kowalowy, Łaski – Sobniów, Niegłowice,
Niepla, Opacie, Osobnica, Szebnie, Trzcinica, Warzyce, Wolica, Zimna Woda, Żółków.
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Rysunek 2. Położenie Miasta Jasła względem innych jednostek terytorialnych

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
Rysunek 3. Widok miasta

Źródło: zbiory UMJ (fot. G. Zarzyka)
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Sieć osadnicza miasta Jasła 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.
Jasło jest siedzibą Związku Gmin Dorzecza Wisłoki zrzeszającego 22 gminy z terenu województwa
podkarpackiego i małopolskiego: Jasło Miasto, Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica
Miasto, Dębica Gmina, Jasło Gmina, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek
Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków. Jasło jest również siedzibą władz
gminy Jasło, która otacza go „pierścieniem”. Miejscowości wchodzące w skład gminy to wsie
podjasielskie, na które miasto w swej historii silnie oddziaływało.
Rysunek 4. Jasło – widok z lotu ptaka

Źródło: zbiory UMJ (fot. W. Żebracki)
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GENIUS LOCI
Jasło jest JEDYNYM miastem w Europie, które zostało całkowicie zburzone nie w wyniku działań
wojennych, ale z premedytacją poddane tak zaplanowanej destrukcji. I – podobnie jak Warszawa
po powstaniu – całkowicie odbudowane i ponownie zamieszkane. Niezłomni mieszkańcy
odbudowujący swoje miasto to piękny przykład i inspiracja dla kolejnych pokoleń.
Rysunek 5. Jasło po zburzeniu w 1944 roku

Źródło: zbiory z archiwum Muzeum Regionalnego w Jaśle

Jasło zrodziło (wciąż rodzi i rodzić będzie) mądrych ludzi sukcesu, elity intelektualne: Hugo
Steinhaus, Rudolf Weigl, Stanisław Kadyi, czy współcześni, jak Karol Myśliwiec. Za symbol jakości
jasielskiej edukacji można uznać astronomię – jako wyróżniający się element nauczania fizyki
w jasielskim liceum.
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Rysunek 6. Hotel Krakowski w Jaśle (1914 rok)

Źródło: zbiory z archiwum Muzeum Regionalnego w
Jaśle
Rysunek 7. Rynek Jasła w latach 30-tych

Źródło: zbiory z archiwum Muzeum Regionalnego w Jaśle
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Rysunek 8. Park Miejski (1902 rok)

Źródło: zbiory z archiwum Muzeum Regionalnego w Jaśle
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Rysunek 9. Targ w Jaśle (1905 rok)

Źródło: zbiory z archiwum Muzeum Regionalnego w Jaśle

Rysunek 10. Winnica Jasiel

Źródło: zbiory UMJ
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Współcześnie Jasło określane jest mianem „stolicy odrodzonego polskiego winiarstwa”. Do rozwoju
i rozpowszechniania uprawy winorośli w regionie jasielskim przyczyniła się przede wszystkim
winiarska pasja mieszkańców: dla jednych winiarstwo stało się hobby, dla innych przerodziło się
w sposób na życie. Jasielskie wino jest produktem lokalnym, z którego słynie miasto.
Przez Jasło i okolice przebiega Jasielski Szlak Winny, który tworzy szesnaście winnic. Jasielski Szlak
Winny powstał przy współpracy Wydziału Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
w Jaśle i Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy „Vinum pro cultura” oraz Stowarzyszenia Winiarzy
Podkarpacia. Przyciąga on turystów swoją ofertą enoturystyczną, jakością produkowanego wina
oraz życzliwością gospodarzy.
Jasielski Szlak Winny obejmuje już 15 winnic, rozmieszczonych w najbliższej okolicy Jasła, są
to winnice: Golesz, Jasiel, Zacisze, Dwie Granice, Vanellus, Ewy, Milena, Jana, Kolacz, Jasło, Źródło,
Wiarus, Sztukówka, Vetus ora Podkarpacka Manufaktura Win.
Rysunek 11. Widok z Winnicy Miejskiej „Jasło”

Źródło: zbiory UMJ

Przygotowywane według tradycyjnych receptur regionalne specjały oraz różnorodne produkty
lokalne stanowią idealne dopełnienie jasielskiego winiarstwa. Na szlaku znajduje się także winnica
miejska „Jasło”, powstała w 2016 r., z terenu której przy bezchmurnej aurze można dojrzeć Tatry.
Co roku w ostatni wakacyjny weekend miasto zaprasza na Międzynarodowe Dni Wina, jedną z
największych imprez winiarskich w kraju.
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Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle przyciągają wielu miłośników wina. Jest to jedna z największych
i najstarszych w Polsce imprez winiarskich. Tradycyjnie Dni Wina obejmują dwudniową prezentację
winiarską na jasielskim Rynku, której towarzyszą warsztaty degustacyjne i degustacje
komentowane, konkursy, koncerty oraz jarmark produktów regionalnych i rękodzieła.
W trakcie winiarskiego festiwalu producenci oferują do degustacji ok. 500 gatunków win oraz
możliwość uczestnictwa w warsztatach winiarskich. Coroczne Dni Wina są świętem ziemi jasielskiej,
okazją do prezentacji kultury, sztuki ludowej, tutejszego rzemiosła, lokalnych obrzędów i tradycji.
Rysunek 12. Winny teatr podczas Międzynarodowych Dni Wina

Źródło: zbiory UMJ

Źródło: zbiory UMJ (fot. W.T)
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Rysunek 13. 43. Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle

Źródło: zbiory UMJ
Rysunek 14. Widok Rynku z lotu ptaka

Sercem
Rynek

Źródło: zbiory UMJ (fot. J.K)

zmodenizowany Jasielski Dom Kultury.

19

miasta jest
otoczony
odnowionymi
kamieniczkami, które
noszą ślady różnych
epoki stylów. Atrakcją
miasta jest także park z
efektowną fontanną,
pomnikami i glorietką.
Na uwagę turystów
zasługują
również
zrekonstruowane
budynki
Hotelu
Krakowskiego,
Kaplicy
Gimnazjalnej,
a
także
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Rysunek 15. "Most Zakochanych" w Jaśle

Źródło: zbiory UMJ (fot. Grzegorz Frączek)
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Rysunek 16. Centrum Techniki Kultury i Przedsiębiorczości (wizualizacja)

Źródło: zbiory UMJ

Jasło w przemyślany sposób inwestuje w ofertę nie tylko edukacyjną, ale również rekreacyjną i
czasu wolnego – stając się dzięki takim obiektom jak Centrum Techniki Kultury i Przedsiębiorczości
kameralnym, bardzo wygodnym miastem do życia. Obecnie w mieście trwają prace remontowobudowlane w celu utworzenia Centrum Techniki Kultury i Przedsiębiorczości.
CTKiP będzie miejscem edukacji, rozwoju osobistego, rozrywki, integracji społecznej, rozwoju
przedsiębiorczości i rozwoju kompetencji, wyrównywania szans, w tym szans zawodowych. Będzie
miejscem, w którym każdy z mieszkańców Jasła i sąsiednich gmin, a także turyści i osoby przyjezdne,
bez względu na wiek, wykształcenie, poziom sprawności, indywidualne zainteresowania i pasje znajdzie coś dla siebie.
W CTKiP planuje się utworzenie m.in.: Mediateki, przestrzeni coworkingowej, Pracowni Aktywności
Społecznych, Auli, Strefy zabaw, laboratoriów, kreatywności, Wystawy plenerowej – „ogród nauki
i doświadczeń”, strefy ekspozycyjnej.
W ramach CTKiP organizowane będą także następujące formy działalności: Technologiczny
Uniwersytet Dziecięcy „Szkoła Gigantów”, wystawy czasowe, pokazy popularnonaukowe, wykłady,
panele dyskusyjne, lokalny festiwal /piknik naukowy, eventy na otwartej przestrzeni - w ramach
programu JASŁO – MIASTO WIEDZY, specjalna oferta warsztatów i zajęć dla nauczycieli i program
„ZOSTAŃ POPULARYZATOREM”, własne projekty badawcze i naukowe mieszkańców.
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Rysunek 17. Przestrzeń coworkingowa w CTKiP (wizualizacja)

Źródło: zbiory UMJ
Rysunek 18. Przestrzeń dla najmłodszych zwiedzających oraz „children's makerspace” w CTKiP (wizualizacja)

Źródło: zbiory UMJ
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DZIEDZICTWO KULTUROWE
W źródłach pisanych nazwa „Jasiel”(tj. pierwotna nazwa Jasła) pojawia się po raz pierwszy w 1185
r.
w fundacji komesa Mikołaja Bogorii dla klasztoru w Koprzywnicy. Potwierdza ją także dokument
Bolesława Wstydliwego z 1277 r., zatwierdzający posiadłości cyestersów koprzywnickich.
Herb Jasła w postaci ukoronowanego, złotego monogramu IAR na czerwonym polu jest łączony
z osobą króla Jana Olbrachta, który w 1497 r. zwolnił 26 jasielskich mieszczan od podatków i innych
świadczeń na 8 lat, po tym jak domy tych mieszczan spłonęły w wyniku pożaru. Król ten również
nadał dla miasta przywileje.
Rysunek 19. Herb Jasła utworzony przez mieszkańców – Żywy Herb

Źródło: zbiory UMJ (fot. Emil Berkowicz)

Jasło jest jednym z najstarszych miast Kazimierzowskich na Podkarpaciu. Szczyci się ponad 650letnią historią. W XIX wieku Jasło uchodziło za jedno z piękniejszych miast Galicji. Podczas okupacji
niemieckiej, w okresie od września 1944 r. do stycznia 1945 r., zostało całkowicie zniszczone.
Wysiłkiem mieszkańców zostało przywrócone do dawnej świetności.
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Rysunek 20. Św. Antoni Padewski - patron Miasta Jasła

Źródło: zbiory UMJ (fot. Martyna Piórek)

Patronem miasta Jasła jest św. Antoni Padewski. Jego pomnik zlokalizowany jest przy ulicy
Mickiewicza. Św. Antoni został ogłoszony Patronem Jasła w 1997 roku przez biskupa rzeszowskiego
Kazimierza Górnego. Podczas spalenia Jasła w 1944 w zgliszczach kościoła oo. Franciszkanów figura
świętego zachowała się bez żadnych uszkodzeń. Każdego roku w dzień św. Antoniego w czerwcu,
figura świętego przenoszona jest podczas uroczystej procesji liturgicznej ulicami miasta w kierunku
Rynku. Tego dnia na jasielskim Rynku rozdawane są tzw. chlebki św. Antoniego i odbywają się
huczne koncerty.
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Rysunek 21. Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: zbiory UMJ (fot. Jakub Frączek)

Najcenniejszym zabytkiem miasta jest XV-wieczna Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. To najstarszy zachowany budynek z elementami architektury gotyckiej. Zniszczenia wojenne
przetrwały jedynie elementy architektury i odnalezione podczas renowacji fragmenty starych
polichromii. Najstarsza z nich przedstawia św. Hieronima. Zachowane fragmenty wyeksponowane
są w prezbiterium jasielskiej Fary.
Życie duchowne mieszkańców rozwijało się również w oparciu o zgromadzenia zakonne. Obecnie
na terenie miasta funkcjonują: Zgromadzenie Sióstr Wizytek, Zgromadzenie Sióstr Michalitek i
Zakon Ojców Franciszkanów.
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Rysunek 22. Kościół Franciszkanów, w tle wzniesienie Liwocz w paśmie Brzanki

Źródło: zbiory UMJ (fot. Konrad Maziarz)

Z kościołem Franciszkanów związana jest łaskami słynąca figura św. Antoniego Padewskiego, dzieło
rzeźbiarza Antoniego Popiela. Stanowiła wystrój dawnego kościoła Franciszkanów. Pomimo
zniszczenia kościoła w 1944 roku, ocalała w nienaruszonym stanie. Dla mieszkańców figura stała się
symbolem nadziei na odbudowę miasta. Był to początek szczególnego kultu św. Antoniego, który
ponad 20 lat jest patronem miasta Jasła.
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Rysunek 23. Klasztor Sióstr Wizytek

Źródło: zbiory UMJ (fot. Jakub Maciejowski)

Kościół i Klasztor Sióstr Wizytek p.w. Serca P. Jezusa i Nawiedzenia NMP zbudowany został na części
starej poaustriackiej prochowni po przybyciu sióstr do Jasła w 1903 r. Jest kolejnym obiektem
w mieście, który podczas wojny uległ całkowitemu zniszczeniu. Jednak po wojnie został
odbudowany. Aktualnie w głównym ołtarzu znajduje się wierna kopia obrazu Matki Boskiej z Ostrej
Bramy oraz ornat z XVIII w.
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Rysunek 24. Pomnik Chrystusa Króla w Jaśle

Źródło: zbiory UMJ (fot. Izabela Pajęcka)

Rzeźba Chrystusa Króla stanęła na ośmiometrowym cokole w grudniu 2019 r. Pomnik zlokalizowany
jest przy ul. Na Kotlinę. Rzeźba wykonana jest z brązu. Pomnik został poświęcony, przez ks. biskupa
rzeszowskiego Jana Wątrobę.
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Rysunek 25. Glorietka w Parku Miejskim w Jaśle

Źródło: zbiory UMJ

W północnej części jasielskiego parku znajduje się zabytkowa Glorietka. Jest to drewniana altana,
która została wzniesiona pod koniec XIX w. Jej powstanie przypisuje się wizycie cesarza AustroWęgier Franciszka Józefa I, który w 1900 r. wraz ze swoim dworem gościł w Jaśle.
Glorietka jest najstarszym drewnianym obiektem użyteczności publicznej miasta Jasła. Na szczycie
zabytkowej Glorietki znajduje się wizerunek Eola – boga wiatrów.
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Rysunek 26. Okolice starego cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle, w głębi kaplica pw. Chrystusa Ukrzyżowanego

Źródło: zbiory UMJ (fot. Wiesław Telega)

Stary Cmentarz w Jaśle powstał wiosną w 1784 roku. Cmentarz Jest miejscem pochówku wybitnych
osobistości kultury, nauki, gospodarki, polityki i wojskowości, których dorobek ma szczególne
znaczenie dla tożsamości regionu. Na terenie cmentarza komunalnego znajduje się także, cmentarz
z I wojny światowej nr 23 oraz groby żołnierzy z II wojny światowej.
Na cmentarzu znajdują się nagrobki sygnowane przez dwóch mistrzów sztuki kamieniarskorzeźbiarskiej z Jasła: Jana Mitasińskiego i Józefa Sroczyńskiego.
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DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE
Jasło leży, według podziału fizyczno – geograficznego J. Kondrackiego w obrębie makrorergionu
Pogórze Środkowobeskidzkie i obejmuje swym zasięgiem następujące mezoregiony fizjograficzne:
Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie, Kotlinę Jasielsko – Krośnieńską, Pogórze Jasielskie
dzielone i porozcinane dolinami Wisłoki, Jasiołki i Ropy oraz wielu mniejszych ich dopływów.
Rysunek 27. Rzeka Wisłoka

Źródło: zbiory UMJ (fot. Wiesław Telega)

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.
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Rysunek 28. Jasielskie „wały obronne"

Źródło: zbiory UMJ (fot. Grzegorz Frączek)
Ź Rysunek 29. Fragment ogrodu motyli w Ogródku Jordanowskim
w Jaśle

W
strukturze
roślinności
potencjalnej
uwidaczniają się dwie zasadnicze grupy
zbiorowisk,
uwarunkowane
czynnikami
siedliskowymi i topograficznymi. Pierwszą z nich
stanowią różnorodne zbiorowiska łęgowe, których
zakres występowania obejmuje tereny zalewowe
oraz niewielkie powierzchnie wokół obszarów
źródliskowych i wzdłuż bezimiennych cieków –
dopływów Wisłoki, Ropy i Jasiołki. Druga grupa
obejmuje zbiorowiska zboczy dolin, stoków
i zrównań wierzchowinowych Pogórzy (w
północnej i południowo-zachodniej części miasta),
głównie grądy a na niewielkich powierzchniach
także buczyn. Uzyskany obraz zróżnicowania
fitosocjologicznego
obejmuje
zespoły
i zbiorowiska 20 klas fitosocjologicznych, zarówno
zbiorowiska leśne naturalne i zbliżone do
naturalnych, zbiorowiska półnaturalne powstałe
wskutek działalności człowieka lub przy jej okazji
na podłożu względnie niezmienionym, jak również
zbiorowiska antropogeniczne wykształcające się
na podłożu całkowicie zmienionym.

Źródło: zbiory UMJ
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Jasło jest stosunkowo bogate
w gatunki ptaków. Wynika to
częściowo z dużej rozmaitości
siedlisk, istnienia korytarzy
ekologicznych
oraz
dużych
powierzchni
żerowisk
i
znacznych kompleksów wodno zaroślowych,
stanowiących
punkty odpoczynku ptaków
wędrownych. Spośród wielu
rzadkich i chronionych gatunków
obserwowanych w Jaśle, w tym
chronionych w oparciu o zapisy
Konwencji
Berneńskiej
i
Źródło: zbiory UMJ (fot. Marek Skruch)
Ramsarskiej oraz znajdujące się w
Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, wymienić należy przede wszystkim: czapla, czapla purpurowa,
bocian czarny, błotniak stawowy, bielik, myszołów, pustułka, puszczyk uralski, sowa błotna,
sieweczka rzeczna, zimorodek, dzięcioł zielony i dzięcioł czarny.
Rysunek 30. Derkacz; przedstawiciel chronionych gatunków ptaków w okolicy Jasła

Rysunek 31. Sarny biegające na przedmieściach Jasła

Źródło: zbiory UMJ (fot. Marek Skruch)
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Obiekty przyrodnicze o wysokiej wartości przyrodniczej to:
⇒ Doliny wciosowe bezimiennych dopływów Wisłoki w Bryłach.
⇒ Inne niż dotąd wymienione odcinki siedlisk łęgowych w obrębie terasy zalewowej Wisłoki na
północ od ujścia Ropy oraz na lewym brzegu w dzielnicy Gądki.
⇒ Zbiorowiska łęgowe w obrębie terasy zalewowej Ropy (zwłaszcza na lewym brzegu oraz na obu
brzegach przy ujściu.
⇒ Skarpy prawego brzegu Wisłoki, od mostu kolejowego do miejskiego ujęcia wody
w Żółkowie i południowej granicy miasta.
⇒ Inne niż dotąd wymienione odcinki terasy zalewowej Jasiołki zwłaszcza na wschód od
starorzecza w Hankówce (w tym zarastające starorzecza, zarośla i szuwary).
⇒ Fragmenty łęgów i łąki ciepłolubne na SW od Naturexu.
⇒ Łęgi u podnóża nieczynnej linii kolejowej między Nowym Cmentarzem a bramą zakładu Gamrat
⇒ Stawy w Sobniowie.
Rysunek 32. Staw w Sobniowie

źródło: twojejaslo.pl
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Rysunek 33. Ogródek Jordanowski

Źródło: zbiory UMJ (fot. Arkadiusz Juryś)
Rysunek 34. Park Miejski w Jaśle

Na terenie miasta funkcjonują
obiekty rekreacyjne i spacerowe,
posiadające
jednocześnie
umiarkowane
walory
przyrodnicze. Należą do nich: Park
Miejski, Park Szpitalny (objęty
ochrona konserwatorską), Ogród
Jordana, Skwery nadrzeczne koło
ławy
na
Wisłoce,
Tereny
rekreacyjne w widłach Wisłoki i
Ropy, Stary Cmentarz, Nowy
Cmentarz, Łąki i zarośla między
obiektami MOSiR i mostem
gamrackim,
Wzgórze
Gorajowickie z winnicą miejską,
Przystanek Kwiatowa.

Źródło: zbiory UMJ (fot. Józef Żebracki)
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Na terenie Jasła jest mała liczba form ochrony przyrody wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
W granicach administracyjnych miasta usytuowane są trzy obszary NATURA 2000 są to:
Golesz, Las Niegłowicki, Wisłoka z Dopływami.
Pomniki przyrody na terenie miasta Jasła to: dęby szypułkowe przy ul. Gajowej w Jaśle, wiąz górski
przy ul. Bednarskiej, topola czarna w Żółkowie w pasie drogowym od Jasła, lipa drobnolistna przy
ul. Kaczorowy obok zabytkowej kapliczki. W pobliżu Jasła usytuowany jest Magurski Park Narodowy
z otuliną z unikalnymi kompleksami leśnymi i bogatą florą i fauną.
Rysunek 35. Widok na Jasło i Tatry z Warzyc

Źródło: zbiory UMJ (fot. Marek Skruch)
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STAN MIASTA JASŁA
Atrakcyjność miasta jest rozumiana w trzech kluczowych obszarach: gospodarczym, społecznym
i środowiskowym. Dodatkowo atrakcyjność jest analizowana w obszarach uzupełniających jak min.
przestrzenny, finansowania rozwoju miasta oraz inteligentnego zarządzania miastem. Wskazana
atrakcyjność jest pochodną stworzonej przez miasto siły kreowania lub absorbowania talentów,
potencjału stworzonego przez JST, gospodarkę, NGO`s oraz docelowo możliwości rozwoju
indywidualnego, instytucjonalnego i biznesowego. To miasto, jako centrum aktywności i rozwoju
biznesowego, stanowi „wabik” lub „odstraszacz” dla społeczności zamieszkującej,
przedsiębiorczości
i instytucji prywatnych oraz publicznych. W efekcie społeczeństwo dokonuje wyboru, czy planuje
obszar miasta zamieszkać, (import zasobów ludzkich), czy planuje wręcz je opuścić (eksport
zasobów ludzkich). Ze względu na fakt, iż proces rozwoju lub wyludniania miasta może być
planowany, należy uwzględnić „konkurencyjność” poszczególnych obszarów i atrakcyjność
alternatywnych miejscowości w ujęciu lokalnym, aż do globalnego włącznie. Kluczowym
stwierdzeniem jest fakt, iż żaden z obszarów kluczowych, czy uzupełniających nie może być
traktowany indywidualnie, jest to sprzężenie zwrotne, które powinno być analizowane
horyzontalnie. Atuty i potencjały uzupełniają się pomiędzy obszarami, a wąskie gardła i zagrożenia
niosą ryzyka negatywnych skutków wieloobszarowo.
W pierwszej kolejności analizie poddano ogólny wskaźnik rozwoju gminy Jasło według danych
podanych w MRL dla lat 2014 – 2018. W prezentowanym okresie odnotowano dodatnie wartości
ogólnego wskaźnika rozwoju gminy. Jednakże należy zauważyć, że ma on tendencję spadkową.
Rysunek 36. Ogólny wskaźnik rozwoju gminy Jasło

2014
0,13

Wskaźnik rozwoju

2015
0,05

2016
0,03

2017
0,04

2018
0,01

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.
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Dane ukazują dynamikę zmian w poszczególnych obszarach. Wartości dodatnie odnotowano
w przypadku następujących obszarów: obszar 1: Potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki,
obszar 4: Stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju), obszar 5: Dostępność i jakość
usług oraz infrastruktury, obszar 7: Zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy,
obszar 8: Poziom bezpieczeństwa. Przy czym w obszarze 1: Potencjał i konkurencyjność lokalnej
gospodarki, obszarze 4: Stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju), obszarze 7:
Zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy oraz obszarze 8: Poziom
bezpieczeństwa obserwuje się spadek wskaźnika w 2018 roku w stosunku do roku 2014. W
przypadku obszaru 5: Dostępność i jakość usług oraz infrastruktury widoczna jest niewielka
tendencja wzrostowa. Natomiast wartości ujemne dotyczą obszaru 2: Rynek pracy i kwalifikacje siły
roboczej, obszaru 3: Sytuacja materialna mieszkańców, obszaru 6: Dostępność i jakość zasobów
mieszkaniowych w gminie, obszaru 11: Ład i struktura przestrzenna obszaru, obszaru 12: Lokalne
środowisko przyrodnicze. W stosunku do obszaru 2: Rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej, obszaru
6: Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie, obszaru 11: Ład i struktura przestrzenna
obszaru, obszaru 12: Lokalne środowisko przyrodnicze widoczna jest tendencja pogarszania się
sytuacji. Ujemne wartości wskaźników w 2018 roku są wyższe niż w roku 2014. Jedynie obszar 3:
Sytuacja materialna mieszkańców uległ na przestrzeni lat 2014 – 2018 poprawie. Obszar 9: Sytuacja
demograficzna oraz obszar 10: Dostępność komunikacyjna (zewnętrzna i wewnętrzna) również
ukazują negatywne tendencje zmian, wskazujące na pogarszającą się sytuację.
Rysunek 37. Dynamika zmian w obszarach

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Ogólny wskaźnik rozwoju miast porównawczych ukazuje, że wskaźnik rozwoju dla miasta Jasła jest
„lepszy” niż w grupie porównawczej, lecz przewaga się zmniejsza. Podobne wartości wskaźnika
odnotowuje się w przypadku Gorlic. Najlepszą sytuacją rozwoju charakteryzuje się Nowa Sól, Dębica
oraz Mława.
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Rysunek 38. Ogólny wskaźnik rozwoju - porównanie miast

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Poniżej przedstawiono wyniki i analizy zawarte w Raporcie Karola Wałachowskiego „Uciekające
metropolie. Ranking 100 polskich miast”. W raporcie poddano badaniu obszary funkcjonalne
powiatów uznając, iż tylko one uwzględniają więzi ekonomiczne, relacje przestrzenne i są w stanie
uchwycić rzeczywiste procesy społeczno-gospodarcze. K. Wałachowski ukazuje znaczenie raportu
celem potwierdzenia trendów niezależnymi ekspertyzami. Na potrzeby rankingu wybranych zostało
100 największych pod względem ludności ośrodków funkcjonalnych w Polsce. Obszary poddane
ocenie to:
⇒ gospodarka (produkcja, inwestycje, zatrudnienie, sposób wytwarzania dóbr i usług),
⇒ wiedza i innowacje (wysoki poziom kapitału ludzkiego, zdolność do tworzenia innowacji),
⇒ usieciowienie (relacje pomiędzy obszarem a innymi ośrodkami np. handlowo, finansowo,

administracyjnie, kulturalnie, ochrony zdrowia, produkcji, komunikacji, tworzenia wiedzy),

⇒ jakość życia (status życia mieszkańców, polepszenie warunków życia w zakresie:

komunikacji, mieszkalnictwa, ochrony zdrowia, ekologii, dostępu do terenów zielonych
oraz bezpieczeństwa.

Ranking ma na celu porównanie dynamiki i ścieżki zmian 100 największych ośrodków
funkcjonalnych w Polsce w latach 2004–2018. Zestawienie tabelaryczne obszarów grupy
porównawczej pokazuje stan gospodarki Jasła (i Krosna) na 86 miejscu na 100 możliwych pozycji.
Niższe notowania ma tylko Kraśnik (87), pozostałe miasta znajdują się w znacznie lepszej pozycji
w ocenie wskaźnika (np. Cieszyn – 31, Mława 43). Uwzględniając składowe oceny wskaźnika należy
wykazać, iż są one skorelowane ze wskaźnikami cząstkowymi, którymi posługiwał się
K. Wałachowski w ogólnej części diagnostycznej (zatrudnienie, płace, inwestycje, ludność w wieku
produkcyjnym, migracje osób w wieku produkcyjnym, firmy z listy 500 wg Rzeczpospolitej). Warta
uwagi jest spójna ocena w zakresie wiedzy – w Jaśle (i Krośnie), istnieje jeden z najwyższych
potencjałów w zakresie potencjału umysłowego. Ocena wskaźnika wiedza plasuje się w Jaśle
(i Krośnie) na 41 pozycji i jest najwyższa w całej grupie porównawczej (najniższa ocena została
zanotowana w Kraśniku- 98, oraz Nowej Soli- 93). Analiza w korelacji tych dwóch wskaźników
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potwierdza tezy raportowe: niskie płace, niskie wartościowo inwestycje mieszkańców
i przedsiębiorstw, dochody gminy i migracje społeczne ludności w wieku produkcyjnym skutkujące
niską konkurencyjnością gospodarki lokalnej okresu 2008-2018. Raport jednak potwierdza ogromny
potencjał intelektualny społeczności lokalnej, grupy wyposażone w projekty oparte na wiedzy,
dzieleniu się wiedzą wśród grup społecznych (seniorów), skuteczne wdrożenie programu
tożsamości lokalnej i narzędzi sieciowania.
Tabela 2. Zestawienie tabelaryczne obszarów funkcjonalnych 2018 z grupy porównawczej

Nazwa JST
Krosno i Jasło
Kraśnik
Gorlice
Mława
Cieszyn
Dębica
Jarosław
Sanok
Nowa Sól

Gospodarka
86
87
B/D
43
31
55
72
64
54

Jakość życia
88
24
B/D
2
92
93
69
86
50

Wiedza
41
98
B/D
68
44
57
44
48
93

Usieciowienie
25
96
B/D
99
42
54
53
85
89

Łącznie
63
94
B/D
52
50
72
62
88
89

Źródło: Raport Karola Wałachowskiego „Uciekające metropolie. Ranking 100 polskich miast”. Klub
Jagielloński, Kraków 2019.

W dalszej części opracowania dokonano analizy badanych wymiarów (gospodarczego, społecznego,
środowiskowego oraz innych) z uwzględnieniem wymienionych powyżej miast porównawczych.
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WYMIAR GOSPODARCZY
Kluczowym elementem diagnozy jest ocena sytuacji gospodarczej danego miasta. Analizie poddano
najważniejsze aspekty tego obszaru, czyli potencjał oraz konkurencyjność miasta Jasła, jego zasoby
rynku pracy, aktywność gospodarczą mieszkańców. Dokonano także charakterystyki podmiotów
gospodarczych działających na terenie miasta.
OBRAZ MIASTA W WYMIARZE GOSPODARCZYM NA TLE MIAST PODOBNYCH
Analizie poddano wskaźnik rozwoju Miasta Jasła w wymiarze gospodarczym. Miasto zanotowało na
przestrzeni lat 2014-2018 dynamiczny spadek (o 0,16) z poziomu wyjściowego 0,14 w 2014 roku do
poziomu docelowego -0,04 (2018). Skala oceny wskaźnika zawiera się w przedziale od 1,00 (poziom
maksymalny) do -1,00 (poziom minimalny). Oznacza to, iż w analizowanym okresie Jasło wkroczyło
w negatywne poziomy oceny i notuje ujemny trend dynamiki. Wyjątkiem w ocenie kondycji
gospodarczej jest Cieszyn, gdzie wyjściowa wartość wskaźnika wynosiła aż 0,73 i docelowo 0,65.
Miasto Cieszyn zanotowało spadek o 0,11 w ogólnej ocenie stanu gospodarki. W efekcie analizy
porównawczej miasto Cieszyn pomimo ujemnej dynamiki rozwoju jest wciąż liderem w grupie
porównawczej pod względem gospodarczym. Wartość wskaźnika oceny gospodarczej potwierdza
systematyczne osłabienie sytuacji gospodarczej w Jaśle na przestrzeni analizowanych 5 lat.
Rysunek 39. Wskaźnik rozwoju - wymiar gospodarczy
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Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Jasło zanotowało najwyższą ujemną dynamikę rozwoju gospodarczego -0,16. Spadki wartości
wskaźnika rozwoju gospodarczego, a tym samym ujemną dynamikę rozwoju gospodarczego
zanotowano poza Jasłem: w Gorlicach (dynamika ujemna o 0,15); w Cieszynie (dynamika ujemna
o 0,11); w Kraśniku (dynamika ujemna o 0,10); w Jarosławiu (dynamika ujemna o 0,08).
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Wskaźnik oceny gospodarczej potwierdza systematyczne osłabienie sytuacji gospodarczej w Jaśle
na przestrzeni analizowanych 5 lat. Niesie to ryzyko pogłębiania się negatywnych zjawisk w rozwoju
gospodarki lokalnej, tj.: bezrobocie, liczba podatników prowadzących indywidualną działalność
gospodarczą, czy docelowo spadek dochodów. Miasto Jasło na tle grupy porównawczej jest
obszarem o podwyższonym ryzyku, ponieważ dalsze pogłębianie się trendu ujemnej dynamiki grozi
załamaniem rozwoju gospodarczego (zapaścią gospodarczą) i utratą znaczenia Jasła jako centrum
rozwoju lokalnego. W efekcie analizy trendu z okresu 2014-2018 Jasło znajduje się na poniższej
macierzy
w sytuacji, gdzie notuje ujemną dynamikę rozwoju oraz ujemną ocenę końcową omawianego
wskaźnika.
Rysunek 40. Wskaźnik rozwoju - wymiar gospodarczy – porównanie miast

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Przyrosty wskaźnika rozwoju i dodatnią dynamikę rozwoju gospodarczego zanotowano: w Sanoku,
dynamika wzrostu o 0,07; w Dębicy, dynamika wzrostu o 0,15; w Mławie, dynamika wzrostu o 0,15.
Liderem w ocenie dodatniej rozwoju wskaźnika gospodarki jest Nowa Sól notująca dynamikę
dodatnią kondycji gospodarki o 0,33.
CHARAKTERYSTYKA MIASTA W WYMIARZE GOSPODARCZYM
Analizie poddano wskaźnik syntetyczny dla obszaru nr 2: Rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej. Jak
można zauważyć Miasto Jasło zanotowało na przestrzeni lat 2014-2018 znaczący spadek (o 0,26)
z poziomu wyjściowego -0,13 (2014) do poziomu docelowego -0,39 (2018). Oznacza to, iż
w analizowanym okresie Jasło wkroczyło w negatywne poziomy oceny i notuje ujemny trend
dynamiki. Wartość wskaźnika syntetycznego dla Obszaru 2: Rynku pracy i kwalifikacji siły roboczej
ukazuje słabnącą sytuację na rynku pracy w Jaśle na przestrzeni analizowanych 5 lat.
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Rysunek 41. Wskaźnik syntetyczny dla Obszaru nr 2: Rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej
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Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Gorszą dynamikę niż Jasło miały jedynie miasta: Jarosław (-0,33) i Kraśnik (-0,3). Spadki wartości
wskaźnika rynku pracy i kwalifikacji siły roboczej, a tym samym ujemną dynamikę rozwoju rynku
pracy zanotowano poza wyżej wymienionymi: w Mławie (dynamika ujemna 0,02) oraz Sanoku
(dynamika ujemna 0,08).
PODMIOTY GOSPODARCZE
Charakterystykę miasta Jasła w wymiarze gospodarczym rozpoczęto od przedstawienia liczby oraz
struktury podmiotów gospodarczych. Analizie poddano zakres czasowy od 2014 do 2019 roku. W
tych latach największą liczbę podmiotów gospodarczych odnotowano w 2017 roku (3 780). Należy
jednak nadmienić, że rok później liczba ta zmniejszyła się o 41 podmiotów i wynosiła 3 739. Od roku
2014 widoczny jest wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON
w mieście Jasło.
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Rysunek 42. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w Jaśle
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych: www.bdl.stat.gov.pl, dostęp: wrzesień
2020 r.

Dane ukazują, że w Jaśle dominują podmioty gospodarcze zaklasyfikowane jako pozostała
działalność. Zauważalny jest przyrost odsetka podmiotów z grupy przemysł i budownictwo.
Natomiast odsetek podmiotów z grupy rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo jest najmniejszy.
W latach 2014-2017 wynosił 0,5%, a w roku 2018 zmniejszył się o 0,1%.
Rysunek 43. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg grup rodzajów działalności PKD 2007 w Jaśle
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych: www.bdl.stat.gov.pl, dostęp: wrzesień
2020 r.

Dane dotyczące podmiotów gospodarczych według podziału PKD ukazują, że w Jaśle w 2019 roku
dominowały przedsiębiorstwa wpisane w Sekcję - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle (27,27%). W następnej kolejności odnotowano największy
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odsetek firm wpisujących się w Sekcję M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,06%)
oraz Sekcję F – Obiekty budowlane i roboty budowlane (9,22%).
Tabela 3. Podmioty wg sekcji PKD 2007 w 2019 roku

Sekcja PKD

%

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

0,43%

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie

0,29%

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe

9,06%

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

0,05%

Sekcja F - Obiekty budowlane i roboty budowlane

9,22%

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

27,27%

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa

5,44%

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

2,51%

Sekcja J - Informacja i komunikacja

3,01%

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

2,53%

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

3,41%

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

11,06%

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

2,05%

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

0,56%

Sekcja P - Edukacja

4,51%

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

7,70%

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

2,13%

Sekcja S - Pozostała działalność usługowa i Sekcja T Usługi gospodarstw Domowych

8,34%

Sekcja U - Organizacje I Zespoły Eksterytorialne

0,03%

0,37%

100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych: www.bdl.stat.gov.pl, dostęp: wrzesień
2020 r.

W następnej kolejności analizie poddano klasę wielkości podmiotów działających na terenie Jasła.
Wśród nich zdecydowanie dominują podmioty gospodarcze zatrudniające 0-9 pracowników.
Natomiast najmniejszy odsetek stanowią podmioty zatrudniające od 250 do 999 pracowników tj.
0,2%. Ich odsetek na przestrzeni wskazanego okresu nie zmienił się. W mieście Jasło nie odnotowuje
się podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 1000 pracowników.
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Rysunek 44. Podmioty gospodarki narodowej według klasy wielkości w Jaśle
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych: www.bdl.stat.gov.pl, dostęp: wrzesień
2020 r.

W Jaśle znajdują się siedziby oraz zakłady dużych przedsiębiorstw rozpoznawanych w skali
globalnej. Poniżej wskazano ich nazwy oraz profil działalności:
⇒ Grupa Nowy Styl – jedna z największych na świecie firm meblowych, firma z polskim
kapitałem, znana w skali globalnej,
⇒ Grupa Orion Engineered Carbons – jedna największych na świecie firm produkujących sadze
techniczne, firma z zagranicznym kapitałem, znana w skali globalnej,
⇒ POLWAX S.A. – jedna z największych w Europie firm specjalizujących się w przetwórstwie
parafin, firma z polskim kapitałem, znana w skali globalnej,
⇒ GAMRAT S.A. – jedna z największych w Polsce firm specjalizujących się w przetwórstwie
tworzyw sztucznych, firma z polskim kapitałem, znana w skali globalnej,
⇒ Grupa Tarkett - jedna z największych w Polsce firm specjalizujących się w przetwórstwie
tworzyw sztucznych, firma z polskim kapitałem, znana w skali globalnej,
⇒ Naturex S.A. – jedna z największych na świecie firm specjalizujących się w produkcji
naturalnych składników pochodzenia roślinnego, firma z zagranicznym kapitałem, znana
w skali globalnej,
⇒ Huta Szkła w Jaśle S.A. - jedna z największych w Polsce firm specjalizujących się w produkcji
szkła technicznego i witrażowego, firma z polskim kapitałem, znana w skali globalnej,
⇒ Fabryka Armatur Jafar S.A. - jedna z największych w Polsce firm specjalizujących się
w produkcji armatury przemysłowej, firma z polskim kapitałem, znana w skali globalnej.
Należy wskazać, iż w Jaśle znajdują się małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym rodzinne, o markach
identyfikowalnych w skali międzynarodowej, a nawet globalnej. Są to także perspektywiczne
podmioty aspirujące rozwojem w perspektywie 2050 roku.
Analiza danych zastanych oraz badania jakościowe FGI wśród przedstawicieli NGO, urzędników oraz
mieszkańców Jasła potwierdziły, że w mieście dominują dobrze rozwinięte małe i średnie
przedsiębiorstwa. Uczestnicy badań fokusowych zwrócili uwagę, że w Jaśle brak jest dużych
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przedsiębiorstw, oferujących satysfakcjonujące wynagrodzenie, które mogłyby wpłynąć na
ograniczenie odpływu młodych osób z miasta. Co więcej, przeprowadzone pogłębione wywiady IDI
z przedsiębiorcami, działającymi na terenie Jasła, ukazały, że respondenci upatrują szansy na rozwój
gospodarczy w tworzeniu obszarów inwestycyjnych przyciągających duże przedsiębiorstwa. Jednak
w ich opinii barierą takich działań jest brak dostępu do autostrady, która ma znaczenie przy wyborze
miejsca lokalizacji inwestycji przez duże firmy. Inne czynniki utrudniające prowadzenie działalności
gospodarczej w Jaśle to zdaniem badanych: trudny dostęp do wykwalifikowanej kadry. Badani
przedsiębiorcy podkreślili również pozytywne aspekty w działaniu władz samorządu na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle.
Analizie poddano także obszary inwestycyjne na terenie Jasła.
I. Strefa Aktywności Gospodarczej Jasło-Warzyce (SAG), to teren o powierzchni 256 ha na Osiedlu
Brzyszczki w Jaśle, ograniczony ulicami: Marszałka Piłsudskiego, Bieszczadzką, Fabryczną oraz
torami kolejowymi, z czego na działalność przemysłową wydzielono obszar 235 ha. Obszar Strefy
jest objęty przyjętymi przez Radę Miejską Jasła Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego.
Tabela 4. Mapa orientacyjna SAG w Jaśle

Źródło: dane UMJ

Struktura własnościowa obszaru jest następująca: podmioty gospodarcze: 56%, osoby prywatne:
39%, Miasto Jasło: 5%. Liczba podmiotów gospodarczych działających w obszarze SAG to 7.
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II. Obszar przemysłowy GAMRAT zajmuje 133 ha. Struktura własnościowa obszaru przedstawia się
następująco: podmioty gospodarcze stanowią 96%, osoby prywatne: 2%, Miasto Jasło: 2 %. Liczba
podmiotów gospodarczych działających w obszarze to około 20.
W Jaśle są dostępne 2 tereny inwestycyjne, będące własnością Miasta Jasła, znajdują się w dzielnicy
magazynowo-przemysłowej, inwestycje prowadzi MPGK.
Poddając analizie udział oferowanych terenów inwestycyjnych (3,926 ha) do całkowitego obszaru
stref aktywności gospodarczej (łącznie 368 ha obszaru przemysłowego) widoczny jest zdecydowany
deficyt – udział oferowanych obszarów do obszarów rzeczywistych wynosi tylko 1%. Analizując
rzeczywisty obszar przemysłowy oferowany w strefach można stwierdzić, iż jest on przygotowany
na około 2-3 przedsięwzięcia inwestycyjne, z czego jedno mikro-inwestycje (zgodnie z MPZP
minimalny obszar na realizację inwestycji na terenie Brzyszczki II wynosi 0,5 ha, co daje jedno
przedsięwzięcie w obszarze Warzyce 2), a drugie przedsięwzięcie może objąć 2 inwestycje, zależne
od warunków gruntowych i uzbrojenia i możliwości podziału. Obszar dzielnicy magazynowo
przemysłowej pozwala na ulokowanie 1-2 przedsięwzięć inwestycyjnych zależnych od warunków
gruntowych i uzbrojenia gruntu.
Rysunek 45. Widok na SAG w Jaśle

Źródło: zbiory UMJ
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W następnej kolejności analizie poddano także dane MRL, które dotyczą profilu sektorów
działalności przedsiębiorstw oraz wskazują na przewagę Jasła w grupie porównawczej w sektorze
kreatywnym oraz usługach doradczych i finansowych.
Na przestrzeni wskazanego okresu widać wzrost w udziale nowo zarejestrowanych podmiotów
sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem (w %) - średnia
trzyletnia. W 2014 roku średnia ta wynosiła 6,5%, natomiast w roku 2018 było to 7,28%. Wartości,
jakie osiąga Jasło są wyższe niż średnia w grupie porównawczej oraz mediana, odnotowuje się
niewielką ujemną dynamikę na poziomie -0,03. Porównując wskaźnik udziału nowo
zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów
ogółem (w %) - średnia trzyletnia wśród analizowanych miast, zauważyć należy, że tylko Nowa Sól
oraz Kraśnik cechują negatywne prawidłowości.
Rysunek 46. Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem
(w %) - średnia trzyletnia

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Dane dotyczące liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w sektorze usług
finansowych na 1000 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (sekcja K działalność finansowa
i ubezpieczeniowa) ukazują, iż sektor ten jest dobrze rozwinięty w Jaśle i stanowi o jego sile.
Pomimo spadku wartości na przestrzeni lat i negatywnej dynamice wzrostu (-0,87), Jasło
odnotowuje znacząco wyższe wartości wskaźnika w stosunku do średniej w grupie porównawczej
oraz mediany.
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Rysunek 47. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w sektorze usług finansowych na 1000 zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych (sekcja K działalność finansowa i ubezpieczeniowa)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Niższe procentowe wartości w odniesieniu do średniej i mediany w grupie porównawczej
odnotowuje się w przypadku odsetka osób zatrudnionych w usługach. Na przestrzeni lat widoczny
jest spadek tychże wartości. W 2014 roku procent zatrudnionych w usługach wynosił w Jaśle 28,9%,
natomiast w roku 2018 był o 0,92% niższy i osiągał wartość 27,98%. Dla omawianego wskaźnika
odnotowuje się ujemną dynamikę wzrostu wynoszącą -0,15. Sytuacja Jasła jest najgorsza
w porównywanej grupie, charakteryzuje się najwyższą ujemną dynamiką wzrostu (-0,15). Dodatnią
dynamikę odnotowuje się dla następujących miast: Kraśnik, Gorlice, Mława oraz Dębica.
Rysunek 48. Procent zatrudnionych w usługach

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

POTENCJAŁ I KONKURENCYJNOŚĆ LOKALNEJ GOSPODARKI
Analizie poddano także potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki oraz rynek pracy i sytuację
materialną mieszkańców.
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Gospodarka Jasła notuje wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na
1000 mieszkańców na poziomie 103-107 osób w okresie analitycznym 2014-2018. Wskaźnik jest
wyższy niż mediana, lecz niższy niż średnia w grupie porównawczej. W przypadku omawianego
wskaźnika odnotowuje się dodatnią dynamikę, wynoszącą 0,03.
Rysunek 49. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Wskaźnik ten w porównaniu z grupą porównawczą jest poniżej średniej o około 2 jednostki, zaś
w odniesieniu do mediany Jasło uplasowane jest o 1-2 jednostki powyżej. Miasto notuje dodatnią
dynamikę wskaźnika, mimo iż wzrost jest minimalny (dynamika 0,03). W nawiązaniu do ogólnej
oceny gospodarki zauważalny jest fakt, iż Cieszyn jest liderem w ujęciu wartości wskaźnika liczby
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców – aż 145 podmiotów
na 1000 mieszkańców. Wskaźnik osiągnięty przez Cieszyn jest więc aż o 37% wyższy od osiągniętego
przez Jasło. Dodatnią dynamikę notują także Mława, Jarosław i Nowa Sól. Regres w zakresie
dynamiki osiągnęły pozostałe obszary (w kolejności od najwyższego regresu) Cieszyn, Gorlice,
Sanok, Dębica i Kraśnik.
Wpływ na ocenę kondycji gospodarki lokalnej działalności gospodarczych z Jasła ma znaczący
przyrost wyrejestrowanych z REGON podmiotów na 1000 mieszkańców (średnie trzyletnia). Jasło
notuje tu wartości w przedziale 7,3 do 7,9 w 2018 roku. Jest to wartość bardzo zbliżona do średniej
w grupie referencyjnej (7,54) oraz do mediany (7,4).
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Rysunek 50. Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych z REGON na 1000 mieszkańców – średnia trzyletnia

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Jasło znajduje się w ujęciu wskaźnika w pozycji ujemnej dynamiki oraz ujemnej wartości
standaryzowanej. Niebezpieczny dla obszaru Jasła jest znaczący wzrost liczby zlikwidowanych
działalności w 2018 roku (7,94), co nastąpiło po trzech latach stabilizacji wskaźnika likwidacji
działalności (od 7,3 do 7,4). W konfrontacji ze wskaźnikiem liczby działalności zarejestrowanych
w REGON na 1000 mieszkańców osiągniętym w 2017 roku można domniemywać, iż przyrost
likwidacji działalności w 2018 roku to efekt krótkotrwale stworzonych działalności gospodarczych,
np. na skutek wykorzystania funduszy związanych z samozatrudnieniem. W konfrontacji wskaźnika
z poziomem dochodowości (przeanalizowanym w dalszej części) można zaryzykować stwierdzenie,
iż „premia za ryzyko” prowadzenia działalności była zbyt niekonkurencyjna do dochodów
z zatrudnienia. Co prawda, w 2017 roku liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych
w REGON na 1000 mieszkańców w porównaniu z 2016 rokiem wzrosła z 103 do 107. Po wypełnieniu
obowiązku 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności, część przedsiębiorców podjęła się
likwidacji prowadzonej działalności. Przyrost wskaźnika likwidacji działalności w przypadku dalszego
pogłębiania się niesie ryzyko zmniejszania dostępnych środków finansowych w gospodarce lokalnej
(skutek bezrobocia, zmniejszenia dochodów indywidualnych i lokalnych, ryzyko negatywnych
skutków demograficznych i społecznych).
AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA MIESZKAŃCÓW
Aktywność gospodarcza mieszkańców oraz dynamika likwidowanych działalności mogą wpłynąć na
osłabienie kondycji finansowej gospodarstw domowych i w efekcie budżetu miejskiego (wpływy
z PIT/CIT). W następnej kolejności omówiono zagadnienia z tym związane.
Wpływy Miasta Jasła z tytułu PIT na 1000 osób w wieku powyżej 18 lat znacząco rosną we
wskazanym okresie, lecz są one poniżej mediany i średniej dla miast porównawczych. W efekcie
dynamika wpływów z PIT jest ujemna. Wartość standaryzowana także jest ujemna. W grupie
porównawczej dodatnią wartość standaryzowaną oraz dodatnią dynamikę zanotowano tylko
w Cieszynie, Dębicy i Mławie. Pozostałe obszary podobnie jak Jasło zanotowały ujemną dynamikę
i ujemną wartość standaryzowaną.
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Rysunek 51. Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat - średnia trzyletnia

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

W przypadku poziomu dochodów w budżecie Miasta Jasła z CIT widoczny jest bardzo wysoki poziom
w porównaniu ze średnią i medianą miast porównawczych (ponad dwukrotnie wyższy niż mediana
i wartość średnia grupy porównawczej). Wskazuje to na fakt, iż podmioty odprowadzające CIT są
biegunami konkurencyjności. Oznacza to, iż stymulowanie nowych działalności płatników CIT jest
bardzo ważne.
Rysunek 52. Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z CIT przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat - średnia trzyletnia

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Dokonano także pogłębionej analizy struktury podatników w mieście Jasło. Łączna liczba
podatników w Jaśle zmalała na przestrzeni 2016-2018 roku z 22 821 osób do 22 665 osób, co w
efekcie dało spadek o 0,7% w ujęciu dynamiki. Zidentyfikowano dominującą liczbę osób
generujących dochody z tytułu umowy o pracę oraz świadczeń emerytalno-rentowych. Dynamika
zmian osób generujących dochody z umów o pracę wzrasta o ponad 3% w analizowanym okresie
2016-2018. Dynamika zmian liczby podatników generujących dochody z emerytur i rent w Jaśle
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spada o prawie 10%. Wskazana dynamika liczby podatników emerytów/rencistów została
skonfrontowana z rzeczywistą liczbą osób aktywnych ekonomicznie w wieku emerytalnym, gdzie
zanotowano przyrost w dynamice, wynoszący 18%. W efekcie może to oznaczać kontynuację pracy
zarobkowej przez osoby, które nabyły prawa emerytalne. Podatnicy generujący dochody na
podstawie umów cywilnoprawnych stanowią trzecią siłę w mieście. Maleje dynamicznie liczba osób
korzystający ze wsparcia socjalnego (inne źródła), stanowią oni czwartą grupę podatników. Osoby
prowadzące działalność gospodarczą stanowią piątą w kolejności grupę podatników, zaś liczba osób
prowadzących działalność (dochodową i niedochodową) wzrosła o 3,93%. Szóstą grupę podatników
stanowią podatnicy prowadzący działalność autorską. Ich niski udział i ogólny spadek liczby osób
posiadających dochody z praw autorskich, czyli osób z maksymalnym poziomem kreatywności
zawodowej, wynika wprost z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (Dz.U. z 27.10.2017 poz. 2175). Dane ukazują, iż następuje ubytek osób generujących
dochody pasywne (najem i dzierżawa) z dynamiką ujemną powyżej 16%, ich udział stanowi niecałe
1% podatników. Działalność rentierska jest bowiem przykładem dywersyfikacji źródeł przychodu
oraz potwierdza gromadzenie majątku przez społeczność lokalną.
Tabela 5. Struktura podatników w Jaśle

WSKAŹNIKI

2016

2017

2018

różnica

dynamika

Łączna liczba podatników

22821

22599

22665

-156

-0,68%

- podatnicy umowa o pracę

10502

10702

10853

351

3,34%

- podatnicy emeryci i renciści

4390

4142

3966

-424

-9,66%

- podatnicy umowy zlecenie i o dzieło

3043

2982

3119

76

2,50%

- podatnicy inne źródła

2701

2538

2542

-159

-5,89%

- podatnicy działalność gospodarcza dochodowa

1721

1758

1756

35

2,03%

- podatnicy działalność gospodarcza strata
podatkowa
- podatnicy działalność autorska
- podatnicy najem dzierżawa
- podatnicy uzyskujący dochody z tytułu odpłatnego
zbycia
- podatnicy działalność nierejestrowana

262

253

267

5

1,91%

273
187
4

308
166
3

256
157
6

-17
-30
2

-6,23%
-16,04%
50,00%

0

0

10

10

b/d

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

Analizie poddano także strukturę podatników w odniesieniu do grupy porównawczej. Jasło notuje
minimalną dynamikę ujemną łącznej liczby podatników na poziomie -1%, ujemną dynamikę
zanotowano także w Kraśniku i Gorlicach (-1%). Pozostałe obszary notują przyrost dynamiki liczby
podatników z dominującą pozycją Mławy. W ujęciu liczebnym (wartości bezwzględne) liderem jest
Dębica, notująca ponad 40% większą liczbę podatników niż Jasło.
Tabela 6. Struktura podatników - porównanie miast

WSKAŹNIKI - łączna liczba podatników

2016

2017

2018

różnica

dynamika

Jasło

22 821

22 599

22 665

-156

-0,68%

Kraśnik

20 753

20 314

20 703

-50

-0,24%

Gorlice

18 180

18 327

17 969

-211

-1,16%

Mława

22 507

23 004

24 949

2 442

10,85%
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WSKAŹNIKI - łączna liczba podatników

2016

2017

2018

różnica

dynamika

Cieszyn

25 281

25 074

25 819

538

2,13%

Dębica

32 034

32 035

32 177

143

0,45%

Jarosław

24 836

24 985

25 122

286

1,15%

Sanok

24 831

24 604

24 887

56

0,23%

Nowa Sól

26 245

26 112

26 944

699

2,66%

średnia

24 165

24 117

24 582

-

-

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

W następnej kolejności dokonano analizy struktury podatników prowadzących działalność
gospodarczą dochodową i niedochodową w Jaśle. Osoby aktywne zawodowo stanowią aż 71%
podatników. Przez pojęcie aktywnych zawodowo rozumiane jest posiadanie dochodów z umów
o pracę, umów cywilnoprawnych, działalności gospodarczej, działalności autorskiej, najmu
i dzierżawy. Trend przyrostu ich udziału zmieniał się na przestrzeni okresu 2016-2018 z 69% do
71,2% docelowo, a ogólna ich liczba zwiększyła się o 415 podatników. Docelowo maleje także liczba
osób pasywnych zawodowo (emeryci i renciści oraz beneficjenci świadczeń społecznych), z
udziałem 31,1% podatników w 2016, 29,6% w 2017 i docelowo 28,7% w 2018. Ich spadek liczebny
na przestrzeni okresu 2016-2018 wynosi aż 583 podatników (dynamika -15,55%). Wskazana
powyżej liczba podatników Jasła posiadających źródła finansowe pochodzące z umowy o pracę oraz
umowy zlecenie/o dzieło wraz z działalnością gospodarczą zanotowały dodatnią dynamikę wartości
(9,77%). Jest to pozytywny trend, który jednak nie jest pobudzany, między innymi poprzez
aktywizację działalności gospodarczej będącej źródłem samo zatrudnienia lub pracy najemnej.
Tabela 7. Struktura podatników prowadzących działalność gospodarczą dochodową i niedochodową w Jaśle

2016

2017

2018

różnica

dynamika

Łączna liczba podatników

WSKAŹNIKI

22821

22599

22665

-156

-0,68%

w tym podatnicy umowa o pracę
w tym podatnicy emeryci i renciści
w tym podatnicy umowy zlecenie i o dzieło
w tym podatnicy inne źródła
w tym podatnicy działalność gospodarcza
w tym podatnicy działalność autorska
w tym podatnicy najem dzierżawa
w tym liczba podatników uzyskujących dochody z
tytułu odpłatnego zbycia
w tym podatnicy działalność nierejestrowana

46,02%
19,24%
13,33%
11,84%
7,54%
1,20%
0,82%
0,01%

47,36%
18,33%
13,20%
11,23%
7,78%
1,36%
0,73%
0,01%

47,88%
17,50%
13,76%
11,22%
7,75%
1,13%
0,69%
0,03%

351
-424
76
-159
35
-17
-30
2

3,34%
-9,66%
2,50%
-5,89%
3,93%
-6,23%
-16,04%
50,00%

0,00%

0,00%

0,04%

10

b/d

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

Pogłębioną analizę przeprowadzono także w zakresie przychodów podatników i osób prawnych,
wykazując tym samym potencjalny strumień pieniądza w gospodarce lokalnej. Widoczna jest
sytuacja, iż dynamika łącznego strumienia przychodów osób prawnych jest pięciokrotnie niższa niż
dynamika przyrostu przychodu podatników. Oznacza to, iż osoby prawne generują stabilizację
przychodów, zaś podatnicy ich dynamiczny rozwój.
Tabela 8. Przychody podatników i osób prawnych w Jaśle

WSKAŹNIKI – dane w tys. zł
Łączna kwota przychodów podatników
ze wszystkich źródeł

2016
1785 721,18

2017
1882261,08

56

2018
2074792,92

różnica
289071,74

dynamika
16,19%
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WSKAŹNIKI – dane w tys. zł
Łączna kwota przychodów (niezależnie
z jakiego tytułu) - osoby prawne
SUMA

2016
2448 497,94

2017
2387768,50

2018
2532985,93

różnica
84487,99

4234 219,12

4270029,58

4607778,86

373559,73

dynamika
3,45%

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

Jasło w zestawieniu tabelarycznym przedstawia się jako obszar, gdzie notuje się łączny strumień
pieniądza dostępny w gospodarce lokalnej znacznie poniżej średniej. Najmniejszy wartościowo
strumień pieniądza w gospodarce lokalnej zanotowano w Kraśniku, najwyższy zaś w Mławie.
Tabela 9. Suma przychodów miast porównawczych

suma przychodów
dane w tys. zł
Jasło

2016

2017

2018

różnica

4 234 219,12

4 270 029,58

4 607 778,86

373 559,73

Kraśnik

2 541 379,40

2 703 540,39

2 867 688,28

326 308,87

Gorlice

2 717 433,98

2 770 079,40

3 169 267,95

451 833,97

Mława

9 417 196,01

12 367 826,90

13 605 481,24

4 188 285,23

Cieszyn

7 186 196,85

7 862 012,07

9 229 509,39

2 043 312,54

Dębica

6 816 146,94

7 461 458,58

8 035 878,60

1 219 731,66

Jarosław

4 003 966,73

4 201 415,75

4 265 618,44

261 651,71

Sanok

4 038 795,90

5 073 805,72

4 425 084,06

386 288,16

Nowa Sól

5 730 253,43

6 102 611,56

6 675 515,99

945 262,56

średnia

5 187 287,60

5 868 086,66

6 320 202,54

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

Dla oceny efektywności poszczególnych grup podatników zestawiono ich strukturę liczebną
i strukturę ich dochodów. Grupy najwyższej wydajności budowania dochodu w gospodarce lokalnej
Jasła stanowią podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i pracownicy najemni. Pozostałe
grupy generuje znacznie niższe dochody niż stanowi ich udział w liczbie podatników ogółem. Należy
tu zwrócić uwagę szczególnie na grupę emerytów i rencistów, stanowiącą drugą co do wielkości
i udziału grupę podatników.
Tabela 10. Struktura liczebna oraz struktura dochodów grup podatników w Jaśle

WSKAŹNIKI

2016

2017

2018

różnica

dynamika

Łączna liczba podatników

22821

22599

22665

-156

-0,68%

781 744,71

858 769,97

923 552,34

141 807,62

18,14%

46,02%
61,82%

47,36%
59,50%

47,88%
59,12%

351
61 080 803,17

3,34%
15,20%

19,24%
16,68%

18,33%
16,37%

17,50%
16,60%

-424
21 603 281,14

-9,66%
19,93%

13,33%

13,20%

13,76%

76

2,50%

3,30%

3,18%

3,36%

4 866 218,74

22,70%

11,84%
1,98%

11,23%
1,75%

11,22%
1,61%

-159
-305 486,53

-5,89%
-2,37%

Łączna kwota dochodów
podatników ze wszystkich źródeł
tys. PLN
w tym podatnicy umowa o pracę
- kwota dochodów z tytułu
stosunku pracy
w tym podatnicy emeryci i renciści
- kwota dochodów z tytułu
emerytury i renty
w tym podatnicy umowy zlecenie i
o dzieło
- kwota dochodów z tytułu umów
zlecenia i dzieło
w tym podatnicy inne źródła
- kwota dochodów z innych źródeł
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WSKAŹNIKI

2016

2017

2018

różnica

dynamika

w tym podatnicy działalność
gospodarcza
- kwota dochodów z działalności
gospodarczej
w tym podatnicy działalność
autorska
- kwota dochodów z tytułu praw
autorskich
w tym podatnicy najem dzierżawa
- kwota dochodów z tytułu najmu i
dzierżawy

7,54%

7,78%

7,75%

35

3,93%

15,72%

18,73%

18,98%

46 410 198,58

45,41%

1,20%

1,36%

1,13%

-17

-6,23%

0,28%

0,30%

0,18%

-411 383,05

-22,89%

0,82%
0,22%

0,73%
0,17%

0,69%
0,15%

-30
-270 914,86

-16,04%
-18,84%

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

Następna tabela przedstawia Jasło jako obszar z dochodami indywidualnych pozarolniczych
działalności gospodarczych znacznie poniżej średniej. Najwyższy poziom dochodowości notuje
Mława. Wynik Jasła stanowi około 60% dochodowości lidera. Pozytywny w analizie jest trend
wzrostu dochodu w całym analizowanym okresie w Jaśle w dynamice aż 49,2%. Poziomy
przeciętnego dochodu indywidualnej pozarolniczej działalności gospodarczej poniżej średniej dla
wszystkich miast zanotowano w Jaśle, a także w Kraśniku, Jarosławiu i Sanoku.
Tabela 11. Kwoty dochodów indywidualnych pozarolniczych działalności gospodarczych – porównanie miast

WSKAŹNIK - Łączna kwota dochodów na przedsiębiorstwo

2016

2017

2018

Jasło

47 443,10

64 474,35

70 777,65

Kraśnik

59 112,19

63 399,34

61 376,63

Gorlice

63 679,02

80 728,49

88 029,86

Mława

83 158,05

109 329,19

110 006,16

Cieszyn

67 446,72

72 743,58

78 422,76

Dębica

73 661,94

81 319,36

93 445,15

Jarosław

56 757,54

66 365,88

75 796,45

Sanok

58 111,70

60 223,42

69 968,42

Nowa Sól

69 356,54

74 190,53

83 995,91

średnia

64 302,98

74 752,68

81 313,22

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce
narodowej x 12 miesięcy

48 660,00

51 156,00

53 316,00

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

Dla uwypuklenia przeciętnej dochodowości indywidualnej pozarolniczej działalności należy
zestawić przeciętny dochód z kwotą rocznego wynagrodzenia brutto w gospodarce i wykazać
nadwyżkę nad wskazanym dochodem płynącym z umowy o pracę. Na podstawie przedstawionych
danych stwierdzić można, iż opłacalność przeciętnego przedsiębiorstwa prowadzącego
pozarolniczą działalność gospodarczą w porównaniu ze średnią krajową (nadwyżka średniego
dochodu na przedsiębiorstwo w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w gospodarce) jest na
bardzo niskim poziomie (do 20 tys. zł). Poziom nadwyżki przeciętnego dochodu nad średnim
wynagrodzeniem rocznie pomiędzy kwotą 20 tys. zł rocznie a ok. 40 tys. zł generowany jest
w Gorlicach, Cieszynie, Dębicy, Jarosławiu i Nowej Soli. Jest to poziom określony jako dochód
„godziwy” do ponoszonego ryzyka gospodarczego. Dochody przeciętne płynące z indywidualnej
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pozarolniczej działalności gospodarczej stanowiące nadwyżkę nad średnim wynagrodzeniem
w ujęciu rocznym w kwocie przekraczającej 40 tys. zł notowane są w Mławie.
Tabela 12. Łączna kwota dochodów na przedsiębiorstwo – średnie wynagrodzenie x 12 - porównanie miast

WSKAŹNIK - Łączna kwota dochodów na przedsiębiorstwo – średnie
wynagrodzenie x 12
Jasło

2016

2017

2018

-1 216,90

13 318,35

17 461,65

Kraśnik

10 452,19

12 243,34

8 060,63

Gorlice

15 019,02

29 572,49

34 713,86

Mława

34 498,05

58 173,19

56 690,16

Cieszyn

18 786,72

21 587,58

25 106,76

Dębica

25 001,94

30 163,36

40 129,15

Jarosław

8 097,54

15 209,88

22 480,45

Sanok

9 451,70

9 067,42

16 652,42

Nowa Sól

20 696,54

23 034,53

30 679,91

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

W dalszym etapie oceny pogłębiono także analizę jakościową płatników podatku CIT w mieście Jasło
(osób prawnych). Miasto Jasło na tle grupy porównawczej w zakresie liczby podmiotów
posiadających osobowość prawną znajduje się poniżej średniej wynoszącej 488 podmiotów, gdzie
w Jaśle zanotowano wynik 412 podmiotów. Liderem jest Nowa Sól (821) i Cieszyn (732). Wskaźniki
liczebne powyżej średniej utrzymują: Jarosław (516) i Sanok (505). Miasta uplasowane poniżej
średniej liczby zarejestrowanych podmiotów z osobowością prawną, to poza Jasłem (412), Kraśnik
(344), Gorlice (355), Mława (332), Dębica (378).
Tabela 13. Łączna liczba podmiotów posiadających osobowość prawną - porównanie miast

Łączna liczba podmiotów posiadających osobowość prawną

2016

2017

2018

różnica

Jasło

403

414

412

9

Kraśnik

334

349

344

10

Gorlice

337

358

355

18

Mława

306

328

332

26

Cieszyn

749

743

732

-17

Dębica

444

470

378

-66

Jarosław

496

534

516

20

Sanok

488

513

505

17

Nowa Sól

834

839

821

-13

średnia

488

505

488

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

Należy stwierdzić, iż przeciętne przychody wygenerowane przez podmiot posiadający osobowość
prawną w Jaśle znajduje się poniżej średniej dla grupy referencyjnej. Liderem w zakresie
przeciętnego przychodu jest Mława. Lepsze wartości w odniesieniu do średniej notuje Dębica.
Pozostałe obszary grupy porównawczej notują średnie przychody znacznie poniżej średniej, poza
Cieszynem uplasowanym w wartościach bliskich przeciętnej. Należy także wskazać, iż dynamika
zmian w Jaśle, Jarosławiu i Sanoku jest najniższa (1-8%). Dynamikę dwucyfrową wzrostu
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zanotowano w Mławie i Dębicy (po 41%), Cieszynie (36%), Kraśniku i Nowej Soli (po 18%), Gorlicach
(11%).
Tabela 14. Średni przychód na podmiot posiadający osobowość prawną - porównanie miast

Średni przychód na podmiot posiadający
osobowość prawną PLN
Jasło

2016

2017

2018

różnica

6 075 677,26

5 767 556,77

6 148 024,10

72 346,84

Kraśnik
Gorlice

2 414 054,54
3 750 066,93

2 685 442,96
3 334 109,74

2 851 073,33
4 176 426,14

437 018,79
426 359,21

Mława

23 218 146,87

29 705 191,73

32 814 071,76

9 595 924,89

Cieszyn

6 636 170,09

7 373 259,93

9 043 400,74

2 407 230,65

Dębica
Jarosław

8 838 789,88
4 072 280,89

9 329 830,60
3 885 534,91

12 441 157,50
4 185 130,40

3 602 367,62
112 849,51

Sanok
Nowa Sól

4 321 795,39
5 148 215,24

5 939 532,62
5 453 794,91

4 652 494,76
6 075 448,91

330 699,37
927 233,67

średnia

7 163 910,79

8 163 806,02

9 154 136,41

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

ZASOBY RYNKU PRACY
Ocenę rynku pracy przeprowadzono na podstawie analizy dostępności zasobów ludzkich
(potencjału rynku pracy) rozumianego różnicą liczby mieszkańców w wieku 10-24 i 50-64 na 1000
mieszkańców gminy i pogłębionych analiz zastępowalności w podaży pracy, strukturze aktywności
gospodarczej młodych.
W Jaśle na przestrzeni lat 2014-2018 zanotowano wzrost deficytu zasobów ludzkich w wieku 10-24
w stosunku do grupy wchodzącej w wiek emerytalny 50-64 na 1000 mieszkańców, którego wartość
corocznie przekracza 70 osób. Wynik osiągnięty przez Jasło przekracza o ponad 5 osób/1000
mieszkańców gminy medianę i średnią miast referencyjnych, wynoszące odpowiednio ok. 65-67
osób. Analiza wykazuje ujemną dynamikę wartości wskaźnika, co oznacza systematyczne
pogarszanie się sytuacji w mieście pod względem potencjału pracowników z młodego pokolenia.
Podobną negatywną sytuację notuje Dębica. Pozostałe obszary grupy porównawczej znajdują się w
przeciętnej sytuacji (Kraśnik, Jarosław, Mława) lub notują poprawę dostępności potencjału
pracowników. Kolejne zestawienie wskazuje, iż obszar Jasła notuje ryzyko radykalnego ubytku
potencjału pracowniczego w zakresie zastępowalności pokoleniowej 10-24 do 50-64. Wynik
zanotowany przez Sanok (-77,2), Jasło (-76,6), Gorlice (-76,3) i Dębicę (-73,8) znacznie przekraczają
medianę i średnią.
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Rysunek 53. Różnica liczby mieszkańców w wieku 10-24 i 50-64 lat na 1000 mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

W następnej kolejności dokonano analizy w zakresie rynku pracy – zmiany potencjału siły roboczej
– zastępowalności w grupie przedemerytalnej/przedprodukcyjnej. Dane zostały zestawione dla
roku 2018. Tabela wskazuje, iż we wszystkich analizowanych obszarach istnieje radykalny,
postępujący ubytek siły nabywczej młodego pokolenia w relacji z wiekiem przedemerytalnym
mieszkańców, zarówno młodego pokolenia w wieku przedprodukcyjnym (szerokiego grona w wieku
10-24 w relacji do szerokiego grona 50-64) jak i zawężonej grupy 20-24 w relacji do 60-64.
Tabela 15. Zmiana liczby ludności w wieku 10-24 i 50-64 oraz 20-24 i 60-64

Nazwa JST
Jasło
Kraśnik
Gorlice
Mława
Cieszyn
Dębica
Jarosław
Sanok
Nowa Sól
Średnia

Zmiana liczby ludności w
wieku 10-24 i 50-64
-2660
-2166
-2105
-1627
-2266
-3380
-2319
-2899
-2360
-2 420

Zmiana liczby ludności
w wieku 20-24 i 60-64
-898
-994
-1079
-574
-1117
-1384
-1204
-1489
-1259
-1 111

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

W zakresie szerokiej grupy porównawczej w wieku 10-24 w relacji do 50-64 największy problem
z zastępowalnością ma Dębica, która przekracza o 40% średnią grupy porównawczej. Powyżej
średniej uplasowały się także Sanok i Jasło. Najkorzystniejszą sytuację demograficzną (aczkolwiek
wciąż wykazującą deficyt) zanotowano w Mławie z deficytem pokoleniowym na poziomie -1627 do
średniej, która wynosi 2420. Analiza zawężonego deficytu pokoleniowego ludzi w wieku 20-24 w
relacji do 60-64 wykazuje, iż przy średniej wynoszącej -1111 osób, sytuacja negatywna widoczna
jest w Sanoku (-1489), Dębicy (-1384), Nowej Soli (-1259), Jarosławiu (-1204) i Cieszynie (-1117).
Pozostałe miasta grupy porównawczej notują wskaźniki poniżej średniej, gdzie Jasło wykazało
deficyt -898 osób, a najlepszy wynik osiągnęła Mława z notą -574, czyli prawie dwukrotnie niższą
niż średnia.
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Weryfikując dane liczbowe w ujęciu struktury widoczny jest następujący trend – rezygnacja
młodych z podejmowania prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz pracy najemnej na
podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Dodatkowo widoczna jest bardzo duża
aktywność osób w wieku emerytalnym.
Tabela 16. Aktywność mieszkańców Jasła wg grup wieku

Liczba osób młodych
UDZIAŁ liczby podatników uzyskujących dochody z umowy o pracę
UDZIAŁ liczby podatników prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
UDZIAŁ liczby podatników uzyskujących dochody z umowy o zlecenie/dzieło
Liczba osób w wieku przedemerytalnym
UDZIAŁ liczby podatników uzyskujących dochody z umowy o pracę
UDZIAŁ liczby podatników prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
UDZIAŁ liczby podatników uzyskujących dochody z umowy o zlecenie/dzieło
Liczba osób w wieku emerytalnym
UDZIAŁ liczby podatników uzyskujących dochody z umowy o pracę
UDZIAŁ liczby podatników prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
UDZIAŁ liczby podatników uzyskujących dochody z umowy o zlecenie/dzieło

2016
1618
53,2%
4,7%
42,1%
1391
69,4%
13,1%
17,5%
917
45,1%
26,8%
28,0%

JASŁO
2017
1675
54,7%
4,1%
41,3%
1443
69,8%
13,2%
17,0%
1003
46,5%
25,5%
28,0%

2018
1717
52,4%
3,4%
44,2%
1488
71,5%
12,2%
16,3%
1087
46,1%
25,1%
28,8%

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

Odnosząc powyższą sytuację do miast porównawczych można zauważyć, iż młode pokolenie
rzadziej jest zainteresowane podejmowaniem ryzyka gospodarczego, co może wynikać z poziomu
dochodowości i tzw. premii za ryzyko działalności gospodarczej. Poniższe dane są zdefiniowane na
podstawie statystyk 2018 roku. Na podstawie tabeli można stwierdzić, iż różnice w udziale
prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w grupie porównawczej są na poziomie
nieprzekraczającym 1,5%.
Tabela 17. Aktywność mieszkańców wg grup wieku - porównanie miast

Jasło
Kraśnik
Gorlice
Mława
Cieszyn
Dębica
Jarosław
Sanok
Nowa Sól
Średnia

UDZIAŁ młodych
podatników uzyskujących
dochody z umowy o pracę

UDZIAŁ młodych
podatników prowadzących
indywidualną działalność
gospodarczą

52,4%
51,1%
56,5%
49,1%
55,1%
54,8%
55,5%
55,2%
59,3%
54,3%

3,4%
2,9%
3,7%
2,4%
2,4%
2,6%
3,9%
2,7%
3,1%
3,0%

UDZIAŁ młodych
podatników uzyskujących
dochody z umowy
zlecenia/
o dzieło
44,2%
46,1%
39,8%
48,5%
42,4%
42,5%
40,6%
42,1%
37,6%
42,6%

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

W następnej kolejności przeprowadzono analizę pogłębioną obszaru zasobów pracy (rynek pracy)
w części siła robocza dla roku 2018.
Na podstawie powyższych danych stwierdzono, iż udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności
ogółem w Jaśle znajduje się na wysokim poziomie w odniesieniu do średniej wszystkich miast
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(59,9%). Najwyższy wskaźnik ma Mława (61,5%), w następnej kolejności Jasło (61,3%) oraz Dębica
(61,1%). Najniższy wskaźnik zanotowano w Cieszynie (58,1%) oraz Nowej Soli (58,2%). Konfrontacja
wskaźnika z liczbą osób w wieku przedemerytalnym wskazuje, jaka jest potencjalna grupa osób
odchodzących z rynku pracy w perspektywie 5 lat. Najwyższy wskaźnik notują Gorlice (8,1%) oraz
Sanok (7,8%), najniższy zaś Kraśnik (7,1%) i Cieszyn (7,1%) oraz Jarosław (7,3%) i Nowa Sól (7,3%).
Tabela 18. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku – porównanie miast

Jasło
Kraśnik
Gorlice
Mława
Cieszyn
Dębica
Jarosław
Sanok
Nowa Sól
Średnia

Liczba
ludności
ogółem

Liczba ludności
w wieku
produkcyjnym

35192
34 539
27 597
31 234
34 613
45 817
37 690
37 577
38 843
35 900

21 572,00
20 491,00
16 331,00
19 216,00
20 095,00
27 998,00
22 640,00
22 704,00
22 592,00
21 515

Udział ludności
w wieku
produkcyjnym w
liczbie ludności
ogółem
61,3%
59,3%
59,2%
61,5%
58,1%
61,1%
60,1%
60,4%
58,2%
59,9%

Liczba kobiet
w wieku 55-59 i
mężczyzn w wieku
60-64

Udział ludności
w wieku
przedemerytalnym
w liczbie ludności ogółem

2 658,00
2 446,00
2 232,00
2 328,00
2 459,00
3 537,00
2 733,00
2 920,00
2 823,00
2 682

7,6%
7,1%
8,1%
7,5%
7,1%
7,7%
7,3%
7,8%
7,3%
7,5%

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

Pogłębiono analizę w zakresie struktury zatrudnienia u lokalnych pracodawców. Poniższa tabela
wskazuje, iż według stanu na 2018 rok w Jaśle ponad 50% pracowników zatrudnionych było
u lokalnego pracodawcy. Średni udział w grupie porównawczej wynosi 55,9%. Liderem w zakresie
zatrudnienia u lokalnego pracodawcy jest Nowa Sól (73,4%), Kraśnik (69,1%) i Mława (65,6%).
Najniższą strukturę zatrudnienia u lokalnego pracodawcy wykazują Gorlice (46%) i Sanok (47,8%).
Tabela 19. Struktura zatrudnienia u lokalnych pracodawców - porównanie miast

Jasło
Kraśnik
Gorlice
Mława
Cieszyn
Dębica
Jarosław
Sanok
Nowa Sól
Średnia

Liczba ludności
w wieku
produkcyjnym

średniomiesię
czne
zatrudnienie

Liczba podatników
(mieszkańców)
uzyskujących dochód u
pracodawcy lokalnego

21 572
20 491
16 331
19 216
20 095
27 998
22 640
22 704
22 592
21 515

12 686,67
9 635,33
10 067,17
11 357,67
14 574,42
19 921,17
13 951,00
18 291,42
11 478,58
13 551,49

6 363,00
6 654,00
4 635,00
7 451,00
7 411,00
10 077,00
6 919,00
8 748,00
8 426,00
7 409,33

udział
zatrudnionych u
lokalnego
pracodawcy w
średniomiesięczny
m zatrudnieniu
50,2%
69,1%
46,0%
65,6%
50,8%
50,6%
49,6%
47,8%
73,4%
55,9%

udział
zatrudnionych u
lokalnego
pracodawcy w
liczbie ludności
produkcyjnej
29,5%
32,5%
28,4%
38,8%
36,9%
36,0%
30,6%
38,5%
37,3%
34,3%

Źródło: https://monitormiasta.pl, dostęp: sierpień 2020 r.

Analizie poddano także zagadnienie bezrobocia oraz poziom nakładów inwestycyjnych na
mieszkańca.
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Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w Jaśle ulokowane jest poniżej średniej i mediany
grupy porównawczej z ujemną dynamiką i wartością standaryzowaną. W roku 2018 w Jaśle
notowano przeciętne wynagrodzenie brutto na poziomie 3813,37 zł.
Rysunek 54. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Najwyższy poziom wynagrodzeń zanotowano w Nowej Soli (4174,69 zł), a najniższy w Mławie
(3811,03 zł), zła sytuacja jest także w Kraśniku (3691,03 zł) i Gorlicach (3594,66 zł), gdzie zarówno
wartość standaryzowana jak i dynamika jest na dość wysokim ujemnym poziomie.
W Jaśle widoczny jest bardzo niski poziom ofert pracy na 1000 mieszkańców, znacznie (niemal 3
krotnie) mniejszy niż średnia i mediana grupy porównawczej. Najwięcej ofert pracy jest w Cieszynie,
który dodatkowo notuje pozytywną, dodatnia dynamikę w tym zakresie. Jasło charakteryzuje
stosunkowo stała tendencja na poziomie mieszczącym się w przedziale 0,2-0,5. Rosną możliwości
i dostęp do różnych form kształcenia, a także świadomość i dążenie do zdobycia wykształcenia
choćby „na papierze”, co przekłada się na proporcjonalne, stałe zmniejszanie się liczby osób
bezrobotnych z wykształceniem podstawowym. Jasło w tym zakresie jest poniżej średniej i mediany,
w 2018 roku osiągając poziom 8,2. Wysoki poziom (w okolicach 12) notują jedynie Kraśnik i
Jarosław, dodatnia wartość standaryzowana i stosunkowo duża dodatnia dynamika widoczna jest
w przypadku Nowej Soli. Pozostała część grupy porównawczej przejawia dodatnią wartość
standaryzowana przy ujemnej dynamice. Jasło wraz z Jarosławiem i Kraśnikiem przoduje w liczbie
osób bezrobotnych powyżej roku w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym. W tym zakresie
w Jaśle osiągany jest wskaźniki powyżej zarówno średniej, jak i mediany grupy porównawczej.
Następnie analizie poddano zagadnienie bezrobocia. Stopę bezrobocia przedstawiono dla powiatu
jasielskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski. Analizie poddano lata od 2016 do 2020 roku
(stan na koniec VI). Zauważyć można, że na przestrzeni wskazanego czasu stopa bezrobocia
rejestrowanego w Polsce, województwie oraz powiecie malała. W 2020 roku widoczny jest wzrost
stopy bezrobocia dla wszystkich jednostek, na co wpływa aktualna sytuacja na rynku pracy
spowodowana pandemią COVID – 19. Jednak należy nadmienić, że stopa bezrobocia w
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województwie podkarpackim oraz powiecie jasielskim jest wyższa niż stopa bezrobocia
rejestrowanego w kraju.
Rysunek 55. Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) - analiza porównawcza
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Jaśle, Banku Danych Lokalnych:
www.bdl.stat.gov.pl, dostęp: wrzesień 2020 r.

Zdecydowanie więcej w Jaśle niż w analizowanej grupie jest bezrobotnych absolwentów, a więc
ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy. Wskaźniki Jasła w tym zakresie są powyżej średniej
i mediany grupy. Gorsza sytuacja jest jedynie w Kraśniku i Jarosławiu. Widoczna jest duża
dysproporcja w analizowanej grupie porównawczej w zakresie liczby zarejestrowanych
bezrobotnych na 1000 mieszkańców. Jasło znajduje się powyżej średniej i mediany, ale z tendencją
spadkową. Dość duży spadek widoczny w latach 2016 i 2017, natomiast w roku 2018 wystąpił
spadek jedynie o kilka punktów procentowych. Częściowo sytuacja ta wynika ze zmian prawnych w
zakresie rejestracji osób bezrobotnych i wykreślania części z nich z rejestru w związku z
niepodejmowaniem pracy zgodnej z ofertą urzędów pracy, a także z ułatwionym dostępem do
zagranicznych rynków pracy. W tym zakresie należy także zwrócić uwagę na zjawisko szarej strefy
oraz bezrobocia „na papierze”, a także wpływu programu 500+ na liczbę osób bezrobotnych. Zwraca
się także uwagę na bardzo dużą liczbę młodych osób bezrobotnych (do 25 roku życia) - powyżej
średniej i mediany grupy oraz zauważalny wzrost w 2018 r., po wyraźnie zaznaczającej się tendencji
spadkowej w latach wcześniejszych. Wysoka w analizowanej grupie jest także liczba długotrwale
bezrobotnych (wartości wyższe niż średnia i mediana), choć widoczna jest wyraźnie z roku na rok
tendencja spadkowa. W gorszej sytuacji niż Jasło jedynie Jarosław i Kraśnik. (patrz Aneks – Załącznik
1: Analiza bezrobocia - porównanie miast).
Sytuacja na rynku pracy jest współmierna z poziomem nakładów inwestycyjnych na mieszkańca.
Pozytywny jest przyrost wartości nakładów inwestycyjnych na jednego mieszkańca (średnia
trzyletnia), która oscyluje wokół 500 zł w 2018 roku, lecz nie przekracza średniej miast
referencyjnych i ich mediany. Najwyższy poziom inwestycji mieszkańców zanotowano w Nowej Soli
(845 zł), Sanoku (817 zł) i Mławie (696 zł). Pozostałe obszary notują inwestycje poniżej średniej.
65

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Widoczna jest więc korelacja pomiędzy dochodami mieszkańców z tytułu wynagrodzenia,
a poziomem inwestycji mieszkańców.
Rysunek 56. Kwota wydatków inwestycyjnych przypadająca na 1 mieszkańca - średnia trzyletnia

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Ważnym elementem diagnostycznym wymiaru gospodarczego miasta Jasła były badania
przeprowadzone z przedsiębiorcami oraz młodzieżą. Należy w szczególności zwrócić uwagę na
ocenę Jasła jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej oraz życia i rozwoju.
Zdecydowana większość przedsiębiorców (21,21%) biorących udział w badaniu oceniało Jasło
dostatecznie pod względem atrakcyjności do prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród
młodzieży panują negatywne opinie na temat możliwości rozwoju i życia w Jaśle. Aż 78,79% z nich
uważa, że Jasło nie jest dobrym miejscem do życia i rozwoju. Warto także nadmienić, że młodzież
w zdecydowanej większości wskazała, że Jasło jest miejscem dobrym dla życia i rozwoju dla
seniorów (67,05%).
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Rysunek 57. Odpowiedzi na pytanie: „Czy Jasło jest dla Ciebie dobrym miejscem do życia i rozwoju?” - badanie młodzieży
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b/d

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania młodzieży

Co więcej, młodzież negatywnie oceniła atrakcyjność ofert pracy oraz wynagrodzeń, warunki do
otwarcia oraz prowadzenia własnej działalności w Jaśle. Ich zdaniem wynagrodzenia oferowane
w Jaśle są zbyt niskie.
Przeprowadzone badanie ankietowe wśród przedsiębiorców wykazało także negatywne
prawidłowości w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, prowadzenia własnej działalności oraz
komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku pracy. Warto zaznaczyć, że wyniki badania jednoznacznie
wskazują na chęć przedsiębiorców do podjęcia współpracy z lokalnymi instytucjami publicznymi:
⇒ 30,30% z nich jest zainteresowanych planowaniem przestrzennym i przygotowaniem
nowych terenów lub gotowych powierzchni dla prowadzenia działalności gospodarczej,
⇒ 27,27% - „Przywracaniem do życia” (rewitalizacją) zaniedbanych obszarów miasta,
obejmującą poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
⇒ 21,21% - pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników poprzez współdziałanie ze
szkołami średnimi i instytucjami kształcenia ustawicznego (przygotowanie dedykowanych
programów kształcenia zawodowego, praktyki zawodowe, staże, lekcje przedsiębiorczości).
Należy także nadmienić, że sytuacja gospodarcza w dobie pandemii COVID – 19 zmienia się
dynamicznie. Skutki epidemii potęgujące trudną sytuację zanotowaną w UMJ, m.in.:
⇒ zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników wynikające z uchwał RM Jasło,
związane z Jasielskim Pakietem Pomocowym,
⇒ umorzenia należności czynszowych od podatników będących najemcami obiektów
kubaturowych należących do UM Jasło, związanych z Jasielskim Pakietem Pomocowym,
⇒ umorzenia zaległości podatku od nieruchomości podmiotów, które notują trudności
finansowe wynikające z COVID-19,
⇒ znaczący spadek przychodów z tytułu opłat parkingowych, wynikający z ograniczonego
ruchu komunikacyjnego,
⇒ radykalny spadek z wpływów z biletów w spółce miejskiej MKS,
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⇒ radykalny spadek wpływów w zależnej jednostce organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji i ponoszenie przez UM Jasło kosztów utrzymania placówki,
⇒ radykalny wzrost ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych
wynikający z izolacji mieszkańców,
⇒ wzrost ilości odpadów komunalnych w wyniku pojawienia się w przestrzeni miejskiej
maseczek, rękawic (środków ochrony indywidualnej).
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WYMIAR SPOŁECZNY
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WYMIAR SPOŁECZNY
Analiza wymiaru społecznego oparta została o dane dotyczące sytuacji demograficznej, ochrony
zdrowia, działań na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności, ekonomii społecznej, bezpieczeństwa
mieszkańców. Przedstawiono także funkcjonowanie szkolnictwa na terenie miasta Jasła oraz
działania na rzecz kultury, sportu i turystyki.
OBRAZ MIASTA W WYMIARZE SPOŁECZNYM NA TLE MIAST PODOBNYCH
W pierwszej kolejności zaprezentowano ogólny wskaźnik rozwoju Jasła w wymiarze społecznym.
We wskazanych latach 2014-2018 utrzymuje on wartość dodatnią. Jego najwyższą wartość
odnotowano
w roku 2014 (0,36). W latach następnych uległ on zmniejszeniu. W 2018 wynosił natomiast 0,25.
Rysunek 58. Wskaźnik rozwoju - wymiar społeczny

Wskaźnik rozwoju

2014

2015

2016

2017

2018

0,36

0,24

0,25

0,29

0,25

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Porównując ogólny wskaźnik rozwoju w obszarze społecznym do miast z grupy porównawczej
należy zaznaczyć, że Jasło znajduje się w III ćwiartce, co oznacza, że sytuacja jest lepsza niż w grupie
porównawczej, jednak na przestrzeni ostatnich lat uległa pogorszeniu.
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Rysunek 59. Wskaźnik rozwoju - wymiar społeczny - porównanie miast

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

CHARAKTERYSTYKA MIASTA W WYMIARZE SPOŁECZNYM
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Według danych Urzędu Miasta w Jaśle w 2019 r. liczba ludności Miasta Jasła wyniosła 34 482 osób
z czego 52,38% stanowiły kobiety, a 47,62% mężczyźni. Liczba ludności miasta na dzień 31.12.2019
r. przedstawiała się następująco:
⇒ osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 15,65% mieszkańców,
⇒ osoby w wieku produkcyjnym 59,81%,
⇒ osoby w wieku poprodukcyjnym 24,54% .

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle wskazują, że liczba osób bezrobotnych z terenu Miasta
Jasła zarejestrowanych w PUP na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 1381, w tym 57,42% stanowiły
kobiety, 42,58% mężczyźni. Liczba osób długotrwale bezrobotnych mieszkańców Jasła wyniosła
natomiast 837 osób (31.12.2019). Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby
ludności to 2,42%. Natomiast, według stanu danych GUS na 31.12.2019 r. stopa bezrobocia dla
Polski wyniosła 5,2%, dla województwa podkarpackiego - 7,9%, dla powiatu jasielskiego -9,3%.
Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. gęstość zaludnienia w Jaśle wynosiła 955 osoby/km2. Od 2014
roku do 2019 liczba ludności Jasła zmniejszyła się o 1 378 osób. W latach 2018-2019 liczba ludności
spadła o 1,13%. Analizując proces depopulacji począwszy od 2014 roku zauważa się, że dynamika
zmiany liczby ludności Jasła utrzymuje się na podobnym poziomie - spadek liczony w odniesieniu
do 1000 mieszkańców wynosił w tym okresie średnio -6,5, przy wartości maksymalnej (w roku 2016)
wynoszącej - 8,0.
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Rysunek 60. Liczba ludności Jasła
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Dane MRL dotyczące zmiany liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jako % ludności w roku
bazowym ukazują niekorzystną sytuację dla Jasła. Miasto notuje ujemną dynamikę wzrostu
wskaźnika, która wynosi -0,28. Wskaźnik dla Jasła jest wyższy niż średnia w grupie porównawczej
oraz mediana. Należy zauważyć, że większość analizowanych miast boryka się z podobnym
problemem jak Jasło.
Rysunek 61. Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jako % ludności w roku bazowym

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Prognozy dotyczące liczby ludności udostępnione w Banku Danych Lokalnych dla województwa
podkarpackiego oraz powiatu jasielskiego potwierdzają negatywne tendencje dotyczące
zmniejszania się liczby ludności w regionie. Sytuacja taka charakterystyczna jest dla zdecydowanej
większości jednostek terytorialnych w kraju.
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Rysunek 62. Prognoza liczy ludności dla województwa podkarpackiego oraz powiatu jasielskiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych: www.bdl.stat.gov.pl, dostęp: wrzesień
2020 r.

Od 2014 do 2017 r. liczba zawieranych małżeństw w ciągu roku oscylowała w granicach 200 (201
w 2014 roku, 237 w 2015 i 252 w 2016 roku, 178 w 2017) natomiast w 2018 roku zanotowano
spadek (150). Natomiast ruch naturalny ludności wskutek narodzin i zgonów w ostatnich 3 latach
wykazywał korzystną tendencję i kształtował się – w odniesieniu do 1000 mieszkańców następująco: w roku 2016 – 2,79, w 2017 – 2,61 a w roku 2018 – 1,39.
Tabela 20. Ruch naturalny ludności w Jaśle w latach 2014-2018

Lata

Ludność
ogółem

Małżeństwa

Urodzenia

Zgony
ogółem
niemowląt
2

Przyrost
naturalny
(os.)
10

Współcz.
przyrostu
naturalnego [‰]
0,28

2014

36 260

201

296

286

2015

36 001

171

250

352

1

-102

-2,83

2016

35 713

184

253

353

2

-100

-2,80

2017

35 445

178

245

338

1

-93

-2,60

2018

35 192

150

283

332

b/d

-49

-1,39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Analizując poniższe dane MRL dotyczące przyrostu naturalnego w ostatnich 3 latach, można
stwierdzić, że Jasło wypada źle w porównaniu do pozostałych miast z grupy porównawczej.
Zwiększa się ujemna wartość analizowanego wskaźnika z -1 w roku 2014 do -6,88 w roku 2018.
Odnotowana została ujemna dynamika na poziomie -0,55, w gorszej sytuacji jest tylko w Cieszynie
-0,62. Najlepsza sytuacja jest w Mławie 0,3, Nowej Soli 0,13, Gorlicach 0,27 i Kraśniku 0,12. Średnia
w grupie porównawczej od 2016 r. była niższa niż w Jaśle.
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Rysunek 63. Przyrost naturalny w ostatnich 3 latach na 1000 ludności

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Proces starzenia się społeczeństwa odbija się również na strukturze wiekowej ludności Jasła.
W latach 2014-2018 mierniki obciążenia demograficznego dla Jasła wykazywały stały, sukcesywny
wzrost. Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wzrósł od 22,8 w roku 2014
do 28,1 w roku 2018. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji Jasła również wrastał, od
16,1 w roku 2014 do 19,2 w roku 2018. Należy nadmienić, że struktura ekonomiczna ludności
w Jaśle odzwierciedla tendencje charakterystyczne dla sytuacji w kraju.
Tabela 21. Struktura ekonomiczna ludności Jasła w latach 2014-2018

Lata

Ludność
ogółem

Wiek
przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

Wskaźnik obciążenia
demograficznego

%
2014

36 260

16,1

64,0

19,9

56,3

2015

36 001

15,8

63,4

20,8

57,7

2016

35 713

15,5

62,9

21,6

59,1

2017

35 445

15,5

62,1

22,5

61,1

2018

35192

15,2

61,3

23,5

63,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Poniższe dane ukazują, że w Jaśle ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym stanowi więcej niż średnia dla grupy porównawczej oraz mediana. Wskaźnik
sukcesywnie wzrasta na przestrzeni lat. Potwierdza to negatywne tendencje oraz prognozy
względem przyrostu liczby ludności w mieście.
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Rysunek 64. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Kolejny wskaźnik (tj. starości – odsetek osób w wielu 65 lat i więcej) również potwierdza negatywne
procesy dotyczące starzenia się społeczeństwa. W każdym z analizowanych lat sytuacja w Jaśle jest
gorsza niż średnia w grupie porównawczej oraz mediana. Wskaźnik starości - odsetek osób w wieku
65 lat i więcej - Jasło 0,07 zajmuje tu wysoką pozycję za Mławą 0,53 i Dębicą 0,02 - czyli szybko
postępuje wzrost liczby starszych osób. Miasta w których najwolniej przybywa liczba osób w wieku
65 plus to – Kraśnik -0,24, Nowa Sól -0,14, Gorlice -0,09, Jarosław -0,14 Sanok -0,4.
Rysunek 65. Wskaźnik starości - odsetek osób w wieku 65 lat i więcej

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Na bilans ludności Jasła duży wpływ ma proces migracji poza Jasło. W latach 2014-2018
utrzymywała się przewaga liczby mieszkańców „odpływających” z miasta nad liczbą osób
napływających, przez co saldo migracji było ujemne, a w roku 2018 wyniosło -231 (na każdy 1000
mieszkańców wskutek migracji ubyło 6,5 osób). Korzystnie kształtuje się tendencja ruchu
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naturalnego ludności, bowiem od 3 lat rośnie w Jaśle wskaźnik przyrostu naturalnego, choć wciąż
ma wartość ujemną.
Tabela 22. Migracje wewnętrzne i zagraniczne Jasła w latach 2014-2018

Saldo migracji
[osoby]

Wskaźnik zmiany
salda migracji rok
do roku
[‰]

za zagranicę

ogółem

w ruchu
wewnętrznym

Odpływ [os.]
w tym:

z zagranicy

w ruchu
wewnętrznym

Napływ [os.]
w tym:
ogółem

Lata

2014

248

234

14

412

357

55

-164

-4,5

2015

239

239

0

405

405

0

-166

-4,6

2016

190

183

7

407

370

37

-217

-6,1

2017

246

230

16

407

381

26

-161

-4,5

2018

238

227

11

469

467

2

-231

b/d

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W następnej kolejności analizie poddano dane MRL dotyczące salda migracji na 1000 osób – średnia
trzyletnia. Pomimo spadku wartości wskaźnika na przestrzeni lat, zauważa się, iż jest on powyżej
średniej dla grupy porównawczej oraz mediany. Notuje się także w tym przypadku ujemną
dynamikę wzrostu. Dokonując porównania miast w zakresie salda migracji na 100 osób (średnia
trzyletnia) widać, że tylko Mława i Jarosław notują dodatnią dynamikę wzrostu. Pozostałe miasta
charakteryzują się negatywną sytuacją pod względem salda migracji.
Rysunek 66. Saldo migracji na 1000 osób (średnia 3-letnia)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Dane pokazują, że zwiększa się liczba osób w wieku 15-39 lat, które migrują z miasta. Poniżej
zaprezentowano saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób. Wskaźnik dla Jasła jest wyższy
niż średnia dla grupy porównawczej (poza 2014 rokiem) oraz mediana. Notuje się ujemną dynamikę
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wzrostu, która wynosi w tym przypadku (-0,94). Porównując miasta w obrębie tego wskaźnika
wskazać należy, że jedynie 3 z nich notują dodatnią dynamikę wzrostu. Są to: Jarosław, Nowa Sól i
Mława.
Rysunek 67. Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Poruszając temat migracji warto zwrócić uwagę na badania ilościowe przeprowadzone wśród
młodzieży jasielskich szkół ponadpodstawowych w dniach 18-21 luty 2020 roku. Jedynie 3,92%
badanych udzieliło odpowiedzi, że planuje podjąć pracę w Jaśle. Zdecydowana większość młodzieży
chce szukać jej poza granicami miasta. Jak wynika z badania, oferty pracy na terenie Jasła są
niewystarczające i nieatrakcyjne dla wskazanej grupy badawczej.
Rysunek 68. Odpowiedzi na pytanie: "Gdzie chciał(a)byś pracować?" - badanie młodzieży

3,92%

0%

23,49%

24,14%

20%

11,26%

40%

60%

9,95%

21,21%

80%

6,03%

100%

W Jaśle
W regionie (województwie)
Za granicą
Jest mi to obojętne
Nie wiem
W innym regionie/ mieście w Polsce - napisz jakim?
b/d

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania młodzieży
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Również odpowiedzi młodzieży dotyczące potencjalnego miejsca zamieszkania świadczą o chęci
migracji poza Jasło. Jedynie 3,75% badanych wskazało, że chciałoby pozostać w mieście. 29,85%
respondentów planuje mieszkać w regionie (województwie), a 17,29% deklaruje chęć wyjazdu za
granicę.
Rysunek 69. Odpowiedzi na pytanie: "Gdzie chciał(a)byś mieszkać?" - badanie młodzieży

3,75%

0%

29,85%

17,29%

20%

10,60% 10,28%

40%

60%

22,19%

80%

6,04%

100%

W Jaśle
W regionie (województwie)
Za granicą
Jest mi to obojętne
Nie wiem
W innym regionie/ mieście w Polsce - napisz jakim?
b/d

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania młodzieży

Badanie jakościowe FGI przeprowadzone wśród mieszkańców Jasła oraz przedstawicieli NGO
i urzędników potwierdziło, że odpływ ludności z miasta jest dużym problemem, z jakim boryka się
miasto. Badani zwrócili uwagę, iż temat migracji dotyczy głównie młodych ludzi, a powodowany jest
głównie przez brak dobrze płatnej pracy w Jaśle. Młodzi ludzie szukają jej w większych ośrodkach
miejskich. Często też nie wracają po ukończeniu studiów, pozostając w mieście, w którym zdobywali
wykształcenie. W opinii badanych kluczowym elementem odpływu młodych osób są także
niezadowalające warunki finansowe oferowane w przedsiębiorstwach działających na terenie Jasła.
Co więcej, badanie ilościowe przeprowadzone wśród młodzieży potwierdza tendencje dotyczące
oceny ofert pracy w mieście. Aż 85,15% wskazało, że wysokość zarobków zachęca do opuszczenia
Jasła. Również atrakcyjność ofert pracy jest motywem zachęcającym do wyjazdu (79,45%).
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Rysunek 70. Odpowiedzi na pytanie: "Co zachęca Ciebie do mieszkania w Jaśle, a co do jego opuszczenia? " - badanie wśród młodzieży

wysokość zarobków

2,77%

85,15%

7,67% 4,40%

atrakcyjnośc ofert pracy

5,06%

79,45%

11,09% 4,40%
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10%

zachęca do mieszkania

20%

30%

40%

50%

zachęca do opuszczenia

60%

70%

80%

nie biorę tego pod uwagę

90%

100%

b/d

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania młodzieży

Uczestników badań fokusowych zapytano także, w jaki sposób zachęcić młode osoby do pozostania
w Jaśle. Ich pomysły koncentrowały się wokół następujących działań: tworzenia miejsc pracy,
przyciągania dużych inwestorów, poszerzania oferty kulturalnej, budowania mieszkań. Szczególną
uwagę zwrócono na brak zaspokajania przez szkolnictwo zawodowe potrzeb rynku pracy. Zdaniem
uczestników badania dostosowanie oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy, pozwoliłoby
zatrzymać młode osoby w Jaśle.
Z analizy przedstawionych danych wynikają niekorzystne trendy w sytuacji demograficznej. Spada
liczba ludności w odniesieniu do wartości wskaźnika roku bazowego, postępuje proces starzenia się
społeczeństwa, zakłócone są proporcje w obszarze liczby osób starszych w stosunku do liczby osób
w wieku produkcyjnym. Wysoki odsetek osób w wieku powyżej 65 roku życia świadczy o
zmieniającej się strukturze demograficznej mieszkańców miasta, a to z kolei wymusza zmianę w
obszarze usług publicznych świadczonych przez miasto.
Warto jednak zauważyć, że problem starzenia się społeczeństwa dotyczy całej Polski. Dla przykładu
porównano miasta, których nie poddawano wcześniej analizie. Są to jednostki terytorialne z
różnych regionów o innych cechach społeczno-gospodarczych niż przedstawiane wcześniej.
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Tabela 23. Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi - porównanie miast

Dzierżoniów

26,2

27,5

29,2

31,1

32,8

34,3

36,3

38,5

10,7

1,683

1,750

0,067

Bochnia

20,2

21,4

22,8

24,3

25,5

27,2

28,9

43,1

13,3

1,450

1,700

0,250

Mława

18,8

19,7

20,6

21,8

22,6

23,6

24,8

31,9

9,7

1,000

1,100

0,100

Jasło

21,5

22,8

23,8

24,9

26,3

28,1

29,8

38,6

13,3

1,383

1,750

0,367

[os.]

80

2017

2018

2019

[+]akceleracja/ 0
stabilizacja/ []spowolnienie

2016

średnio r/r 3
lata wstecz
(2017-2019

2015

2017/2019

2014

2013/2019

2013

średnio r/r w
latach 2013-2019

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła

Krosno

22,4

23,8

25,2

27,0

28,7

30,5

31,9

42,4

11,1

1,583

1,600

0,017

Sopot

33,9

35,3

37,3

39,4

41,1

43,3

45,1

33,0

9,7

1,867

2,000

0,133

Katowice

26,4

27,6

28,9

30,3

31,5

32,8

34,2

29,5

8,6

1,300

1,350

0,050

Międzyzdroje

21,2

22,9

24,3

25,8

27,7

29,8

32,0

50,9

15,5

1,800

2,150

0,350

[os.]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Zestawienie pokazuje, że w grupie miast bardzo zróżnicowanych, ale dobranych pod kątem cech,
które pojawiają się w diagnozie jako deficytowe w Jaśle (atrakcyjność inwestycyjna (Sopot,
Dzierżoniów -SSE)) dostępność transportowa (Katowice, Sopot), oferta spędzania czasu wolnego
(Sopot, Katowice), dostępność mieszkań na wynajem (Dzierżoniów, Katowice), rosnące dochody
gospodarstw domowych (Katowice, Bochnia, Krosno), atrakcyjność położenia (Międzyzdroje,
Sopot), depopulacja występuje, a nierzadko na poziomie zbliżonym lub wyższym niż w Jaśle.
Podkreślić należy, że żadne z miast w zestawieniu, poza Mławą, nie prowadzi, co najmniej od
dekady, polityki promującej je jako „dobre miejsce do życia i pracy - mieszkania i wychowywania
dzieci...", nie tylko na zewnątrz, ale również wśród własnych mieszkańców.
Tabela 24.Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013-2019

[os.]

[os.]

[os.]

[os.]

[os.]

[os.]

[os.]

Dzierżoniów

-7,2

-7,6

-6,5

-4,7

-3,91

-9,18

-6,21

-6,471

Bochnia

-2,8

-3,8

0,1

-2

-1,86

-2,33

-6,82

-2,787

Mława

-2,9

2,9

2

3,8

3,02

-0,29

0,38

1,273

Jasło

-7,6

-2,8

-7,1

-8

-7,5

-7,14

-8,81

-6,993

Krosno

-1,8

-6,1

-3,4

-4,5

0,75

-1,91

-4,73

-3,099

Sopot

-8,2

-6,6

-11,2

-10,3

-8,58

-13,33

-9,07

-9,611

Katowice

-9,3

-8,3

-6,4

-6

-6,2

-5,91

-5,89

-6,857

Międzyzdroje

-13,7

-1,8

-4,4

-1,5

-3,86

-4,24

-10,37

-5,696

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Sytuacja Jasła charakteryzuje się bardzo wysokim tempem starzenia się ludności. Starzenie się
populacji miasta w ostatnich 3 latach postępuje wyraźnie szybciej niż w innych miastach. Ważnym
procesem jest również wyludnianie spowodowane postępującym odpływem osób młodych. Jak
wykazały analizy oraz przeprowadzone badania ilościowe oraz jakościowe na zaistniała sytuację
wpływa aspekt gospodarczy, tj.: brak atrakcyjnych ofert pracy, lepsze zarobki w innych miastach,
brak dużych przedsiębiorstw. Również niewystarczająca pomoc w zakresie mieszkalnictwa wpływa
na szukanie przez młode osoby miejsca do rozpoczęcia dorosłego życia poza granicami Jasła.

Współczynnik feminizacji populacji Jasła w 2018 roku wynosił 109, podczas gdy dla Polski wynosił
106 a dla województwa podkarpackiego 104 (źródło GUS). Na tym tle - w aspektach kluczowych dla
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diagnozy społecznej sytuacji Jasła – można uznać, że miasto jest w korzystnej sytuacji, ponieważ
kobiety wykazują większą aktywność w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, partycypacji
w przedsięwzięciach angażujących mieszkańców (np. konsultacje społeczne, pomoc sąsiedzka,
praca społeczna z dziećmi) oraz przeważają w aktywności ekonomicznej w sektorach jak dotąd
w Jaśle niedostatecznie rozwiniętych, jak np.: gastronomia i hotelarstwo (70,1% ogółu
zatrudnionych); kultura, rozrywka i rekreacja (61%).
Rysunek 71. Współczynnik feminizacji w Polsce

Źródło: https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-dzien-kobiet-08-03-2018-r-,25,3.html,
dostęp: 1.09.2020 r.

OCHRONA ZDROWIA
W Jaśle funkcjonuje Szpital Specjalistyczny wraz z Poradniami: Alergologiczną, Chirurgii Ogólnej
i Onkologiczną, Chorób zakaźnych, Dermatologiczna, Diabetologiczna, Endokrynologiczna,
Ginekologiczno-położnicza, Geriatryczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Kardiologiczna, Leczenia
uzależnień, Neurologiczna, Neonatologiczna, Ortopedyczno-Traumatologiczna, Otolaryngologiczna
i Otolaryngologii Dziecięcej, Reumatologiczna, Zdrowia Psychicznego, Centrum Rehabilitacji.
W Jaśle działają również niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (m.in. Centrum Zdrowia dr Mastej
s.c. NZOZ, Medyk NZOZ Poradnia medycyny rodzinnej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Narvita Sp. z o. o., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Chir-Med", Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "GEMINI", Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KEMED, NZOZ Somed).
Dane Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wskazują, że na przestrzeni lat 2017-2019 wzrastała liczba
udzielanych porad w poradniach specjalistycznych. W roku 2017 było ich 95 729, a w roku 2019 o
3 640 więcej.
Analiza liczby udzielonych porad lekarskich na 1000 mieszkańców wskazuje, że wskaźnik ten na
przestrzeni lat 2014-2018 systematycznie wzrastał, jednak notował ujemną dynamikę wynoszącą 82
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0,14. Wartości, jakie osiągało Jasło są wyższe niż średnia i mediana w grupie porównawczej. W 2014
roku wskaźnik wynosił 6451 i wzrósł o 663,32 w roku 2018.
Rysunek 72. Liczba udzielonych porad lekarskich na 1000 mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Kolejne dane Szpitala Specjalistycznego w Jaśle dotyczą średniego czasu oczekiwania na poradę
(przypadki pilne oraz stabilne) w latach 2017-2019.
Tabela 25. Średni czas oczekiwania na wizytę w poradni w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

Poradnia

Średni czas
oczekiwania
przypadki
pilne na dzień
31.12.2017 r.
w dniach

Średni czas
oczekiwania
przypadki
pilne na dzień
31.12.2018 r.
w dniach

0
0
0
0
0
0
0

Średni czas
oczekiwania
przypadki
stabilne na
dzień
31.12.2017 r.
w dniach
113
29
162
144
41
117
7

0
0
84
0
0
47
2

Średni czas
oczekiwania
przypadki
stabilne na
dzień
31.12.2018
r. w dniach
65
0
91
105
45
102
39

Średni czas
oczekiwania
przypadki
pilne na
dzień
31.12.2019
r. w dniach
0
0
80
5
5
16
2

Średni czas
oczekiwania
przypadki
stabilne na
dzień
31.12.2019 r.
w dniach
112
20
95
103
54
101
40

alergologiczna
diabetologiczna
endokrynologiczna
kardiologiczna
dermatologiczna
neurologiczna
gruźlicy i chorób
płuc
reumatologiczna
rehabilitacji lek.
chorób zakaźnych
ginekologicznopołożnicza
chirurgiczna
chirurgii urazowoortopedycznej
otolaryngologiczna
zdrowia
psychicznego
uzależnień

0
0
27
0

135
6
103
0

0
0
37
0

207
3
178
0

0
0
33
0

176
5
107
6

0
0

9
92

0
49

6
89

5
45

14
75

0
0

29
0

0
0

11
0

0
0

18
14

0

0

0

0

0

0
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Poradnia

Średni czas
oczekiwania
przypadki
pilne na dzień
31.12.2017 r.
w dniach

neonatologiczna*
geriatryczna*
urologiczna*

-

Średni czas
oczekiwania
przypadki
stabilne na
dzień
31.12.2017 r.
w dniach
-

Średni czas
oczekiwania
przypadki
pilne na dzień
31.12.2018 r.
w dniach
0
0
0

Średni czas
oczekiwania
przypadki
stabilne na
dzień
31.12.2018
r. w dniach
0
0
0

Średni czas
oczekiwania
przypadki
pilne na
dzień
31.12.2019
r. w dniach
0
0
0

Średni czas
oczekiwania
przypadki
stabilne na
dzień
31.12.2019 r.
w dniach
0
0
0

* poradnie zakontraktowane od 01.10.2018 r.
Źródło: dane Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Przedstawiono dane dotyczące liczby lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Ich
liczba zmniejszyła się na przestrzeni lat 2017-2020. W roku 2017 Szpital zatrudniał 116 lekarzy. Ich
liczba malała systematycznie i w roku 2020 wynosiła 102 osoby. Opisana sytuacja wpływa na dostęp
do świadczenia usług zdrowotnych w Jaśle. Zmniejszenie liczby lekarzy specjalistów wpływa na
ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej.
Rysunek 73. Liczba lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle (stan na 31.12. oraz 31.08.2020 r.)
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Źródło: dane Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Dane Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na temat dostępnej w nim liczby łóżek mają tendencję
spadkową. W roku 2017 było 395 łóżek. Następnie liczba ta spadała. W roku 2020 było ich o 41
mniej niż w roku 2017. Istnieje obawa braku możliwości lub niewystarczającego zaspokajania
potrzeb mieszkańców Jasła w zakresie opieki zdrowotnej.
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Tabela 26. Liczba łóżek w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle
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390
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354

354

2019
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350
340
330
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2018

Źródło: dane Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Również dane MRL ukazują i potwierdzają negatywne prawidłowości w zaspokajaniu potrzeb
zdrowotnych mieszkańców. Pod względem wartości wskaźnika liczby łóżek w szpitalach ogólnych
na 1000 mieszkańców Jasło znajduje się poniżej średniej dla grupy porównawczej oraz mediany.
Rysunek 74. Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1000 mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

W trakcie badań fokusowych z przedstawicielami NGO, urzędników oraz mieszkańców Jasła
poproszono o ocenę dostępności usług społecznych. Zdecydowanie głównym i jedynym problemem
okazał się niewystarczający dostęp do usług zdrowotnych (długi czas oczekiwania na wizytę u
lekarza specjalisty).
Starzenie się społeczeństwa miasta Jasła przekłada się bezpośrednio na wzrost zapotrzebowania na
usługi zdrowotne. Pojawiają się nowe usługi na rynku pracy, związane z opieką nad osobami
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starszymi, opieką geriatryczną. Podstawowa opieka zdrowotna nie działa wystarczająco skutecznie
- niskie stawki powodują ograniczenia w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Ponadto brakuje
kompleksowo prowadzonej i przemyślanej profilaktyki. Działający w mieście szpital boryka się z
brakiem lekarzy specjalistów, a co za tym idzie - wykonuje mniej świadczeń niż wynoszą jego
możliwości, nie zaspokajając jednocześnie wszystkich potrzeb mieszkańców.
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jak wynika z danych dotyczących osób niepełnosprawnych z terenu miasta Jasła w 2017 r. do osób
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zostało zaliczonych 949 osób, w 2018 r. 931 osób,
natomiast w 2019 r. 967 osób. 104 osoby otrzymały w 2017 r. orzeczenie o niepełnosprawności (tj.
były to osoby do 16 r. ż), w 2018 r. liczba tych osób wyniosła 150, a w 2019 r. 156. Spośród osób
legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności najwięcej osób było osób
z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności tj. w 2017 r. – 662 osoby, w 2018 r. –
655 osób, w 2019 r. – 601 osób. Dla porównania w 2017 r. 157 osób legitymowało się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności, w 2018 r. - 173 osoby, w 2019 r. – 236 osób. Znaczący
jest wzrost liczby osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. – wzrost o ponad 35%. Dla porównania w latach 2017-2018 wzrost
liczby osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wyniósł
10,19%.

2017
2018
2019

157
173
236

662
655
601

130
103
130

949
931
967

Osoby z
orzeczeniem o
niepełnosprawności

Osoby z
orzeczeniem o
stopniu
niepełnosprawności

Osoby z lekkim
stopniem
niepełnosprawności

Osoby z
umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności

ROK

Osoby ze znacznym
stopniem
niepełnosprawności

Tabela 27. Dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych z terenu miasta Jasła, którym wydano orzeczenie o niepełnosprawności
oraz stopniu niepełnosprawności w podziale na orzeczony stopień niepełnosprawności

104
150
156

Źródło: pismo Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle z dnia 12.08.2019 r. Nr
ON.0718/17/2019 oraz pismo z dnia 24.02.2020 r. Nr ON.0718/8/2020

W roku 2017 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle na wypłatę zasiłków stałych dla 321 osób
przeznaczył kwotę 1 504 022,38 zł. Z tego kwota 1 297 882,03 zł przeznaczona została na wypłatę
zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących (251 osób), a kwota 206 140,35 zł dla osób
pozostających w rodzinie (dla 70 osób). Wydatkowanie ww. świadczenia w 2018 r. wyniosło dla
309 osób 1 500 998,90 zł, z tego 1 304 731,20 zł na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnie
gospodarujących (dla 250 osób), a 196 267,70 zł na wypłatę zasiłków stałych dla osób pozostających
w rodzinie (dla 59 osób). W 2019 r. dla 291 osób wypłacono zasiłki stałe na kwotę 1 535 455,92 zł,
z tego kwota 1 371 400,92 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnie
gospodarujących (dla 237 osób), a kwota 164 055,00 zł dla osób pozostających w rodzinie (dla 54
osób).
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Osobom niepełnosprawnym świadczona jest również pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi
opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymaga pomocy osób trzecich. Pomoc w omawianej formie może być również przyznana osobie,
która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi
świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym dostosowane do
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. W latach 20172018 systematycznie zwiększa się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych ( w 2017 r. – 107
osób, 2018 r. – 112 osób, 2019 r. 118 osób) i kwoty wydatkowane na te świadczenie. W 2019 r.
kwota wydatkowana na usługi opiekuńcze w MOPS w Jaśle zwiększyła się w stosunku do 2017 r. o
29,41%. W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych liczba osób z nich korzystających
nieznacznie zmniejszała się kolejno w badanych latach o 2 osoby. Również wydatki na ten cel uległy
zmniejszeniu. W 2019 r. pomimo, iż zmniejszyła się liczba osób, które skorzystały ze
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odnotowano wzrost
wydatków przeznaczanych na ich realizację.
Tabela 28. Dane dotyczące liczby osób korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych
usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz środki wydatkowane na ich realizację w latach 2017-2019

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
z zaburzeniami psychicznymi

Liczba osób

Wydatkowane

Liczba osób

Wydatkowane

środki (zł)

Liczba osób

Wydatkowane

środki (zł)

środki (zł)

2017

107

918 765

11

56 265

53

345 345,50

2018

112

1 163 693

9

64 828

54

348 642,50

2019

118

1 188 990

7

46 280

49

359 176,00

Źródło: dane MOPS w Jaśle

Na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych MOPS w Jaśle zajmuje się wypłatą świadczeń
rodzinnych m.in. dla osób niepełnosprawnych.
Tabela 29. Realizacja wybranych świadczeń rodzinnych związanych z niepełnosprawnością w latach 2017-2019 w MOPS
w Jaśle

L.p.

Wyszczególnienie

2017

Dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu
kształcenia i rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia
pielęgnacyjne

2018
2019

2017
2 228

Liczba świadczeń
2018
2019
2094
1981

13 878
1 568

13 775
1687

13 869
2384

2017
236 811,56

Kwota świadczeń
2018
221 999,01

2019
205 385,05

2 123 334,00
2 156 302,90

2 175 953,12
2 480 564,10

2 616 478,42
3 720 199,00

Źródło: dane MOPS w Jaśle

Powyższe dane wskazują, iż w 2019 r. nastąpił wzrost liczby wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych
oraz świadczeń pielęgnacyjnych. W przypadku ww. świadczeń wzrosły także kwoty na nie
wydatkowane, co jest spowodowane nie tylko większą ilością wypłaconych świadczeń, ale także
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waloryzacją ich kwot. Systematycznie zmniejsza się natomiast liczba świadczeń (o 5,39%) i kwota
wydatkowana na wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego,
w 2019 r. w stosunku do 2018 r. było to o niecałe 7,5%.
Dodatkowo na terenie miasta Jasła dla osób niepełnosprawnych prowadzone są:
⇒ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Jaśle - jedyna tego typu

placówka w powiecie jasielskim obejmująca kształceniem dzieci i młodzież posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W placówce uczą się dzieci
niepełnosprawne intelektualnie oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W 2019 roku
w Ośrodku kształceniem specjalnym objęto 77 uczniów.
⇒ Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle – działający w strukturach Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego w Jaśle - wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką
pobytu dziennego, stwarzającą osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem umysłowym,
nie mogącym podjąć pracy, możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej
poprzez terapię zajęciową. W 2019 roku z zajęć w Warsztacie skorzystało 55 osób.
Zadania z zakresu współpracy NGO na rzecz osób niepełnosprawnych są realizowane w formie
wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych przez agendy samorządowe. Istnieje
kilkanaście organizacji pozarządowych statutowo działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
których zadania regularnie wspiera lokalny samorząd poprzez udzielanie dotacji, tj. w szczególności:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle, Polski Związek Niewidomych Koło
w Jaśle, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”, Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję”, Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale
Unieruchomionych „Niebieski Parasol”, Caritas Okręg Jasło. Dzięki środkom z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tzw. PFRON podejmowane są działania w celu
przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu i zwiększaniu dostępności obiektów użyteczności
publicznej.
Analizie poddano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób z niepełnosprawnościami z miasta
Jasła. Głównym powodem dla którego opuszczają oni dom jest skorzystanie z opieki lekarskiej,
takiej odpowiedzi udzieliło 64% badanych. Niemal co trzeci badany wskazał, że opuszcza dom w
celach rekreacyjnych. Do pracy wychodzi 22% badanych osób z niepełnosprawnościami.
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Rysunek 75. Powody wyjścia z domu osób z niepełnosprawnościami (możliwość wyboru więcej niż 1 odp.)
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Źródło: badanie ankietowe wśród osób z niepełnosprawnościami

Co trzeci ankietowany korzysta z komunikacji publicznej. Jedynie 15,1% wskazało, że nie dostrzega
barier utrudniających korzystanie z przestrzeni publicznej w Jaśle. Większość ankietowanych
(84,9%) uważa, że jest ich wiele w przestrzeni publicznej w mieście. Wśród barier
architektonicznych najczęściej wymieniano: nierówny chodnik/dziury w chodniku, wysokie
krawężniki (44,6%), niedostępne schody (36,6%), brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla
osób z niepełnosprawnością (25,8%), brak ławek/przysiadaków do odpoczynku (22,3%), brak wind
(20,8%). Ankietowani wskazują, że w kwestii lepszego dostosowania komunikacji publicznej do
potrzeb osób z niepełnosprawnością konieczna jest:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

poprawa w zakresie podejścia i pomocy kierowców dla osób niepełnosprawnością,
autobusy niskopodłogowe,
ławki na przystankach,
niskie krawężniki/podjazdy,
więcej miejsc dla osób z niepełnosprawnością w autobusach,
tablice i z informacjami o rozkładach jazdy.

Wśród respondentów 23,7% posiada pracę zarobkową. Natomiast 43,8% nie jest zainteresowanych
podjęciem pracy. Osoby zainteresowane podjęciem pracy uważają, że ich wyuczony zawód jest
niedostosowany do potrzeb lokalnego rynku pracy (47,7%), zauważa zbyt wysokie oczekiwania
pracodawców, a także podkreśla problem z akceptacją niepełnosprawności zarówno przez
pracodawców jak i samych pracowników. Prawie połowa osób z niepełnosprawnością, która chce
podjąć zatrudnienia szuka pracy w zakładach pracy chronionych lub podmiotach ekonomii
społecznej.
Ponad połowa ankietowanych (52,25%) korzysta z oferty jasielskich instytucji miejskich (np. z oferty
JDK, MBP, MR, MOSIR). Barierą z większej częstotliwości korzystania są:
⇒ brak środków finansowych,
⇒ brak odpowiedniej oferty,
89

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
⇒ niemożliwość dojechania/dostania się do instytucji przede wszystkim z powodu

konieczności korzystania z pomocy innych osób,
⇒ niedostosowanie ofert do specyficznych potrzeb ON (m.in. obawa przed hałasem, krzykiem,
dużymi skupiskami).

Większość osób biorących dział w badaniu 55,4% uważa, że liczba ośrodków wsparcia w Jaśle jest
zdecydowanie niewystarczająca. Ankietowani zauważają, że na terenie Jasła powinny aktywnie
funkcjonować podmioty zapewniające opiekę i wsparcie osobom niepełnosprawnym. Przede
wszystkim wskazano na dzienne ośrodki wparcia (51,1%). W następnej kolejności podawano, że
powinny to być organizacje pozarządowe wspierające osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny
(31,6%).
Rysunek 76. Preferowane formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami (możliwość wyboru więcej niż 1 odp.)
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Źródło: badanie ankietowe wśród osób z niepełnosprawnościami

DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW
Miasto Jasło nie odbiega od ogólnopolskiej tendencji wskazującej na postępujący proces starzenia
się społeczeństwa, co implikuje podejmowanie szeregu działań w zakresie lokalnej polityki
senioralnej miasta. Zgodnie z danymi Urzędu Miasta w Jaśle wzrasta liczba mieszkańców w wieku
60 lat i więcej zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn. W grupie osób w wieku 60 lat i więcej
zauważalna jest dysproporcja płci, zdecydowanie przeważają w niej kobiety. Na koniec grudnia 2019
r. ogólna liczba osób w wieku 60+ zamieszkałych na terenie miasta Jasła wyniosła 9 639 co stanowiło
blisko 28% ogółu mieszkańców miasta Jasła i była większa o 2,21% w stosunku do roku 2018.
Na terenie miasta Jasła funkcjonują podmioty zrzeszające i aktywizujące osoby starsze, są to m.in.
trzy Kluby Seniora oraz Jasielski Uniwersytet III Wieku (JUTW), który został utworzony z myślą o
społecznej i intelektualnej aktywizacji ludzi nieco starszych. Główne działania realizowane przez
JUTW to przede wszystkim organizacja wykładów akademickich i zajęć fakultatywnych takich jak:
język angielski, kurs komputerowy, rękodzieło, zajęcia sportowe (nordic walking, aerobik, basen).
Istotnym elementem życia słuchaczy są również organizowane przez Uniwersytet: wycieczki
turystyczno-integracyjne, wypoczynek, imprezy i spotkania okolicznościowe. Ponadto w Mieście
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Jaśle od 2015 roku funkcjonuje Rada Seniorów Miasta Jasła, która ma charakter doradczy,
konsultacyjny oraz inicjatywny. Członkowie rady mogą m.in. zgłaszać uwagi i wnioski do projektów
aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez burmistrza i Radę Miejską Jasła, dotyczących
sytuacji seniorów. Rada Seniorów podejmuje działania mające na celu integrację jasielskiego
środowiska osób starszych oraz wzmocnienie udziału seniorów w życiu miasta. Rada Seniorów liczy
16 członków wybieranych spośród członków organizacji, które działają na rzecz środowisk osób
starszych lub zrzeszają osoby starsze.
Wraz z coraz bardziej zaawansowanym wiekiem zwiększa się liczba osób niesamodzielnych.
Potwierdza to wzrastająca ilość osób w wieku 60+ korzystających z usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania. Dane MOPS w Jaśle wskazują, iż liczba osób w wieku 60+ korzystających z pomocy
w formie usług opiekuńczych corocznie wzrasta. Osoby starsze i niesamodzielne wymagające
całodobowej pomocy mogą zostać objęte pomocą poprzez umieszczenie w Domu Pomocy
Społecznej (DPS). Analiza danych wskazuje wzrost zapotrzebowania na tę formę wsparcia
w szczególności wśród osób powyżej 60 roku życia.
Decydująca rolę w realizacji polityki senioralnej na terenie miasta Jasła odgrywa funkcjonujący
w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle od stycznia 2018 r. Dzienny Dom
Pomocy dla Osób Starszych (DDP). Docelowo wsparciem Dziennego Domu może zostać objętych 29
osób niesamodzielnych w wieku 60+, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność
wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2019 r.
wsparciem DDP zostało objętych 37 osób. Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu pomocy
dla Osób Starszych stało się alternatywą do konieczności umieszczania osób starszych w opiece
instytucjonalnej.
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Rysunek 77. Dzień Seniora, Koncert w Jasielskim Domu Kultury

Źródło: zbiory UMJ

W odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby osób starszych został opracowany i przyjęty do realizacji
w drodze Uchwały Rady Miejskiej Jasła Program Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na
lata 2016 – 2020. Określone w nim cele i kierunki działań stanowią istotny element wspomagający
działania ukierunkowane na poprawę jakości życia jasielskich seniorów.
Na dzień dzisiejszy na terenie miasta Jasła nie funkcjonuje placówka zapewniająca całodobową
opiekę dla osób niesamodzielnych Z uwagi na wzrost liczby osób niesamodzielnych w wieku 60+
wymagających całodobowej opieki zasadnym jest utworzenie na terenie miasta całodobowej
placówki wsparcia.
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Beneficjenci pomocy społecznej
Głównymi przesłankami przyznawania pomocy przez MOPS w Jaśle w latach 2017-2019 były:
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.
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Tabela 30. Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej w MOPS w Jaśle w latach 2017- 2019

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Powody korzystania z pomocy
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezrobocie
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gosp. domowego
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu ZK
Zdarzenie losowe

Liczba rodzin ogółem
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
1121
1014
1007
1
0
0
787
640
564
53
45
41
183
159
156
610
536
522
487
424
471
223
147
196
8
48
10
2

1
13
1
2

1
17
3
6

Źródło: sprawozdania MPiPS

Przedstawione typy trudnych sytuacji życiowych stanowią jednocześnie materialno-prawne
przesłanki do udzielania konkretnych świadczeń z pomocy społecznej. Obowiązek udzielenia
świadczenia w ramach pomocy społecznej powstaje zarówno wtedy, gdy spełniona jest jedna, kilka,
a nawet wszystkie przesłanki wyszczególnione w powyższej tabeli a wynikające z art. 7 ustawy o
pomocy społecznej. Katalog przesłanek ma jednak charakter otwarty w związku z czym istnieje
możliwość udzielenia świadczeń również w przypadkach innych niż przewiduje to ww. ustawa, pod
warunkiem jednak, że są one konieczne dla dobra osoby czy rodziny. Warto podkreślić, iż często
przesłanki współistnieją ze sobą, np. niepełnosprawność powoduje utratę pracy i prowadzi do
ubóstwa.
W Jaśle zmniejsza się liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia z pomocy społecznej,
podobnie jak liczba rodzin oraz liczba osób w tych rodzinach. W roku 2018 nastąpił spadek liczby
rodzin korzystających z pomocy społecznej MOPS w Jaśle w porównaniu do 2017 roku o ponad
6,54%, a w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego o 4,3%. W przypadku osób w rodzinach w
latach 2017-2019 nastąpił spadek odpowiednio o 11,17% i 6,29%.
Tabela 31. Rodziny i osoby objęte pomocą społeczną MOPS w Jaśle w latach 2017- 2019

Wyszczególnienie
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia z pomocy
społecznej
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną
Liczba osób w rodzinach

Rok 2017
1963

Rok 2018
1803

Rok 2019
1701

1345
3044

1257
2704

1203
2534

Źródło: sprawozdania MPiPS

Zmniejsza się liczba osób w rodzinach korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej
w latach 2017-2019. W 2018 r. w stosunku do 2017 r. był to spadek o 10,5%, natomiast w 2019 r.
w porównaniu do roku poprzedniego o 5,37%. Znaczące jest jednak obniżanie się dynamiki spadku
liczby osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej powyżej 36 m-cy.
Tendencję spadkową można zauważyć odnosząc dane do liczby rodzin długotrwale korzystających
z pomocy społecznej, w 2018 r. w stosunku do 2017 r. nastąpił spadek o 5,4%, natomiast w 2019 r.
w porównaniu do roku poprzedniego o 3,93%.
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Procentowy udział liczby osób w rodzinach długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej w relacji do ogólnej liczby osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej wyniósł odpowiednio w 2017 r.- 89,49%, w 2018 r. - 90,16%, oraz w 2019 r. 91,04%.
W przypadku rodzin wskaźnik ten wyniósł w 2017 r. - 87,95%, w 2018 r. - 89,02%, oraz w 2019 r.
89,35%. Wysoki odsetek osób/rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej powyżej 36
m-cy w ogólnej liczbie osób w rodzinach/rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
wskazuje na utrwalanie zjawiska pozostawania w systemie pomocy społecznej osób długotrwale
korzystających z pomocy społecznej.
Tabela 32. Liczba osób w rodzinach oraz rodziny długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w MOPS w Jaśle, tj.
powyżej 36 m-cy w latach 2017-2019

Wyszczególnienie
Liczba osób w rodzinach długotrwale korzystających z pomocy społecznej (tj.
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej powyżej 36 m-cy)
Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
Wartość wskaźnika tj. procentowego udziału osób w rodzinach długotrwale
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ogólnej liczbie osób w rodzinach
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 1/2 * 100%
Liczba rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej (tj. korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej powyżej 36 m-cy)
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
Wartość wskaźnika tj. procentowego udziału rodzin długotrwale korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej w ogólnej liczbie rodzin korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej 1/2 * 100%

2017
2724

2018
2438

2019
2307

3044
89,49

2704
90,16

2534
91,04

1183

1119

1075

1345
87,95

1257
89,02

1203
89,35

Źródło: sprawozdania MPiPS

W następnej kolejności analizie poddano dane MRL dotyczące osób korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej na 1000 mieszkańców w latach 2014-2018. Obserwuje się
spadek wartości tego wskaźnika dla Jasła oraz grupy porównawczej. Jednak należy wskazać, że
wartości przypisane dla Jasła są powyżej średniej dla grupy i mediany. W roku 2014 wskaźnik osiągał
wartość 104,6, natomiast w 2018 roku spadł o 27,39 i wynosił 77,21. Dynamika wzrostu wynosi 0,16.
Rysunek 78. Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na 1000 mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.
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Spadek odnotowano także w przypadku wskaźnika gospodarstw domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej na 1000 mieszkańców. Ich liczba maleje. Jednak wskazać należy,
że wartości jakie notuje Jasło są wyższe niż średnia w grupie oraz mediana. Dynamika wzrostu jest
dodatnia i wynosi 0,2. Omawiane dane MRL pokrywają się z udostępnianymi przez MOPS w Jaśle
informacjami świadczącymi o spadku beneficjentów pomocy społecznej. Sytuacja Jasła ulega
poprawie w obszarze liczby gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej na 1000 mieszkańców w stosunku do miast porównawczych.
Rysunek 79. Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na 1000 mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

W latach 2017-2019 zmniejszyła się wartość wskaźnika deprywacji lokalnej w mieście tj. liczby osób
pobierających świadczenia pomocy społecznej w danym roku na 1000 mieszkańców.
Tabela 33. Wskaźnik deprywacji lokalnej w mieście Jaśle w latach 2017-2019

Wskaźnik deprywacji lokalnej

Rok 2017
5,54%

Rok 2018
5,10%

Rok 2019
4,83%

Źródło: dane MOPS

Wśród mieszkańców Jasła korzystających z pomocy społecznej (biorąc pod uwagę ekonomiczne
grupy) największa liczba to osoby w wieku produkcyjnym, częściej są to mężczyźni. Na uwagę
zasługuje fakt, iż z pomocy społecznej korzysta większa liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym niż
mężczyzn np. w 2017 r. liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej w wieku poprodukcyjnym
była ponad 3,4 razy wyższa niż mężczyzn, w 2018 r. o 3,2 razy a w 2019 r. 2,7.
Tabela 34. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej wg płci i grup ekonomicznych w latach 2017-2019

Wiek 0-17
Wiek produkcyjny (18-59)
Wiek poprodukcyjny (60 lat i więcej)
Wiek 0-17
Wiek produkcyjny (18-64)

Rok 2017
Kobiety
458
862
194
Mężczyźni
493
983
95

Rok 2018

Rok 2019

416
758
192

374
694
207

430
859

397
810
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Wiek poprodukcyjny (65 lat i więcej)

Rok 2017
56

Rok 2018
60

Rok 2019
76

Źródło: dane POMOST, MOPS Jasło

Dostęp mieszkańców do pomocy społecznej
Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów
informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami
funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi.
Dostępność jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu
społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy. 1 W Mieście Jaśle
nie analizowano dotąd kwestii szeroko pojętej dostępności, działania w tym obszarze były
podejmowane epizodycznie i dotyczyły głównie poprawy dostępności obiektów użyteczności
publicznej w niewielkim zakresie. Nie tworzono programów ani map dostępności. W ograniczony
sposób podejmowano działania w celu poprawy dostępności rozwiązań komunikacyjnych, także
przy przebudowie infrastruktury miejskiej. Na szeroką skalę nie podejmowano działań mających na
celu tworzenia przyjaznych rozwiązań w dziedzinie cyfryzacji, mobilności usług publicznych czy
integracji treści i informacji dla osób niepełnosprawnych. Począwszy od 2019 roku Miasto Jasło
rozpoczęło proces dostosowywania treści udostępnianych w sposób cyfrowy do standardu WCAG
2.1. Podejmowano również działania w kierunku bezpośredniego wsparcia osób dysfunkcyjnych
poprzez realizację programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Projekt realizuje Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, a jego zakres obejmuje usługi asystenta polegające na:
⇒ wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.
dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i
rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe,
wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
⇒ wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
⇒ zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
⇒ załatwieniu spraw urzędowych;
⇒ nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
⇒ korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
Usługi pomocy społecznej na terenie miasta Jasła są świadczone m.in. przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz organizacje pożytku publicznego. Do usług społecznych świadczonych
przez MOPS należy w szczególności:
⇒ prowadzenie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych,
⇒ świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz

stacjonarnie w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle. W 2019 r. liczba osób
objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania stanowiła blisko 0,5% spośród
ogółu mieszkańców miasta Jasła,
⇒ podejmowanie inicjatyw takich jak np.: opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób
starszych, zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej,
⇒ prowadzenia Klubu Integracji Społecznej, którego wsparciem zostało objętych łącznie 69
osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych,

1

Wstęp do Programu Rządowego „Dostępność plus” na lata 2018 – 2025.
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⇒ pomoc i wsparcie osób niepełnosprawnych w szczególności osób z zaburzeniami
⇒
⇒

⇒
⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

psychicznymi
realizacja projektów socjalnych skierowanych w szczególności do osób niepełnosprawnych
i ich rodzin,
realizacja specjalistycznego poradnictwa, w tym m.in. prawnego, psychologicznego, terapii
grupowej, organizowanie grup wsparcia, grup samopomocowych, realizacja projektów
socjalnych i Programów Aktywności Lokalnej,
podejmowanie działań na rzecz osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej,
doskonalenie form wsparcia umożliwiających usamodzielnienie i odzyskanie przez
beneficjentów pomocy społecznej niezależności ekonomicznej poprzez wykorzystanie
narzędzi w postaci kontraktu socjalnego, projektu socjalnego, różnego rodzaju programów
oraz rozwijanie świadczeń pracy socjalnej na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem,
prowadzenie działań w zakresie zwiększenia dostępu do usług wsparcia rodziny, w tym,
pomoc rodzinom borykającym się z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–
wychowawczych, poprzez rozwój asystentury rodzinnej, upowszechnianie tworzenia rodzin
wspierających jako ważnego narzędzia wsparcia rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
rozwój idei wolontariatu. Pozyskiwanie wolontariuszy, organizowanie pomocy
wolontarystycznej wśród mieszkańców miasta przy jednoczesnym zaspakajaniu ich
potrzeb,
wykorzystanie możliwości ekonomii społecznej w zakresie rozwoju aktywności lokalnej oraz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej oraz podejmowanie różnorodnych działań upowszechniających ideę
ekonomii społecznej wśród mieszkańców oraz pracowników samorządowych,
realizacja pracy socjalnej na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych (w 2019 r. pracę
socjalną świadczono dla 1197 osób).

Kadra jednostek pomocy i integracji społecznej
Od stycznia 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Jaśle przy ul. Szkolnej 25, a w
jego strukturach funkcjonuje m.in. Klub Integracji Społecznej, Dzienny Dom Pomocy dla Osób
Starszych (DDP) oraz Sekcja ds. Wolontariatu.
Na dzień 31.12.2019 r. zadania realizowane przez Ośrodek wykonywało 90 pracowników
zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
Kadra ośrodków wsparcia - 23 osoby:
⇒ Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych - 8 osób,
⇒ Środowiskowy Dom Samopomocy - 9 osób,
⇒ Schronisko dla bezdomnych - 6 osób,
⇒ Klub Integracji Społecznej: 2 osoby.
Kadra placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży: 9 osób.
Liczba zatrudnionych pracowników w PCPR – 18, w tym liczba koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej – 4. Dodatkowo 2 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.
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Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Jasielskiego - 68, w tym
funkcjonujących na terenie miasta Jasła – 26.
Liczba środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.
Kwota wydatkowana na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci wychowujących się
w rodzinach zastępczych – 588 555,27 zł, w tym 160 926, 34 zł dla dzieci z terenu miasta Jasła.
Według danych z 2020 r.:
Liczba zatrudnionych pracowników w PCPR – 17, w tym liczba koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej – 2. Dodatkowo 2 pracowników jest zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.
Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Jasielskiego - 67, w tym
funkcjonujących na terenie miasta Jasła – 26.
Liczba środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.
Na terenie powiatu jasielskiego nie funkcjonuje placówka opiekuńczo – wychowawcza typu
rodzinnego, jedynie placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego – Dom Dziecka
w Kołaczycach.
Wydatki na wybrane świadczenia
W 2019 roku świadczeniami z pomocy społecznej przyznanymi na podstawie decyzji
administracyjnej objęto 1203 rodziny, liczące 2534 osoby, co stanowi 7,34 % ogólnej liczby
mieszkańców Miasta Jasła (liczba mieszkańców na koniec 2019 roku wynosiła 34 482 osoby).
Szczegółowe dane dotyczące świadczeń pieniężanach, niepieniężnych realizowanych w ramach
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w latach 2017-2019 zamieszczono w Załączniku
2: Świadczenia pieniężne, niepieniężne realizowane w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej w aneksie niniejszego dokumentu.
W 2019 roku 911 osób (największa grupa beneficjentów) zostało objętych wsparciem w postaci
zasiłku celowego na zakup żywności. Zasiłek okresowy otrzymało 750 osób, zaś zasiłek stały 291
osób. 868 osób z terenu Miasta Jasła otrzymywało zasiłek celowy i zasiłek celowy specjalny.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również świadczenia niepieniężne, dzięki którym 64
osobom został sfinansowany pobyt w Domu Pomocy Społecznej, 124 osobom zapewniono usługi
opiekuńcze (w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze), 75 osób skorzystało z posiłków w stołówce
Caritas, 49 osób miało zapewnione specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, a 441 osób skorzystało z dożywiania w placówkach oświatowych.
Świadczenia rodzinne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 1 maja 2004 r. realizuje zadanie określane często
jako system świadczeń pieniężnych na rzecz rodziny. System ten obejmuje wypłatę świadczeń
rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które stanowią zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej. Dodatkowo od maja 2014 r. zajmuje się realizacją zasiłków dla opiekunów,
które jest również zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
Świadczeniami rodzinnymi są:
⇒ zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
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⇒ świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz

świadczenie pielęgnacyjne;
⇒ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
⇒ świadczenia rodzicielskie.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2019 r. wyniosły 11 091,50 zł.
Poniżej w tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące świadczeń realizowanych w ramach
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w latach 2017-2019.

ROK 2017
Zasiłek rodzinny
Dodatki do zasiłku
rodzinnego
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie
pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek
opiekuńczy
Jednorazowa
zapomoga z tyt.
urodzenia dziecka
Świadczenie
rodzicielskie

ROK 2018

Kwota przeznaczona
na wypłatę świadczeń
w zł

Liczba osób objętych
wypłatą świadczeń

Kwota przeznaczona
na wypłatę świadczeń
w zł

Liczba osób objętych
wypłatą świadczeń

Kwota przeznaczona
na wypłatę świadczeń
w zł

Liczba osób objętych
wypłatą świadczeń

Wyszczególnienie

Źródło finansowania

Tabela 35. Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w latach 2017-2019

ROK 2019

Budżet
państwa
Budżet
państwa
Budżet
państwa
Budżet
państwa
Budżet
państwa
Budżet
państwa

2378

2 773 574,63

2381

2 685 177,25

2192

2 465 016,22

1926

1 203 656,65

1897

1 110 638,85

1749

1 019 297,05

1284

2 123 334,00

1249

2 175 953,12

1266

2 616 478,42

143

2 156 302,90

179

2 480 564,10

227

3 720 199,00

56

249 968,00

46

214 334,90

24

89 744,00

200

200 000,00

218

218 000,00

217

217 000,00

Budżet
państwa

150

875 892,40

157

885 912,50

144

852 664,63

Źródło: dane MOPS

Zasiłek dla opiekuna
Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, jeżeli decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. Obecnie zasiłek dla opiekuna
przysługuje tylko tym osobom, które ponownie złożą wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla
opiekuna w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia o niepełnosprawności. W 2019 roku
świadczenie w formie zasiłku dla opiekuna wypłacono 14 osobom i wydatkowano na ten cel kwotę
68 350,70 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z
dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
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670 ze zm.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym
wymienionym ww. ustawie w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż
500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest
od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. Do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się
bezskuteczna. W
Jaśle
w
2019
roku 162
rodziny
pobierały
świadczenia
z funduszu alimentacyjnego, które opiewały na kwotę ponad miliona złotych. Zauważyć należy, że
na przestrzeni lat 2017-2019 liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego
zmalała. W 2017 roku było ich 189 rodzin, a w roku 2019 o 27 rodzin mniej (patrz Załącznik 3:
Świadczenia realizowane w ramach ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów w latach 2017-2019).
Świadczenie wychowawcze – Program 500+
Od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje nowe zadanie z
zakresu administracji rządowej jakim jest świadczenie wychowawcze. Celem świadczenia
wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym
z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje matce, ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje do
dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w
rodzinie. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18-tego
roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. W Jaśle w 2019 roku ze świadczenia
wychowawczego korzystało 3414 rodzin (patrz Załącznik 4: Świadczenia realizowane w ramach
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu w latach 2017-2019 ).
Świadczenie Dobry start – Program 300+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 1 lipca 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry Start” realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, jakim jest
świadczenie „Dobry Start”, czyli 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. W 2019 roku
w Jaśle ze świadczenia pn. „Dobry Start” skorzystało 3612 dzieci (patrz Załącznik 5: Świadczenia
realizowane w ramach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” w latach 2017-2019).
Świadczenie „Za życiem”
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje zadanie związane z wypłatą jednorazowego
świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi
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prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. W 2019 r. wypłacono 5
świadczeń na łączną kwotę 20 000 zł.
Pomoc materialna dla uczniów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle na podstawie Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Miejskiej
Jasła z dnia 25 lipca 2011 r. upoważniającej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jaśle do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Miasta Jasła realizuje zadania określone w rozdziale
8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457). W 2019 roku
przyznano 337 stypendiów szkolnych, i 2 zasiłki szkolne (patrz Załącznik 6: Świadczenia realizowane
w ramach ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w latach 2017-2019).
Rozbudowa infrastruktury pomocy społecznej
W ramach projektu „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyremontowano
i wyposażono pomieszczenia w których od stycznia 2018 roku funkcjonuje m.in. Dzienny Dom
Pomocy dla Osób Starszych (DDP), Klub Integracji Społecznej (KIS), Sekcja ds. wolontariatu oraz
Sekcja ds. pomocy środowiskowej.
Funkcjonowanie i realizacja wsparcia w ramach Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych oraz
Klubu Integracji Społecznej w latach 2018-2019 odbywała się w oparciu o projekty
współfinansowane ze środków EFS tj. projekt pn.„Akademia Pełni Życia” oraz projekt pn. „Kreatywni
i Samodzielni”.
W latach 2020-2021 funkcjonowanie DDP odbywa się również w oparciu o projekt dofinansowany
ze środków Unii Europejskiej pn. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny
Senior”.
Z kolei działalność KIS od 2020 r. finansowana jest ze środków własnych Miasta (z uwagi na zapisy
regulaminu konkursu ogłoszonego przez WUP w Rzeszowie, podjęto decyzję o nie aplikowaniu
o ośrodki na dofinansowanie projektu na funkcjonowanie KIS).
Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle
Od stycznia 2018 r. w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle funkcjonuje
Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych (DDP). Docelowo wsparciem Dziennego Domu może
zostać objętych 29 osób niesamodzielnych w wieku 60+, które ze względu na wiek, chorobę lub
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych. W 2019 r. wsparciem Dziennego Domu zostało objętych łącznie 37 osób.
Do zadań Dziennego Domu Pomocy należy świadczenie usług społecznych, w tym opiekuńczych
i pielęgnacyjnych m.in. poprzez: zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
zapewnienie posiłku, zapewnienie dla osób mających trudności z poruszaniem się transportu z
miejsca zamieszkania do i z DDP, zapewnienie wsparcia psychologicznego, zapewnienie wsparcia
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zwiększającego sprawność fizyczną, organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zapewnienie
atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla osób starszych, możliwości odpoczynku,
świadczenie pracy socjalnej.
W latach 2018 -2019 funkcjonowanie Dziennego Domu odbywało się w oparciu o projekt
„Akademia Pełni Życia” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Obecnie DDP funkcjonuje w
oparciu o projekt Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” w ramach,
którego odbywa się nie tylko finansowanie działalności Dziennego Domu, ale także świadczenie
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych w wieku 60+, które do tej pory
nie zostały objęte przez Ośrodek tą formą wsparcia.
Sekcja ds. wolontariatu w MOPS
Sekcja ds. wolontariatu w strukturach MOPS funkcjonuje od stycznia 2018 r. Do zadań sekcji należy
m.in. promocja wolontariatu, opracowanie i wdrożenie programu wolontarystycznego, pozyskanie
wolontariuszy i przygotowanie porozumień z wolontariuszami, monitorowanie pracy
wolontariuszy, współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi specjalistami
działającymi na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin, prowadzenie dokumentacji związanej z
wolontariatem, w tym ewidencja wolontariuszy.
W 2019 roku do działań wolontarystycznych na rzecz mieszkańców miasta Jasła zgłosiło się 65
wolontariuszy, z tego pracę w charakterze wolontariusza świadczyło 60 osób.
Wsparciem wolontariuszy objętych zostało 15 rodzin z dziećmi, mieszkańcy Dziennego Domu
Pomocy dla Osób Starszych jak również 10 osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu
zamieszkania.
Wolontariusze świadczyli m.in. pomoc poprzez udzielanie korepetycji dzieciom z rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, organizowali czas
wolny seniorom objętym wsparciem DDP oraz udzielali wsparcia w wykonywaniu podstawowych
czynności dnia codziennego seniorom i osobom niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania.
Na rzecz wsparcia wolontariuszy zorganizowano dwa spotkania integracyjne, szkolenie z zakresu
udzielania pomocy przedmedycznej, szkolenie z grafiki komputerowej, spotkanie z dietetykiem oraz
spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
EKONOMIA SPOŁECZNA
Od 2016 roku Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. prowadzi akredytowany
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (standardy AKSES). Do 2019 roku powstało w wyniku
realizacji projektu 49 PES (podmiotów ekonomii społecznej) zatrudniających ponad 200 osób. Na
terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego działa 10 PES w branżach związanych z opieką,
gastronomią, rozwojem kultury fizycznej. W listopadzie 2019 roku podpisano umowę na lata 2020
– 2023 dotyczącą realizacji projektu POWES 2 w ramach którego planowane jest powstanie 387
nowych miejsc pracy w nowych i istniejących PES. POWES zapewnia oprócz wsparcia finansowego
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infrastrukturę dla PES i zainteresowanych NGO w postaci Inkubatora Help Desk (Jasło ul. Staszica
7) posiadającego pełne wyposażenie biurowe oraz sale wykładowe.
W ramach działań ośrodka udzielono wsparcia grantowego dla ponad 20 podmiotów z terenu
powiatu jasielskiego w wysokości około 200 000 zł w celu rozwoju i promocji ekonomii społecznej.
Przekazano około 20 pakietów marketingowych (1 pakiet – ok. 5300 zł) na działania promocyjne
NGO. W perspektywie 2020 – 2022 przewidywane są podobne zakresy wsparcia. POWES w wyniku
działań partnerskich współtworzył i zaprosił do współpracy w ramach Karpackiego Klastra Ekonomii
Społecznej w 2019 ponad 20 podmiotów ekonomii społecznej i kilkanaście samorządów z terenu
subregionu podkarpackiego w tym również Miasto Jasło. Celem podejmowanych działań
partnerskich jest m.in. rozwój ekonomii społecznej na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego.
W tym celu tworzona jest sieć partnerska w oparciu i PES, NGO i JST mająca na celu jak najlepszą
dystrybucje wsparcia projektowego w celu wsparcia istniejących podmiotów i powstania nowych.
W dniu 12 lutego 2018 r. MOPS w Jaśle podpisał porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Jaśle, prowadzonym przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą
Sp. z o. o. Głównym celem Porozumienia była wymiana informacji, doświadczeń i koncepcji
działania pomiędzy partnerami, dotyczących funkcjonowania sektora ekonomii społecznej,
poszukiwanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań i działań w sektorze ekonomii społecznej,
wspólne prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających
z pomocy świadczonej przez MOPS. W ramach ww. porozumienia w 2018 roku przeprowadzono
spotkania informacyjne i szkolenia dotyczące ekonomii społecznej np. szkolenie pn. „Zakładanie i
prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej” w którym wzięły udział
łącznie 22 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciele
lokalnych stowarzyszeń.
Aktualnie kontynuowana jest współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dnia 9 marca
2020 roku zostało podpisane porozumienie partnerskie pomiędzy MOPS w Jaśle a OWES
prowadzonym przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo-Doradczą na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej (dobrowolna umowa mająca na celu rozwój ekonomii społecznej na terenie Miasta).
Celem partnerstwa jest m.in. wspólna promocja podejmowanych działań na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy
społecznej. Wspólna realizacja projektów partnerskich na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej
osób niezatrudnionych i bezrobotnych
korzystających z pomocy społecznej, promocja
alternatywnych form zatrudnienia.
Działania związane z promowaniem oraz wdrażaniem założeń ekonomii społecznej w mieście przez
MOPS w Jaśle tj.:
Działalność Klubu Integracji Społecznej
Klub Integracji Społecznej jest podmiotem ekonomii społecznej działającym na terenie miasta Jasła
od 01.01.2018 r. To jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz
ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności
lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych,
jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach
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i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy,
podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym
zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.
Utworzenie KIS było możliwe dzięki uzyskaniu przez Miasto Jasło dofinansowania ze środków EFRR
na realizację projektu „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle”
współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej
VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, w ramach którego zostały
wyremontowane i wyposażone m.in pomieszczenia, w których obecnie funkcjonuje Klub.
Obecnie Klub Integracji funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
przy ul. Szkolnej 25. Realizacja wsparcia w ramach KIS w latach 2018-2019 była możliwa dzięki
uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu „Kreatywni i Samodzielni”. Całkowita wartość projektu
wynikająca z umowy o dofinansowanie to 479 080,28 zł; z tego kwota dofinansowania: 405 354,18
zł i wkład własny: 73 726,10 zł. W latach 2018-2019 w ramach ww. projektu wydatkowano łącznie
479 080,28 zł, z tego 405 354,18 zł stanowiła kwota dofinansowania.
Rozwój podmiotów ekonomii społecznej stanowi duże wyzwanie w nowym okresie programowania
jako istotny element rozwoju społeczno-gospodarczego samorządu. Aby przygotować samorządy i
ich pracowników do podejmowania działań w obszarze ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rzeszowie realizował projekt „Koordynacja sektora ekonomii społecznej
w województwie podkarpackim”.
W ramach ww. projektu pracownicy wzięli udział w 2018 r. w doradztwie specjalistycznym dot.
wprowadzania ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych i tworzenia lokalnych planów
rozwoju ekonomii społecznej oraz w doradztwie z zakresu klauzul społecznych w zamówieniach
publicznych i zlecania usług użyteczności publicznej.
Ośrodek w 2019 r. nadal kontynuował współpracę z ROPS w Rzeszowie, tj. pracownicy Ośrodka
podnosili swoją wiedzę na temat ekonomii społecznej w ramach szkoleń/seminariów/doradztwa
m.in. w zakresie zakupu usług w podmiotach ekonomii społecznej przez samorząd, samorządu
przyjaznego ekonomii społecznej.
Spółdzielnia socjalna „Radość”
Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego
przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celu społecznej i zawodowej reintegracji.
Spółdzielnia socjalna RADOŚĆ oferuje usługi w zakresie profesjonalnego transportu osób
niepełnoprawnych, opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, system teleopieki,
cateringową organizację imprez masowych, obsługę bankietów, konferencji, szkoleń. W 2018 r.
MOPS w Jaśle zlecił ww. spółdzielni w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:
zorganizowanie i przeprowadzenie plenerowych warsztatów promujących zdrowy styl życia dla
seniorów z terenu miasta Jasła; zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji w zakresie
racjonalnego trybu życia dla uczestników projektu „Akademia Pełni Życia”. Spółdzielnia była
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ponadto podwykonawcą transportu osób w wieku 60+, częściowo niesamodzielnych,
niepełnosprawnych ruchowo oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z miejsca zamieszkania do
DDP oraz ich odwożenia do miejsc zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu (w
ramach projektu „Akademia Pełni Życia”).
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Opieka nad dziećmi do 3-go roku życia
Na terenie Jasła funkcjonuje cztery żłobki i jeden klub dziecięcy. Wszystkie placówki prowadzone są
w formie niepublicznej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w jednym
przypadku jest to kościelna osoba prawna. Na dzień 18 maja 2020 roku wszystkie podmioty
oferowały łącznie 156 miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech. Brak jest aktualnych danych o ilości
dzieci uczęszczających do żłobków, jednak w wyniku obserwacji i wcześniejszych sprawozdań
można przyjąć, że liczba dzieci uczęszczających zawsze była nieznacznie niższa od ilości oferowanych
miejsc. Według analiz sporządzonych na podstawie informacji z Banku Danych Lokalnych GUS, ilość
miejsc w żłobkach na terenie Jasła stale rośnie, w 2016 roku oferowano 29 miejsc, na koniec roku
2019 oferowanych było 156 miejsc. Ponad trzykrotnie wzrosła liczba dzieci przebywających w
żłobkach według danych zadeklarowanych w arkuszach sprawozdawczych przez podmioty
prowadzące żłobki – w 2016 roku było to 51 dzieci, w 2019 już 180 dzieci. Zdecydowanie najwięcej
dzieci korzystających z tej formy opieki ma 1 rok lub dwa lata (na koniec 2019 r. odpowiednio 56 i
51 dzieci). Tendencję wzrostową wykazuje również ilość nowopowstających placówek opieki nad
dziećmi w wieku do lat trzech. Z analizy zebranych danych wynika, że taka forma opieki nad dziećmi
zyskuje na popularności a wartości wskaźników dla badanego obszaru rosną w szybkim tempie.
Analiza może być obarczona pewnym błędem w związku z tym, że do wspomnianych placówek na
terenie Jasła uczęszczają także dzieci z okolicznych gmin (Jasło, Dębowiec i inne).
Poniższe dane z MRL ukazują stosunek liczby miejsc w żłobkach do liczby dzieci w wieku od 0 do 2
lat (%). W Jaśle brak jest miejskiego żłobka, stąd osiągane przez miasto wartości na przestrzeni lat
wynoszą 0. Obserwuje się wzrost średniej oraz mediany dla grupy porównawczej, co oznacza, że
w pozostałych miastach zwiększa się liczba miejsc w żłobkach miejskich.
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Rysunek 80. Stosunek liczby miejsc w żłobkach do liczby dzieci w wieku od 0 do 2 lat (%)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Uczestnicy badania fokusowego podkreślali znaczenie braku żłobka miejskiego na terenie miasta
Jasła. Ich zdaniem jest to problem, który w szerszej perspektywie czasu rzutować może na chęć
pozostania młodych osób w Jaśle.
Opieka przedszkolna
Edukacja przedszkolna jest w Polsce pierwszym etapem systemu kształcenia. Jej zadaniem jest
pomoc rodzicom w sprawowaniu nad dziećmi opieki wychowawczej, ale przede wszystkim
stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci i przygotowanie ich do szkoły. W Jaśle w chwili
obecnej funkcjonuje 11 przedszkoli publicznych do których uczęszcza 1020 dzieci, 7 przedszkoli
niepublicznych 445 uczęszczających dzieci oraz 1 oddział przedszkolny sprawujący opiekę nad 14
dziećmi. Miasto Jasło zaspokaja potrzeby swoich mieszkańców w zakresie wychowania
przedszkolnego. Opieką przedszkolną objętych jest 678 na 1000 dzieci mieszkających w Jaśle.
Ponadto do przedszkoli funkcjonujących w Jaśle uczęszcza 300 dzieci spoza miasta. W chwili obecnej
zmniejsza się liczba dzieci, które chcą uczęszczać do przedszkoli z powodu niżu demograficznego.
W roku szkolnym 2019/2020, 192 (najwięcej) dzieci uczęszczało do Przedszkola Miejskiego nr 9,
które mieści się w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Najmniejsza liczba dzieci (14) uczęszczała do
Przedszkola Miejskiego nr 14, które należy do Zespołu Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle (patrz Załącznik
7: Dzieci objęte opieką przedszkolną w latach 2016-2020 w 6 samodzielnych przedszkolach
prowadzonych przez miasto Jasło oraz Załącznik 8: Dzieci objęte opieką przedszkolną w latach 20162020 w 5 przedszkolach zespolonych w ZSM prowadzonych przez miasto).
Wśród przedszkoli niepublicznych w bieżącym roku szkolnym największa liczba dzieci (130)
uczęszczała do Bajkowego Prywatnego Przedszkola, najmniejsza zaś (32) korzystała z oferty
Prywatnego Kubusiowego Przedszkola (patrz Załącznik 9: Liczba dzieci w prywatnych
przedszkolach).
Pozytywne tendencje obserwuje się na podstawie danych MRL, które dotyczą udziału liczby miejsc
w przedszkolach do liczby dzieci w wieku 3-6 lat (%). Wartości tego wskaźnika, jakie osiąga Jasło
przewyższają średnią oraz medianę w grupie. Co więcej, wartości miasta na przestrzeni 5 lat
106

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
wzrastały z 100 w roku bazowym do 152,11 w roku 2018. Jasło notuje wysoką dynamikę wzrostu,
wynoszącą 1.31. W porównaniu do analizowanych miast, Jasło charakteryzuje się najlepszą sytuacją
pod względem udziału liczby miejsc w przedszkolach do liczby dzieci w wieku 3-6 lat (%).
Rysunek 81. Udział liczby miejsc w przedszkolach do liczby dzieci w wieku 3-6 lat (%)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Szkolnictwo podstawowe
W Jaśle w 2020 roku funkcjonuje 9 szkół podstawowych z liczbą 3011 uczniów (4 samodzielne szkoły
oraz 5 zespołów szkół) oraz 1 społeczna szkoła podstawowa z liczbą 94 uczniów (patrz Załącznik 10:
Szkolnictwo podstawowe).
Uczniowie zdolni obejmowani są w szkołach pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie
z rozporządzeniem. Ponadto prowadzone są różnego rodzaju kółka zainteresowań, na które mogą
uczęszczać uczniowie.
Na podstawie wniosków rekrutacyjnych do szkół widoczne jest, że jasielskie szkoły podstawowe są
atrakcyjne dla mieszkańców okolicznych miejscowości.
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Rysunek 82. Odsetek dzieci zgłaszających się do podjęcia nauki w mieście Jasło

Źródło: dane UMJ

W następnej kolejności analizie poddano współczynnik skolaryzacji netto oraz brutto w odniesieniu
do szkół podstawowych w Jaśle. Dane zaprezentowane są w ujęciu procentowym. Zauważyć należy,
że na przestrzeni lat 2014-2018 oba współczynniki odnotowały tendencje wzrostową. W przypadku
współczynnika skolaryzacji netto odnotowano wzrost o 5,5% w roku 2018 w stosunku do roku 2014.
Natomiast współczynnik skolaryzacji brutto wzrósł w 2018 roku o 6,14% do roku 2014.
Rysunek 83. Współczynnik skolaryzacji netto 2 i brutto 3 szkół podstawowych w Jaśle (%)

124,00

121,55

122,00
118,89

120,00
118,00
116,00
114,00
112,00

120,39

117,60

115,41
114,84

119,03

112,18

115,23

111,61

110,00
108,00
106,00

2014

2015

2016

współczynnik skolaryzacji brutto

2017

2018

współczynnik skolaryzacji netto

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie
kształcenia do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi
nauczania.
3 Relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku)
do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.
2
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Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2018/2019 dzieci obowiązkowo
rozpoczynały naukę w wieku lat 7. Uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej od
1 września 2017 roku stali się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej, natomiast uczniowie
kończący klasę VI szkoły podstawowej otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej. W roku
szkolnym 2018/2019 trwał proces wygaszania gimnazjów tym samym w roku szkolnym 2018/2019
po raz ostatni przeprowadzony został egzamin gimnazjalny. Przystąpiło do niego 384 uczniów. Jak
w latach poprzednich egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej –
humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz j.
polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach). W części drugiej – matematyczno – przyrodniczej zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również
w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania
z wybranego języka obcego nowożytnego (j. angielskiego lub j. niemieckiego) na poziomie
podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W tym roku w klasach
gimnazjalnych tylko 10 uczniów przystąpiło do egzaminu z języka niemieckiego. Pozostali uczniowie
wybrali język angielski.
Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w ostatniej klasie szkoły
podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. W roku szkolnym 2018/19 uczniowie klas
VIII przystąpili do tego egzaminu po raz pierwszy.
Celem egzaminu ósmoklasisty jest przede wszystkim określenie poziomu wykształcenia ogólnego
uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnienie uczniowi, jego
rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informacji zwrotnej na temat tego poziomu
wykształcenia. Ponadto zastępuje on egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które
wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie
rekrutacji.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019–2021 ósmoklasista
przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki
oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Od roku 2022 ósmoklasista przystąpi już do egzaminu
z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia. W roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka
polskiego przystąpiło 366 uczniów, z j. angielskiego 363 uczniów, natomiast z języka niemieckiego
jedynie 2 uczniów. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 (w %)
w porównaniu do powiatu i województwa ukazują, iż uczniowie szkół z Jasła uzyskali wyniki wyższe
niż średnie wyniki uczniów w powiecie jasielskim oraz województwie podkarpackim.
Tabela 36. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 (w %) w szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło –
w porównaniu do powiatu i województwa

Miasto Jasło
powiat
województwo

język polski
65
64
64

matematyka
48
44
46

język angielski
62
57
57

Źródło: dane UMJ
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Szczegółowe informacje na temat wyników egzaminów ósmoklasisty z podziałem na poszczególne
szkoły podstawowe działające na terenie Jasła w roku szkolnym 2018/2019 zamieszczono w aneksie
dokumentu w Załączniku 11: Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty.
Również średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 (w %) w szkołach
prowadzonych przez Miasto Jasło wskazują na pozytywne tendencje w aspekcie nauczania w Jaśle.
Uczniowie uzyskali z wszystkich części egzaminu wyniki wyższe niż w przypadku średnich dla
powiatu jasielskiego oraz województwa podkarpackiego (patrz Załącznik 11: Zestawienie wyników
egzaminu ósmoklasisty).Szczegółowe dane dotyczące wyników egzaminuj gimnazjalisty w podziale
na części dla poszczególnych szkół działających na terenie Jasła wskazują na wysoki poziom
nauczania w mieście Jaśle (patrz Załącznik 12: Wyniki egzaminu gimnazjalnego).
Szkolnictwo ponadpodstawowe
W Jaśle znajduje się 7 szkół ponadpodstawowych, w tym: 2 licea ogólnokształcące oraz 5 zespołów
szkół:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego – liceum,
II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego – liceum,
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września - technikum i szkoła branżowa I stopnia,
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle - technikum i szkoła branżowa I stopnia,
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego – technikum,
Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II - liceum i technikum,
Zespół Szkół Budowlanych im. Króla K. Wielkiego - technikum i szkoła branżowa I stopnia.

W roku szkolnym 2016/2017 do szkół ponadpodstawowych w Jaśle uczęszczało 3504 uczniów.
W kolejnych latach liczba ta malała i w roku szkolnym 2018/2019 wynosiła 3369 uczniów. Natomiast
w roku następnym odnotowano wzrost liczby uczniów, do szkół ponadpodstawowych uczęszczało
wtedy 4230 uczniów.
Rysunek 84. Liczba uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Jasła
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Źródło: dane UMJ
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Dane MRL ukazują, że liczba uczniów w szkołach zawodowych do liczby osób w tej grupie wiekowej
(%) w Jaśle jest wyższa niż średnia dla grupy oraz mediana, jednak na przestrzeni 5 lat zmniejszała
się systematycznie. W roku bazowym wynosiła 44,6, natomiast w roku 2018 zmniejszyła się o 9,42
i wynosiła 35,18. W przypadku analizowanego wskaźnika notuje się ujemną dynamikę wzrostu 0,45.
Rysunek 85. Liczba uczniów w szkołach zawodowych do liczby osób w tej grupie wiekowej (%)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

111

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła

Rysunek 86. Obserwatorium w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle

Źródło: zbiory UMJ (fot. Bożena Janiszewska)

Analizie poddano także wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019. Zdawalność mieściła się w przedziale od 60,9% do 100%. Najwyższą zdawalność
w 2016/2017 odnotowano dla I LO Jasło oraz ZS Nr 4 Jasło, natomiast najniższa była w ZSUiS Jasło.
Analizując wyniki egzaminu maturalnego w następnych latach zauważyć można, że ZSUiS Jasło
notuje najniższe wartości zdawalności matury w %, co więcej w każdym następnym roku są one
mniejsze (patrz Załącznik 13: Wyniki egzaminu maturalnego).
Uczniowie uczęszczający do techników jasielskich mogą kształcić się w następujących kierunkach:
technik mechanik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik
technologii żywności, technik usług fryzjerskich, technik analityk, technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej, technik logistyk, technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik
technologii chemicznej, technik kelner, technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji
reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, technik obsługi turystycznej, technik organizacji
turystyki, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik rachunkowości, technik reklamy, technik
budownictwa, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik programista, technik
chłodnictwa i klimatyzacji, technik przemysłu mody, technik żywienia i usług gastronomicznych.
Uczniowie uczęszczający do szkół branżowych mogą kształcić się w zakresie następujących
zawodów: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik
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pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, elektryk, fotograf,
fryzjer, kelner, kucharz, lakiernik, lakiernik samochodowy, monter sieci i instalacji sanitarnych,
sprzedawca, stolarz, ślusarz i wędliniarz.
Szczegółowa
charakterystyka
poszczególnych
placówek
oświatowych
szkolnictwa
ponadgimnazjalnego na terenie Jasła ukazuje ich mocne strony oraz wysokie wyniki nauczania
(patrz Załącznik 14: Charakterystyka szkolnictwa ponadpodstawowego w Jaśle).
Ważnym elementem charakterystyki jakości szkolnictwa ponadpodstawowego są opinie młodzieży
na temat jego mocnych stron. Niemal co trzeci badany wskazał, że najmocniejszym atutem jego
szkoły jest nauczanie przedmiotów ścisłych, takiej odpowiedzi udzieliło 31,48% osób. W następnej
kolejności podkreślono mocną stronę praktyk, staży, warsztatów, aktywności pokazującej jak
wykorzystać wiedzę w praktyce, współpracę z przedsiębiorcami (27,24%). Ważnym elementem
wpływającym na wybór dalszej ścieżki nauczania oraz zawodowej jest doradztwo zawodowe.
Pozwala ukierunkować plany młodych osób. W kontekście ich odpływu z Jasła, niepokojącym jest
fakt, że tylko 8,16% młodzieży uznało doradztwo zawodowe za atut swojej szkoły. 22,84% uczniów
nie potrafiło wskazać odpowiedzi.
Rysunek 87. Odpowiedzi na pytanie: "Co jest mocną stroną Twojej szkoły?" - badanie młodzieży*

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
Praktyki, staże, warsztaty, aktywności pokazujące jak
wykorzystać wiedzę w praktyce, współpraca z przedsiębiorcami

27,24%
15,50%

Współpraca z innymi szkołami, uczelniami

7,50%

Stypendia, wyjazdy zagraniczne dla uczniów

14,85%

Inicjatywy i aktywności pozalekcyjne

16,97%

Nauczanie przedmiotów humanistycznych

31,48%

Nauczanie przedmiotów ścisłych

8,16%

Doradztwo zawodowe

15,99%

Sport, drużyny sportowe

22,84%

Nie wiem

8,32%

Inne, jakie?

*możliwość wyboru max 3 odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania młodzieży

Podczas prowadzonych rozmów na okoliczność tworzenia niniejszej diagnozy, odnotowano
problem dotyczący niskiej jakości edukacji na szczeblu ponadpodstawowym. Młodzież po szkole
podstawowej wybiera naukę w miastach sąsiednich, zwłaszcza w Krośnie. Tam nawiązują kontakty,
znajomości. Pytani o powody wyboru nauki poza Jasłem, odpowiadają, że oferta dydaktyczna jest
elastyczna i dostosowana do ich oczekiwań. Konieczność dojazdu do sąsiedniego miasta nie stanowi
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dla nich kłopotu, Miasto Krosno dofinansowuje 50% kosztów biletów miesięcznych, a komunikacja
(przewoźnicy) jeżdżą co kilkadziesiąt minut.
Należy wskazać, że miasto Jasło podejmuje liczne działania na rzecz promocji edukacji wśród
jasielskich uczniów. Realizowane są następujące projekty/inicjatywy:
⇒ Jasło Miasto Wiedzy – projekt opiera się na wielu mniejszych, zakłada modę na naukę i

uczenie się. W jego ramach działa m.in.: Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, Jasielska Liga
Naukowa
z Lotosem, organizowane są Festiwale Nauki, wydawane są także zeszyty popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży itp. Natomiast dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją
Wspierania Edukacji Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, program ten został poszerzony o
Dziecięcy Uniwersytet Techniczny.
⇒ Jasielski Uniwersytet Dziecięcy to edukacyjny projekt polegający na zachęcaniu dzieci do
nauki i rozbudzania w nich pasji poznania świata wiedzy. Celem projektu jest rozbudzanie
aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie ciekawości świata u dzieci w
wieku 6 – 10 lat z terenu miasta Jasła poprzez udział dzieci w interaktywnych zajęciach.
⇒ Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM – projekt, który stwarza uzdolnionym uczniom
jasielskich szkół podstawowych możliwość rozwijania naukowych zainteresowań i pasji.
Partnerem strategicznym Ligi jest Fundacja LOTOS, która wspiera inicjatywy na rzecz
ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz edukacji dzieci i młodzieży. Liga
wykorzystuje atrakcyjną dla uczniów metodę uczenia się opartą na strategii rozwiązywania
problemu naukowego. Wymaga ona postawienia frapującego problemu badawczego,
zaplanowania działań, poszukiwania i weryfikowania rozwiązań oraz samodzielnego
docierania do źródeł wiedzy. Projekty uczniowskie często realizowane są poza systemem
klasowo-lekcyjnym, we współpracy ze specjalistami w poszczególnych dziedzinach, a efekty
badań uczniowie prezentują przed komisją ekspercką oraz publicznością złożoną z
koleżanek i kolegów, rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkół i lokalnych mediów.
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Rysunek 88. Uczestnicy Jasielskiej Ligii Naukowej z LOTOSEM

Źródło: zbiory UMJ

Kultura
Jednostkami kulturalnymi w mieście Jaśle są:
⇒ Jasielski Dom Kultury (JDK) o 70. letniej tradycji,
⇒ Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) o ponad 73. letniej historii,
⇒ Muzeum Regionalne w Jaśle (MRJ) z dorobkiem 50-u lat działalności.
Stan infrastruktury kultury w przypadku JDK jest utrzymany na wysokim poziomie. W nowoczesnych
wnętrzach JDK swoją siedzibę ma również MBP. Wsparcia w zakresie infrastruktury wymaga
Muzeum Regionalne w Jaśle. Aktualnie rozpoczęły się prace związane z przebudową i rozbudową
obiektu.
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Instytucje kultury oferują szeroki wachlarz usług kulturalnych w siedzibie, jak i poza nią, w różnych
formach aktywności, w zależności od swoich statutów, a dodatkowo współorganizują z miastem
wiele imprez (np. Dzień Dziecka,
Rysunek 89. Rabata przy rondzie H. Steinhausa w głębi budynek Jasielskiego Domu
wydarzenia patriotyczne) W 2019
r. odbyło się ponad 900 różnych
wydarzeń
kulturalnych
(np.
Międzynarodowe Dni Wina),
patriotycznych (np. 3 Maj),
artystycznych
(np.
Jesienne
spotkania
z
teatrem)
i rozrywkowych (Dni Jasła),
w których łącznie udział wzięło
blisko
90
tys.
odbiorców.
W poprzednich latach 2017-2018
liczba ta wynosiła ponad 100 tys.
W ostatnich latach następuje
stopniowy
wzrost
wysokości
dotacji
przedmiotowych
przekazywanych przez Miasto na
aktywność
i
funkcjonowanie
instytucji (łącznie w 2019 r.
otrzymały one ponad 4,3 mln zł,
o 500 tys. więcej niż w roku 2017).
Corocznie udzielane są również
dotacje
celowe
związane
z
realizacją
konkretnych
zaplanowanych programów (np.
duże
plenerowe
wydarzenia
kulturalne) – łączna kwota w 2019
r. wyniosła ponad 440 tys. zł. (patrz
Załącznik 15: Działalność kulturowa
jednostek działających na terenie Jasła).

Źródło: zbiory UMJ

Miasto przyznaje również stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
i upowszechnianiem kultury (10 tys. zł rocznie) oraz Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie twórczości
artystycznej i naukowej oraz upowszechniania kultury (10 tys. zł. rocznie). Co roku w budżecie
miasta planuje się dotacje w wysokości 50 tys. zł na realizację zadań z zakresu kultury realizowane
przez NGO.
Ze względu na zniszczenie miasta podczas II wojny światowej (97%, drugie miasto w Polsce, tak
mocno zniszczone jak Warszawa), w mieście nie zachowało się wiele zabytków rejestrowych, na
liście znajduje się 14 obiektów z czego tylko 2 stanowią własność miasta. Działania z zakresu
ochrony dziedzictwa kulturowego obejmują remonty i bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych,
w szczególności nagrobków cmentarnych, udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie prac
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konserwatorskich dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (od 2017 r.
planowane w budżecie w wysokości 50 tys. zł). W 2019 r. wydatkowano na ten cel ponad 365 tys.
zł , o ponad 270 tys. więcej niż w 2016 r., co wynika z podjęcia przez miasto uchwały o możliwości
udzielania wsparcia dla podmiotów zewnętrznych na remonty rejestrowych obiektów zabytkowych
i obiektów z gminnej ewidencji zabytków. Jednakże wzrost w 2019 r. wydaje się być jednorazowym,
w kolejnym roku środków już jest mniej, a wpływ na to będzie miała suma różnych czynników
zewnętrznych Miasto sprawuje również opiekę nad cmentarzami wojskowymi, mogiłami
wojennymi, miejscami pamięci narodowej oraz pamięci walk i męczeństwa.
W następnej kolejności analizie poddano dane MRL dotyczące liczby odwiedzających filharmonie,
muzea, wystawy, koncerty na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten dla Jasła wzrasta na przestrzeni lat
2014-2018, jednak jest poniżej średniej dla grupy porównawczej oraz mediany. W roku 2014
wynosił 1853, natomiast w roku 2018 2416,4.
Rysunek 90. Liczba odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy, koncerty na 1000 mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 mieszkańca w mieście Jasło
zwiększały się na przestrzeni lat. Co więcej, w roku 2015, 2016 oraz 2017 były wyższe niż średnia
dla grupy porównawczej i mediana. W roku 2014 i 2018 Jasło znajdowało się poniżej średniej i
mediany dla grupy porównawczej. Dynamika wzrostu wskaźnika jest dodatnia i wynosi 0,12.
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Rysunek 91. Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 mieszkańca

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Ocena oferty kulturalnej oraz rozrywkowej uczestników badań ilościowych i jakościowych ukazuje
następujące prawidłowości: uczestnicy FGI zauważają postęp w rozwoju oferty, jednak zwrócili
uwagę, iż jest ona za droga dla seniorów. Podkreślono także, że należy rozwijać ofertę rozrywkową
tak, aby zachęcić młode osoby do pozostania w mieście. Osoby młodsze biorące udział w badaniu
ilościowy uznały, iż omawiana oferta wpływa na chęć opuszczenia miasta.
Rysunek 92. Odpowiedzi na pytanie: "Co zachęca Ciebie do mieszkania w Jaśle, a co do jego opuszczenia? " - badanie wśród młodzieży
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zachęca do mieszkania

10%

20%

13,38%

47,63%

30%

40%

zachęca do opuszczenia

50%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania młodzieży

W kontekście problemu wyludniania, odpływu osób młodych z miasta warto zwrócić uwagę na
odpowiedzi młodzieży dotyczące spędzania czasu wolnego w ciągu roku szkolnego poza Jasłem.
Obrazuje to, co jest atrakcyjne dla osób młodych poza miejscem zamieszkania. Badani najczęściej
wskazywali, że spędzają czas wolny poza Jasłem wybierając kino/pub lub restaurację, takiej
odpowiedzi udzieliło 44,70% z nich. W następnej kolejności wybierali zakupy w galerii handlowej
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(42,25%). Niemal co trzeci (31,16%) wybierał się poza miasto na wycieczkę. Poniżej przedstawiano
szczegółowe dane dotyczące sposobów spędzania czasu wolnego poza Jasłem.
Rysunek 93. Odpowiedzi na pytanie: "Jeżeli spędzasz czas wolny w ciągu roku szkolnego poza Jasłem, to najczęściej w jaki sposób?" badanie młodzieży*
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

23,65%

Uczestnicząc w wydarzeniach sportowych lub kulturalnych

15,17%

Na nauce, lekcjach dodatkowych, kursach

18,27%

Pracując zarobkowo
Odbywając staż
Udzielając się w organizacjach społecznych

1,96%
6,04%
7,99%

Uczestnicząc w grupach zainteresowań

44,70%

W kinie/pubie/restauracji itp.

42,25%

Na zakupach, w galerii handlowej
Spacerując

25,77%

Uprawiając sport

25,29%
31,16%

Na wycieczce
Inne, jakie?

6,53%

*możliwość wyboru max 3 odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania młodzieży

SPORT I TURYSTYKA
Organizacja kultury fizycznej w mieście prowadzona jest poprzez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Jaśle, który ma za zadanie propagowanie sportu i rekreacji na terenie miasta. Posiada w zarządzie
następujące obiekty: stadion i boisko sportowe dla potrzeb piłki nożnej, park linowy, Tor BMX, tor
dla rolek, łyżworolek i nartorolek,
Rysunek 94. Lodowisko MOSiR
sztuczne
lodowisko,
Podkarpackie Centrum Sportów
Walki, hotelik, halę sportową,
basen otwarty, basen kryty, korty
tenisowe, siłownię i salę fitness,
ściankę wspinaczkową oraz
boisko wielofunkcyjne, oraz
nowe boisko treningowe ze
sztuczną nawierzchnią. Pozwala
to
na
przedstawianie
mieszkańcom bogatej oferty
zagospodarowania
czasu
wolnego, również w zakresie
popularnych ostatnio sportów
walki.

Źródło: zbiory UMJ

119

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Tabela 37. Liczba obiektów sportowych

2019
MOSiR

Hala sportowa, Siłownia, Basen kryty, Basen odkryty, Podkarpackie Centrum Sportów Walki,
Korty tenisowe (2), Ścianka wspinaczkowa, Sztuczne lodowisko, Tor do rolek i nartorolek,
Boisko wielofunkcyjne, Boisko do piłki nożnej, Boiska do siatkówki plażowej (2), Tor BMX,
Park linowy, Stadion, Sala pomocnicza

Obiekty
przyszkolne
Place
zabaw

Sale gimnastyczne, Siłownie, Boiska przyszkolne, Kort tenisowy (SP 12), bieżnia
lekkoatletyczna (SP 1 i SP 12), skocznia w dal (SP 12),
na Ogródku Jordanowskim, na Parku linowym, na Przystanku Kwiatowa, na Osiedlach:
Rafineria, Bryły, Ulaszowice, Kaczorowy, Hankówka, Gądki, Krajowice, Kopernika,
Mickiewicza, Gamrat,
Stadiony, korty tenisowe, Zespół Boisk Sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012", Siłownie
plenerowe, Otwarte Strefy Aktywności, Boisko do siatkówki plażowej, Boisko trawiaste do
siatkówki, Boisko wielofunkcyjne (asfaltowe), Boisko piłkarskie (Gamrat), Park kalisteniczny,
Boisko wielofunkcyjne (Kwiatowa), Plac zabaw dla psów,
RAZEM

Pozostałe

Liczba
obiektów
ogółem
18

35
13
25
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Źródło: dane UMJ

Kluby sportowe działające na terenie Miasta Jasła i niedziałające w celu osiągnięcia zysku otrzymują
z budżetu miasta dotacje celowe na przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi sportu na podstawie
odrębnej uchwały. W 2019 r. dotacje zostały udzielone 19 podmiotom na realizację 23
przedsięwzięć, a w porównaniu do lat poprzednich obserwujemy tu tendencję wzrostową.
Wysokość dotacji w 2019 r. wyniosła ponad 740 tys. zł i była wyższa o 50 tys. w porównaniu do roku
2017. Jednakże, z powodów ogólnokrajowych zmian, obserwujemy obecnie tendencję spadkową w
wysokości środków przeznaczonych na ten cel (już tylko 600 tys. w 2020 r.) Wysokość dotacji
zawiera się zwykle w przedziale od 1 tys. zł do 160 tys. zł. (w różnych latach).
Tabela 38. Wsparcie finansowe wydarzeń sportowych z budżetu miasta Jasło

Liczba wydarzeń sportowych współfinasowanych z budżetu miasta (z
inicjatywy klubów sportowych i własnej)
Wysokość dofinasowania z budżetu MJ (nagrody, współorganizacja)
Przeciętna wartość wsparcia 1 wydarzenia

2017
32

2018
37

2019
45

114 100,00
3 565,00

125 950,00
3 404,00

157 820,00
3 507,00

Źródło: dane UMJ

Analizie poddano dane MRL dotyczące wydatków na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające
na 1 mieszkańca. Wskaźnik Jasła jest powyżej średniej oraz mediany dla grupy porównawczej.
Jednak należy podkreślić, że charakteryzuje się wysoką ujemną dynamiką wzrostu, która wynosi 1,07. Analizując wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 mieszkańca
zauważa się, że tylko Cieszyn notuje wyższą ujemną dynamikę wzrostu (-1.08) niż Jasło.
Zdecydowanie na tle grupy porównawczej wyróżnia się Sanok, którego dynamika wzrostu wynosi
3,71.
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Rysunek 95. Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 mieszkańca

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Bogatą ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oferują jasielskie kluby
sportowe, które zajmują się szkoleniem oraz organizowaniem wydarzeń sportowych, w których
dzieci oraz młodzież biorą aktywny udział. Dodatkowo Miasto Jasło organizuje kilka wydarzeń w
formie zajęć sportowych, celem wzbudzenia zainteresowania różnymi formami aktywności (np.
warsztaty łucznicze, zajęcia rowerowe BMX). Miasto Jasło zatrudnia także animatora
organizującego czas wolny dzieci i młodzieży podczas aktywności na kompleksie Boisk Sportowych
„ORLIK”. Bogatą ofertę zagospodarowania czasu wolnego przedstawia również Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Jaśle, przez atrakcyjną bazę sportową.
Analizie poddano także dane dotyczące liczby osób korzystających z obiektów MOSiR w latach 20162019. Największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Jasła charakteryzuje się kryta pływalnia,
Podkarpackie Centrum Sportów Walki, Siłowania i sala fitness, ścianka wspinaczkowa.
Tabela 39. Liczba korzystających z obiektów MOSIR

L.p.

Nazwa obiektu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Basen odkryty
Kryta pływalnia
Park linowy
Tor BMX
Hotelik
Siłowania i sala fitness, ścianka
wspinaczkowa
Lodowisko
Hala sportowa
Korty tenisowe
Podkarpackie Centrum Sportów Walki

11.

Stadion i boisko piłkarskie

12.

Tor dla rolek i nartorolek

2016
36.501
110.358
3.844
1.397
538
59.467
14.148
33.979
2.441
Obiektu nie
było
Nie
prowadzono
ewidencji
Obiektu nie
było
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Liczba osób korzystających
2017
2018
30.587
35.387
104.974
106.472
3.432
3.261
1.432
1.296
512
393
54.410
11.563

2019
28.342
114.000
2.862
883
369
35.872

14.732
21.208
2.148
24.236

2.256
16.152
1.463
31.505

8.270
14.957
3.131
36.318

Nie
prowadzono
ewidencji
Obiektu nie
było

Nie
prowadzono
ewidencji
Nie
prowadzono
ewidencji

24.200
2.030
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L.p.

Nazwa obiektu
RAZEM

2016
262.673

Liczba osób korzystających
2017
2018
257.671
219.748

2019
271.234

Źródło: dane MOSiR
Rysunek 96. Podkarpackie Centrum Sportów Walki

Źródło: zbiory UMJ (fot. Grzegorz Frączek)

Jasło, pomimo ujemnej dynamiki wzrostu (-0,84) osiągało wartości wyższe niż w grupie
porównawczej oraz mediana w przypadku wskaźnika liczby członków klubów sportowych na 1000
mieszkańców.
W roku bazowym wskaźnik dla miasta wynosił 48, w następnych latach wzrastał, kolejno 50,7 w
2015, 53,6 w 2016, 54 w 2017, jednak w roku 2018 odnotowano spadek o 17 w stosunku do roku
poprzedniego. Jasło spośród wszystkich miast notuje najwyższą ujemną dynamikę wzrostu
omawianego wskaźnika.
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Rysunek 97. Liczba członków klubów sportowych na 1000 mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

W przypadku osiągnięć sportowych warto zaznaczyć, iż miasto co roku przyznaje nagrody za
osiągnięcia sportowe w roku poprzednim na podstawię odrębnej uchwały, corocznie zabezpiecza
na ten cel średnio ok. 20 tys. zł, jednakże obserwuje się tu również tendencję spadkową,
spowodowaną zmianami ogólnokrajowymi mającymi wpływ na budżet miasta.
Nie można zapomnieć o oferowanych przez miasto Jasło licznych miejscach do uprawiania sportu i
rekreacji, w tym placach zabaw, terenach rekreacyjnych, innych obiektach sportowych – boiskach
wielofunkcyjnych czy siłowniach, które umożliwiają prowadzenie aktywności fizycznej w wielu
formach. Takim przykładem jest wielofunkcyjny 5 ha teren rekreacyjny „Przystanek Kwiatowa”.
Poza działalnością w zakresie wspierania zajęć sportowych, miasto aktywnie zaangażowane jest
poprzez wsparcie finansowe różnych wydarzeń sportowych, wśród których do najważniejszych
zaliczyć można Międzynarodowy Festiwal Sportu (dotacja), Otwarte Mistrzostwa Jasła w judo,
Międzynarodowe Mistrzostwa Jasła w pływaniu, RUN & ROLLSPEED, Amatorskie Mistrzostwa Polski
w pływaniu „Family Cup”, Otwarte Mistrzostwa Jasła w Karate Kyokushin czy Nocne Charytatywne
Pływanie.
Ze względu na obecną sytuację związaną z występowaniem COVID-19, wszystkie znaczące
wydarzenia sportowe, które miały zostać zorganizowane w 2020 roku, najprawdopodobniej się nie
odbędą. Wydaje się, że tendencje spadkowe w zakresie wspierania kultury i kultury fizycznej będą
nadal się utrzymywać, a wpłynie na to sytuacja spowodowana COVID-19.

123

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Rysunek 98. Przystanek Kwiatowa

Źródło: zbiory UMJ (fot. Bożena Janiszewska)

W następnej kolejności przedstawiono dane dotyczące obszaru turystyki w mieście Jasło.
Przedstawiono dane MRL dotyczące miejsc noclegowych w hotelach, motelach, pensjonatach i
innych obiektach hotelowych na 1000 ludności. Jasło notuje systematyczny wzrost wskaźnika,
jednak znajduje się poniżej średniej i mediany dla grupy porównawczej. W 2014 miasto osiągnęło
wskaźnik na poziomie 1,2. W roku 2018 wartość omawianego wskaźnika wzrosła o 0,92, wynosiła
zatem 2,12. Najwyższą dynamikę wzrostu omawianego wskaźnika obserwuje się dla miasta
Jarosław oraz Sanok.

124

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Rysunek 99. Miejsca noclegowe w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych na 1000 ludności

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Kolejny wskaźnik dotyczący obszaru turystyki, tj. liczba udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców
wskazuje na negatywne prawidłowości zachodzące w tym zakresie w Jaśle. Na przestrzeni lat notuje
się spadek liczby udzielonych noclegów. Co więcej, średnia dla grupy oraz mediana są znacząco
powyżej wartości osiąganych przez miasto Jasło.
Rysunek 100. Liczba udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Zagrożenie przestępczością i prewencja
Jasło należy do bezpiecznych miast województwa podkarpackiego. W 2019 r. na terenie działania
Komendy Powiatowej Policji w Jaśle stwierdzono 608 przestępstw. Na przestrzeni lat od 2017 do
2019 widoczny jest spadek liczby przestępstw. Poniżej zaprezentowano szczegółowe dane
dotyczące przestępstw z podziałem na ich rodzaj. Przedstawiono ich liczbę oraz wykrywalność.
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Tabela 40. Przestępstwa stwierdzone na terenie miasta Jasła

ogólny katalog przestępstw
przestępstwa kryminalne
przestępstwa przeciwko
mieniu
przestępstwa przeciwko
zdrowiu i życiu
przestępstwa przeciwko
rodzinie i opiece
rozboje, kradzieże,
wymuszenia
bójka, pobicie
ustawa o narkomanii
przestępstwa gospodarcze
przestępstwa drogowe

liczba
790
270
588

2017
wykrywalność
80,70%
52,70%
78,50%

liczba
708
322
449

2018
wykrywalność
79%
57,80%
73,30%

liczba
608
396
262

2019
wykrywalność
70,30%
60%
44,70%

16

81,20%

20

75%

16

81,20%

29

100%

42

100%

49

100%

2

100%

3

100%

4

75%

5
10
452
45

60%
100%
95,50%
95,50%

6
31
302
59

83,30%
90,30%
95,70%
100%

9
20
116
79

66,70%
95%
81%
100%

Źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Jaśle

Analizując poniższe dane dotyczące przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych
postępowaniach przygotowawczych przeciwko życiu i zdrowiu na 10 tys. mieszkańców można
zauważyć, że średnia w miastach porównawczych oraz mediana jest wyższa niż w Jaśle. Wskaźnik
przestępstw stwierdzonych przez policję zwiększył się w roku 2018 o 0,27 w stosunku do roku
bazowego (3,3).
Rysunek 101. Przestępstwa stwierdzone przez policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych przeciwko życiu
i zdrowiu na 10. tys. mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Zadania związane z zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Burmistrz
Miasta Jasła wykonuje poprzez powołaną formację umundurowaną, jaką jest Straż Miejska (SM).
Siedziba SM mieści się przy ul. PCK 2a w której funkcjonuje m.in. monitoring miejski, który na dzień
31.12.2019 r. obejmował 58 kamer na terenie miasta: 50 kamer HD, w tym 38 kamery
z podświetleniem, 4 kamery stacjonarne (kierunkowe) i 4 kamery analogowe, dzięki którym
pracownicy monitoringu mogą szybko reagować i podejmować działania wobec sprawców
wykroczeń, przestępstw, a materiały z nagrań służą niejednokrotnie do działań operacyjnych
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prowadzonych przez policję. Obecnie monitoring swoim zasięgiem obejmuje znaczną część Jasła.
Monitoring działa w systemie całodobowym. W roku 2019 kontynuowano prace związane
z rozbudową monitoringu wizyjnego, w ramach których zainstalowano 11 nowych kamer IP
z możliwością nocnego podświetlania oraz wymieniano, bądź przeniesiono 5 kamer. Służbę w SM
w 2019 roku pełniło 18 strażnikówi 6 pracowników cywilnych zatrudnionych do obsługi systemu
monitoringu wizyjnego oraz 1 pracownik do obsługi kancelarii.
W 2019 roku do SM wpłynęło razem 3065 interwencji dotyczących zagrożeń lub nieprawidłowości
występujących na terenie miasta. Interwencje te były załatwiane przez funkcjonariuszy SM, bądź
przekazywane do instytucji zgodnie z właściwościami (patrz Załącznik 16: Ewidencja wyników
działań straży).
Tabela 41. Statystyka interwencji z monitoringu miejskiego w latach 2017-2019

rok

Bezpieczeństwo osób

2017
2018
2019

16
40
47

Ochrona
mienia
7
10
31

Porządkowe

Drogowe

Razem

758
786
769

1074
968
981

1855
1804
1828

Źródło: dane Straży Miejskiej

Problematyka bezpieczeństwa w mieście została poruszona w trakcie badań ilościowych oraz
jakościowych. Wszystkie badane grupy wskazały, iż miasto Jasło jest miejscem bezpiecznym.
Rysunek 102. Odpowiedzi na pytanie: "Co zachęca Ciebie do mieszkania w Jaśle, a co do jego opuszczenia? " - badanie wśród młodzieży

bezpieczeństwo w mieście

44,86%

0%
zachęca do mieszkania

10%

20%

36,70%

30%

40%

zachęca do opuszczenia

50%

60%

70%

80%

nie biorę tego pod uwagę

14,03%

4,40%

90%

100%

b/d

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania młodzieży

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
W 2019 r. na terenie Miasta Jasła miało miejsce 26 wypadków drogowych, w których zginęły 3 osoby
a 27 zostało rannych. Dla porównania w 2018 r. zdarzyły się 24 wypadki, zginęły 3 osoby i 25 osób
zostało rannych, w roku 2017 19 wypadków i 19 rannych. Zauważyć można wzrost liczby wypadków
drogowych w Jaśle. Według danych zwiększył się czas reakcji na zdarzenie drogowej z 13:54 minut
w roku 2017 do 14:27 w 2019.
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Tabela 42. Liczba wypadków drogowych w Jaśle

2017
2018
2019
Liczb
Zabici
Ranni
Liczb
Zabici
Ranni
Liczb
Zabici
Ranni
wypadków
wypadków
wypadków
19
0
19
24
3
25
26
3
27
Czas reakcji na zdarzenie (dotyczy wyłącznie wypadków drogowych – wygenerowania z Systemu Wspomagania
dowodzenia Policji)
13:54
12:50
14:27

Źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Jaśle

Poniższe dane ukazują sytuację Jasła w obszarze przestępstw drogowych stwierdzonych przez
policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 10 tys. mieszkańców. W stosunku
do średniej oraz mediany w grupie porównawczej wskaźnik dla Jasła jest poniżej wartości. Na
przestrzeni wskazanych lat widoczny jest także spadek wartości omawianego wskaźnika z 20,4 w
roku 2014 do 14,22 w roku 2018.
Rysunek 103. Przestępstwa drogowe stwierdzone przez policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 10. tys.
mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Jasielskie organizacje pozarządowe wykonują wiele zadań własnych Miasta Jasła w szczególności
z zakresu pomocy społecznej, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania patologiom
i uzależnieniom. Na wniosek organizacji pozarządowych w 2019 roku powołano Miejską Radę
Działalności Pożytku Publicznego która za główny cel postawiła sobie aktywizację trzeciego sektora
w Jaśle. Z prowadzonych w bieżącym roku badań ankietowych wynika, że główną bolączką
organizacji jest brak wystarczających środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej.
Organizacje oczekują także poszerzenia doradztwa merytorycznego w szczególności w obszarze
pozyskiwania środków na działalność. W przestrzeni miejskiej brakuje agendy świadczącej
kompleksowe wsparcie dla NGO – zarówno infrastrukturalne (siedziby poszczególnych organizacji)
jak i instytucjonalne. Po stronie administracji brakuje skutecznych narzędzi oceny kondycji
organizacji pozarządowych. Głównym staraniem władz Miasta Jasła jest ostatnio poprawa
wzajemnej komunikacji i ustalenie konkretnego sposobu wymiany informacji o wzajemnej
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działalności. W sposób permanentny trwają prace nad doskonaleniem głównego narzędzia
współpracy międzysektorowej jaką jest program współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi. Wprowadzane zmiany obejmują zarówno poszerzanie sfery zadań w których
miasto współpracuje z trzecim sektorem, jak również zwiększanie wydatków z budżetu na realizację
nowych propozycji współpracy. Współpraca wymaga ciągłego doskonalenia i transparentności na
przykład poprzez cyfryzację obowiązujących procedur.
Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych
Miasto Jasło w bardzo szerokim zakresie współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi
w obszarze: pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia,
kultury fizycznej i sportu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
publicznego
i ochrony przeciwpożarowej. Współpraca polega między innymi na udzielaniu organizacjo NGO
dotacji celowych. Część dotacji udzielana jest w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (w ramach przyjętego przez RMJ Programu), a część w oparciu o ustawę o sporcie
i ustawę o zdrowiu publicznym. Przyznawane są również dotacje w oparciu o ustawę o rodzinnych
ogrodach działkowych. W 2019 roku na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego
dotację w wysokości 2 493 297,00 otrzymało 26 organizacji pozarządowych które zrealizowały 38
zadań.
W Jaśle wg stanu na dzień 4.03.2020 roku zarejestrowanych jest 175 organizacji pozarządowych
(NGO`s). Spośród organizacji, tylko 16 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
W odniesieniu do liczby mieszkańców (wg stanu za 2018 rok) jest to wynik liczby OPP znacznie
poniżej średniej.
Tabela 43. Organizacje pozarządowe - porównanie miast

Miejscowość
Jasło
Kraśnik
Gorlice
Mława
Cieszyn
Dębica
Jarosław
Sanok
Nowa Sól
średnia

Liczba
mieszkańców
35192
34539
27597
31234
34613
45817
37690
37577
38843
35 900,22

Liczba NGO

w tym OPP

% OPP

175
93
138
57
188
161
157
211
108
143,11

16
10
14
12
26
27
24
30
16
19,44

9,14
10,75
10,14
21,05
13,82
16,77
15,28
14,21
14,81
14,00

NGO na 100
mieszkańców
0,49
0,26
0,5
0,18
0,54
0,35
0,41
0,56
0,27
0,40

OPP na 100
mieszkańców
0,04
0,02
0,05
0,03
0,07
0,05
0,06
0,07
0,04
0,05

Źródło: www.monitormiasta.pl dostęp: 04.03.2020 r., www.ekrs.ms.gov.pl dostęp: 4.03.2010 r.,
www.ekrs.ms.gov.pl dostęp: 4.03.2020 r.

Na podstawie powyższych danych należy wskazać, iż w Jaśle notuje się bardzo wysoki poziom
liczebny organizacji pozarządowych. Szczegółowa analiza jednak pozwala stwierdzić, iż ich
rzeczywista aktywność rozumiana przez posiadanie statusu OPP plasuje Jasło znacznie poniżej
średniej. Potwierdza to fakt istnienia organizacji „papierowych/teczkowych”, które nie prowadzą
rzeczywistej aktywności.
Na terenie Jasła istnieją cztery organizacje pozarządowe zrzeszających przedsiębiorstwa:
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⇒
⇒
⇒
⇒

Cech Rzemiosł Różnych w Jaśle,
Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców,
Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa "Galicja Vitis",
Spółdzielnia Socjalna "Górskie Media".

Dodatkowa analiza pozwoliła stwierdzić, iż organizacje nie są zrzeszone przez samorząd. Istnieje
Roczny Program Współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Dodatkowo wydzielona jest komórka ds. współpracy z NGO`s.
Warto zwrócić uwagę, że przy wysokiej liczbie organizacji pożytku publicznego, notuje się spadek
udziału wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego w wydatkach bieżących. Jasło
znajduje się w tym obszarze powyżej średniej i mediany w grupie porównawczej. Jednak wartości
wskaźnika na przestrzeni lat maleją, a dynamika wzrostu jest ujemna (-0,45).
Rysunek 104. Udział wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego w wydatkach bieżących

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Współpraca z organami konsultacyjnymi i doradczymi
W sierpniu 2019 roku pięć organizacji pozarządowych złożyło wniosek o powołanie Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego. Dnia 01.10.2019 r. utworzono MRDPP w Jaśle. Rada Miejska Jasła
w dniu 14 października 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle.
W uchwale określono tryb powoływania członków Rady oraz organizację i tryb jej działania.
W listopadzie i grudniu 2019 roku została przeprowadzona procedura naboru członków Miejskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada została powołana dnia 08.01.2020 r.
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle w 2019 roku podjęła działania od stycznia
2020 roku. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła prace w trudnym okresie
epidemii COVID-19. Głównym zadaniem Rady na najbliższy czas jest przegląd modeli współpracy
organizacji społecznych z Miastem Jasłem oraz wypracowanie nowych rozwiązań zwiększających
zaangażowanie organizacji w realizację zadań publicznych.
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Realizacja zadań w ramach Inicjatywy lokalnej
Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez
mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu, które uzupełnia już funkcjonujące instrumenty –
działania w ramach osiedli oraz Budżet Obywatelski. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły
i deklarują udział w realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy
społecznej. Podobnie, jak w poprzednim roku, również w 2019 roku w ramach szczególnego trybu
przewidzianego ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłoszono dwa nw.
działania w trybie inicjatywy lokalnej:
⇒ Drenaż boiska OKS „Sobniów” Jasło przy ul. Floriańskiej w Jaśle,
⇒ Doposażenie placu zabaw przy ZSM nr 6 przy ul. Lwowskiej w Jaśle.
Z powodu braku wykonawców (w ogłoszonych zapytaniach ofertowych żaden wykonawca nie
podjął się wykonania zadań) realizację ww. zadań przesunięto na 2020 rok. Łączna wartość środków
przewidzianych na realizację zadań w ww. trybie wynosi 31 050 zł.
Frekwencja wyborcza
Analizie poddano frekwencję wyborczą z wyborów prezydenckich w 2020 roku w drugiej turze.
Najwyższą frekwencje odnotowano w Dębicy. Wynosiła 69,32%. Następnie wysoką frekwencją
charakteryzowały się: Cieszyn – 67,90% oraz Mława – 67,43%. W Jaśle frekwencja wyborcza
w ostatnich wyborach prezydenckich wynosiła 65,66%. Należy podkreślić, że wybory prezydenckie
cieszył się bardzo wysoką frekwencją, która w skali kraju wynosiła 68,18%.
Tabela 44. Frekwencja wyborcza w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku

Nazwa JST
Jasło
Kraśnik
Gorlice
Mława
Cieszyn
Dębica
Jarosław
Sanok
Nowa sól

Frekwencja wyborcza
65,66%
64,73%
64,76%
67,43%
67,90%
69,32%
63,48%
63,08%
66,82%

Źródło: dane PKW: https://wybory.gov.pl/, dostęp: wrzesień 2020 r.

Analizie poddano także dane MRL dotyczące frekwencji wyborczej w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast w I turze. Jasło osiągało na przestrzeni zaprezentowanych lat
wartości powyżej średniej i mediany dla grupy porównawczej. Wyjątek stanowi rok 2018, gdzie
odnotowano znaczący spadek wskaźnika.
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Rysunek 105. Frekwencja wyborcza - Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 1 tura (w %)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I BIERNOŚĆ
Warunkiem koniecznym postępu procesu rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Tylko szeroko
zakrojona współpraca inicjujących działania rewitalizacyjne władz z mieszkańcami i innymi osobami
związanymi z obszarami rewitalizowanymi może spowodować odczuwalną i trwałą, pozytywną
zmianę. W Jaśle włączanie mieszkańców w proces rewitalizacji oparte jest o informowanie o
poszczególnych działaniach, edukacja na temat sensu rewitalizacji jako procesu zmiany oraz
konsultacje społeczne poszczególnych działań. W mieście istnieją instrumenty partycypacyjne takie
jak:
⇒ Miejski System Konsultacji Społecznych umożliwiający włączanie w proces konsultacji

wszystkich możliwych grup interesariuszy, zarówno zorganizowanych jak i nieformalnych
a także pojedynczych mieszkańców. System oferuje prowadzenie konsultacji w sposób
tradycyjny oraz elektroniczny, wykorzystuje różnorakie narzędzia statystyczne a także
umożliwia wstępne podsumowanie zebranych danych.
⇒ Jasielski Budżet Obywatelski jako rodzaj konsultacji społecznych. W dwóch
przeprowadzonych do tej pory edycjach złożono blisko 50 wniosków a wartość projektów
wybranych do realizacji wyniosła 0,8 mln zł.
⇒ Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza to narzędzie włączające mieszkańców w proces
stanowienia prawa miejscowego i regulacji poszczególnych sfer życia publicznego.
⇒ Organy konsultacyjne i doradcze: Rada Seniorów Miasta Jasła, Młodzieżowa Rada Miejska
Jasła, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego – to organy które włączają
mieszkańców i poszczególne środowiska miejskie w proces współdecydowania na zasadach
pomocniczości
i partnerstwa.
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WYMIAR ŚRODOWISKOWY
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WYMIAR ŚRODOWISKOWY
Stan środowiska naturalnego jest jednym z głównych czynników wpływających na jakość życia
mieszkańców miast i ma wpływ na podejmowanie decyzji o osiedleniu się w danej lokalizacji.
W ramach analizy wymiaru środowiskowego przedstawiono dane na temat jakości powietrza
atmosferycznego w Jaśle, hałasu, energetyki oraz zarządzania gospodarką wodno-ściekową.
OBRAZ MIASTA W WYMIARZE ŚRODOWISKOWYM NA TLE MIAST PODOBNYCH
Poniżej zaprezentowano ogólny wskaźnik rozwoju Jasła w wymiarze środowiskowym. Zauważyć
można, że na przestrzeni wskazanych lat wskaźnik ten notował ujemną dynamikę. W roku 2014 oraz
2015 wynosił -0,25. W kolejnych dwóch latach sytuacja pogarszała się, w 2016 wskaźnik wynosił 0,32, a w roku 2017: -0,37. W roku 2018 sytuacja nieco się poprawiła, ogólny wskaźnik rozwoju
wymiaru środowiskowego wyniósł wtedy -0,33. Zmniejszył się nieco w stosunku do roku
poprzedniego, jednak w dalszym ciągu notuje się w tym obszarze negatywną tendencję.
Rysunek 106. Wskaźnik rozwoju - wymiar środowiskowy

2014
-0,25

Wskaźnik rozwoju

2015
-0,25

2016
-0,32

2017
-0,37

2018
-0,33

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Porównując ogólny wskaźnik rozwoju w wymiarze środowiskowym wśród wymienionych miast
widać, że miasta znajdujące się w podobnej sytuacji jak Jasło to Mława i Sanok. Dodatnią dynamikę
odnotowuje się w stosunku do Nowej Soli oraz Gorlic, gdzie wskaźnik ten na przestrzeni ostatnich
lat wzrastał.
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Rysunek 107. Wskaźnik rozwoju - wymiar środowiskowy - porównanie miast

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

CHARAKTERYSTYKA MIASTA W WYMIARZE ŚRODOWISKOWYM
Miasto Jasło w ocenie lokalnego środowiska przyrodniczego osiąga wartość wskaźnika
syntetycznego na poziomie -0,34 w roku 2018 z dynamiką na poziomie 0,01. Na tle porównywanych
miast Jasło plasuje się na niekorzystnej pozycji, mając dynamikę bliską 0 oraz ujemną wartość
standaryzowaną. Pozostałe miasta z grupy porównawczej z negatywną wartością wskaźnika mają
dużo większą dynamikę wzrostu niż Jasło.
Rysunek 108. Wskaźnik syntetyczny dla obszaru 12 Lokalne środowisko przyrodnicze

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.
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Dane dotyczące udziału obszarów prawnie chronionych w powierzchni gminy (%) ukazują, że
wskaźnik ten w przypadku Jasła wynosi 0, co oznacza, że brak jest w mieście obszarów prawnie
chronionych.
Rysunek 109. Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni gminy (%)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Dynamika wzrostu w ostatnich pięciu latach jest na takim samym poziomie jak w Gorlicach, Mławie,
Cieszynie, Dębicy, Jarosławie, Sanoku i Nowej Soli. Najlepsza sytuacja jest w Cieszynie i Sanoku,
gdzie wartości wskaźnika są lepsze niż średnia dla grupy porównawczej. Miasta te również wykazują
dobrą dynamikę wzrostu. Zbyt mała ilość form ochrony przyrody, w tym ustanawianych przez
miasto (radę miejską) np. pomników przyrody (stary drzewostan). Ponadto na niski udział form
ochrony przyrody na terenie miasta Jasła ma wpływ jego położenie oraz charakter. W granicach
administracyjnych miasta jest mało terenów leśnych. Również na terenie gminy przylegającej do
miasta głównie dominują pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna. Położenie miasta w dolinie
trzech rzek również wymusza na znacznym obszarze ściśle określony rodzaj użytków, które są
okresowo zalewane.
Analiza lesistości ukazuje, iż Jasło znajduje się poniżej średniej porównawczej w grupie oraz
mediany. Na przestrzeni wskazanego okresu odnotowano niewielką ujemną dynamikę. Na niski
udział lasów w powierzchni Jasła duży wpływ ma położenie miasta, które leży u zbiegu trzech rzek
o czym wspomniano również powyżej. Historia rozwoju miasta również miała wpływ na jego
lesistość. Miasto żyło z rzemiosła i handlu. Wpływ na lesistość miasta ma również otaczająca miasto
gmina wiejska, której użytki mają głównie charakter rolniczy z zabudową jednorodzinną. Najlepsza
sytuacja jest w Sanoku. Miasto to również wykazuje polepszającą się dynamikę wzrostu w ostatnich
pięciu latach. Pod względem dynamiki zmiany lesistości najlepsza sytuacja jest w Kraśniku.
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Rysunek 110. Lesistość (%)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Biorąc pod uwagę wskaźnik udziału powierzchni parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej
w powierzchni gminy zauważyć można pozytywne tendencje w tym obszarze. Wskaźnik ten dla Jasła
wzrasta we wskazanym okresie. Jednak utrzymuje się poniżej średniej w grupie porównawczej oraz
mediany. Na niski udział powierzchni terenów zielonych w powierzchni miasta ma wpływ sposób
zabudowy miasta, które w znacznej mierze jest zurbanizowane w szczególności w centrum. Ma
również zlokalizowanych kilka stref przemysłowych. Duży udział ma zabudowa jednorodzinna.
Nowe tereny zielone są zakładane rzadko, ponieważ w budżecie miasta Jasła brak jest
wystarczających środków na takie inwestycje oraz na późniejsze utrzymanie takich terenów. Inne
instytucje publiczne również nie zakładają nowych terenów zielonych, z wymienionego powodu.
Duży wpływ na brak zakładania terenów zielonych, w tym sektorze prywatnym ma niska
świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie funkcji jaką spełnia zieleń w mieście. Brak jest
przepisów lokalnych dotyczących utrzymania minimalnych powierzchni biologicznie czynnych przy
powstawaniu nowej zabudowy (zachowanie równowagi pomiędzy szarą i zielona infrastrukturą).
Sytuacja miasta Jasła jest gorsza niż średnia w grupie porównawczej. Natomiast Jasło należy do
trzech miast z największą dynamiką wzrostu dla tego wskaźnika. Oprócz Jasła największy wskaźnik
wykazują Gorlice i Sanok. Najlepsza sytuacja jest w Kraśniku i Cieszynie. Najgorsza w Mławie. W
czterech miastach, tj. Mławie, Jarosławie, Dębicy i Nowej Soli sytuacja w ciągu ostatnich pięciu lat
nie zmieniła się.
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Rysunek 111. Udział powierzchni parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni gminy (%)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Należy zwrócić także uwagę na opinie uczestników badania FGI (przedstawicieli NGO, urzędników
oraz mieszkańców miasta). Badani podkreślali, iż Jasło staje się miastem zielonym, w którym dba
się o czystość i jego estetykę.
Kolejny rysunek pokazuje błękitno-zieloną infrastrukturę znajdującą się na terenie miasta Jasła.
Przedstawiono: tereny zieleni parkowej, tereny rekreacyjne, tereny zieleni naturalnej, tereny
ogródków działkowych, tereny cmentarzy, lasy oraz wody powierzchniowe.
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Rysunek 112. Błękitno-zielona infrastruktura Jasła

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła

JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Stan powietrza w Jaśle jest niezadowalający, stanowi on znaczący problem dla mieszkańców miasta.
Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że emisja substancji następuje z emitorów
(kominów), które mają zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów wysokości, co powoduje, że
przy zwartej zabudowie mieszkaniowej, zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca ich
powstawania, powodując przekroczenia bezpiecznych dla zdrowia stężeń zanieczyszczeń.
Szczególnie niekorzystne warunki dla zdrowia zachodzą zimą, gdy często występują inwersje
termiczne przy mroźnej, wyżowej pogodzie (bezwietrznej), co powoduje zastój zanieczyszczeń w
przyziemnej warstwie powietrza. Podstawą szacowania niskiej emisji jest masowy ładunek
zanieczyszczeń w określonym czasie (dobowo lub rocznie) ze wspomnianych źródeł. Niska emisja
może mieć charakter liniowy lub powierzchniowy. Liniowa emisja pochodzi z komunikacji – z
pojazdów poruszających się po drogach przebiegających przez dany teren. Natomiast emisja
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polowa to pochodzi z indywidualnych źródeł ciepła z kominami o wysokości nieprzekraczającej 30
metrów. Wyróżnić można jeszcze emisję punktową. Pochodzi ona z wysokich emitorów i z reguły
rozprasza się na znacznym obszarze, najczęściej poza miejscem, z którego ta emisja następuje.
Rysunek 113. Smog nad miastem

Źródło: zbiory UMJ (fot. Jerzy Walczak)

Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta jest emisja zanieczyszczeń
z emitorów o niskiej wysokości. Na terenie miasta kotłownie indywidualne występują obok
sieciowych źródeł ciepła, jednak trudniej jest kontrolować taką emisję. Większość z nich to stare
źródła ciepła, jednak brak jest dokładnych danych dotyczących rodzaju i mocy zainstalowanych
w mieście indywidualnych źródeł ciepła, a także tego, jakie paliwo jest przez nie wykorzystywane.
Dane z pomiaru zanieczyszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują, że
prawdopodobnie na terenie miasta są spalane śmieci (wskazuje na to duża ilość benzo(a)pirenu
w pyłach zawieszonych PM10, przekraczające normy). Emisje z budownictwa, związane
z wykorzystaniem węgla kamiennego na potrzeby ogrzewania budynków, są głównym źródłem
emisji pyłów (PM10 i PM2,5) oraz bezno(a)pirenu, tym samym przyczyniają się w znacznym stopniu
do powstawania przekroczeń stężeń substancji dopuszczalnych w powietrzu. Ponadto część emisji
wiąże się z nieodpowiednim użytkowaniem energii w samych budynkach - nieefektywnym
wykorzystaniem, związanym nie tylko ze złym stanem technicznym i brakiem odpowiedniej izolacji
cieplnej, ale również złymi nawykami użytkowników (brak zachowań sprzyjających oszczędzaniu
energii), które mogłyby w znaczącym stopniu zmniejszyć zużycie energii zarówno cieplnej, jak
i elektrycznej oraz gazu. Należy także wziąć pod uwagę stan cieplny budynków. Wiele z nich wymaga
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przeprowadzenia termomodernizacji. Termomodernizacji wymaga także część budynków
użyteczności publicznej należących do miasta.
Tabela 45. Zużycie energii z paliw i wielkość emisji z działalności społeczeństwa

Lp.

Źródło emisji

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Zużycie energii elektrycznej budynki mieszkalne
Zużycie energii elektrycznej usługi
Zużycie energii elektrycznej przemysł
Ogrzewanie budynków mieszkalnych
Ogrzewanie budynków usługi
Ogrzewanie przemysł
Pojazdy transport - paliwa w tym energia elektryczna
dla pojazdów (społeczeństwo, usługi, przemysł)
Składowanie odpadów (społeczeństwo, usługi,
przemysł) 1)
Wytworzenie energii przez OZE (energia elektryczna i
cieplna w tym biomasa) 2)
Suma rok

8
9

Całkowita
energia
MWh/rok
3
13458,20
4731,26
17957,91
110546,84
19643,64
117667,94
66997,39

Całkowita emisja
CO2 Mg/rok

0,0

0,00

23253,49

0,00

374256,67

126011,17

4
13215,95
4646,10
17634,67
33547,44
5829,77
33698,57
17438,67

Objaśnienia:
1)

– nie uwzględniano emisji z odpadów, miasto nie posiada składowiska odpadów

– dotyczy instalacji OZE produkujących ciepło i prąd na potrzeby własne obiektów mieszkaniowych,
usługowych i przemysłowych. Do tego nie wilcza się OZE z „obiektów dużych”, które wprowadzają
energię do sieci.

2)

Źródło: dane PGN2015

Badania monitoringowe wykonane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2018 r. wykazują: stosunkowo
wysokie stężenia pyłu PM10 i pyłu PM2,5, przekroczenie wartości kryterialnej w zakresie
docelowego stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu, przekroczenie poziomu celu
długoterminowego ozonu troposferycznego, którego termin określony został na 2020 rok. W pyle
zawieszonym są przenoszone agresywne związki chemiczne, w tym m.in. metale ciężkie
i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Benzo(a)piren należy do
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, jest jednym z najbardziej niebezpiecznych
zanieczyszczeń powietrza, posiada bardzo silną aktywność rakotwórczą. Głównym źródłem emisji
WWA do atmosfery jest proces spalania paliw (stałych na cele grzewcze) kopalnych (przede
wszystkim węgla) oraz drewna i odpadów. Za emisję WWA jest odpowiedzialny także przemysł
i transport drogowy (spalanie paliw, jak i ścieranie bieżnika opon samochodowych). Narażenie
nawet na bardzo niskie stężenie związków WWA może być przyczyną powstawania nowotworów,
szczególnie zagrożone są dzieci.
W przypadku pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Jaśle nie stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnego stężenia średniorocznego, które na stacji pomiarowej wyniosło 28 μg/m3
i stanowiło 70% dopuszczalnej normy. Było ono niższe niż w porównywalnym mieście Jarosławiu
o 11 μg/m3, gdzie odnotowano 39 μg/m3, podobnie jak w Dębicy. Nie odnotowano również
przekroczenia obowiązującej normy określonej dla dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10.
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Na stacji wystąpowało 28 dni ze stężeniem dobowym powyżej 50 μg/m3, Na stacji w Jarosławiu
przekroczenie trwało przez 76 dni a w Dębicy 68 dni, przy dopuszczalnej liczbie dni z przekroczeniem
nie większej niż 35 w ciągu roku. Maksymalne stężenie dobowe wyniosło 137 μg/m3 i stanowiło
274% dopuszczalnej normy 24-godzinnej, w porównaniu z Dębicą 216 μg/m3 i Jarosławiem 186
μg/m3. Przekroczenia dobowe pyłu odnotowano głównie w miesiącach: luty, marzec, październik,
w których wystąpowało 20 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3.
Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM 2.5 na stacji pomiarowej w Jaśle wyniosło 23 μg/m3
i stanowiło 92% normy rocznej. Maksymalne dobowe stężenie pyłu PM2,5 wyniosło 91 μg/m3. Na
terenie powiatu jasielskiego nie zostały wyznaczone obszary przekroczenia w zakresie pyłów
drobnych tj. zarówno w zakresie średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i pyłu
PM2,5, jak i dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.
Maksymalne stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 nie przekroczyło 29 μg/m3 tj. 73%
normy, zaś pyłu zawieszonego PM2,5 22 μg/m3 tj. 88% normy (zanieczyszczenie powietrza pyłami
drobnymi za rok 2018 określono na podstawie szacowania w oparciu o wyniki modelowania).
Stężenie średnioroczne bezno(a)pirenu na stacji pomiarowej w Jaśle wyniosło 2,8 ng/m3
i stanowiło 280% poziomu docelowego. Wartości stężeń średniotygodniowych benzo(a)pirenu
zawierały się w przedziale 0,1-24,5 ng/m3. Najwyższe stężenia tygodniowe b(a)p wystąpiły w
marcu, lutym i styczniu. Maksymalne stężenie tygodniowe odnotowano w marcu. W przypadku
Dębicy stężenie średnioroczne bezno(a)pirenu wyniosło 7,1 ng/m3 i stanowiło 710% poziomu
docelowego. Natomiast w Jarosławiu było to 3,9 i stanowiło 390% poziomu docelowego (patrz
Załącznik 17: Stężenie pyłu PM10).
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki wprowadził system monitorowania jakości powietrza na terenie 22
gmin Związku, obecnie sieć obejmuje 65 czujników Airly, na terenie Jasła jest zlokalizowanych 10
punktów pomiarowych. System monitorowania jakości powietrza obejmuje w szczególności:
⇒ sieć czujników, które mierzą w czasie rzeczywistym poziom zanieczyszczenia powietrza
(m.in. poziom stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM2,5, PM10, temperaturę, ciśnienie,
wilgotność), a wbudowane w czujnik diody odwzorowują stan powietrza: od najlepszego,
powyżej dopuszczalnej normy, po wielokrotnie przekroczone normy zagrażające zdrowiu,
⇒ systemy prognozowania jakości powietrza na najbliższe 24 godziny,
⇒ system pozwala mieszkańcom na bieżąco śledzić jakość powietrza, w tym na aplikacjach
mobilnych (co np. daje możliwość planowania aktywności fizycznej),
⇒ systemy raportowania, analizy statystyczne dla Gmin i Związku, pozwalające zlokalizować
najbardziej zanieczyszczone miejsca w danej miejscowości, dzięki czemu możliwe jest
kierowanie tam działań naprawczych,
⇒ akcje edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat jakości
powietrza, zjawiska smogu i jego szkodliwości dla zdrowia człowieka, a także przyczyn
niskiej emisji.
Na podstawie danych z punktów pomiarowych Airly dokonano analizy porównawczej
zanieczyszczenia powietrza w Jaśle i Dębicy (dane za okres 2019 -2020). Zbiorcze porównanie
roczne Jasła i Dębicy (patrz Załącznik 18: Stężenie pyłu PM1 i PM2,5 w Jaśle i Dębicy).
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Krzywe stężenia pyłu PM 1 mają prawie identyczny przebieg, wpływ na to ma zapewne bliskie
sąsiedztwo Jasła i Dębicy, okresy ochłodzenia, więc pokrywały się, a to oznacza zwiększone
ogrzewanie, wzrost zużycia paliw i wzrost zapylenia. Mimo lepszej lokalizacji widzimy niemal w
całym roku nieco większe stężenie PM1 na terenie Dębicy. Sporadycznie PM 10 w Jaśle osiągało
stężenia wyższe niż w Dębicy. Zapewne wiąże się to z położeniem Jasła w kotlinie, co sprzyja
okresowemu tworzeniu się smogu w bezwietrzne dni, kiedy miasto nie jest przewietrzane.
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 Engeneered Carbons
Sp. z o. o. Pektowin – Naturex Polska Sp. z o.o., Gamrat S.A., Tarkett Polska Sp. z o.o., Veolia Sp. z
o. o. oraz źródła komunalne administrowane przez MPGK Sp. z o.o. Należy zaznaczyć, że Jasło z
uwagi na kotlinne położenie posiada na przeważającym obszarze mało korzystne warunki
przewietrzania, co sprzyja dłuższemu utrzymywaniu się mgieł, podwyższonej koncentracji
zanieczyszczeń powietrza, nawet w skali przeważającej części miasta.
Wskaźnik emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 1 km2 powierzchni
powiatu w ciągu roku (kg) dla Jasła spada na przestrzeni lat 2014-2018. W roku 2014 wynosił 191
kg, natomiast w roku 2018 spadł o 80,29kh i wynosił 110,71kg. Należy jednak podkreślić, że pomimo
spadku zużycia, wskaźnik Jasła jest znacząco wyższy niż średnia w grupie porównawczej oraz
mediana.
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Rysunek 114. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 1 km2 powierzchni powiatu w ciągu roku (kg)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Sytuacja miasta jest gorsza niż średnia w grupie porównawczej, jednak następuje poprawa sytuacji
względem zmiany sytuacji w grupie porównawczej. Najlepsza sytuacja jest w Jarosławiu, a najgorsza
w Cieszynie. Największa jest emisja zanieczyszczeń pyłowych wyemitowana z zakładów szczególnie
uciążliwych. Oznacza to, że w Jaśle znajduje się największa ilość takich zakładów w porównaniu do
miast z grupy porównawczej. Ma to negatywny wpływ na środowisko. Duże zanieczyszczenie
pochodzące z zakładów przemysłowych może również świadczyć o nieskutecznym nadzorowaniu
takich zakładów przez uprawnione instytucje. Wpływ również ma słabe przewietrzanie miasta
spowodowane przez położenie miasta i ukształtowanie jego terenu. Brak korytarzy
przewietrzających. Historyczny rozwój miasta w oparciu o węzeł kolejowy spowodował, że
w mieście zostały ulokowane szczególnie uciążliwe zakłady rafineria i zakłady chemiczne.
Analizie poddano także zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach
do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych. Na przestrzeni wskazanego okres
zaważyć można wzrost wskazanego wskaźnika w Jaśle. Miasto znajduje się poniżej mediany, jednak
wskaźnik ten jest wyższy niż średnia w grupie porównawczej.
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Rysunek 115. Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w %
zanieczyszczeń wytworzonych

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Jakość powietrza była przedmiotem badania ilościowego wśród młodzieży Jasła. Wyniki świadczą,
iż badani uważają, że jakość powietrza w mieście jest zła i wpływa na chęć jego opuszczenia
(46,33%). Niemal co trzeci badany (30,67%) wskazał, że jakość powietrza zachęca do mieszkania w
Jaśle.
Rysunek 116. Odpowiedzi na pytanie: "Co zachęca Ciebie do mieszkania w Jaśle, a co do jego opuszczenia? " - badanie wśród młodzieży
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania młodzieży

Również przeprowadzone badania jakościowe FGI wśród mieszkańców oraz przedstawicieli NGO
i urzędników potwierdziły opinie na temat jakości powietrza w Jaśle wśród badanych grup.
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ENERGETYKA
Podstawowym nośnikiem energii pierwotnej dla ogrzewania budynków i obiektów zlokalizowanych
w Jaśle niepodłączonych do systemu ciepłowniczego lub gazowniczego, jest paliwo stałe, przede
wszystkim węgiel kamienny, w tym również złej jakości, np. muły węglowe. Procesy spalania tych
paliw w urządzeniach małej mocy o niskiej sprawności średniorocznej, bez systemów oczyszczania
spalin (piece ceramiczne, kotły i inne), są źródłem emisji substancji szkodliwych dla środowiska i
człowieka, takich jak: CO, SO2, NOx, pyły, zanieczyszczenia organiczne, w tym kancerogenne
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) włącznie z benzo(α)pirenem oraz
węglowodory alifatyczne, a także metale ciężkie. Na terenie całego miasta niska emisja związana
jest z w miarę równomiernie rozłożonym budownictwem jednorodzinnym ogrzewanym
indywidualnie z wykorzystaniem paliwa stałego (węgla) jako podstawowego nośnika energii
cieplnej. Zabudowa wielorodzinna skoncentrowana jest na terenie osiedlach Śródmieście,
Mickiewicza, Kopernika. Zabudowa jednorodzinna, stanowiąca główne źródło niskiej emisji
skupiona jest na osiedlu XX-lecia, wzdłuż ulic Grota Roweckiego - Szopena – Wincentego Pola, Górka
Klasztorna, Gądki.
Ciepłownia „Hankówka” - jest kotłownią wodną o parametrach znamionowych: temperatura
130/70 oC (zima), 70/50 oC (lato), ciśnienie 0,82/0,37 MPa (zima), 0,67/0,37 (lato), temperatura
obliczeniowa kotłów 150/70 oC, łączna moc znamionowa kotłowni wynosi 37,46 MW.
Kotłownia "Rafineryjna" - MPGK eksploatuje również lokalną kotłownię gazową, która zasila
niewielki system ciepłowniczy w rejonie ul. Rafineryjnej. Parametry znamionowe czynnika
grzewczego: temperatura 95/70ºC (zima) i 70/50ºC (lato), ciśnienie 0,25/0,2 MPa, temperatura
obliczeniowa kotłów 95/70ºC, łączna moc znamionowa kotłowni wynosi 1,44 MW.
Ciepłownia Veolia – Gamrat - Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie zaopatrzenia w ciepło, na podstawie uzyskanych koncesji. Ciepłownia Veolia Gamrat w
Jaśle wyposażona jest w 3 kotły parowe klasy OR z rusztami mechanicznymi: 2x OR 35, oraz 1 x
OR16.
W kotłach wytwarzana jest para o parametrach: ciśnienie 4,0 MPa i temp.450ºC, podawana do
wspólnego kolektora pary świeżej. Łączna moc zainstalowana wynosi 41,74 MW tj. 49,8 MW (brutto)
w paliwie. Wytwarzane w ciepłowni ciepło wykorzystywane jest dla zaspokojenia potrzeb cieplnych
własnych i odbiorców zewnętrznych do instalacji technologicznych i obiektów pomocniczych
zakładów działających na terenie byłych ZTS Gamrat S.A. oraz do ogrzewania budynków zakładów i
osiedla Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonego w sąsiedztwie.
Ciepłownia Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. - Przedmiotem działalności spółki Orion
Engineered Carbons Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle w zakresie zaopatrzenia miasta w ciepło jest:
wytwarzanie ciepła, przesył i dystrybucja. Produkcja energii cieplnej na terenie spółki Orion
Engineered Carbons Sp. z o.o. prowadzona jest w węźle do utylizacji gazów poreakcyjnych
wyposażonych w 2 kotły parowe utylizacyjne typu PKK gazowo-olejowe (uruchomione w 1974 r.,
modernizowane w latach 2003-2013) o parametrach: moc cieplna nominalna – 23 MW, moc cieplna
w paliwie – 27 MW, ciśnienie pary – 4 MPa, temperatura pary – 450ºC, wydajność pary – 30 t/h.
Kotły gazowo-olejowe opalane są:
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⇒ gazem poreakcyjnym o wartości opałowej 2,5-3,4 MJ/Nm3,
⇒ olejem opałowym o wartości opałowej 39,3 MJ/kg,
⇒ gazem ziemnym wysokometanowym o wartości opałowej 35,5 MJ/Nm3.

Energia cieplna wyprodukowana przez Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. rozprowadzana jest do
odbiorców (tj. ZPOW Pektowin S.A., ZPC Gran-Pik Liwocz Sp. z o.o., Lotos Parafiny Sp. z o.o. oraz
Polwax S.A.) za pośrednictwem ponad 40-letniej napowietrznej sieci parowej o łącznej długości 2,5
km i średnicach od 125 do 350 mm. Aktualnie Przedsiębiorstwo ma nadprodukcję ciepła. Ze
względu na małe zapotrzebowanie odbiorców, znaczna część wyprodukowanego ciepła
wypuszczana jest do atmosfery. Największym odbiorcą ciepła z Orion Engineered Carbons Sp. z o.o.
jest firma LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Jasło.
Odnawialne źródła energii
Instalacje fotowoltaiczne zainstalowane są w następujących obiektach miejskich:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Gimnazjum nr instalacje 1: 10 kWp,
Przedszkole nr 6: 10 kWp,
Basen: 129 kWp,
Hala MOSiR: 17,5 kWp,
Zespół SM nr 4: 20 kWp,
Balkon UM: 3 kWp,
Zielony Rynek: 35 kWp,
SP nr 4: 35 kWp,

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Hala Fitnes: 7 kWp,
Zespół Szkół Nr 3: 80 kWp,
JDK: 50,4 kWp,
Bursa MOPS: 30 kWp,
Przedszkole nr 13: 15 kWp,
SP nr 4: 10 kWp,
Przedszkole Nr 11: 12,5 kWp,
Razem zainstalowane: 464,4 kWp.

Większość instalacji wykonana została w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej
na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz
w ramach RPO (realiz. przez ZGDW). Instalacje są zaopatrzone w zdalne przekazywanie danych
o produkcji i zużyciu energii elektrycznej na obiektach. Miasto prowadzi ciągły monitoring pracy
tych urządzeń.
Instalacje kolektorów słonecznych w budynkach prywatnych mieszkańców Jasła:
Ilość instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej: 841
Uzysk solarny roczny : 1640 MWh
Instalacje wykonane zostały w ramach w/w projektu z udziałem Funduszy Szwajcarskich.
Aktualnie ZGDW realizuje projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt
3.3.1” w ramach RPO WP 2014-2020 III Osi priorytetowej Czysta energia, Działanie 3.3. Poprawa
jakości powietrza – Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych. Zadanie na terenie Jasła
obejmuje wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe w 220 gospodarstwach
oraz 11 kotłów na biomasę a także 11 węzłów ciepłowniczych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych.
HAŁAS
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Uciążliwość hałasową w Jaśle stanowi głównie hałas komunikacyjny występujący wzdłuż ciągów
komunikacyjnych – dróg, ulic, szczególnie tras tranzytowych, kolei. Na poziom hałasu drogowego
ma wpływ przede wszystkim: natężenie ruchu, stan techniczny pojazdów, ich prędkość, płynność
ruchu, udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych, pochylenie podłużne drogi, łuki, rodzaj i stan
nawierzchni.
Najbardziej na hałas narażeni są mieszkańcy, których posesje zlokalizowane są w bezpośrednim
sąsiedztwie dróg, są narażeni na ponadnormatywną emisję hałasu.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził badania hałasu drogowego
na obszarze miasta Jasła w 2014 r., zgodnie z założeniami Programu Monitoringu Środowiska
Województwa Podkarpackiego. Pomiary zostały wykonane w otoczeniu dróg miejskich, w 6
punktach pomiarowo-kontrolnych. Przeprowadzone badania akustyczne na terenie Jasła wykazały,
że w odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do prowadzenie długookresowej polityki
(LDWN, LN) w punkcie pomiarowo kontrolnym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych
standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren, ustalenia i kontroli
warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby (LAeqD, LAeqN). W 4 punktach
pomiarowo-kontrolnych dla pory dnia i w 1 dla pory nocy odnotowano przekroczenia standardów
akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
Jasło posiada dobrze zorganizowaną gospodarkę wodno – ściekową. Oczyszczalnia ścieków posiada
nowoczesną technologię oczyszczania ścieków, zapewniającą m.in. usuwanie ze ścieków związków
biogennych. Oczyszczalnia wykorzystywana jest w 57%, a 100% ścieków dopływających do
oczyszczalni zostaje oczyszczonych. Jasło posiada stację uzdatniania wody, z nowoczesną
technologią, produkującą wodę o wysokich parametrach jakościowych. Miasto posiada szereg
terenów uzbrojonych w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej, a jeszcze niezabudowanych,
które oczekują na potencjalnych mieszkańców. Obecnie z miejskiej sieci wodociągowej korzysta
94,5% mieszkańców, a z sieci kanalizacyjnej 97,0% mieszkańców.
Podstawową jednostką świadczącą usługi (pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie wody,
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków) oraz miejskie inwestycje infrastrukturalne 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. Stan aktualny infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na koniec
2018 r.: Spółka eksploatowała: 231,3 km sieci wodociągowej, a w tym: magistrali 0,0 km, sieci
rozdzielczej 171,3 km, przyłączy 60,0 km, 7 pompowni strefowych na sieci wodociągowej, 2 ujęcia
wody; 230,6 km sieci kanalizacyjnej, a w tym: ogólnospławnej 35,6 km - na ścieki gospodarcze 178,7
km - przyłączy 0,0 km - dzierżawionej 16,3 km, 30 przepompowni ścieków, 1 oczyszczalnię ścieków.
Wszystkie osiedla na terenie miasta Jasła posiadają dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej. Z miejskiej sieci wodociągowej na koniec 2018 r. korzystało 32.974 mieszkańców, tj.
94,5%. Z sieci kanalizacyjnej na koniec 2018 r. korzystało 33 990 mieszkańców, tj. 97,0%. (Dane za
2018 r.).
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W Jaśle w okresie pięciu lat zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymuje się na
tym samym poziomie, spowodowane to może być tym, że do sieci nie są podłączani nowi odbiorcy
lub zużycie wody przez nowo podłączonych odbiorców jest równoważone przez uszczelnianie strat
na sieci wodociągowej (remont wodociągów), zmniejszenie zużycia wody przez mieszkańców (brak
marnowania wody), racjonalna gospodarka wodą w sektorze przemysłowym (wprowadzanie
obiegów zamkniętych w procesach produkcyjnych). Istnieje dalsza możliwość zmniejszenia
ogólnego zużycia wody np. poprzez większe wykorzystanie wód opadowych i roztopowych.
Zwiększenie małej retencji. Powodem większego zużycia wody w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wynikać może również, że statystyczny mieszkaniec Jasła zużywa więcej wody
w stosunku do mieszkańców miast z grupy porównawczej lub w Jaśle w sektorze gospodarczym
funkcjonują przedsiębiorstwa o cyklach produkcyjnych wymagających dużych ilości wody.
Rysunek 117. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku na 1 mieszkańca (m3/osoba)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Analizując wskaźnik ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczone biologiczne, chemicznie
i z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków wymagających oczyszczania należy
podkreślić, że Jasło znajduje się w gorszej pozycji, gdyż średnia w grupie porównawczej oraz
mediana osiągają wyższe wartości, co oznacza, że w innych miastach odsetek ścieków
przemysłowych i komunalnych oczyszczonych biologicznie, chemicznie i z podwyższonym
usuwaniem biogenów w % ścieków wymagających oczyszczenia jest wyższy.
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Rysunek 118. Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczone biologiczne, chemicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w %
ścieków wymagających oczyszczania

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Na terenie Miasta Jasła rocznie odbieranych jest łącznie ok. 12000 Mg (ton) odpadów komunalnych
różnych frakcji, w tym z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa blokowa i jednorodzinna) 6500 –
9000 Mg. W Jaśle jest dobrze zorganizowany system odbioru odpadów. Miasto nie posiada własnej
instalacji do przetwarzania odpadów. Zbyt mały poziom selektywnej zbiórki odpadów u źródła dla
odpadów typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, kształtuje się on na poziomie ok. 12%,
natomiast % udział tych odpadów w ogólnym strumieniu odpadów wynosi 36,4%. Oznacza to, że
pozostałe 24% nadal ląduje w pojemnikach na odpady zmieszanych.
Selektywnie odbierane są następujące rodzaje odpadów:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale: ok. 1300 Mg,
odpady zielone (odpady ulegające biodegradacji): ok. 1050 Mg,
odpady wielkogabarytowe: ok. 400 Mg,
odpady remontowo-budowlane: ok. 35 Mg,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: ok. 5 Mg,
odpady z cmentarzy: ok. 115 Mg,
mieszane odpady komunalne: ok. 9095 Mg.

Odpady komunalne odbierane są łącznie od 26500 mieszkańców. Odpady komunalne w zabudowie
jednorodzinnej zbierane są do indywidualnych pojemników i worków na segregowane odpady
i odbierane są bezpośrednio sprzed nieruchomości zgodnie z harmonogramem. Natomiast
w zabudowie wielolokalowej (blokowej) odpady odbierane są ze zbiorczych pojemników, które
ustawione są w altanach śmietnikowych. Odpady z takich altan odbierane są na bieżąco
w zależności od zachodzących potrzeb. Usługę odbierania odpadów świadczy podmiot zewnętrzny,
który jest wybierany w drodze przetargu nieograniczonego organizowanego przez Miasto Jasło.
Przetarg organizowany jest na odbiór i zagospodarowanie. Miasto Jasło nie posiada żadnej własnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady trafiają do instalacji zewnętrznych.
Obecnie w zależności od rodzaju odpadów trafiają one do następujących instalacji: Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Wolicy, Spalarnia Odpadów w Rzeszowie oraz Kompostownia
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odpadów w Leżajsku. Na terenie Miasta Jasła odbierane są również: przeterminowane leki za
pośrednictwem pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach i instytucjach. Rocznie
odbieranych jest ok. 3 Mg przeterminowanych leków, ok. 4 Mg zużytych baterii (w ramach konkursu
organizowanego w placówkach oświatowych) i ok. 30 Mg odpadów zawierających azbest.
Na terenie Miasta Jasła przy ul. Żniwnej na pograniczu osiedli Hankówka i Sobniów zlokalizowane
jest nieczynne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (odpadów komunalnych).
Składowisko zostało zamknięte w 2007 r. W latach 2011-2012 zostało zrekultywowane. Składowisko
zajmuje powierzchnię 4,11 ha. W ramach prac rekultywacyjnych zostały zabezpieczone kwatery
składowiska przed wymywaniem zanieczyszczeń przez wody opadowe i roztopowe. Został
wykonane studnie odgazowujące oraz instalacja odprowadzająca wody opadowe z terenu
składowiska. Kwatery wyposażone są w studnie depresyjne ujmujące odcieki powstające na
składowisku, które następnie odprowadzane są do kanalizacji i dalej na oczyszczalnię ścieków.
Powierzchnia składowiska została również obsiana odpowiednią mieszanką roślin zielonych, które
zabezpieczają jego powierzchnię przed erozją wodną i wietrzną. W fazie eksploatacji składowisko
mogło przyjmować ponad 50 ton dziennie odpadów. Na zrekultywowanym składowisku odpadów
i terenach przyległych jest możliwość zlokalizowania farmy fotowoltaicznej.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej (PSZOK), przy
zamkniętym składowisku odpadów. Do Punktu mieszkańcy Jasła w ramach miejskiego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi mogą przekazywać następujące rodzaje odpadów
komunalnych wytworzone w swoich gospodarstwach domowych: odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady remontowo-budowlane, zużyte
baterie, przeterminowane środki ochrony roślin, przeterminowane farby i lakiery. Punkt składa się
z utwardzonych placów składowych, wiaty magazynowej, kontenerów na odpady i budynku
administracyjno-socjalnego. W latach 2020-2022 zaplanowana jest gruntowna rozbudowa
i modernizacja punktu. W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty, a wszystkie istniejące zostaną
wyremontowane. W wyniku zaplanowanej inwestycji punkt zwiększy swoją przepustowość oraz
usprawni i ułatwi przyjmowanie odpadów. Punkt zostanie również wyposażony w OZE
(fotowoltaikę), która nie tylko będzie obniżać koszty jego utrzymania, ale również będzie
elementem zaplanowanej ścieżki edukacyjnej.
Obecnie jest opracowywany Program gospodarki odpadami dla gmin Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki, który ma zdiagnozować istniejącą gospodarkę odpadami oraz wskazać wariantowe
propozycje wdrożeń technicznych poszczególnych elementów systemu gospodarki odpadami oraz
rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami
Komunalnymi udział odpadów surowcowych typu papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale
w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych dla miast poniżej 50 tys. mieszkańców wynosi 36,4%.
Dane dotyczące rodzaju i ilości odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych
(zabudowa wielolokalowa (blokowa) i jednorodzinna) wskazują na systematyczny wzrost ilości
odpadów ogółem na przestrzeni lat 2014-2018. Zwiększa nieznacznie się ilość odpadów
segregowanych, jednak stopień segregowania odpadów typu papier, szkło, tworzywa sztuczne
i metale w stosunku do odpadów ogółem zmniejsza się. W roku 2014 wynosił 12,45%, natomiast
w roku 2018 było o 0,2% niższy.
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Tabela 46. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa wielolokalowa (blokowa)
i jednorodzinna)

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych
ogółem
niesegregowane (zmieszane)
segregowane typu papier, szkło, tworzywa sztuczne i
metale
zielone
wielkogabarytowe
budowlane
Stopień segregowania odpadów typu papier, szkło,
tworzywa sztuczne i metale w stosunku do odpadów
ogółem [%]

2014
7920,33
6365,21
986,06

Ilość odbieranych odpadów [Mg]
2015
2016
2017
8188,67
8640,86
8878,40
6150,19
6398,28
6429,08
1029,86
1008,34
1094,72

2018
8980,51
6509,99
1099,76

449,52
35,28
84,26
12,45

700,94
114,60
205,80
12,58

1209,96
250,18
43,06
12,25

941,78
116,02
59,36
11,67

1028,72
172,60
36,66
12,33

Dane: UM Jasło

Dane dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi ukazują, że zwiększa się ilość odpadów
odbieranych rocznie od statystycznego mieszkańca, jednak zmniejsza się liczba mieszkańców
objętych miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Tabela 47. Dane dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Liczba mieszkańców objętych miejskim
systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi
Ilość odpadów odbierana rocznie od
statystycznego mieszkańca [Mg]

2014
28217

2015
28101

2016
28201

2017
27303

2018
27155

0,281

0,291

0,306

0,325

0,331

Dane: UM Jasło

Następnie analizie poddano dane MRL. Gorsza sytuacja Jasła w stosunku do średniej z grupy
porównawczej wynika z faktu, że statystyczny mieszkaniec Jasła wytwarza więcej odpadów
w odniesieniu do pozostałych miast. Powodem tego może być sytuacja, że mieszkańcy nie prowadzą
racjonalnej gospodarki odpadami we własnych gospodarstwach, np. nie kupują produktów
w zwrotnych opakowaniach, używają rzeczy jednorazowych, w zabudowie jednorodzinnej nie
kompostują odpadów biodegradowalnych.
W ciągu ostatnich pięciu latach nastąpiła nieznaczna poprawa sytuacji względem zmiany sytuacji
w grupie porównawczej. Najgorsza sytuacja jest w Mławie. Wykazuje ono również największą
ujemną dynamikę. Jest w IV ćwiartce, w której znajdują się również Jarosław i Gorlice. Najlepsza
sytuacja jest w Nowej Soli, Cieszynie i Dębicy.
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Rysunek 119. Odpady komunalne zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca (kg/osoba)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

W badanym okresie ilość wytwarzanych odpadów innych niż komunalne uległa znacznemu
zwiększeniu oznaczać to może, że wzrosła ilość odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy.
Przybyło nowych źródeł odpadów lub została urealniona ilość odpadów. Zmalało nielegalne
zagospodarowanie odpadów.
Rysunek 120. Odpady wytworzone w ciągu roku ogółem (z wyłączeniem odpadów komunalnych) na 1 ha powierzchni gminy (t/ha)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Kolejny wskaźnik to odpady poddane odzyskowi razem w odpadach wytworzonych w ciągu roku
ogółem (z wyłączeniem odpadów komunalnych) (%). Oznacza to, że sektor gospodarczy racjonalnie
gospodaruje wytworzonymi przez siebie odpadami. Może to być spowodowane ciągle rosnącymi
kosztami zagospodarowania odpadów tradycyjnymi metodami, tj. poprzez składowanie. Jasło
notuje dodatnią dynamikę wzrostu w ramach omawianego wskaźnika.
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Rysunek 121. Odpady poddane odzyskowi razem w odpadach wytworzonych w ciągu roku ogółem (z wyłączeniem odpadów
komunalnych) (%)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

WODY POWIERZCHNIOWE
Jasło leży w widłach trzech rzek Wisłoki, Ropy i Jasiołki. Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem
Wisły o całkowitej długości 163,3 km. Górny i cześć środkowego biegu rzeki o długości 73,8 km leży
w granicach administracyjnych powiatu jasielskiego. Rzeka ta bierze początek w Beskidzie Niskim,
zbudowanym z utworów fliszowych. Zasadnicza część obszaru źródłowego Wisłoki znajduje się
w granicach Magurskiego Parku Narodowego. Źródła wypływają na wysokości 575 m n.p.m.,
u podnóża Dębiego Wierchu. Silnie rozbudowany system źródeł, młak i cieków wodnych
zlokalizowany jest na północnych stokach masywu Magury Wątkowskiej, skąd duże ilości wód
czystych odprowadzane są przez potok Kłopotnica do Wisłoki. Główne źródła i cieki źródłowe
Wisłoki (Rzeszówka, Zawoja, Świerzowa, Ryjak, Krempna i Wilsznia) znajdują się w południowej
części Parku i w sąsiedztwie jego granicy. Rzekę Wisłokę cechują: znaczne zasoby wodne, lecz
nierównomiernie rozłożone w czasie, co ogranicza możliwości ich pełnego wykorzystania oraz
częste i duże zmiany stanów wody, co skutkuje procesami erozyjnymi koryta, brzegów i dna doliny
rzecznej.
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Rysunek 122. Rzeka Wisłoka

Źródło: zbiory UMJ (fot. Grzegorz Frączek)

Ropa bierze początek w Beskidzie Niskim, na terenie województwa małopolskiego. Całkowita
długość rzeki wynosi 78,7 km. Jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoki i uchodzi do niej w km 105,0
na terenie Jasła. Przez teren powiatu jasielskiego przepływa na odcinku o długości 15,8 km. Zlewnia
Ropy na tym obszarze na charakter rolniczy z niewielkim udziałem lasów. O jakości wód rzeki Ropy
decydują zanieczyszczenia dopływające z terenu małopolski (Gorlice, Biecz), ze Skołyszyna oraz
spływy powierzchniowe.
Rzeka Jasiołka jest największym dopływem Wisłoki w granicach województwa podkarpackiego.
Źródłowy strumień Jasiołki wypływa na wysokości ok. 740 m n.p.m. na zachodnich stokach
Kanasiówki
w Beskidzie Niskim, przy granicy ze Słowacją. Rzeka odwadnia obszar 513,2 km. kw. (ponad 12%
powierzchni zlewni Wisłoki) i płynie na długości 75,9 km. Na obszarze powiatu jasielskiego znajduje
się około 12,4 km rzeki, tj. ponad 16 % jej długości. W górnej, beskidzkiej części zlewni dominują
kompleksy leśne. Pozostały, podgórski obszar w niewielkim stopniu jest zalesiony, rzeka przepływa
przez tereny zabudowane i tereny użytkowane rolniczo. Główne źródła zanieczyszczeń stanowią
liczne miejscowości położone bezpośrednio nad rzeką lub w jej dolinie, jak również spływy
powierzchniowe.
Charakterystycznym zjawiskiem na terenie powiatu jest duża nierównomierność przepływów
wynikająca m. in. ze zmienności zasilania opadami i warunków terenowych. Intensywne opady
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atmosferyczne przy znacznych spadkach rzek i potoków stwarzają dobre warunki szybkiego
odpływu. Z uwagi na mało przepuszczalne podłoże spływ odbywa się w znacznym stopniu
powierzchniowo, wskutek czego w okresach suszy występują bardzo małe przepływy, a w okresach
deszczowych gwałtowne i wielkie wezbrania. W ciągu roku maksymalny odpływ w rzekach i
potokach powiatu występuje w miesiącach marzec, kwiecień, maj natomiast minimum odpływu
obserwowane jest najczęściej w miesiącu sierpniu.
Jakość wód powierzchniowych
Oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się poprzez porównanie wyniku klasyfikacji stanu
ekologicznego i stanu chemicznego. Stan wód wyznaczany jest przez gorszy z tych stanów. Stan
ekologiczny wód klasyfikowany jest na podstawie elementów biologicznych (charakteryzujących
występowanie w wodach różnych zespołów organizmów), hydromorfologicznych
(charakteryzujących cechy środowiska, które wpływają na warunki bytowania organizmów żywych)
oraz fizykochemicznych.
Decydujące znaczenie w klasyfikacji stanu ekologicznego mają elementy biologiczne. W odróżnieniu
od stosowanej w latach poprzednich metodyki oceny jakości wód powierzchniowych, obecnie nie
podlegają klasyfikacji wskaźniki mikrobiologiczne, które najczęściej decydowały o niekorzystnym
wyniku oceny stanu wód.
Na terenie powiatu ocenę jakości wód powierzchownych w latach 2016-2018 wykonano dla 24
jednolitych części wód rzecznych (jcwp). Stan wód 23 jednolitych części wód rzecznych badanych
w latach 2016-2018 na obszarze powiatu jasielskiego został oceniony jako zły. W przypadku 1 jcwp,
w której nie realizowano badań grupy wskaźników chemicznych a stan ekologiczny JCWP oceniono
jako dobry, dokonano jedynie klasyfikacji stanu ekologicznego. (WIOŚ).
Źródło zanieczyszczenia wód stanowią powierzchniowe spływy zanieczyszczeń z otaczających je
terenów, wody opadowe, roztopowe, eutrofizacja. Zagrożenia stanowią również: dzikie
składowiska odpadów, stosowanie nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin,
nawadnianie pól ściekami. Ponadto, w obszarach przemysłowych zanieczyszczenia wód
powodowane są przez emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przenikających z opadami
atmosferycznymi, składowiska odpadów przemysłowych, wykonywanie robót budowlanych,
spływy powierzchniowe z dróg. Głównym źródłem zanieczyszczenia wód w powiecie jasielskim są
zrzuty ścieków komunalnych. Pomimo realizowanego sukcesywnie przez ZGDW Programu poprawy
czystości zlewni rzeki Wisłoki, nadal są obszary nieskanalizowane, występują tam zbiorniki
bezodpływowe, które często nie są szczelne (wg danych GUS za 2015 r. w powiecie jasielskim
występuje 8395 sztuk zbiorników bezodpływowych, w tym powyżej ujęcia wody dla Jasła na
Wisłoce - w gminach Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski - jest 3267 zbiorników.
Na poprawę jakości wód wpłyną pozytywnie realizowane przez ZGDW kolejne etapy realizowanego
przez ZGDW Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III, m.in. budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie Dębowiec, w miejscowościach Majscowa (4,6 km) i Łazy Dębowieckie (8,3 km).
Degradację jakości wód rzecznych powodują również zanieczyszczenia obszarowe w postaci
spływów powierzchniowych. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, klasyfikacji stanu
chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych częściach rzecznych monitorowanych w latach 20162018 na terenie powiatu jasielskiego zostały zestawione w tabeli poniżej. Dla 5 jednolitych części
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wód rzecznych objętych monitoringiem operacyjnym klasyfikację elementów biologicznych
wykonano na podstawie wyników badań fitobentosu. Dla pozostałych części wód klasyfikacja
została oparta na wynikach fitobentosu, makrofitów i makrobezkręgowców bentosowych oraz
ichtiofauny. Klasyfikacja elementów biologicznych wykazała I i II klasę stanu ekologicznego (stan
bardzo dobry i dobry) dla 7 części wód. Dla pozostałych części wód określono klasę III, IV lub V stanu
ekologicznego (stan umiarkowany, słaby lub zły). Najczęściej o niekorzystnym stanie elementów
biologicznych decydowały wyniki badań fitobentosu i ichtiofauny.
ZAGROŻENIE POWODZIOWE
Miasto Jasło z racji lokalizacji w widłach rzek Wisłoki, Ropy i Jasiołki oraz Potoku Warzyckiego jest
jednym z nielicznych miast w Polsce, które tak często narażone jest na katastrofalne w skutkach
powodzie. O rozmiarach zniszczeń świadczą zniszczenia jakie powstały po ostatnich powodziach
w VI.2006 r., V.2010 r. oraz VI.2010 r. Podczas powodzi w 2006 r. powódź zalała osiedle Jasło
Niegłowice przelewając się przez drogę powiatową relacji Jasło – Dębowiec, przerwała
prowizoryczne obwałowania w rejonie osiedla Jasło – Gądki zatapiając je. Tylko skoordynowana
akcja chroniąca wały p.pow. rzeki Wisłoki od ul. Szopena do mostu przy ul. Mickiewicza uchroniła
gęsto zaludnione osiedle Jasło Mickiewicza i Śródmieście. Natomiast powódź z 2010 r.
spowodowała, że pod wodą znalazło się 1/3 powierzchni Miasta Jasła. Obszar zalania wodami
powodziowymi jednoznacznie obrazuje skalę zniszczeń i potrzebę realizacji zabezpieczeń
przeciwpowodziowych na terenie Miasta Jasła. Ponadto według nowych wytycznych po powodzi z
2010 r. dotyczących rzędnych korony nowych wałów przeciwpowodziowych wynika, że zachodzi
potrzeba modernizacji – podwyższenia wszystkich istniejących wałów przeciwpowodziowych
znajdujących się na terenie Miasta Jasła oraz budowę nowych zabezpieczeń. Poparciem w/w
stwierdzenia są również wyniki i rozwiązania zawarte w „Wariantowej koncepcji programowo
przestrzennej ochrony przed powodzią terenów położonych na terenie miasta Jasła w zlewni rzek
Wisłoki, Ropy, Jasiołki oraz potoku Warzyckiego wraz z ich dopływami”, w której to projektanci
zwrócili uwagę na potrzebę modernizacji – podwyższenia istniejących wałów
przeciwpowodziowych (w większości). W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt iż w/w
koncepcja została opracowana na przełomie 2008 – 2009 r. jeszcze przed katastrofalną powodzią
z 2010 r. Koncepcja poza modernizacją – podwyższeniem obwałowania wskazuje również inne
elementy rozwiązań przeciwpowodziowych takie jak: budowa nowych odcinków obwałowania,
ewentualny wykup nieruchomości (ze względu na aspekt finansowy inwestycji), przebudowę mostu
wraz z budową kanału ulgi, przebudowę mostu, wycinkę drzew i krzewów w międzywalu rzek i inne.
Kompleksowe zabezpieczenie miasta Jasła przed powodzią pozwoli na poprawę bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego na jego terenie i zabezpieczy obiekty, które należy objąć ochroną
przeciwpowodziową. Na podstawie ewidencji wałów przeciwpowodziowych na terenie Miasta Jasła
znajduje się 20 337 mb wałów przeciwpowodziowych (PGW Wody Polskie) zabezpieczających rzeki:
Wisłokę, Ropę, Jasiołkę oraz Potok Warzycki.
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WYMIAR PRZESTRZENNY
Zachowanie ładu przestrzennego jest jednym z podstawowych wymagań stawianych planistom
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, głównym celem polityki przestrzennej
jest efektywne wykorzystanie przestrzeni i jej zróżnicowany potencjał rozwoju. Ład przestrzenny
jest stanem docelowego zagospodarowania przestrzennego, gdzie rozmieszczenie w przestrzeni
obiektów i usług odpowiada istniejącemu układowi sieci osadniczej, a także służy zaspokojeniu
potrzeb społecznych i spełnia uwarunkowania społeczne i przyrodnicze. W ramach analizy wymiaru
przestrzennego przedstawiono dane dotyczące struktury przestrzennej miasta, jego zwartości, sieci
infrastruktury technicznej. Zamieszczono także informacje na temat stanu mieszkalnictwa oraz
komunikacji.
OBRAZ MIASTA W WYMIARZE GOSPODARCZYM NA TLE MIAST PODOBNYCH
Obraz miasta w wymiarze przestrzennym na tle miast podobnych opisywany jest w MRL w Obszarze
11: Ład i struktura przestrzenna obszaru. Standaryzowany wskaźnik syntetyczny dla tego obszaru
ma wartość ujemną wynoszącą 0,63 do 0,71 w poszczególnych latach i lokuje miasto pośrodku 8
wybranych miast z grupy porównawczej, gdzie wartość wskaźnika oscyluje miedzy -0,71 a +0,73.
Jednak bardziej niepokojącym stanem jest również ujemna wartość dynamiki (-0,13), będąca
najniższą wartością spośród wybranych miast (-0,13 do 0,08).
Rysunek 123. Wskaźnik syntetyczny dla obszaru 11: Ład i struktura przestrzenna obszaru
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Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Przedstawiona analiza wskaźnika syntetycznego na tle wybranych miast z grupy porównawczej
sytuuje miasto Jasło mieści się w IV ćwiartce, co oznacza, że jest w Jaśle rozwój w obszarze 11: Ład
i struktura przestrzenna obszaru przebiega wolniej niż w pozostałych miastach i notuje ujemną
dynamikę wzrostu na przestrzeni ostatnich lat. W tej samem ćwiartce mieszczą się także: Jarosław
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Dębica oraz Sanok. Natomiast dodatnią dynamikę rozwoju odnotowuje się w przypadku miast:
Nowa Sól, Cieszyn, Mława.
Rysunek 124. Wskaźnik syntetyczny dla obszaru 11: Ład i struktura przestrzenna obszaru

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

CHARAKTERYSTYKA MIASTA W WYMIARZE PRZESTRZENNYM
STRUKTURA PRZESTRZENNA
Głównymi obszarami i elementami kształtującymi strukturę przestrzenną Jasła są:
⇒ rynek wraz z przyległą zabudową o wykształconym zabytkowym układzie urbanistycznym,
położone w szeroko rozumianym śródmieściu o zwartej zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej,
⇒ osiedla wokół śródmieścia o rozproszonej, głównie jednorodzinnej zabudowie
mieszkaniowej wywodzącej się z dawnej, wiejskiej zabudowy zagrodowej,
⇒ szlaki komunikacyjne o zasięgu krajowym, ponadregionalnym i regionalnym w postaci
krzyżujących się dróg krajowych, drogi wojewódzkiej oraz linii kolejowych schodzących się
do Jasła z trzech kierunków,
⇒ doliny rzeczne Wisłoki, Jasiołki i Ropy, dzielące miasto przestrzennie i funkcjonalnie,
stanowiące jednocześnie istotny element przyrodniczo-krajobrazowy;
⇒ kompleksy zabudowy przemysłowej na osiedlu Gamrat, Niegłowice oraz Brzyszczki,
⇒ położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, warunki klimatyczne oraz walory
przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej
związanej z winnicami.
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Rysunek 125. Zabudowa wielorodzinna przy ul. Baczyńskiego w Jaśle

Źródło: zbiory UMJ (fot. Józef Żebracki)

Miasto Jasło jest pokryte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
w ok. 44 % - co stanowi 1596 ha powierzchni gminy. W stosunku do miast wybranych gmina posiada
większą liczbę uchwalanych planów.
Tereny inwestycyjne na terenie miasta pokryte są planami w 90%, natomiast brak jest obecnie
terenów stanowiących własność Miasta Jasła przygotowanych planistycznie pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną. Tereny przygotowane planistycznie pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną stanowią obecnie własność osób fizycznych (os. Górka Klasztorna) oraz Jasielskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej (os. Kotlina). Takie tereny będzie można również wskazać w strefie
szeroko rozumianego śródmieścia po szczegółowej analizie wykorzystania terenów obecnej
zabudowy wielomieszkaniowej, co pozwoli wytypować działki pod zabudowę wielomieszkaniową,
zwiększając zwartość zabudowy.
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Rysunek 126. Obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła (stan na
wrzesień 2020 r.)

Źródło: dane UMJ

W mieście Jaśle dominują użytki rolne stanowiące ok. 55 % powierzchni gminy, obszar zabudowany
i zurbanizowany zajmuje ok. 20 % powierzchni gminy.
Następnie przedstawiono dane z MRL. Stosowanie instrumentów planowania przestrzennego,
zawarte w MRL, opisane zostało udziałem powierzchni gminy objętej obowiązującymi miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni gminy ogółem [%]. Jak widać na
kolejnym rysunku, wskaźnik dla Jasła znajduje się poniżej średniej w grupie porównawczej oraz
poniżej mediany. Oznacza to, że w mieście udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem (%) jest niższy. Na przestrzeni
lat, uwzględniając wartość standaryzowaną, wskaźnik ten odnotował ujemną dynamikę wzrost
wynoszącą -0,08. Dodatnią dynamikę wzrostu odnotowuje się w Mławie, Cieszynie oraz Nowej Soli.
Pozostałe miasta charakteryzuje ujemna dynamika w badanym obszarze.

164

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Rysunek 127. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni
ogółem (%)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Drugim wskaźnikiem opisującym stosowanie instrumentów planowania przestrzennego jest liczba
inwestycji realizowanych na podstawie WZ w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (średnia 3 – letnia).
Wskaźnik ten obrazuje aktywność inwestycyjną na terenie gminy i sytuuje miasto nieznacznie
poniżej średniej dla grupy porównawczej oraz na poziomie średnim dla miast wybranych z grupy.
Co więcej, w roku 2018 odnotowano zmniejszenie się wskaźnika w stosunku do roku 2014 o 0,17.
Rysunek 128. Liczba inwestycji realizowanych na podstawie WZ w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (średnia 3-letnia)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Badania ilościowe i jakościowe ukazują odmienne tendencje wśród mieszkańców miasta dotyczące
oceny zmiany w przestrzeni publicznej. Ponad połowa młodzieży (54,98%) biorących udział
w badaniu ilościowym wskazała, że estetyka miasta i jakość przestrzeni publicznych są czynnikami
motywującymi ich do jego opuszczenia. Natomiast uczestnicy badań fokusowych (przedstawiciele
NGO, urzędnicy oraz mieszkańcy miasta) wskazywali na pozytywne zmiany w tym zakresie,
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w szczególności akcentowali widoczne działania w zakresie poprawy estetyki i przestrzeni publicznej
m. in. poprzez renowacje budynków oraz tworzenie zielonej infrastruktury miasta.
Rysunek 129. Odpowiedzi na pytanie: "Co zachęca Ciebie do mieszkania w Jaśle, a co do jego opuszczenia? " - badanie wśród młodzieży
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania młodzieży

ZWARTOŚĆ MIASTA
Ład i struktura przestrzenna obszaru w ramach MRL charakteryzowana jest również przez wskaźniki
zwartości miasta . Pierwszym takim wskaźnikiem jest wskaźnik liczby ludności przypadającej na 1
km2 powierzchni gminy. Wskaźnik ten dla Jasła jest poniżej średniej w grupie porównawczej oraz
mediany. Na przestrzeni wskazanych lat ulegał on zmniejszeniu. Wskaźnik ten potwierdza
tendencje w zakresie procesu wyludniania się miasta Jasła. Dokonując analizy porównawczej miast
zauważyć można, że jedynie Mława odnotowuje dodatnią dynamikę wskaźnika ludności na 1 km2
powierzchni gminy, a w przypadku Dębicy dynamika wynosi 0. Pozostałe miasta charakteryzują
ujemne wartości. Potwierdza to ogólnopolskie tendencje dotyczące wyludniania się miast małych i
średnich.

166

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Rysunek 130. Ludność na 1 km2 powierzchni gminy

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Drugim wskaźnikiem charakteryzującym zwartość miasta jest wskaźnik obejmujący sieci
infrastruktury technicznej. W ramach analizy tych sieci, zaprezentowano dane dotyczące przyłączy
do sieci gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji.
Dane GUS ukazują, że odsetek osób korzystających z przyłącza do instalacji gazowej w Jaśle na
przestrzeni lat jest wyższy niż w powiecie jasielskim oraz województwie podkarpackim. W 2018 roku
odnotował on niewielki spadek w stosunku do roku 2014 (0,3), jednak należy podkreślić jego
wysoką wartość.
Rysunek 131. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Natomiast dane MRL wskazują, że długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej przypadająca na 100
osób korzystających z sieci (m/osoba) w Jaśle, pomimo wzrostu jest znacząco niższa niż średnia
w grupie porównawczej miast i niemal taka sama w przypadku mediany. Dokonując analizy
porównawczej miast stwierdza się, że wszystkie miasta osiągnęły taką samą dynamikę wzrostu
wskaźnika długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej przypadająca na 100 osób korzystających
z sieci (m/osoba): 0,1.
Rysunek 132. Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej przypadająca na 100 osób korzystających z sieci (m/osoba)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Analizie poddano odsetek korzystających z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności
w województwie podkarpackim, powiecie jasielskim oraz mieście Jasło. Dane wskazują, że na
przestrzeni lat 2014-2018 wskaźnik ten wzrastał we wszystkich wskazanych jednostkach
ewidencyjnych. Widoczna jest także przewaga Jasła nad województwem oraz powiatem.
Rysunek 133. Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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W następnej kolejności przedstawiono dane MRL, które dotyczą długości czynnej sieci
wodociągowej rozdzielczej przypadająca na 100 osób korzystających z sieci (m/osoba). Wskaźniki
ukazują, że Jasło znajduje się powyżej średniej dla grupy porównawczej oraz mediany. Jednak
pomimo wzrostu wskaźnika, należy podkreślić, że notowana jest ujemna dynamika rozwoju dla
Jasła, która w roku 2018 wyniosła -0,48.
Rysunek 134. Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej przypadająca na 100 osób korzystających z sieci (m/osoba)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

MIESZKALNICTWO
Analizie poddano dane MRL dotyczące wskaźnika syntetycznego dla Obszaru nr 6: Dostępność i
jakość zasobów mieszkaniowych w gminie. Wskaźnik ten notuje ujemne wartości na przestrzeni lat.
Co więcej, w stosunku do roku bazowego (2014), gdzie wynosił -0,18, zwiększył swoją wartość o 0,05 i w roku 2018 było to już -0,23.
Rysunek 135. Wskaźnik syntetyczny dla Obszaru nr 6: Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie
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Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Jasło charakteryzuje się niewielką ujemną dynamiką wskaźnika syntetycznego dla Obszaru nr 6:
Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie, wynoszącą -0,03. Miasto Jasło lokowane
jest w IV ćwiartce, co oznacza, że jego sytuacja jest gorszą niż w grupie porównawczej
i systematycznie się pogarsza. Jedynie Jarosław i Nowa Sól notują dodatnią dynamikę wzrostu
w ramach omawianego obszaru.
Rysunek 136. Wskaźnik syntetyczny dla Obszaru nr 6: Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie - porównanie miast

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Kolejne dane dotyczące liczby mieszkań w Jaśle świadczą o brakach w tym obszarze. W pierwszej
kolejności przedstawiono dane MRL: Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców. Jak widać na wykresie,
Jasło pomimo wzrostu wskaźnika znajduje się poniżej średniej dla grupy porównawczej oraz
mediany. W roku 2014 liczba mieszkań na 1000 mieszkańców wynosiła 345, natomiast w roku 2018
wzrosła o 13,2 i wynosiła 359,2. Należy podkreślić, że Jasło notuje ujemną dynamikę wzrostu,
wynoszącą -0,14. Podobna sytuacja jak w Jaśle ma miejsce w Dębicy, która notuje taką samą ujemną
dynamikę (-0,14) w zakresie omawianego wskaźnika liczby mieszkań na 100 mieszkańców.
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Rysunek 137. Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Średnia dla grupy porównawczej oraz mediana dla wskaźnika liczba zamieszkałych lokali
komunalnych na 1000 mieszkańców jest zdecydowanie wyższa niż wartości jakie notuje Jasło. Na
przestrzeni lat wskaźnik dla Jasła nieznacznie maleje. Jednak należy podkreślić, że dynamika wzrostu
omawianego wskaźnika jest dodatnia (0,05).
Rysunek 138. Liczba zamieszkanych lokali komunalnych na 1000 mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Spadek widoczny jest dla wskaźnika: Powierzchnia nowobudowanych mieszkań przypadająca na
mieszkańca w wieku 25-34 lata. Na przestrzeni lat od 2014 do 2018 wskaźnik spadł z wartości 0,85
do 0,77. Jest mniejszy niż średnia dla grupy oraz mediana, które wzrastały we wskazanych latach.
Powyższy wskaźnik jest szczególnie niekorzystny, bo wskazuje na ograniczoną dostępność mieszkań
dla ludzi młodych, rozpoczynających samodzielne życie.
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Rysunek 139. Powierzchnia nowobudowanych mieszkań przypadająca na mieszkańca w wieku 25-34 lata

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Wskaźnik liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych w przeliczeniu na
1000 mieszkańców ukazuje, że sytuacja w Jaśle nie jest korzystna. Wskaźnik ten utrzymuje się na
niemal tym samym poziomie i jest niższy niż średnia dla grupy porównawczej oraz mediana.
Dynamika jest ujemna i wynosi -0,43. Również w innych miastach widać niekorzystne tendencje.
Jedynie Nowa Sól i Mława notują dodatnią dynamikę.
Rysunek 140. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Tematyka mieszkalnictwa została poruszona w ramach przeprowadzanych badań ilościowych oraz
jakościowych. Badania wykazały, że mieszkalnictwo to obszar, który w ocenie badanych nie
zaspokaja potrze mieszkańców. Ponad połowa badanej młodzieży (58,08%) wskazała, że
dostępność i jakość mieszkań nie zachęca ich do mieszkania w Jaśle. Co więcej, uczestnicy badań
fokusowych również zwrócili uwagę na niewystarczającą liczbę mieszkań. Ich zdaniem jest to
przyczyny dla której młodzi ludzie opuszczają Jasło.
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Rysunek 141. Odpowiedzi na pytanie: "Co zachęca Ciebie do mieszkania w Jaśle, a co do jego opuszczenia? " - badanie wśród młodzieży
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania młodzieży

KOMUNIKACJA
Analizie poddano wskaźnik syntetyczny dla Obszaru nr 10: Dostępność komunikacyjna (zewnętrzna
i wewnętrzna). Dane ukazują, że jego wartości na przestrzeni lat ulegały stopniowemu zmniejszaniu
się, a w roku 2017 osiągnął wartość ujemną -0,08.
Rysunek 142. Wskaźnik syntetyczny dla Obszaru nr 10: Dostępność komunikacyjna (zewnętrzna i wewnętrzna)
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Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Porównując Jasło do innych miast, należy zwrócić uwagę, że charakteryzuje się ono najwyższą
ujemną dynamiką.
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Rysunek 143. Wskaźnik syntetyczny dla Obszaru nr 10: Dostępność komunikacyjna (zewnętrzna i wewnętrzna) - porównanie miast

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Długość dróg w mieście Jaśle na koniec 2019 roku kształtuje się w następujący sposób:

⇒ drogi krajowe 16,8 km,
⇒ drogi wojewódzkie 3,7 km,

⇒ drogi powiatowe 17,5 km,
⇒ drogi gminne 130,5 km.

Wewnętrzną obsługę miasta zapewniają:
drogi powiatowe, w ciągu których prowadzone drogi gminne, w ciągu których prowadzone są
są następujące ulice:
następujące ulice:
⇒ Floriańska (na odc. ul.Kasprowicza- gr.
⇒ 3 Maja (odc.ul.Metzerga-ul.Szopena)
m.Wolica),
⇒ H. Kołłątaja,
⇒ Szopena,
⇒ K.Wielkiego,
⇒ Graniczna,
⇒ Szkolna,
⇒ Jagiełły,
⇒ Szajnochy (odc. ul. Jagiełły ul.
Mickiewicza),
⇒ Kraszewskiego,
⇒ Mickiewicza (odc. Jagiełły – gr.miasta),
⇒ Gen. Grota Roweckiego,
⇒ Niegłowicka,
⇒ K.K.Baczyńskiego,
⇒ Sobniowska,
⇒ Dworcowa,
⇒ Krajowicka,
⇒ Piotra Skargi,
⇒ Szajnochy (odc. K.Wielkiego-Jagiełły).
⇒ Na Kotlinę,
⇒ Kaczorowy,
⇒ Słoneczna,
⇒ Rafineryjna,
⇒ Przemysłowa (na fragmencie),
⇒ Towarowa,
⇒ Hankówka,
⇒ Rzemieślnicza,
⇒ Robotnicza.
Powiązania zewnętrzne miasta z województwem odbywa się poprzez następujące trasy:
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⇒ droga krajowa nr 28 Wadowice – Przemyśl – umożliwia powiązanie z Nowym Sączem,

Nowym Targiem, Makowem Podhalańskim, Wadowicami, Krosnem, Sanokiem,
Przemyślem (w ciągu drogi krajowej przebiegają następujące ulice: 3 Maja, Metzgera,
Piłsudskiego, Bez Nazwy, Przemysłowa, Bieszczadzka),
⇒ droga krajowa nr 73 Jasło-Pilzno – umożliwia powiązanie z Pilznem, Dębicą, Tarnowem (w
ciągu drogi krajowej przebiegają następujące ulice: Krakowska, 17 Stycznia, Lwowska),
⇒ droga wojewódzka Jasło-Dukla (w ciągu drogi wojewódzkiej przebiegają następujące ulice
Wojska Polskiego i Św. Jana z Dukli).
Przez miasto Jasło prowadzone są linie kolejowe umożliwiające połączenie z Rzeszowem, Krosnem,
Nowym Sączem, Sanokiem, Przemyślem, co umożliwia powiązania z całym krajem. Dworzec
kolejowy oraz autobusowy zlokalizowane są w rejonie ul. Metzgera. Na terenie miasta funkcjonuje
stacja osobowo-towarowa Jasło.
W odległości około 35 km (w kierunku północnym) od miasta Jasła znajduje się międzynarodowa
trasa E-40 (Jędrzychowice, Legnica, Opole, Kraków, Rzeszów, Przemyśl, Korczowa) w kierunku
Ukrainy. Natomiast w odległości ok 30 km (w kierunku wschodnim) od miasta zlokalizowana jest
międzynarodowa trasa E-371 (Radom, Tarnobrzeg, Rzeszów, Krosno, Barwinek) w kierunku
Słowacji.
Analizując dane MRL dotyczące łącznej długość dróg gminnych i powiatowych na 100 km2
powierzchni (dane powiatowe) zauważyć można, że Jasło przewyższa średnią w grupie
porównawczej oraz medianę. Jedynie w roku 2017 sytuacja była odwrotna. Jednak dynamika
wzrostu omawianego wskaźnika wynosi -0,02.
Rysunek 144. Łączna długość dróg gminnych i powiatowych na 100 km2 powierzchni (dane powiatowe)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Analizie poddano także dane MRL dotyczące długości linii kolejowych na 100 km2 powierzchni (dane
wojewódzkie). Wartości, jakie osiągało Jasło są stałe i wynoszą 5,5, jedynie w roku 2017 spadły do
poziomu 5, mieszczą się poniżej średniej i mediany dla grupy porównawczej. Poza Cieszynem oraz
Nową Solą, wszystkie miasta notują dodatnią dynamikę wzrostu wskaźnika długości linii kolejowych
na 100 km2 powierzchni (dane wojewódzkie).
175

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Rysunek 145. Długość linii kolejowych na 100 km2 powierzchni (dane wojewódzkie)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Wskaźnik ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 pow. gminy wskazuje, że w Jaśle obszar ten jest słabo
rozwinięty. Wskaźnik utrzymywał się w latach 2014-2017 na takim samy poziomie (27), natomiast
w roku 2018 wzrósł o 0,4. Jasło znajduje się zdecydowanie poniżej średniej oraz mediany w grupie
porównawczej. Dynamika omawianego wskaźnika dla Jasła jest ujemna i wynosi -0,26. Dane
ukazują, że w Nowej Soli buduje się najwięcej ścieżek rowerowych.
Rysunek 146. Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 pow. gminy

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Dane dotyczące długość bus-pasów (w km) na 100 km2 pow. gminy ukazują zerową dynamikę
wzrostu w przypadku miasta Jasła oraz innych analizowanych w niniejszym opracowaniu.
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Rysunek 147. Długość bus-pasów (w km) na 100 km2 pow. gminy

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Również zerowe wartości notuje się w przypadku wskaźnika liczba parkingów „Parkuj i Jedź" na 10
tys. mieszkańców, co oznacza ich brak w mieście. Dla wszystkich miast dynamika wzrostu wynosiła
4,5, wartość nominalna 0 i wartość standaryzowana -0,23.
Rysunek 148. Liczba parkingów „Parkuj i Jedź" na 10 tys. mieszkańców

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Jednym z głównym problemów poruszonych w trakcie badań ilościowych oraz jakościowych była
zła jakość komunikacji. Respondenci biorący udział w badaniu wskazali, że komunikacja w mieście
zachęca ich do jego opuszczenia, takiej odpowiedzi udzieliło 64,27% z nich.
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Rysunek 149. Odpowiedzi na pytanie: "Co zachęca Ciebie do mieszkania w Jaśle, a co do jego opuszczenia? " - badanie wśród młodzieży
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania młodzieży

W trakcie badań fokusowych wśród mieszkańców oraz przedstawicieli NGO i urzędników zwrócono
uwagę na uciążliwość korków w mieście. Badani podkreślali również rozwój infrastruktury
w mieście oraz dobrą komunikację Jasła z innymi miastami np. Krosnem, Sanokiem, Krakowem.
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WYMIAR FINANSOWANIA ROZWOJU MIASTA
Aspekt finansowy jest jednym z najważniejszych, kluczowych obszarów każdej podejmowanej
działalności. Wynika to przede wszystkim z faktu, że każde działanie, aktywność, czy inicjatywa
prędzej czy później wiążą się z koniecznością rozpatrzenia aspektów finansowych, czy to w zakresie
finansowania (dotowania, samofinansowania), czy ogólnie pojętej dochodowości i opłacalności
(występowania strat lub/i zysków). Stąd też bardzo szeroki zakres tematyczny prowadzonej analizy,
mnogość danych oraz wskaźników. Szczegółowość informacji w tym zakresie jest tym bardziej duża,
że dotyczy budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a więc środków publicznych, które już
z natury podlegają szczególnemu reżimowi prawnemu, zabezpieczeniom i obostrzeniom, a przy tym
są w zdecydowanej większości jawne i stosunkowo łatwo dostępne.
OBRAZ MIASTA W WYMIARZE GOSPODARCZYM NA TLE MIAST PODOBNYCH
Analizie poddano wskaźnik syntetyczny dla obszaru 4: Stan finansów lokalnych (zdolność
finansowania rozwoju). Na przestrzeni lat zauważyć można ujemną dynamikę w tym zakresie.
W roku 2014 wskaźnik ten wynosił 1,04 i zmniejszał się we wskazanym okresie. W roku 2018
osiągnął wartość 0,64.
Rysunek 150. Wskaźnik syntetyczny dla obszaru 4: Stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju)

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Porównując sytuację finansową miast w omawianym zakresie zaważyć można, że dodatnią
dynamiką charakteryzują się: Dębica, Nowa Sól oraz Mława. Oznacza to, że wskaźnik jest „lepszy"
niż w grupie porównawczej i przewaga się powiększa. Jasło jako jedyne lokowane jest w III ćwiartce,
co oznacza, że wskaźnik jest „lepszy" niż w grupie porównawczej, lecz przewaga się zmniejsza.
Biorąc pod uwagę podstawowe obszary analizy wskaźnikowej obejmującej informacje na temat:
wysokości i struktury dochodów i wydatków, równoważenia budżetu, wysokości zadłużenia na
koniec roku oraz struktury finansowania działań rozwojowych i zestawiając je we wskaźnik
syntetyczny należy stwierdzić, że Jasło notuje dodatnią wartością standaryzowaną na poziomie
0,64, ale ujemną dynamiką zmian (-0,26). Dodatnie wskaźniki syntetyczne w grupie porównawczej
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osiągają jeszcze jedynie Nowa Sól (0,74), Mława (0,86) oraz Dębica (0,08) pozostała grupa notuje
ujemne wielkości wskaźnikowe.
Rysunek 151. Wskaźnik syntetyczny dla obszaru 4: Stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju) - porównanie miast

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

CHARAKTERYSTYKA MIASTA W WYMIARZE FINANSOWANIA ROZWOJU MIASTA
ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Różnorodność analizowanej grupy widać także w kwestiach finansowych, kształcie budżetu oraz
zdolnościach finansowych poszczególnych jednostek. Mediana dochodów ogółem grupy
porównawczej w ujęciu średniej trzyletniej wynosi ponad 151 mln zł, a różnica między wartością
maksymalną (osiąganą przez Dębicę) i minimalną (osiąganą przez Gorlice) ponad 84,5 mln zł. Cała
analizowana grupa, za wyjątkiem Jasła (spadek o 4,5 mln poziomu dochodów w 2018 r. w stosunku
do 2017) z roku na rok notuje sukcesywny wzrost wartości dochodów ogółem, a największą
dynamikę w tym zakresie (rzędu prawie 23%) można zauważyć w Dębicy i Nowej Soli. Strona
wydatkowa budżetu także dla analizowanej grupy jest dość zróżnicowana, a rozpiętość między
wartością maksymalną (Dębica) i minimalną (Gorlice) w ujęciu średniej trzyletniej wynosi 84,7 mln.
Różnica między medianą i średnią grupy jest na poziomie 2,3 mln. Miasto Jasło zarówno w zakresie
dochodów, jaki i wydatków w przekroju trzyletnim notuje poziom powyżej średniej i mediany grupy.
Do pułapu, jaki osiąga Jasło w zakresie wartości dochodów ogółem (157,2 mln) najbardziej zbliżone
są dochody Cieszyna (160,6 mln) oraz Sanoka (151,5 mln), natomiast w zakresie wydatków (152,3
mln) Jarosławia (152,5 mln) oraz Cieszyna (155 mln). Wszystkie miasta z analizowanej grupy w 2016
r. odnotowały dodatni wynik finansowy (nadwyżkę) natomiast w kolejnych latach w wielu
przypadkach wydatki przewyższały osiągane dochody i w związku z tym każde miasto z analizowanej
grupy odnotowało deficyt. Najwyższy osiągnął Sanok w 2018 r. (ponad 33 mln), a najniższy Mława
(151,4 tys.). Rok 2018 nadwyżką zamknęły tylko trzy miasta z grupy porównawczej tj. Cieszyn (3,85
mln), Gorlice (1,24 mln) oraz Jasło (8,88 mln) (patrz Załącznik nr 19: Podstawowe dane finansowe
dla grupy porównawczej (dochody ogółem, wydatki ogółem, wynik finansowy) z lat 2016- 2018).
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Szczegółowa analiza struktury dochodów wskazuje, że tak jak dochody ogółem, tak dochody własne
poszczególnych samorządów w analizowanym okresie proporcjonalnie z roku na rok zwiększają swe
wartości. Jasło w ujęciu średniej trzyletniej (81,17 mln) plasuje się zdecydowanie powyżej zarówno
średniej (76,31 mln) jak i mediany grupy (80,23 mln). Wyższy poziom notują tylko Dębica (96,14
mln) i Cieszyn (92,85 mln), a najniższy w całej analizowanej grupie Gorlice (53,59 mln). Wzrost
wartości dochodów własnych związany jest przede wszystkim z okresem dobrej koniunktury
gospodarczej przekładającym się na poziom uzyskiwanych wpływów z podatków. Podstawowymi
źródłami dochodów własnych gminy są: wpływy z podatków, opłat, spadki, zapisy, darowizny na
rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych i grzywien oraz udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Jasło notuje w analizowanej grupie jedne z najniższych wpływów z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych (średnia trzyletnia 26,7 mln), mniejszy dochód z tego tytułu
osiągają tylko Gorlice (19,58 mln) i Kraśnik (22,9 mln), zaś największe (ponad 1,5 razy większe niż
Jasło) dochody osiąga Dębica (41,42 mln). Niski poziom dochodów Gorlic oraz najwyższy Dębicy
można częściowo wyjaśnić liczbą mieszkańców tych miast. Zdecydowanie lepiej dla Jasła kształtują
się wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, z których Jasło uzyskało w 2018
r. wpływ w wysokości ponad 3,39 mln, co obok dochodów Sanoka (3,97) i Dębicy (3,30) jest jednym
z najlepszych wyników w grupie (patrz Załącznik nr 20: Struktura dochodów grupy porównawczej,
z uwzględnieniem dochodów z PIT i CIT z lat 2016-2018).
Wśród kategorii dochodów w największym stopniu zależnych od polityki fiskalnej gminy na
pierwszym miejscu plasują się dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, a zwłaszcza wpływy
z podatku od nieruchomości. W tym zakresie Jasło osiąga dochody na najwyższym w przeliczeniu
na średnią trzyletnią poziomie - 29,64 mln, przewyższając drugą w tym zakresie Dębicę o ponad 500
tys. Jednocześnie w całej analizowanej grupie zauważalna jest wyraźna tendencja spadkowa
procentowego udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. Jest to stosunkowo
niebezpieczny trend, który może doprowadzić do silnego uzależnienia budżetu od wpływów
i dochodów zewnętrznych, obcych (dotacji, subwencji), czyli dochodów, które nie mają stałego
charakteru i nie pochodzą z własnej działalności jednostki samorządu terytorialnego. Jasło w całej
grupie porównawczej plasuje się na pozycji wicelidera, tuż za Dębicą, w zakresie wielkości
otrzymywanych transferów finansowych (sumy dotacji bieżących i subwencji). Różnica między tymi
jednostkami jest jednak stosunkowo duża i wynosi ponad 15 mln.
Dane pozyskane z MRL dotyczące udziału dochodów własnych w dochodach ogółem (w %) - średnia
trzyletnia wskazują, pomimo wartości powyżej średniej i mediany dla grupy porównawczej, na
ujemną dynamikę tego wskaźnika w Jaśle. W roku 2014 wskaźnik ten wynosił 59%, a w roku 2018
spadł do wartości 51,72%.
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Rysunek 152. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (w %) - średnia trzyletnia

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Niepokojący jest niski w porównaniu do analizowanej grupy poziom dochodów majątkowych, jakimi
dysponuje miasto Jasło. Dochody majątkowe to dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody
ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności i w tym zakresie Jasło osiąga wartości wskaźnikowe znacznie poniżej średniej
i mediany grupy. O ile wyjaśnić można niskie dochody ze sprzedaży majątku m.in. poprzez
relatywnie ograniczoną w swym zakresie oraz mało atrakcyjną ofertą inwestycyjną, to niskie
dochody z dotacji i środków na realizacje inwestycji, mogą niepokoić. W Jaśle obserwuje się
niewystarczające wykorzystanie nowatorskich środków finansowania inwestycji, tj. obligacje lub
projekty PPP. Poziom dotacji inwestycyjnych w 2018 r. w porównaniu do 2017 spadł o prawie 7 mln,
a sam udział dotacji inwestycyjnych w kwocie ogólnej uzyskanych dotacji to tylko 13% w ujęciu
średniej trzyletniej. Najwyższy poziom dotacji inwestycyjnych w grupie (ponad dwukrotnie wyższy
niż pułap Jasła) notuje Nowa Sól ze średnią trzyletnią ponad 14,6 mln i najwyższą kwotą roczną
uzyskaną w 2018 r.- 27,9 mln. Najniższy, zaś zaobserwować można w Gorlicach- 2,4 mln, a w skali
rocznej w 2017 r. w Kraśniku - 47,7 tys.
W Jaśle widoczny jest niski udział dochodów majątkowych, obejmujących m.in. dotacje i środki
przeznaczone na inwestycje w dochodach ogółem procentowo poniżej zarówno średniej, jak
i mediany grupy porównawczej, a także ujemna wartość standaryzowana oraz dynamika.
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Rysunek 153. Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %) - średnia trzyletnia

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Niski poziom dochodów majątkowych znajduje swe odzwierciedlenie także we wskaźniku
obrazującym poziom finansowania wydatków majątkowych dochodami majątkowymi. W tym
zakresie Jasło jest znacznie poniżej średniej i mediany grupy, niższy stopień wykazuje jedynie
Jarosław i Mława, a wartości maksymalne, jakie notuje Cieszyn są prawie 3 krotnie wyższe niż
wartości Jasła. Procentowo Jasło jest w stanie sfinansować dochodami majątkowymi jedynie 38%
inwestycji, Jarosław – 24,5%, Mława – 37,4%, natomiast Cieszyn ponad 80%, a Nowa Sól prawie
68%. We wszystkich miastach w grupie porównawczej z roku na rok wyraźnie widoczna jest
tendencja spadkowa w finansowaniu wydatków majątkowych dochodami majątkowymi.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w całej grupie jest bardzo zróżnicowany, o
czym świadczy m.in. duża rozbieżność między wartościami mediany (12,12) i średniej grupy (14,38)
w ujęciu średniej trzyletniej oraz rozpiętość między wartościami maksymalną i minimalną
wynosząca aż 11,91 p.p. Jednocześnie poziom ten jest silnie zależny od koniunktury gospodarczej
oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Najniższy udział wydatków majątkowych w
wydatkach ogółem w średniej trzyletniej notuje Cieszyn 9,38%, a najwyższy Nowa Sól-21,29% (patrz
Załącznik nr 21: Struktura wydatków grupy porównawczej z lat 2016-2018).
Poziom i struktura wydatkowania przekłada się na kwotę wydatków majątkowych per capita, która
w przypadku Jasła po corocznym wzroście oraz poziomie powyżej średniej i mediany grupy
w 2017 r. osiągnęła najwyższy poziom, a następnie w 2018 r. zdecydowanie zmniejszyła się poniżej
kwoty z 2017 r. oraz poniżej średniej i mediany grupy. W 2019 r. poziom ten ponownie wzrósł
jednak nie osiągnął pułapu z 2017 r.
Analizie poddano dane MRL. Poziom dochodów przypadających na 1 mieszkańca jest w Jaśle
powyżej średniej i mediany grupy, na przestrzeni wskazanego okresu zwiększał się z kwoty 3 414 zł
w 2014 do 4 435,85 zł w roku 2018.
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Rysunek 154. Dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca - średnia trzyletnia

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

W Jaśle notuje się sukcesywny wzrost dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca
w poziomie powyżej średniej i mediany grupy. Uwzględniając wartość standaryzowaną Jasło notuje
ujemną dynamikę wzrostu wskaźnika dochody własne przypadające na 1 mieszkańca.
Rysunek 155. Dochody własne przypadające na 1 mieszkańca - średnia trzyletnia

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Następnie analizie poddano szczegółowe wskaźniki na mieszkańca:
⇒ Transfery bieżące na mieszkańca (WL1),
⇒ Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (WL2),
⇒ Zobowiązania ogółem na mieszkańca (WL3) (patrz Załącznik 22: Wskaźniki na mieszkańca
dla poszczególnych jednostek z grupy porównawczej).
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Podstawowym punktem odniesienia tej grupy wskaźników jest liczba mieszkańców poszczególnych
jednostek, co jest o tyle istotne, że w analizowanym okresie z całej grupy porównawczej jedynie
Mława w 2017 r. odnotowała wzrost liczby mieszkańców, pozostałe miasta w ciągu tych 3 lat straciły
średnio 1,31% mieszkańców (najwięcej Sanok- 1,82% najmniej 1,02%- Dębica). Pierwszy wskaźnik
odnosi się do tzw. transferów bieżących. Są to środki będące sumą subwencji ogólnej i dotacji
bieżących. Swym zakresem obejmują środki pochodzące z budżetu Państwa, które co do zasady
mają swoje ściśle określone przeznaczenie i cel. Wielkości wskaźników dla całej analizowanej grupy
wykazują coroczny wzrost, choć w 2018 r. widać spowolnienie tej tendencji, przez co wzrost jest
proporcjonalnie zdecydowanie niższy. Najwyższy poziom wskaźnika w grupie notuje Jasło (średnia
trzy letnia – 1971,10 zł), a najniższy Gorlice (1675,30 zł). Mediana grupy na stosunkowo wysokim
poziomie -1783,20 (w ujęciu średniej trzyletniej). Drugi wskaźnik obrazuje kwotę nadwyżki
operacyjnej, jaka przypada na 1 mieszkańca. Najwyższą wartość w tym zakresie notuje Mława
(486,19 zł.), na drugim miejscu jest Jasło ze średnią 447,91 zł. Najniższa nadwyżka występuje w
Sanoku (178,72 zł) i wynika z drastycznego spadku jej wartości osiągniętego w 2018 r. (z 222,80 zł
do kwoty 38,91 zł). Ostatni wskaźnik obrazuje wysokość zobowiązań przypadających na mieszkańca
i w tym zakresie zarówno mediana, jak i średnia grupy są na dość wysokim poziomie prawie 1050
zł. Najwyższe zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca występuję w Nowej Soli (1 323,66
zł), a najniższe w Jaśle (495,57 zł).
Następnie analizie poddano wskaźniki:
⇒
⇒
⇒
⇒

Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem (WZ1)
Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia (WZ3)
Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia (WZ5)
Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem (WZ7) (patrz Załącznik nr 23:
Wskaźniki dla zobowiązań wg tytułów dłużnych dla poszczególnych jednostek z grupy
porównawczej).

Procentowy udział zobowiązań ciążących na danej jednostce w osiąganych przez nią dochodach
wskazuje, jaka część dochodów przeznaczana jest na spłatę zobowiązań. Im ten wskaźnik jest niższy,
tym więcej środków pozostaje w budżecie na realizacje zadań. W analizowanej grupie największe
obciążenie dochodów zobowiązaniami w ujęciu średniej z trzech lat notuje miasto Gorlice (33,3%),
a najniższe miasto Jasło (11,2%). Mediana grupy jest dość wysoka i wynosi 28,4%, co potwierdza
stosunkowo duże obciążenia zobowiązaniami poszczególnych miast. Średnio 4% wynosi obciążenie
ogólnej kwoty dochodów kosztami związanymi z obsługą zadłużenia, obejmującymi wysokość rat
kapitałowych i odsetek. Także w tym zakresie w analizowanym okresie miasto Jasło plasuje się na
najniższym poziomie w całej grupie (średnia z 3 analizowanych lat wynosi 2,5%), a najwyższe
wartości notują Gorlice ze średnią 5,2%. Podobnie rozkładają się także wartości wskaźnika
obciążenia kosztami zadłużenia dochodów własnych. Wartości te są na stosunkowo bezpiecznym
poziomie. Zadłużenie maksymalne kształtuje się w okolicach 10% (Gorlice) dochodów własnych.
Jasło ze swoją średnią 4,8% jest na najlepszym, najniższym poziomie. Pamiętać należy, że wraz ze
wzrostem wartości wskaźnika, wzrasta ryzyko niewypłacalności samorządu, a więc ważne jest
utrzymanie go na możliwie jak najniższym poziomie. Ostatni analizowany wskaźnik obrazuje udział
zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem i jeśli jest on większy od zera, oznacza to
nieterminowe wywiązywanie się z płatności, co jest konsekwencją braku płynności finansowej.
W analizowanym okresie jedynie dwa miasta z grupy porównawczej wykazywały dodatni poziom
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tego wskaźnika, tj. Nowa Sól (ze średnią trzyletnia -0,17% i tendencją spadkową praktycznie do zera
osiągniętego w 2018 r.) oraz Jasło (ze średnią trzyletnią 3% i wyraźną tendencją wzrostową). Taki
stan rzeczy w analizowanym okresie był wynikiem działalności jednostki budżetowej miasta jaką był
ZMKS, który z roku na rok tracił płynność finansową, a jego wynik finansowy, w tym rosnące
zadłużenie znajdowały odzwierciedlenie bezpośrednio w finansach całego miasta. Tendencja ta w
2019 r. została odwrócona w związku z powstaniem ZMKS sp. z o.o., a więc jednoosobowej spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością, w której miasto Jasło ma 100% udziałów. Stąd też wartość
wskaźnika zadłużenia w 2019 r. znacznie spadła i wyniosła 1,24%.
Z punktu widzenia możliwości finansowania działań rozwojowych największe znaczenie ma
równoważenie podstawowych elementów budżetu tj. dochodów i wydatków. To ta relacja
pokazuje, jak kształtuje się nadwyżka operacyjna, czy jest ona wypracowywana, a jeśli tak, to w
jakim stopniu i zakresie. W analizowanym okresie wynik budżetu Jasła liczony jako różnica między
dochodami ogółem i wydatkami ogółem jedynie w 2017 r. przyjął ujemną wartość (-1,57 mln).
Wszystkie miasta z analizowanej grupy porównawczej w 2016 r. zanotowały nadwyżki w tym
zakresie, ale w przekroju kolejnych lat notowały także ujemne wartości (największe ponad -33 mln
Sanok w 2018 r., najmniejsze Mława -151 tys. w 2018 r.). Jasło z ponad 4,8 mln nadwyżki plasuje
się, więc na drugim miejscu, po Cieszynie (5,57 mln), a do trzeciego wyniku, jaki notuje Nowa Sól
zyskuje ponad 2,2 mln. Jasło znajduje się, więc znacznie powyżej średniej i mediany grupy. Taką
sytuację należy uznać za bardzo korzystną dla planowania i możliwości finansowania rozwoju.
Jednak jak pokazują dane własne i przeprowadzone w tym zakresie analizy, sytuacja uległa
znaczącemu pogorszeniu w 2019 r., a w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w roku bieżącym
może ulec jeszcze większemu pogłębieniu. Tendencje te zdeterminowane są znacznym
zmniejszeniem kwoty wypracowanej w 2019 r.
Obok kwoty wypracowywanej nadwyżki ważnym dla diagnozy finansów jest stopień zadłużenia
budżetu oraz możliwości pełnej spłaty zadłużenia generowaną nadwyżką operacyjną. Jasło w tym
zakresie poniżej średniej i mediany grupy porównawczej. Co należy ocenić pozytywnie, gdyż
oznacza najkrótszy okres spłaty zobowiązań. W tym zakresie Jasło (1,08) jest, obok Mławy (1,77) i
Dębicy (2,35) jednym z trzech liderów grupy porównawczej, najdłużej spłacałby swoje długi Sanok
(9,73) i Kraśnik (5,63). Również w zakresie kwoty zobowiązań przypadającej na 1 mieszkańca oraz
relacji zadłużenia do dochodów ogółem te trzy miasta dominują nad grupą porównawczą, z tym że
Jasło ma w tym zakresie ujemną dynamikę, więc jego przewaga nad grupą się zmniejsza.
Kwota nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłaty długu przypadająca na 1 mieszkańca w ujęciu
średniej trzyletniej wynosi 349,3 i jest niższa jedynie od wartości, jaką uzyskuje Mława 368,69.
Pozostałe samorządy notują w tym zakresie dużo niższe wyniki od 194,99 (Nowa Sól) po 40,93
(Sanok).
Istotne dla finansowania działań rozwojowych samorządów są obecnie środki pozyskiwane ze
źródeł zewnętrznych, w tym zwłaszcza z Unii Europejskiej. Stopień pozyskania środków na projekty
dofinansowane z UE determinuje w wielu przypadkach możliwości podjęcia różnego rodzaju
inwestycji i działań. Jasło podobnie jak Dębica, Nowa Sól i Cieszyn efektywnie sięgają po środki
unijne do realizacji działań inwestycyjnych, o czym świadczy udział wydatków majątkowych na
projekty dofinansowane z UE w wydatkach majątkowych ogółem. Znacznie przewyższają w tym
zakresie pozostałe podmioty z grupy porównawczej. Jasło osiąga wielkość 25,76, Dębica 25,53,
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Nowa Sól 37,96, a Cieszyn 48,22. Pozostałe samorządy notują wskaźniki od 12 (Gorlice) do 16,68
(Mława).
Na podstawie danych GUS analizie poddano liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbę
zawartych umów, wartość umów o dofinansowanie w okresie: 2017 roku (I-XII) i 2018 roku (I-XII)
oraz 2019 roku (I-VI).
Tabela 48. Liczba wniosków złożonych o dofinansowanie

Wyszczególnienie

J.m.

31.XII.2017

JASŁO
31.XII.2018

30.VI.2019

Liczba wniosków o dofinansowanie
Liczba umów / decyzji o
dofinansowanie
Wskaźnik wydajności
złożonych/dofinansowanych
Wartość umów/decyzji o
dofinansowanie ogółem
średnia wartość projektu
Liczba podmiotów zarejestrowanych
Udział umów w liczbie
zarejestrowanych firm

szt.
szt.

79
34

106
49

120
60

Średnia
trzyletnia
102
48

%

43%

46%

50%

46%

zł

104 011 813,30

192 673 375,10

233 176 722,81

176 620 637

zł
szt.
%

3 059 170,98
2 172,00
1,6%

3 932 109,70
2 168,00
2,3%

3 886 278,71

3 625 853

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych: www.bdl.stat.gov.pl, dostęp: wrzesień
2020 r.

Jasło w ujęciu liczby złożonych wniosków o dofinansowanie notuje pozytywny trend. Zanotowano
przyrost z 79 aplikacji przez 106 do 120 włącznie. Szczególnie ważny jest fakt, iż w 2018 roku nastąpił
przyrost o 27 sztuk. W kolejnym analizowanym okresie 2018/2019 należy wskazać, iż nastąpił
przyrost o 14 sztuk, co stanowi 13%. Kolejnym pozytywnym elementem jest wzrost efektywności
zawartych umów w odniesieniu do złożonych aplikacji. Zanotowano wzrost efektywności z 43%
w 2017 do 50% w 2019 roku. Zanotowano także znaczący wzrost wartości zawartych umów w ujęciu
całkowitym pomiędzy 2017 rokiem (104 011 813,30 zł) a 2019 rokiem (233 176 722,81 zł). Średnia
wartość projektu wg stanu na 2017 rok wyniosła 3 059 170,98 zł, dla porównania w 2019 roku
średnia wartość wyniosła 3 886 278,71 zł i była ustabilizowana w porównaniu z 2018 rokiem (3 932
109,70 zł, co stanowi różnicę o 1,2% r/r). Niepokojącym wskaźnikiem jest odniesienie liczby
zawartych umów do istniejących działalności gospodarczych pozarolniczych i osób prawnych – tylko
1,6% podmiotów gospodarczych zawarło umowę w 2017 roku, zaś w 2018 roku tylko 2,3%
podmiotów gospodarczych zawarło umowę dotacji.
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Tabela 49. Średnia liczba wniosków złożonych o dofinansowanie, zawartych umów, wydajność i wartość umów – porównanie miast

Jasło
Kraśnik
Gorlice
Mława
Cieszyn
Dębica
Jarosław
Sanok
Nowa Sól
Średnia

średnie trzyletnia
złożonych wniosków
101,67
97,33
58,33
22,33
90,67
154,00
88,33
124,67
85,00
91,37

średnie trzyletnia
zawartych umów
47,67
58,67
42,67
13,67
51,00
81,33
40,67
60,67
46,67
49,22

średnie trzyletnia
wydajności umów
46,4%
59,8%
74,0%
61,6%
56,1%
52,9%
46,0%
48,4%
54,5%
55,5%

średnie trzyletnia
wartości umów
176 620 637,07
246 668 749,86
143 486 861,71
43 442 260,38
134 610 513,49
399 572 428,31
98 922 019,05
254 382 773,90
168 423 859,30
185 125 567,01

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych: www.bdl.stat.gov.pl, dostęp: wrzesień
2020 r.

Dokonano analizy porównawczej w ujęciu średniej arytmetycznej liczby wniosków złożonych
w okresie 2017-2019 oraz średniej liczby zawartych umów dotacji, średniej wartości efektywności
zawierania umów w analizowanym okresie oraz średniej trzyletniej wartości zawartych umów. Dane
zostały przeanalizowane w ujęciu trzyletnim dla zapewnienia spójności porównań. Najmniejszą
uśrednioną liczbę wniosków zanotowano w Mławie (22 wnioski), a najwięcej Dębica (154). Jasło
uplasowało się na 3 pozycji w ujęciu średniej liczby złożonych wniosków.
Najmniejszą liczbę zawartych umów zanotowano w Mławie (14 umów), największą w Dębicy (81).
Jasło uplasowało się na piątym miejscu. Analiza efektywności wskazała na niską wydajność Jasła
(46%)
w porównaniu do grupy referencyjnej. Tylko Jasło (46%), Jarosław (46%) i Sanok (48%) zanotowały
efektywność pozyskiwania środków poniżej 50%. Najwyższą efektywność zanotowano w Gorlicach
(74%). Jasło uplasowało się poniżej średniej w ujęciu średniej trzyletniej wartości zawartych umów
dotacji.
Analizie poddano również dane MRL dotyczące struktury finansowania działań rozwojowych.
Przedstawiono wskaźnik: Udział wydatków majątkowych na projekty dofinansowane z UE
w wydatkach majątkowych ogółem (w %) - średnia trzyletnia. Pomimo ujemnej dynamiki rozwoju,
Jasło odnotowuje wysokie wartości omawianego wskaźnika względem średniej i mediany grupy
porównawczej. Analiza pokazuje, że Jasło podobnie jak Nowa Sól i Cieszyn efektywnie sięgają po
środki unijne przy realizacji działań inwestycyjnych. Znacznie przewyższają w tym zakresie pozostałe
podmioty z grupy porównawczej (osiągane przez nich wartości są niemal dwukrotnie wyższe niż
średnia i mediana grupy).
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Rysunek 156. Udział wydatków majątkowych na projekty dofinansowane z UE w wydatkach majątkowych ogółem (w %) - średnia
trzyletnia

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r.

Dzięki prowadzonej polityce fiskalnej Miasto Jasło wypracowywało nadwyżkę operacyjną, która
jednak z roku na rok ulegała zmniejszeniu o czym świadczyć może relacja nadwyżki operacyjnej do
kwoty dochodów bieżących i notowany spadek o 1,1%. Podobnie kształtuje się stosunek nadwyżki
operacyjnej w dochodach ogółem, który notuje stosunkowo wysoką średnią trzyletnią (10,1%).
Jednak w tym zakresie wyraźnie widać spadek wartości wskaźnika o 2% w stosunku do roku
bazowego. W kontekście działań inwestycyjnych i rozwojowych należy zadbać o to, aby wskaźnik
ten był na jak najwyższym poziomie, gdyż wówczas miasto będzie miało możliwość zwiększania
wydatków bieżących oraz podejmowania działań inwestycyjnych.
Prowadzona polityka finansowa pozwoliła także na uzyskanie i utrzymanie przez cały analizowany
okres wysokiego ponad 8% poziomu relacji nadwyżki operacyjnej pomniejszonej o kwoty spłaty
długów do kwoty dochodów bieżących, co wskazuje na fakt, że finanse miasta pozwalają na
natychmiastową spłatę długów, bez zachwiania w funkcjonowaniu. Wskaźniki przeliczane na
1 mieszkańca w analizowanym okresie wzrastają, ale wzrost ten wykazuje małą dynamikę
i najprawdopodobniej w zasadniczej większości jest spowodowany zmniejszeniem liczby
mieszkańców miasta. Wskaźnik określający okres spłaty długu za pomocą średniej kwoty pełnej
nadwyżki operacyjnej tylko potwierdza wcześniejszą tezę o dobrej kondycji finansowej miasta,
dużej zdolności kredytowej i racjonalnie prowadzonej polityce dotyczącej zaciągania zobowiązań.
Potwierdza to także analiza wielkości sumy zobowiązań do spłaty przypadającej na 1 mieszkańca,
który pomimo zmniejszenia się liczby mieszkańców w analizowanym okresie kształtuje się przez cały
czas na bardzo zbliżonym poziomie około 500 zł (najniżej w 2014 r. – 450). Jednocześnie relacja
kwoty zadłużenia do dochodów ogółem zmniejsza się choć z małą dynamiką z 12,8 w 2014 r. do
10,72 w 2018 r.
Udział sumy nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w ujęciu
średniej trzyletniej wynosi 10,3% i w głównej mierze jest wynikiem osiągania stosunkowo wysokiej
kwoty nadwyżki operacyjnej, bowiem jak wynika z analizy danych szczegółowych dochody
majątkowe miasta są na dość niskim poziomie. Ostatni wskaźnik zwany wskaźnikiem
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samofinansowania się obrazuje stosunek sumy dochodów majątkowych i nadwyżki operacyjnej
w wydatkach majątkowych. Jego wielkość trzyletnia wynosi 144%, a najniższy pozom osiągany w
2017 r. – 94,6%. Wielkość wskaźnika wskazuje na małe ryzyko utraty płynności jednostki przy
jednoczesnym stosunkowo wysokim poziomie realizacji inwestycji w stosunku do posiadanych
możliwości w tym zakresie.
Wyraźnie spada udział wydatków majątkowych na projekty dofinansowane z UE w wydatkach
majątkowych ogółem z 40,3% do 25,76%, co może świadczyć o dywersyfikacji źródeł finansowania
wydatków majątkowych i wykorzystywaniu w tym zakresie innych środków niż środki unijne, ale
przy widocznym spadku poziomu wydatków majątkowych może również oznaczać brak możliwości
i dostępności pozyskania środków z tego źródła. Kwota tych wydatków przypadająca na jednego
mieszkańca wykazuję duże rozbieżności w analizowanym okresie czasu, ze stosunkowo wysokiej
(226) w 2017 r., do prawie trzykrotnie niższej w 2016 (96). W 2018 r. kwota ta wyniosła 175,77.
Relacja zobowiązań do dochodów ogółem w analizowanym okresie jest na stosunkowo niskim
poziomie z wyraźnie zaznaczającą się tendencją spadkową. Średnia trzyletnia wynosi 11,2%. Taki
poziom zadłużenia świadczy o wysokiej płynności finansowej i prowadzeniu stabilnej, ostrożnej
polityki obciążania budżetu zaciąganiem zobowiązań. Wniosek ten potwierdzają wartości
wskaźnika, obrazującego stosunek kosztów zobowiązań, a więc sumy rat kapitałowych i odsetek do
dochodów ogółem. Średnia trzyletnia w tym zakresie wynosi 2,5%. Na niskim niespełna 5%
poziomie kształtuje się stosunek kosztów zobowiązań do dochodów własnych.
Istotnym z punktu widzenia określenia poziomu płynności finansowej oraz możliwości obsługi
zadłużenia jest wskaźnik obrazujący udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem.
W przypadku miasta Jasła jego wartość w analizowanym okresie wykazywała corocznie
proporcjonalny wzrost, osiągając w 2018 r. pułap 3,8%. Wartości powyżej 0 tego wskaźnika
oznaczają nieterminowe wywiązywanie się z płatności, co jest konsekwencją braku płynności
finansowej. W przypadku miasta taki stan rzeczy był wynikiem działalności jednostki budżetowej
miasta jaką był ZMKS. Jednostka ta z roku na rok pogłębiała swoją złą kondycje, traciła płynność
finansową , a jej wynik finansowy, w tym rosnące zadłużenie znajdowały odzwierciedlenie
bezpośrednio w finansach całego miasta. Tendencja ta w 2019 r. została odwrócona w związku z
przekształceniem jednostki w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której
miasto Jasło ma 100% udziałów. Stąd też wartość wskaźnika zadłużenia w 2019 r. znacznie spadła
i wyniosła 1,24%.
WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA FINANSE MIASTA JASŁA
Punktem odniesienia dla części wskaźników pozwalających na ocenę finansowego potencjału
miasta jest liczba mieszkańców. Należy, więc pamiętać, że w analizowanym okresie uległa ona
zmniejszeniu o niemal 1,5% w odniesieniu do roku bazowego. Stąd też każdorazowy wzrost
wskaźników odnoszonych do zaludnienia należy szczegółowo analizować i odnosić do danych
szczegółowych, aby mieć pewność, że jest on wynikiem wzrostu wartości poszczególnych
instrumentów finansowych, a nie zmniejszeniem się liczby mieszkańców (mianownika we wzorze).
Widoczne jest to chociażby we wskaźniku obrazującym kwotę tzw. transferów finansowych
przypadającą na jednego mieszkańca. Transfery to suma subwencji i dotacji, a więc sam wskaźnik
obrazuje wielkość środków pozyskiwanych z Budżetu Państwa na jednego mieszkańca. Średnia
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trzyletnia dla miasta jest relatywnie dość wysoka wynosząc prawie 450 zł. Jednak analizując
szczegółowo wskaźnik można dojść do wniosku, że występujące procesy migracyjne i depopulacyjne
są widoczne również w uzyskiwanych kwotach transferów poprzez chociażby stosunkowo niski
przyrost kwot uzyskanych subwencji. Co więcej, w 2018 r. zanotowano znaczny, bo wynoszący
ponad 7,5 mln spadek kwoty pozyskanych przez miasto dotacji. Ważne jest, aby tą tendencję
zahamować i zwiększać wysokość przychodów z tytułu transferów finansowych, aby na realizacje
poszczególnych zadań mieć zapewnione środki zewnętrzne- pochodzące z Budżetu Państwa,
a środki własne przeznaczać na cele inwestycyjne. Corocznie zmniejsza się poziomu zobowiązań na
jednego mieszkańca (średnia trzyletnia osiąga stosunkowo niski poziom prawie 496 zł), co
w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców należy oceniać bardzo pozytywnie (świadczy
o ostrożnej polityce zaciągania zobowiązań). Niepokoi coroczny spadek kwoty uzyskiwanej
nadwyżki operacyjnej (średnia trzyletnia na poziomie prawie 448 zł). Nadwyżka bowiem stanowi
podstawę dla podejmowania działań rozwojowych.
Postępujący proces starzenia się jasielskiego społeczeństwa połączony z ujemnym przyrostem
naturalnym mają bezpośrednie przełożenie na profil ekonomiczny miasta. W 2018 r. na 35 192
mieszkańców Jasła dochody osiąga 22 665,00 osób, a więc 64,4% lokalnego społeczeństwa.
Osiągnięte przez nich przychody ze wszystkich źródeł wyniosły 2 074 792 924,68 zł, z czego
osiągnięte dochody obejmują kwotę 923 552 336,05 zł tj. 44,51%.
Należy zwrócić uwagę, że największy procentowy udział w strukturze dochodowej mieszkańców
Jasła mają wpływy z tytułu stosunku pracy (59,12%), a dochody z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej są ponad trzykrotnie niższe i stanowią 18,98%, to po przeanalizowaniu tych zależności
w odniesieniu do kwoty podatku te relacje zmieniają się odpowiednio na 50,04% w przypadku
stosunku pracy i aż 30,42% w przypadku podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Takie relacje prowadzą do wniosku, że 1756 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
(7,75% ogólnej liczby podatników podatku dochodowego) generuje ponad 30% kwoty podatków, z
której 38,16% jest przekazywane do Gminy, stanowiąc jej udział we wpływach podatkowych.
Dynamika zmian w analizowanym okresie obejmującym lata 2016-2018 w zakresie zarówno
osiąganych dochodów, jak i opłacanych podatków ma tendencję wzrostową i wynosi odpowiednio
45,41% i 54,77%. Wyraźnie zaznacza się także (ponad 33%) spadek kwoty notowanej straty na
działalności gospodarczej z początkowych ponad 8,1 mln z roku 2016 do 5,4 mln z 2018.
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WYMIAR INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA MIASTEM
Wyjściowa ocena stanu miasta w obszarze inteligentnego zarządzania miastem przeprowadzona
została na podstawie narzędzia opisowego tzw. Macierzy oceny poziomu dojrzałości miasta
inteligentnego przez eksperta Związku Miast Polskich p. Szymona Ciupę oraz Zespół ds.
inteligentnego zarządzania miastem. Ocena dojrzałości inteligentnego miasta objęła następujące
zagadnienia: strategia smart city, informacje i dane, technologie, administracja i świadczenie usług,
zaangażowanie interesariuszy.
OBRAZ MIASTA W WYMIARZE INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA MIASTEM NA TLE MIAST
PODOBNYCH
Do analizy porównawczej miast w wymiarze inteligentnego zarządzania miastem wykorzystano
wskaźniki MRL, które prezentowano wcześniej w podpunkcie 1.2.1 Wymiar gospodarczy. Dotyczą
one obszaru 1: Potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki:
⇒ Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z CIT przypadające na 1000 osób w wieku od

18 lat - średnia trzyletnia,
⇒ Dochody z podatku od nieruchomości przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat średnia trzyletnia,
⇒ Procent zatrudnionych w usługach,
⇒ Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo
zarejestrowanych podmiotów ogółem (w %) - średnia trzyletnia.

Wskaźnik potencjał konkurencyjności lokalnej gospodarki zredukował się od 2014 do 2018 roku
o ponad połowę. Teraz nie jest ona tak konkurencyjna, tak jak była w 2018 roku. Spadła dynamika
wzrostu, jest najsłabsza w porównaniu z miastami z grupy miast porównawczych. W grupie miast
porównawczych Jasło jest miastem o najsłabszej dynamice wzrostu konkurencyjności.
Wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z CIT przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat są
pozytywne ale widać, że nie są tak wysokie jak w poprzednich latach. Nastąpił spadek z roku na rok.
Jasło notuje ujemną dynamikę wzrostu tegoż wskaźnika (-0,07). Co więcej, taka sytuacja
charakterystyczna jest jeszcze tylko dla dwóch miast – Kraśnik (-0,07) oraz Dębica (-0,08).
Dochody z podatku od nieruchomości przypadające na 1000 osób w wieku od 18 lat są dodatnie
i delikatnie przyrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Jasło ma największe wpływy, ale o słabej
dynamice w porównaniu z miastami z grupy porównawczej.
Procent zatrudnionych w usługach. Brakuje osób zatrudnionych w usługach i ta liczba spada.
W latach 2014-2018 liczba tych osób uległa redukcji o 0,92%. W porównaniu z miastami
porównawczymi to jego dynamika jest najniższa w przypadku Jasła.
Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych
podmiotów ogółem od 2017 r. zaczyna spadać.
Potencjał konkurencyjności wskazuje że w tym obszarze Jasło jako miasto ma wiele do zrobienia.
W odniesieniu do sektora kreatywnego należy podjąć działania mające na celu wzmocnienie tej
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gałęzi, do czego z pewnością przyczynić się może wdrażanie projektów smart. Zarządzanie miastem
w oparciu o dane, zapewnienie interoperacyjności systemów, generowanie (upublicznianie) danych
otwartych to podstawowe warunki/impulsy do tworzenia przez sektory Biznesu, NGO’s, instytucji
publicznych nowych usług publicznych i rynkowych w mieście, do rozwoju sektora kreatywnego
(rejestracja nowych podmiotów gospodarczych, zatrudnienie). To stwarzanie możliwości
i warunków powstawania usług o jakości odpowiadającej potrzebom mieszkańców, usług
zwiększających atrakcyjność życia w Jaśle. Integracja działań w zakresie kreatywnego tworzenia
innowacyjnych narzędzi bazodanowych wspólnych dla Miasta, jednostek miejskich i zakładów
budżetowych (MR, JDK + Kino Syrena, CITiK, MBP, MOSiR, itp.) wraz z synergią sektora prywatnego
w/w dziedzin może znacząco zwiększyć konkurencyjność podmiotów gospodarczych na rynku
lokalnym, jak i poza nim (Jasło jako Centrum Administracyjno – Usługowe o zasięgu powiatowym).
Wzrost liczby usług rynkowych w Jaśle będzie miał wpływ na budżet miasta.
CHARAKTERYSTYKA MIASTA W WYMIARZE INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA MIASTEM
OCENA POZIOMU DOJRZAŁOŚCI MIASTA INTELIGENTNEGO
Ocena poziomu dojrzałości miasta inteligentnego została dokonana przy wykorzystaniu Macierzy
Oceny Dojrzałości Miasta Inteligentnego (patrz Załącznik nr 24: Macierz Oceny Dojrzałości Miasta
Inteligentnego Jasło).
Ocena poziomu dojrzałości inteligentnego miasta - Jasła wg eksperta smart city
Strategia Rozwoju Miasta Jasło na lata 2007 – 2020 zawiera zadania wpisujące się w koncepcję
smart city (np. budowa sieci Internetu szerokopasmowego, wykorzystanie OZE) jest to jednak
dokument bardzo ogólny i stracił już na aktualności. Nie opracowano planu, programu czy strategii
w zakresie informatyzacji (np. program transformacji cyfrowej) oraz smart city (np. program smart
city). Realizowane są inwestycje w rozwiązania IT oraz smart city, ale głównie na poziomie
Wydziałów oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta. Część inwestycji jest
realizowanych w skali miasta (np. sieci światłowodowe). Inwestycje te nie są wystarczająco
skoordynowane. Zidentyfikowano możliwe pola zastosowania nowych technologii. Realizowane są
pierwsze projekty smart city, wspólnie z partnerami (inne JST oraz ZMP). Miasto opracowało
diagnozę dojrzałości w zakresie smart city przy znaczącym zaangażowaniu wielu interesariuszy
wewnętrznych, co jest podstawą do zbudowania kompleksowego programu smart city. Istnieje
interdyscyplinarny zespół miejski ds. inteligentnego zarządzania miastem, posiada wysoką
świadomość potencjałów i szans, które wiążą się z transformacją w miasto inteligentne. Poziom
oceny dojrzałości 2 z 5.
Informacje i dane
Wdrażane są projekty mające na celu informatyzację realizacji zadań, ale w przeważającej części
ograniczają się do funkcji ewidencjonowania danych oraz świadczenia e-usług. Ponowne
wykorzystanie danych i ich integracja są ograniczone, co skutkuje brakiem lub ograniczoną
przydatnością już wdrożonych systemów (np. system informacji przestrzennej). Występują
problemy z zakresu duplikacji systemów oraz w ponownym wykorzystywaniu danych do wsparcia
realizacji różnych zadań i procesów w mieście. Ograniczona wymiana danych między komórkami
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urzędu miasta i z jednostkami organizacyjnymi miasta, choć istnieją przykłady integracji systemów
informatycznych wspierających zarządzanie miastem oraz wykorzystania wspólnych danych
referencyjnych. Podejmuje się jednostkowe działania wykorzystujące zaawansowaną analizę
danych (np. głównie w zakresie energetyki). Udostępniane są informacje przez Internet, w tym
przez dedykowane serwisy oraz aplikację mobilną. Nie funkcjonuje geoportal miasta. Nie
udostępnia się danych źródłowych jako otwarte dane. Poziom oceny dojrzałości 2 z 5.
Technologie
Istnieje rozbudowana (i stale rozwijana) sieć światłowodowa obejmująca miasto, która
wykorzystywana jest do obsługi wielu systemów wymagających znacznej ilości danych. Architektury
systemów informatycznych są zaprojektowane przede wszystkim w celu wspierania poszczególnych
zadań miasta. Wykorzystuje się czujniki (np. monitoring jakości powietrza, monitoring
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej), jednak sieci czujników nie są współdzielone. Nie
zidentyfikowano kluczowych obszarów barier integracji oraz interoperacyjności systemów.
Priorytetowo wykorzystywane są czyste technologie, które w optymalny sposób wykorzystują
zasoby naturalne. Miasto realizuje szerokie działania i inwestuje w poprawę efektywności
energetycznej. Poziom oceny dojrzałości 1,5 z 5.
Administracja i świadczenie usług
Dominuje tradycyjny model zarządzania usługami. Poszczególne usługi zarządzane są oddzielnie
przez różnych interesariuszy. Istnieje szeroka gama e-usług, a wiele spraw obywatele mogą załatwić
elektronicznie. Odbiorcy e-usług nie są jednak angażowani w proces ich projektowania, co
pozwoliłoby podnieść ich ergonomię. Istnieją przykłady wdrożonych zintegrowanych kanałów
dostarczania usług, w tym e-usług (np. portal podatkowy). Realizowane są projekty partnerskie
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wdrożenie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych
i podniesienie kompetencji pracowników miasta). Istnieje świadomość koniecznego wspólnego
i zintegrowanego podejścia do organizacji części usług komunalnych, w tym potrzeba inwestycji
w rozwiązania skutecznej koordynacji zarządzania miastem (planowane Innowacyjne Centrum
Zarządzania). Następuje wymiana doświadczeń z innymi miastami. Poziom oceny dojrzałości 2 z 5.
Zaangażowanie interesariuszy
Istnieją inicjatywy pobudzające zaangażowanie społeczne w życie miasta (np. w zakresie ochrony
środowiska, rewitalizacji). Nie istnieje ustanowiony formalnie proces partycypacji społecznej,
jednak funkcjonują zintegrowane rozwiązanie cyfrowe umożliwiające realizację konsultacji
społecznych. Występują trudności w komunikacji między interesariuszami wewnętrznymi
i zewnętrznymi. Przepływ wiedzy i know-how pomiędzy jednostkami opiera się przede wszystkim
na osobistych relacjach, a nie w sposób systemowy. Miasto rozwija kompetencje cyfrowe
urzędników oraz realizuje działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Indywidualne konta mieszkańców są dostępne i są stosowane w szerokim spektrum usług miejskich.
Dane osobowe są bezpieczne. Media społecznościowe, portale internetowe oraz aplikacje mobilne
są wykorzystywane w celu umożliwienia partycypacji społecznej, zbierania opinii i informowania
o projektowanych usługach. Analiza wskazanych cech smart city wykazuje potrzeby dotyczące
podniesienia świadomości w zakresie niezbędnych do realizacji działań oraz korzyści z wdrażania
idei smart city. Poziom oceny dojrzałości 2,5 z 5.
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Analiza zapisów macierzy oceny dojrzałości miasta inteligentnego – Jasło, Zespół
Ocena dojrzałości miasta inteligentnego przeprowadzona została również przez Zespól ds.
inteligentnego zarządzania miastem w oparciu o ankietę smart city, informacje i dane od spółek
miejskich oraz Wydziałów UMJ i instytucji im podległych.
Strategia smart city
Nie istnieje jeszcze ogólny plan działania dla transformacji cyfrowej. Strategia, w jaki sposób
inwestycje w dane i technologie cyfrowe umożliwiają reformę usług i współpracę partnerską istnieje
na poziomie Wydziału/Jednostki organizacyjnej. Inwestycje prowadzone są w znacznej mierze na
poziomie Wydziałów/Jednostki organizacyjnej. Pojawiają się możliwości ustanowienia wspólnych
celów strategicznych i wspólnych projektów z partnerami (np. innymi jednostkami
organizacyjnymi). Zaczynają być realizowane usługi „smart city” realizowane wspólnie z partnerami
(np. monitoring powietrza AIRLY, projekt solarny realizowany wspólnie ze Związkiem Gmin
Dorzecza Wisłoki). Istnieje strategia/koncepcja, które albo się nie przyjęły jak np. Koncepcja
intranetu albo np. z przyczyn braku środków unijnych dedykowanych realizacji projektu
nierealizowane np. Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych. Poziom oceny 2 z 5.
Informacje i dane
Ponowne wykorzystanie danych i ich integracja są ograniczone przez szereg różnych systemów
używanych w różnych operacjach. Występują problemy związane z integralnością danych, jakością,
rozliczalnością. Natura tych problemów wiąże się z faktem że nie są gromadzone w jednym
systemie, czy poprzez serwisy współpracy (interfejsy api), wersjonowane, lecz pochodzą najczęściej
z izolowanych dedykowanych systemów poprzez importy/eksporty. Dane są wykorzystywane
przede wszystkim do dostarczania konkretnej usługi. Wykorzystywane są jednostkowe aplikacje do
zaawansowanej analizy danych i ich udostępniania. Są to systemy finansowe agregujące dane
i tworzące sprawozdania, zestawienia publikowane np. na BIP lub wysyłające je do wybranych
określonych stron. Poziom oceny 2 z 5.
Technologie
Niektóre współdzielone lub zintegrowane architektury teleinformatyczne istnieją, ale są wdrażane
w ograniczonym zestawie usług. Przykładem może być system do analizy oświetlenia miasta SOWA,
monitoring zużycia wody MPGK. Systemy te wymagają przeprojektowania i rozwoju choćby z uwagi
na ich wycinkowy charakter i brak raportowania w czasie rzeczywistym osobom zarządzającym, czy
w jakimś zakresie na np. publiczne strony internetowe występują przypadki wykorzystywania sieci
czujników, np. opomiarowane parametrów powietrza z umieszczenie ich jako publicznej informacji
na platformie Airly (np. https://airly.eu/map/pl/#49.74445,21.47690) z możliwości umieszczenia
jako wtyczek-widget’ów do publicznych stron internetowych, umieszczanych na stronach
interesariuszy lub urządzeniach mobilnych. Niektóre wspólne korzystanie z sieci czujników (np.
opomiarowane parametrów powietrza).
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Interoperacyjność
Dwa podstawowe systemy działające w urzędzie KSAT i SEOD są interoperacyjne (decyzje
podatkowe z systemu KSAT przetwarzane są w SEOD), występują potencjalne możliwości
rozszerzenia interoperacyjności w ww. systemach. Na płaszczyźnie zarządzania miastem już o
interoperacyjności trudno mówić (różne systemy księgowe, finansowe). Brak rozwiązań
integrujących dane z różnych systemów, utrudniona lub brak infrastruktury teletechnicznej oraz
informatycznej (WebServisy, szyny danych). Nie wszystkie systemy mogą ze sobą współpracować
lub mogą w bardzo wąskim zakresie. Są to systemy tworzone nie na nasze potrzeby jako Jasła ale
systemy, które działają w różnych samorządach w całej Polsce. Sami nie zmodyfikujemy KSATa,
SEODa czy ePUAP. Taka integracja systemów może nastąpić na szczeblu ministerialnym, np.
stworzenie ujednoliconego systemu księgowego dla samorządów (w zastępstwie KSAT)
stanowiącego ogólnopolską platformę danych samorządów, dostępnych zarówno dla samorządów
jak i interesariuszy. Poziom oceny 2-3 z 5.
Administracja i świadczenie usług
Testowane są nowe modele zarządzania i przywództwa zachęcające do współpracy z szeroką grupą
interesariuszy (w tym z sektorem prywatnym) w celu umożliwienia przekrojowej transformacji
usług (między wydziałami i jednostkami organizacyjnymi).
W przypadku niektórych inicjatyw występuje wspólna rozliczalność budżetowa np. portal
konsultacji w tym budżetu obywatelskiego, współpraca (wymagająca poprawy w rozumieniu
budowy wspólnego systemu informatycznego Starostwo - Miasto) z Wydziałem Geodezji Starostwa
Powiatowego w zakresie wykorzystywania platformy geodezyjnej (EGiB, Baza adresowa, PZP),
współpraca ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – wspólna realizacja projektów, zlecanie
Związkowi ich realizacji, utrzymania. Poziom oceny 2 z 5.
Zaangażowanie interesariuszy
Na poziomie poszczególnych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych prowadzone są inwestycje
i projekty w rozwiązania cyfrowe mające na celu zaangażowanie obywateli, np. Portal konsultacji
w tym budżetu obywatelskiego. Podejmowane są działania mające na celu wyeliminowanie
wykluczenia cyfrowego w konkretnych obszarach świadczonych usług np. projekty wydziału
funduszy zewnętrznych, JDK kierowane np. do seniorów – kursy, szkolenia z obsługi komputera.
Narzędzia partycypacji społecznej, zaangażowania społecznego oraz inne działania wzmacniają głos
interesariuszy i obywateli np. Portal konsultacji https://konsultacje.um.jaslo.pl oraz budżet
obywatelski. Miasto korzysta z wielu kanałów, aby nawiązać kontakt z obywatelami. Kanały są
dostosowane do potrzeb poszczególnych odbiorców np. Strona internetowa miasta, portal
konsultacji, portal płatniczy https://nz.um.jaslo.pl, strony dedykowane aktywnościom miasta,
platforma do publikacji danych geodezyjnych https://mapa.inspire-hub.pl/#/jaslo. Miasto
utrzymuje domeny i strony tematyczne dla interesariuszy np. citik.jaslo.pl, naszakultura.eu,
dniwina.pl i inne. Również instytucje miejskie posiadają strony internetowe z tematycznym
zakresem informacji. Miasto nie posiada danych dotyczących wpływu informacji przekazywanych
przez ww. kanały komunikacji na jakość życia jego mieszkańców, różnych grup interesariuszy.
Poziom oceny 2 (z elementami poziomu 3 i 4) z 5.
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ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA MIASTEM
W następnej kolejności dokonano analizy rozwiązań w zakresie zarządzania inteligentnego
miastem, które uzyskano na podstawie przeprowadzonej ankiet „Smart City”, są one stosowane
w mieście Jasło. W pierwszej kolejności zaprezentowano dane dotyczące systemów
informatycznych, projektów, programów, inicjatyw i programów wpisujących się w ideę smart city,
które zostały zrealizowane w mieście Jasło. Zrealizowano 9 takich projektów (patrz Załącznik 25:
Systemy informatyczne, projekty, programy, inicjatywy i programy wpisujące się w ideę smart city,
które zostały zrealizowane w mieście Jasło).
Kolejne dane dotyczą e-usług publicznych oraz aplikacji mobilnych udostępnianych przez miasto
Jasło. W Załączniku nr 26: Aktywne E-USŁUGI Urzędu Miasta w Jaśle, instytucji podległych, spółek
miejskich do niniejszego dokumentu zamieszczono szczegółowe dane dotyczące Usługi e-PUAP,
Usługi PLIP oraz Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych.
Tabela 50. E-usługi publiczne i aplikacje mobilne udostępniane przez miasto Jasło

L.p.

Nazwa eusługi
publiczne/
aplikacji
mobilnej

Adres www e-usługi /
aplikacji mobilnej

1

Aplikacja
„Jasło – winne
klimaty”

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=pl.treespot
.jaslo&hl=pl

Aplikacja mobilna „Jasło winne klimaty”
to kompleksowy informator dotyczący
miasta Jasła i okolic, zawierający
rozbudowaną bazę miejsc zarówno dla
turysty, jak i mieszkańca. Obok atrakcji
turystycznych np. Skansen
Archeologiczny Karpacka Troja, aplikacja
zawiera bazę gastronomiczną,
noclegową, informację o miejscach
sportu, rozrywki, rekreacji oraz
przy2jaznych dzieciom. Ponadto,
aplikacja zawiera bazę bankomatów,
stacji benzynowych, aptek z informacją
o dyżurach nocnych czy lokalnych
kościołów z godzinami mszy świętych
oraz rozbudowany system komunikacji
miejskiej.

Miasto Jasło

2

PLIP

https://nz.um.jaslo.pl/

Portal podatkowy miasta Jasło – PLIP – to
platforma prezentująca informacje o
należnościach podatkowych
mieszkańców Gminy Jasło, umożliwiająca
w łatwy i szybki sposób uregulowanie
należności przy zachowaniu pełnej
kontroli nad terminami płatności oraz
nad stanem zobowiązań wobec gminy.
Portal podatkowy przeznaczony jest dla
osób fizycznych, legitymujących się
numerem PESEL oraz dla osób prawnych
posiadających wskazanego
pełnomocnika.

Miasto Jasło

Cel realizacji
Korzyści dla miasta i mieszkańców jakie
przyniosło uruchomienie e-usługi /
aplikacji mobilnej
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Jednostki
organizacyjne,
firmy i instytucje
zaangażowane w
realizację e-usługi
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L.p.

Nazwa eusługi
publiczne/
aplikacji
mobilnej

Adres www e-usługi /
aplikacji mobilnej

Cel realizacji

3

Formularze na
platformie
ePUAP

https://epuap.gov.pl

Aktywne formularze umożliwiające
kontakt z Urzędem Miasta, załatwianie
spraw

Miasto Jasło

4

System
rejestracji i
transmisji
obrad Rady

http://jaslo.sesja.pl

Udostępnianie transmisji z obrad sesji
Rady Miejskiej Jasła

Miasto Jasło

Korzyści dla miasta i mieszkańców jakie
przyniosło uruchomienie e-usługi /
aplikacji mobilnej

Jednostki
organizacyjne,
firmy i instytucje
zaangażowane w
realizację e-usługi

Źródło: dane z ankiety Smart City

Przedstawiono także dane dotyczące liczby pism wpływających do UM w Jaśle za pomocą ePUAP.
Widoczne jest, że na przestrzeni lat mieszkańcy Jasła coraz częściej korzystają z platformy.
Rysunek 157. Liczba pism wpływających do Urzędu Miasta w Jaśle za pomocą ePUAP
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Źródło: dane UMJ

W PLIP liczba założonych kont w sumie wynosi 202, natomiast liczba uregulowanych przez PLIP
zobowiązań tylko 24.
Wśród głównych problemów wymienionych w ankiecie Smart City znalazły się:
⇒ Duże zróżnicowanie w zakresie oprogramowania. Zasadne ujednolicenie programów UMJ
z jednostkami podległymi Integracja systemów, opracowanie systemu dedykowanego, być
może – jeżeli pojawi się takie oczekiwanie – pod przyszłe Centrum Usług Wspólnych
wykraczające poza samo Jasło.
⇒ Mała liczba etatów informatycznych lub ich brak w niektórych podmiotach, a które
nieodłącznie związane są z wdrażaniem idei smart.
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⇒ Mała liczba spraw realizowanych elektronicznie (co nie jest jednoznaczne z brakiem
możliwości realizacji tego typu spraw – przykładem może być UMJ).
⇒ Wykluczenie cyfrowe głównie osób starszych.
⇒ Brak możliwości realizacji płatności bezgotówkowych w UMJ.
⇒ Brak punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz telefonów.
⇒ Potrzeby w zakresie wykonania badań, statystyk i diagnoz co stanowi obecnie brak źródeł
wiedzy.
⇒ Brak kompleksowej platformy pozyskiwania danych/informacji tworzonych w oparciu
o dane obejmujące monitoring miejskiego, sieci światłowodowe w mieście, zarządzanie
oświetleniem miejskim, system miejskich czujników (natężenie ruchu, czystość powietrza,
hałas), monitoring głównych punktów przesyłowych sieci wodociągowej, ciepłowniczej,
energetycznej i gazowej Miasta, a także zużycia mediów przez Urząd Miasta
i jednostki podległe.
⇒ Niewystarczające zastosowanie ekologicznych rozwiązań w obszarze transportu miejskiego
– komunikacji miejskiej (pojazdów elektrycznych, wypożyczalni rowerów, hulajnóg, daszki
fotowoltaiczne na przystankach komunikacji miejskiej).
⇒ Brak informacji o wolnych miejscach parkingowych w płatnych strefach.
⇒ Brak scentralizowanej informacji na temat usług z zakresu kultury i sportu w mieście dla
mieszkańca „w jednym miejscu”.
⇒ Brak portalu/platformy otwartych danych do udostępnienia danych (w tym źródłowych) do
ponownego wykorzystania.
⇒ Nie jest wykorzystywana szeroka analiza danych miejskich (w tym wspólna analiza danych
pochodzących z różnych jednostek organizacyjnych) w celu podnoszenia jakości
świadczonych usług, udostępniania danych i informacji lub lepszego wykorzystania
dostępnych zasobów. (np. brak systemu informatycznego na linii Starostwo – Miasto).
⇒ miasto potrzebuje funkcjonalnego systemu informacji przestrzennej.
⇒ Liczba spraw zgłaszanych przez mieszkańców a paleta e-usług publicznych UMJ.
Liczba spraw zgłaszanych przez mieszkańców, która jest obsługiwana elektronicznie to ok
0,5%. W zakresie dostawy wody i odbioru ścieków procent faktur wysyłanych drogą
elektroniczną do odbiorców wynosi 5 % całkowitej ilości faktur wystawianych.
⇒ Wymagana modernizacja część oświetlenia ulicznego w zakresie efektywności
energetycznej (np. wdrożenie technologii LED, smart lightning itp). Łączna liczba punktów
świetlnych
w gminie: 3500. Liczba punktów świetlnych wymagająca modernizacji: 1718 (pozostałe
zmodernizowane poprzez projekt SOWA – 2014 r. – 1495 szt. wymienione na sodowe ale
energooszczędne oraz najnowsze już wykonane w technologii LED).
⇒ Miasto Jasło nie posiada systemu zarządzania ruchem drogowym. Sygnalizacja świetlna jest
na trzech ulicach: 1. 3-go Maja (Baczyńskiego) - sygnalizacja świetlna stałoczasowa; 2. K.
Wielkiego (Modrzejewskiego, Rynek) obejmująca sterowaniem trzy miejsca, które działają
na zasadzie tzw. zielonej fali oraz posiadająca tzw. liczniki czasu na sygnalizatorach –
sygnalizacja świetlna stałoczasowa.; 3. Krajowicka (most) - sygnalizacja świetlna
stałoczasowa.
⇒ Dostosowanie taboru komunikacji miejskiej do pracy w technologii CNG. Wprowadzenie
Karty Usług Publicznych (KUP), w której powinna znaleźć się Aplikacja Pasażera pozwalająca
na dostęp do konta KUP w trybie on-line, a następnie samodzielne odczytywanie danych z
karty wraz z prezentacją zapisanych na niej ulg, biletów (z wykorzystaniem kodu QR),
pieniądza elektronicznego jak i kodowanie na niej zakupionych biletów oraz zasileń e203
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portmonetki. Możliwe jest także sprawdzenie rozkładu jazdy, zgłoszenie zaobserwowanej
awarii, złożenie wniosku o fakturę VAT i reklamacji. Rozwiązanie pozwala także na
przesłanie zdjęcia informującego o zbyt dużej liczbie pasażerów w danym pojeździe. Zarząd
MKS
Jasło
mógłby
w takiej sytuacji szybko wdrożyć działania dostosowujące warunki korzystania ze środków
komunikacji obostrzeń wynikających ze stanu epidemii. Można też zastosować ją do
płacenia za inne usługi publiczne m.in. parkingi.
⇒ Ujednolicanie i zintegrowanie usług do możliwie jak najmniejszej liczby aplikacji (dotyczy
różnych obszarów życia, ale na przykładzie biblioteki np. karta miejska (dostępna w
telefonie) = karta biblioteczna), analogiczne rozwiązania powinny dotyczyć różnych
dziedzin tj. sprawy urzędowe, komunikacja, zdrowie, opłaty za przedszkola, odpady,
rezerwacje online itd.
⇒ Powszechny dostęp do informacji o mieście, planach rozwoju, które władze przekazują
mieszkańcom przez GIS (system informacji geograficznej).
⇒ Modernizacja systemu obsługi klienta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod kątem
rezerwacji i zdalnych płatności. Zasadnym wydaje się poszerzenie oferty e- usług miasta dla
mieszkańców o rezerwacje online (pływalnia, kory tenisowe, hala sportowa, orliki, sal
wychowania fizycznego w szkołach itp.
Liczba problemów poruszonych w „ankiecie Smart City” ukazuje, że w Jaśle pozostaje wiele
obszarów
w zakresie inteligentnego zarządzania miastem, które wymagają polepszenia.
Zasadniczym problemem Miasta Jasła w zakresie inteligentnego zarządzania miastem jest niepełne
wykorzystanie potencjału danych miejskich. Analiza wskaźników z wykorzystaniem normy ISO
37120 :2015 03 pozwalających monitorować zrównoważony rozwój społeczny, wspomagać miasto
w kierowaniu i ocenie efektów działalności w zakresie usług miejskich i jakości życia (min 46
wskaźników w 17 obszarach tj.: gospodarka, edukacja, energetyka/energia, środowisko, finanse,
administracja, zarządzanie, zdrowie, rekreacja, bezpieczeństwo, odpady stałe, transporty,
komunikacja i innowacja, planowanie przestrzenne, ścieki, woda i kanalizacja) wskazała na
trudności w ich gromadzeniu, w pozyskiwaniu danych, rozproszenie danych (instytucjonalnie), brak
informacji
i danych, wydłużony czas oczekiwania na dane, brak wiedzy. Pozwoliła sformułować wniosek
o braku jednolitego podejścia co i jak mierzyć, spójnych znormalizowanych wskaźników usług
miejskich i jakości życia. Pogłębiona analiza zarządzania miastem w oparciu o dane wskazała na:
⇒ brak udostępniania danych referencyjnych przez miasto interesariuszom zewnętrznym

(poza instytucjami państwa, instytucji samorządowych (dane do sprawozdań) brak jest
dotychczas sformalizowanego występowania o dane),
⇒ brak możliwości wykorzystania danych z różnych źródeł, co implikuje problemy w zakresie
zarządzania strategicznego,
⇒ brak udostępniania przez Urząd WeServisów, szyn danych, które mogłyby być wykorzystane
przez interesariuszy. Nie udostępnia się danych publicznych do ponownego wykorzystania
przez interesariuszy,
⇒ ograniczony zakres danych i najczęściej nie są to dane w otwartych, prostych standardach.
Brak tam plików np. txt, csv, xml, json które w prosty sposób mogą być importowane,
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⇒ brak rozwiązań integrujących dane z różnych systemów, utrudniona lub brak infrastruktury

teletechnicznej oraz informatycznej (WebServisy, szyny danych),
⇒ brak efektywnego gromadzenia danych w ramach procedur administracyjnych i
codziennych zadań, zlecanych opracowań specjalistycznych, czy naukowych (dane
gromadzone w plikach nie są indeksowane kluczem referencyjnym. Dane zgromadzone w
bazach danych mają charakter zamknięty bez zapewnienia interoperacyjności systemów,
za wyjątkiem SEOD i KSAT),
⇒ brak metod integracji i analizy danych, które pozwolą na zrozumienie informacji
pochodzących z różnorodnych źródeł (analizy danych prowadzone są lokalnie w zakresie
zbiorów danych i narzędzi do ich przetwarzania w obrębie aplikacji. Brak narzędzi klasy
Business intelligence (BI). Syntetyka z analizy tworzona jest w zewnętrznych narzędziach –
najczęściej arkuszach kalkulacyjnych),
⇒ brak prowadzenia monitoringu i pomiaru efektywności działań i poziomu rozwoju miasta
w oparciu o dane.
Analiza zarządzania zasobami danych przestrzennych o mieście na podstawie zamieszczonych
odpowiedzi UMJ na pytania zawarte w ankiecie M-GIS przeprowadzanej przez IRMIR umocniła
potrzebę posiadania miejskiego funkcjonalnego systemu informacji przestrzennej. Miasto Jasło
posiada wdrożony System Informacji Przestrzennej GIAP ale jego funkcjonalność jest mocno
ograniczona (link: https://mapa.inspire-hub.pl/#/jaslo). System umożliwia nanoszenie lokalizacji
punktów alkoholowych, punktów oświetlenia ulicznego, zarządzania drogami oraz pzp. System
GIAP jest zbudowany na platformie QGIS. System przechowuje część danych w bazie PostgreSQL
(na etapie wdrożenia), część danych jest przechowywana w plikach. System dostępny jest tylko dla
pracowników UMJ, nie jest dostępny na zewnątrz dla interesariuszy.
Jednak należy także zwrócić uwagę na pozytywne aspekty funkcjonowania miasta w zakresie smart
city, które wskazała przeprowadzona ankieta. Obszary dobrze rozwinięte to:
⇒ Technologie wspomagania procesów gospodarki wodno – ściekowej:
• Procesy uzdatnia wody i oczyszczania ścieków są sterowane zdalnie z dyspozytorni na Stacji
Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków. Przesyłanie danych odbywa się cyfrowo za
pomocą sieci światłowodowej.
• Na sieci wodociągowej prowadzony monitoring radiowy ujęć wody, hydroforni i zbiorników
wody pozwala na ciągłą kontrolę parametrów pracy. W przypadku wystąpienia stanów
alarmowych operator powiadamiany jest dźwiękowo, a na ekranie komputera wyświetlany
jest opis zdarzenia. Umożliwia to obsłudze bardzo szybką reakcję na zdarzenia powstałe
w monitorowanych obiektach.
• Sieć kanalizacyjna jest objęta monitoringiem, a informacje z 25 przepompowni ścieków
i przelewu burzowego przekazywane są na bieżąco do dyspozytorni na oczyszczalni
ścieków (w tym: 7 przepompowni i przelew burzowy monitorowany jest radiowo natomiast
18 przepompowni monitorowanych jest po GPRS). Dane te pozwalają na ciągłą kontrolę
parametrów pracy sieci i obiektów rozproszonych na terenie miasta. Dyspozytorzy mają
ciągły wgląd do aktualnych parametrów pracy dla części obiektów (przelewu,
przepompowni) oraz do historii zdarzeń na nich występujących, co pozwala na odtworzenie
pracy obiektu i lokalizacje przyczyny powstawania awarii. W przypadku wystąpienia stanów
alarmowych operator powiadamiany jest dźwiękowo, a na ekranie komputera wyświetlany
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jest opis zdarzenia. Umożliwia to obsłudze bardzo szybką reakcję na zdarzenia powstałe
w monitorowanych obiektach.
• W 2020 r. planowane jest włączenie do systemu GPRS pozostałych przepompowni ścieków
monitorowanych dotychczas radiowo.
⇒ Technologie wspomagania poprawy efektywności energetycznej:
• Instalacje fotowoltaiczne – Wybudowane instalacje fotowoltaiczne służą nie tylko do
produkcji energii elektrycznej. Oprzyrządowanie tych instalacji pozwala na monitoring nie
tylko produkcji ale także zużycia energii elektrycznej w danym obiekcie. Można uzyskać te
informacje on-line oraz w odpowiednim przedziale czasowym np. dniowym, miesięcznym,
rocznym.
• Zarządzanie oświetleniem – Projekt „Sowa” pozwolił na wdrożenie programu zarządzania
oświetleniem na 120 obwodach oświetleniowych. Stanowi to 98% całej gospodarki
oświetleniowej. Zarządzanie oświetleniem miejskim polega na sterowaniu poszczególnymi
sterownikami w zakresie czasu świecenia, stopniu redukcji mocy, tworzeniu baz danych
wybranych wielkości. Sterowniki możemy łączyć w odpowiednie grupy i w zależności od
potrzeby określać ich indywidualne parametry eksploatacyjne. Przykładowo stworzono
grupę o nazwie „Święto Zmarłych” w skład której wchodzą typowane obwody ulic, gdzie
czas świecenia w okresie tego święta, jest wydłużony.
⇒ Technologie wspomagania proces ochrony środowiska:
• Zamontowana instalacja fotowoltaiczna - MOSIR,
• Zainstalowana instalacja solarna – MOSIR,
• Budynek Podkarpackiego Centrum Sportów Walki jest budynkiem pasywnym – MOSIR,
• Modernizacja oświetlenia w całym budynku, PM10,
• Fotowoltaika – ograniczenie wykorzystania energii elektrycznej wytwarzanej tradycyjnie.
POLITYKA PARKINGOWA, ZARZADZANIE RUCHEM W MIEŚCIE W KONTEKŚCIE SMART CITY
Miasto Jasło w bieżącym roku przystąpiło do opracowania Strategii elektromobilności, w ramach
której uwzględnione zostaną tematy z zakresu smart city.
W ramach opracowania Strategii elektromobilności zostanie przeanalizowana możliwość,
zasadność i wykonalność finansowa na terenie miasta elementów inteligentnego funkcjonowania
miasta (smart city) obejmująca:
⇒ Zarządzanie miejscami parkingowymi – informacja, prognozowanie, naprowadzanie na
wolne miejsca parkingowe, rozliczanie opłat za parkowanie w ramach mobilnej aplikacji
bądź strony internetowej;
⇒ Car-sharing, systemy wypożyczania pojazdów elektrycznych (samochody, skutery,
hulajnogi itp.;
⇒ Zarządzanie komunikacją miejska – zliczanie potoków pasażerskich, sterowanie sygnalizacją
świetlną i priorytetami dla pojazdów komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach, system
elektronicznej informacji pasażerskiej;
⇒ System przywilejów dla pojazdów z napędem elektrycznym i zeroemisyjnym – dedykowane
miejsca parkingowe, sieć publicznych (miejskich) stacji ładowania pojazdów;
⇒ Systemy monitorowania i informowania o zanieczyszczeniach powietrza;
⇒ Sieć rowerów miejskich, parkingów rowerowych, z ładowarkami do rowerów
elektrycznych;
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⇒ Zastosowanie systemu ładowania pojazdów elektrycznych z gniazd ładujących
zlokalizowanych, np. w słupach oświetlenia ulicznego;
⇒ Inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulicznym;
⇒ Zasilanie elementów smart city z OZE.
Rysunek 158. Aktywne przejście dla pieszych

źródło: zbiory UMJ
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ROLA JASŁA W STRUKTURZE OSIEDLEŃCZEJ REGIONU: DIAGNOZA PROBLEMÓW,
BARIER ROZWOJOWYCH ORAZ POTENCJAŁÓW MIASTA
Przedstawione problemy oraz bariery rozwojowe miasta Jasła zostały opracowane na podstawie
zgromadzonych danych zastanych oraz przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych wśród
jasielskiej społeczności.
Głównym problemem Jasła jest utrata funkcji społecznych i gospodarczych miasta. Wskazany
problem implikuje występowanie kolejnych i skorelowany jest ze wszystkimi analizowanymi
wymiarami. Zdiagnozowane problemy wpływają na dysproporcje rozwojowe oraz pogłębiający się
proces stagnacji miasta. Nierównomierny rozwój miasta oddziałuje na jego pozycję w strukturze
osiedleńczej regionu, sytuując tym samym Jasło na słabszej pozycji w stosunku do ościennych
regionów. Istotnym jest, aby nie doprowadzić do marginalizacji miasta, lecz do wspierania jego
dynamizacji, gdyż potencjał rozwojowy oraz kapitał ludzki, gospodarczy oraz środowiskowy, jaki tu
występuje, stanowi o jego sile i jest jego wyróżnikiem.
W Jaśle obserwuje się ponadprzeciętną dynamikę (e)migracji osób w wieku mobilnym,
stymulującą kurczenie się Jasła. Odpływ ludności zwiększa się, natomiast jej napływ jest coraz
mniejszy. Widoczny jest także spadek liczby mieszkańców miasta. Dane MRL dotyczące salda
migracji obrazują, że wskaźnik ten dla Jasła jest wyższy niż średnia dla grupy porównawczej (poza
2014 rokiem). Notuje się jego ujemną dynamikę wzrostu. W latach 2018-2019 liczba ludności miasta
spadła o 1,13%. Prognozy dotyczące liczby ludności również wskazują na podtrzymywanie się
negatywnych tendencji w obszarze demograficznym.
Badania ilościowe przeprowadzone z jasielską młodzieżą ukazały, że miasto nie jest atrakcyjnym
miejscem do planowania przyszłości dla osób młodych. Ich zdecydowana większość planuje
poszukiwanie pracy oraz lokum w innym regionie. Wpływa na to między innymi niewystarczająca
oferta rozrywkowa oraz kulturalna. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, występuje deficyt
dobrze płatnych, atrakcyjnych miejsc pracy oraz dużych przedsiębiorstw, które oferowałyby
konkurencyjne warunki zatrudnienia. W Jaśle występuje niewystarczające zaspokajanie potrzeb
młodego pokolenia, wchodzącego w dorosłość, a zatem także na rynek pracy.
Należy także zauważyć, że odpływ młodych osób związany jest często z wyjazdem na studia oraz
podjęciem decyzji o zamieszkaniu w mieście, w którym pobierało się naukę.
Ważnym elementem wpływającym na utratę funkcji społecznych jest niska dostępność mieszkań
na wynajem. Widoczny jest spadek wartości następujących wskaźników: powierzchnia
nowobudowanych mieszkań przypadająca na mieszkańca w wieku 25-34 lata oraz liczba lokali
mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
Problem ten implikuje odpływ młodych osób z miasta, które szukają lepszej oferty mieszkaniowej
w innych miejscowościach. Brak zaspokajanie potrzeb mieszkańców w wymienionym elemencie
powodowany jest przez deficyt polityki mieszkaniowej miasta.
Niska atrakcyjność inwestycyjna oraz niska dostępność transportowa miasta (wewnętrzna
i zewnętrzna), w tym terenów inwestycyjnych to problemy, które wpływają na spowalniającą
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sytuację gospodarczą miasta, utratę funkcji gospodarczych, brak dużych przedsiębiorstw
w regionie, odpływ wykwalifikowanej kadry oraz proces wyludniania się miasta.
Niska atrakcyjność inwestycyjna wynika z małej dostępności terenów inwestycyjnych. W dzielnicy
magazynowo-przemysłowej dostępne są 2 tereny inwestycyjne, będące własnością Miasta Jasła.
Natomiast obszar przemysłowy oferowany w strefach jest przygotowany na około 2-3
przedsięwzięcia inwestycyjne, z czego jedno mikro-inwestycje. Niska atrakcyjność inwestycyjna
skorelowana jest także z problemem niskiej dostępności transportowej miasta. Odległość od
autostrady nie zachęca dużych koncernów do prowadzenia inwestycji na terenie miasta Jasła.
Należy także podkreślić, że na rozwój miasta duży wpływ ma brak obwodnicy.
Niska wewnętrzna dostępność transportowa wpływa na niezadowolenie mieszkańców. W mieście
brak jest ścieżek rowerowych, bus-pasów, parkingów. Widoczna jest także uciążliwość korków
samochodowych w mieście.
Warto jednak zauważyć, iż Miasto Jasło w bieżącym roku przystąpiło do opracowania Strategii
elektromobilności.
W mieście widoczny jest także problem narastającej bierności społecznej i obywatelskiej
powiązany z utrwalonym kryzysem tożsamości lokalnej. Wynika on z niskiego poczucia
sprawczości, wpływu na sprawy sąsiedztwa lub miasta, zaniku tradycji organizacji sąsiedzkiego
współdziałania, działania na rzecz społeczności lokalnej. Utrzymywanie się wskazanego procesu
wpłynie na atomizację ludności miasta Jasła, a także brak kultury wymiany informacji i
ugruntowanych nawyków otwartej komunikacji międzyludzkiej. Kluczem do wzmocnienia
tożsamości lokalnej jest intensyfikacja aktywności obywatelskiej, szczególnie wśród osób młodych,
które najczęściej opuszczają miasto.
Problemem w obszarze środowiskowym jest przede wszystkim zła jakość powietrza, a także niska
świadomość ekologiczna dorosłych mieszkańców i liderów gospodarczych oraz zagrożenia
związane ze zmianami klimatu. Zła jakość powietrza wynika ze spalania złej jakości paliw oraz
stosunkowo wysokiego stężenia pyłu PM10 i pyłu PM2,5, a także niewystarczającej dostępności
zachęt finansowych dla proekologicznych działań mieszkańców. W Jaśle nie tworzy się
kompleksowych programów, które zwiększałyby świadomość ekologiczną jego mieszkańców.
Należy także podkreślić, że Miasto Jasło z racji lokalizacji w widłach rzek Wisłoki, Ropy i Jasiołki oraz
Potoku Warzyckiego jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które tak często narażone jest na
skutki powodzi.
Efektem wskazanych działań będzie pogarszający się stan zdrowia ludności Jasła oraz warunków do
życia w mieście.
Miasto Jasło boryka się również z niepełnym wykorzystaniem potencjału gospodarczego,
środowiskowego i kulturowego miasta.
Atutem w wymiarze gospodarczym jest bardzo dobra kondycja finansowa miasta, efektywne
zarządzanie budżetem miasta. Mocnymi stronami miasta Jasła jest również dobrze rozwinięty
sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność gospodarczą prowadzą tutaj firmy
o uznanej, międzynarodowej renomie.
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Silną stroną miasta Jasła jest jego położenie geograficzne u zbiegu trzech rzek Wisłoki, Jasiołki
i Ropy, a także bliskość granicy oraz bliskość Magurskiego Parku Narodowego i Beskidu Niskiego,
Bieszczad, jak również regionalnego ośrodka miejskiego - Rzeszowa. Potencjałem Jasła wynikającym
z jego położenia geograficznego jest niewątpliwie turystyka. Jednak należy tutaj podkreślić, że
obszar ten nie jest w pełni wykorzystywany przez Jasło. Występuje mała liczba miejsc hotelowych
oraz niewystarczająca promocja miasta w tymże zakresie.
Jasło to miasto estetyczne i czyste, co również zostało podkreślone przez różne grupy docelowe
biorące udział w badaniach empirycznych. Zmiany w nim zachodzące na przestrzeni lat są widoczne
dla mieszkańców m. in. wzrost terenów zielonych w mieście.
Co więcej, miasto zaangażowane jest w ochronę środowiska przyrodniczego, prowadzi działalność
w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Jednym z największych atutów Jasła, który wyróżnia je na tle regionu, stanowi swoistą wizytówkę
miasta, są winnice. W Jaśle organizowane są Międzynarodowe Dni Wina. Kształtują one pozytywny
wizerunek miasta w skali kraju oraz na arenie międzynarodowej. Stanowią ważny element
rozpoznawalności Jasła oraz potencjału kulturowego. W mieście rozwinęła się swoista kultura
winiarska. Co więcej, miasto poszczycić się może także działalnością w obszarze kultury,
w szczególności muzyki rozrywkowej.
Potencjałem miasta Jasła w wymiarze społecznym jest niewątpliwie kapitał ludzki. Zaangażowani,
aktywni i kreatywni mieszkańcy miasta, charakteryzują się dużą determinacją oraz wolą działania.
Warto przypomnieć, że miasto podczas działań wojennych zostało całkowicie zburzone i
odbudowane dzięki zaangażowaniu i woli poprzednich pokoleń mieszkańców.
Należy podkreślić również wyróżniającą się w regionie Podkarpacia pozycję miasta Jasła w obszarze
szkolnictwa. Jasło oferuje ponadprzeciętną - w odniesieniu do powiatu jasielskiego i województwa
- jakość kształcenia w szkołach podstawowych 4, szczególnie w zakresie kompetencji językowych –
w tym znajomości języka angielskiego lub niemieckiego – oraz matematyki. Jakość kształcenia na
poziomie ponadpodstawowym – w liceach Jasła, również korzystnie odbiega od przeciętnej
notowanej dla województwa.
Wyróżnikiem miasta jest także podejmowanie szeregu inicjatyw mających na celu testowanie
nowych, innowacyjnych rozwiązań. Wśród nich można wymienić projekty na rzecz promowania
edukacji w Jaśle, takie jak: Jasło Miasto Wiedzy, Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, Jasielska Liga
Naukowa z Lotosem.
Miasto chętnie angażuje się w nowe projekty i inicjatywy. Warto także zwrócić uwagę na udział
miasta w nowatorskim projekcie Jasielska Strefa Usług Publicznych. Celem głównym projektu
„Jasielska Strefa Usług Publicznych” było przygotowanie systemowego i zintegrowanego podejścia
doświadczenia usług publicznych na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego. Projekt
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013.
W zakresie kształcenia podstawowego uwzględniono szkolnictwo gimnazjalne i wyniki egzaminu gimnazjalnego w
ostatnim roku szkolnym poprz. systemu edukacji powszechnej (2018/2019).
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Obecnie w Jaśle trwają prace nad utworzeniem Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości,
które służyć będzie jego mieszkańcom oraz przyciągnie zainteresowanych z miejscowości
ościennych oraz turystów.
Podejmowane przez miasto Jasło działania wskazują na jego potencjał w zakresie wdrażania nowych
przedsięwzięć, które służą mieszkańcom, a w konsekwencji wpływają na jego rozwój.
Na podstawie opracowanej diagnozy, przeprowadzonych warsztatów i konsultacji (w tym badań
ankietowych) z interesariuszami Planu Rozwoju Lokalnego zostały zidentyfikowane główne
problemy.
Na potrzeby opracowania PRL przyjęta została następująca definicja problemu:
Problem - nieakceptowana sytuacja odnosząca się do podmiotu strategii, uniemożliwiająca
utrzymanie pożądanego stanu lub osiągnięcie zamierzonych celów/rezultatów, a także
nieakceptowany skutek oddziaływania wewnętrznych lub zewnętrznych czynników rozwojowych.
Problemy, które zostały zidentyfikowane dotyczą następujących wymiarów:
⇒ społeczny (w tym demograficznym),
⇒ przestrzenny,
⇒ środowiskowy,
⇒ gospodarczy

oraz pośrednio
⇒ inteligentne zarządzanie miastem,
⇒ finansowanie rozwoju miasta.

Efekt diagnozy stanu miasta i analizy problemów został zobrazowany w formie drzewa problemów.
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Rysunek 159. Drzewo problemów
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Diagnoza wskazuje na endogenne potencjały Jasła:
⇒ kapitał ludzki - kreatywni mieszkańcy z dużą determinacją i wolą działania,
⇒ położenie geograficzne,
⇒ tradycje winiarskie,
⇒ działalność w obszarze kultury, w szczególności muzyki rozrywkowej,
⇒ funkcjonujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firmy o globalnych

markach i wysokim potencjale rozwoju,
⇒ Jasło jako doskonała lokalizacja do testowania różnych innowacyjnych rozwiązań
i działań projektowych (Liga z Lotosem, Miasto wiedzy, Jasielska Strefa Usług Publicznych).
Analiza zdiagnozowanych problemów i wiążących się z nimi potrzeb oraz endogennych potencjałów
Jasła pozwoliła na wskazanie najważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed władzami
miasta oraz przed społecznością lokalną. Tymi wyzwania są:
⇒ poprawa jakości życia mieszkańców,
⇒ poprawa jakości i dostępności edukacji,
⇒ budowa więzi społecznej, partycypacji obywatelskiej i wspólnoty samorządowej,
⇒ poprawa komunikacji i współpracy mieszkańców, instytucji, firm i organizacji działających
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

w mieście,
tworzenie atrakcyjnej, przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do życia,
poprawa dostępności komunikacyjnej,
poprawa jakości środowiska,
budowanie marki miasta w oparciu o jego endogenne potencjały,
tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwijania przedsiębiorczości,
sprawne zarządzanie miastem.
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NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU – WIZJA MIASTA PO REALIZACJI PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO
Wizja przedstawia pożądany obraz Jasła w przyszłości, który ma być osiągnięty poprzez realizację
działań zapisanych w Planie Rozwoju lokalnego. Jest ona opisem stanu miasta w przyszłości, przy
założeniu, że przygotowane w ramach PRL i PRI działania będą konsekwentnie wdrażane
i monitorowane. Podkreślić należy, że zarówno diagnoza jak i działania została przygotowana
samodzielnie przez liczną grupę urzędników Urzędu Miasta w Jaśle w ścisłej współpracy
z interesariuszami. Wizja jest możliwie szczegółowym i motywującym obrazem stanu miasta w 2024
roku. Podsumowując, wizja stanowi wzorzec określający stan i tożsamość miasta po realizacji
zapisów PRL.
Wizja miasta Jasła to:
JASŁO miasto przyjaznej przestrzeni do życia i aktywności mieszkańców - ludzi
kreatywnych, współtworzących miasto wiedzy, innowacji i przedsiębiorczości.
Rysunek 160. Herb Jasła utworzony przez mieszkańców w 70. Rocznice Wysiedlenia i zburzenia Jasła – Żywy Herb

Źródło: zbiory UMJ (fot. Emil Berkowicz)

Przedstawiony w Projekcie stan miasta odpowiada zdiagnozowanym potrzebom mieszkańców
Jasła. Opisane w diagnozie oraz wskazane w pogłębionej analizie, przeprowadzonej z mieszkańcami,
cele i działania rozwojowe są odpowiedzią na to, jak mieszkańcy chcieliby widzieć swoje miasto za
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kilka lat. By było to możliwe konieczne jest zniwelowanie zjawisk kryzysowych - problemów oraz
wykorzystanie potencjałów miasta w celu podniesienia jakości życia mieszkańców.
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NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU - DRZEWO CELÓW PLANU ROZWOJU MIASTA
Wizja przedstawia pożądany stan miasta w przyszłości. Aby jego osiągnięcie było możliwe konieczne
jest wyznaczenie celów, które będą kierunkowały podejmowane działania. Poniżej prezentowana
jest logiczny schemat realizacji PRL.
Rysunek 161. Schemat realizacji PRL

Wizja
Cel główny
Cel
strategiczny

Cele strategiczne

Cele strategiczne

Wymiar społeczny

Wymiar przestrzenny

Wymiar inteligentnego
zarządzania miastem

Wymiar środowiskowy

Wymiar gospodarczy

Wymiar finansowania
rozwoju miasta

Działania

Działania

Działanie

Działania

Działania

Działanie

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia

Źródło: Opracowanie własne

Ponadto do struktury rezultatów Planu Rozwoju Lokalnego zalicza się również cele
strategiczne, działania i przedsięwzięcia wykazane w Planie Rozwoju Instytucjonalnego,
który jest niezbędnym „narzędziem” skutecznego wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego.
Cel główny:

Jasło Liderem wzrostu jakości życia wśród miast tracących funkcje społecznogospodarcze.
Wyznaczony cel główny kierunkuje proces wyprowadzania Jasła ze stanu kryzysowego (problem
główny). Wynika on ze zidentyfikowanych problemów rozwojowych miasta i ma przyczynić się do
wejścia na nową ścieżkę rozwoju. Powinien on być realizowany wspólnie z wszystkimi
interesariuszami.
Interesariuszami PRL są:
⇒ mieszkańcy miasta,
⇒ osoby, które wyjechały z Jasła,
⇒ osoby potencjalnie zainteresowane zamieszkaniem w Jaśle (seniorzy, emeryci, osoby, które

pracują zdalnie) ze względu na malownicze położenie miasta, ale także możliwość tzw. slowlife,
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czyli wolniejszego trybu życia przy jednoczesnym dostępie do różnorodnych i na wysokim
poziomie usług publicznych, jak edukacja, kultura, zdrowie.
⇒ właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami

znajdującymi się mieście, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,

⇒ podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą,
⇒ podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną,

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,

⇒ jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz spółki,
⇒ organy władzy publicznej.

Dla celu głównego Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła sformułowano 4 cele strategiczne:
1) Jasło przestrzenią dialogu i dobrych warunków do rozwijania partycypacji społecznej.
2) Jasło – przyjazne miejsce do życia.
3) Jasło miastem mieszkańców dbających o środowisko.
4) Rozpoznawalna marka Jasła w oparciu o endogenne potencjały.
Cele realizowane są poprzez działania. Działania i przypisane im przedsięwzięcia, o kluczowym
znaczeniu oraz długiej perspektywie czasowej, służą osiąganiu celów strategicznych.
Przedsięwzięcia odnoszą się do zidentyfikowanych na etapie diagnozy problemów oraz potencjałów
Jasła. Skupiają się na priorytetach rozwoju, jakimi są poprawa warunków i jakości życia
mieszkańców poprzez zintegrowane działania w wymiarach: społecznym, środowiskowym,
przestrzennym
i gospodarczym, uwzględniając również działania w wymiarze inteligentnego zarządzania miastem
oraz finansowania rozwoju miasta. Działania i przedsięwzięcia odnoszą się do wszystkich
zdiagnozowanych obszarów i wzajemnie uzupełniają.
Cele strategiczne i działania wyznaczone w poszczególnych wymiarach zostały przedstawione
w poniższej tabeli.
Tabela 51. Struktura celów strategicznych i działań w poszczególnych wymiarach

Cele strategiczne
Jasło
przestrzenią
dialogu i
dobrych
warunków do
rozwijania
partycypacji
społecznej

Wymiar

Działania
Działanie podstawowe P.3:
Aktywizacja mieszkańców Jasła
Działanie podstawowe P.4:
Wzmacnianie tożsamości lokalnej –
kluczem do rozwoju miasta

SPOŁECZNY

Działanie podstawowe P.5:
Wspieranie osób wykluczonych
Działanie podstawowe P.1: Powrót
do Jasła

Jasło – przyjazne
miejsce do życia

219

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Działanie uzupełniające U.2:
Wspieranie młodych
przedsiębiorców
Działanie podstawowe P.2:
Wspieranie budownictwa
mieszkaniowego
Działanie Uzupełniające U.1:
Poprawa dostępności mieszkań

PRZESTRZENNY

Działanie podstawowe P.9:
Poprawa dostępności
transportowej miasta
Jasło miastem
mieszkańców
dbających o
środowisko
Rozpoznawalna
marka Jasła w
oparciu o
endogenne
potencjały
Jasło
przestrzenią
dialogu i
dobrych
warunków do
rozwijania
partycypacji
ł
j
Rozpoznawalna
marka Jasła w
oparciu o
endogenne
potencjały

Działanie podstawowe P.6:
Podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców

ŚRODOWISKOWY

Działanie uzupełniające U3:
Zmniejszanie zanieczyszczenia
powietrza
Działanie podstawowe P.7: Rozwój
lokalnych potencjałów

GOSPODARCZY

Działanie podstawowe P.8:
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE
MIASTEM

FINANSOWANIE ROZWOJU
MIASTA

Działanie podstawowe PRI P2.
Rozwijanie dialogu z mieszkańcami
Jasła

Działanie podstawowe PRI P.1.
Wdrożenie systemów, narzędzi
oraz rozwiązań organizacyjnych i
personalnych usprawniających
zarządzanie Miastem
Źródło: Opracowanie własne

W Planie Rozwoju Lokalnego zostały wyznaczone 4 cele strategiczne oraz 9 działań podstawowych
i 3 uzupełniające dotyczące czterech wymiarów: społecznego, przestrzennego, środowiskowego
i gospodarczego. Kolejność działań nie odpowiada ich ważności, tylko powiązaniu z celami
strategicznymi PRL. Wyznaczone cele skupiają się na niwelowaniu zdiagnozowanych problemów
rozwojowych oraz wykorzystaniu i wzmacnianiu istniejących potencjałów miasta.
Ponadto wizja i cel główny PRL są realizowane również w ramach kolejnych dwóch wymiarach:
Inteligentnego Zarządzania Miastem i Finansowania Rozwoju Miasta. Niemniej ze względu na fakt,
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że zaplanowane, w oparciu o diagnozę tych dwóch obszarów, działania stanowią „narzędzia” do
skutecznej realizacji celów określonych w PRL, obejmują bowiem m.in. przedsięwzięcia dot.
platformy komunikacji z mieszkańcami oraz dywersyfikację źródeł finansowania inwestycji miasta,
działania te zostały ujęte w PRI. Co dowodzi, że zdiagnozowane w ramach obszarów problemy
przenikają się, a zaproponowane działania zmierzając do realizacji założonych celów bez względu
na obszar. I tak na przykład w ramach diagnozy obszaru inteligentnego zarządzania miastem jednym
z głównym problemów okazał się brak danych o mieście oraz brak systemów, które agregowałyby
informację od różnych podmiotów i uwalniały je interesariuszom. Brak danych i mierników
uniemożliwia rzetelną ocenę w zakresie poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta,
a w konsekwencji brak kontroli nad realizacją założonych celów i skutecznością zaplanowanych
działań we wszystkich obszarach.
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DZIAŁANIA PLANOWANE DO REALIZACJI

Działania podstawowe z przedsięwzięciami na tle problemów rozwojowych Jasła oraz
potencjałów miasta i celów strategicznych PRL
W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i sformułowane cele zaplanowano do realizacji 9
działań podstawowych.
Standardy dostępności – część ogólna
Wszystkie działania w pełni odpowiadają zasadom uniwersalnego projektowania tj.:
⇒ Zasada 1: Identyczne zastosowanie.
⇒ Zasada 2: Elastyczność użycia.
⇒ Zasada 3: Prosta i intuicyjna obsługa.
⇒ Zasada 4: Zauważalna informacja.
⇒ Zasada 5: Tolerancja na błędy.
⇒ Zasada 6: Niski poziom wysiłku fizycznego.
⇒ Zasada 7: Wymiary i przestrzeń dla podejścia i użycia.
⇒ Zasada 8: Percepcja równości.
Wymiar społeczny
Rysunek 162. Dni Jasła

Źródło: zbiory UMJ
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Przekonanie, że człowiek - najlepszą inwestycją, a mieszkaniec podstawą działań samorządu,
powoduje, że wymiar społeczny jest priorytetowy dla działań rozwojowych Jasła. Był podstawą
wszystkich wyznaczonych celów strategicznych, a także celu głównego oraz wizji. Działania
w wymiarze społecznym skupiają się na wspieraniu, angażowaniu i rozwijaniu mieszkańców najważniejszego potencjału Jasła z jednej strony, a z drugiej istotnie zaniedbanego przez
administrację samorządową.
Działania podstawowe w wymiarze społecznym odpowiadają na problemy związane
z ponadprzeciętną dynamiką (e)migracji osób w wieku mobilnym, stymulującą kurczenie się Jasła
oraz narastającą biernością społeczną i obywatelska powiązaną z utrwalonym kryzysem tożsamości
lokalnej.
Poprzez aktywizację mieszkańców: społeczną, kulturalną oraz zawodową (w tym
przedsiębiorczą),
a także co bardzo ważne, zwiększenie poziomu integracji, różnych grup społecznych, zwłaszcza
integrację międzypokoleniową zaplanowane działania realizują cele strategiczne, prowadząc do
realizacji celu głównego i wizji.
Ważnym zamierzeniem zaplanowanych działań podstawowych jest zachęcenie do powrotu tych,
którzy z Jasła wyjechali, np. na studia, a po studiach już nie wracali ze względu na znaczącą utratę
funkcji społeczno-gospodarczych przez miasto i małe perspektywy rozwoju.
Istotnym elementem działań z obszaru społecznego jest przygotowanie oferty i warunków
zachęcających do osiedlania się w mieście osób spoza Jasła, np. do emerytów ceniących spokój,
wyśmienite i rzadkie produkty lokalne, jak wino, oraz piękny beskidzki krajobraz z winnymi
wzgórzami w tle, czy do rodzin z małymi dziećmi, które cenią sobie spokój, mniejszy ruch, dobra
edukację oraz rodzinne więzi (dziadkowie w rodzinnym mieście).
Kolejnym ważnym obszarem wymiaru społecznego są osoby starsze oraz ludzie wykluczeni. Zgodnie
z diagnozą obszaru społecznego odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wzrasta
zdecydowanie szybciej niż w podobnych miastach, dlatego też w działaniach ujęte zostały tematy
związane ze wspieraniem osób starszych, wykluczonych, niesamodzielnych czy przewlekle
chorych, począwszy od przedsięwzięć aktywizujących seniorów poprzez przedsięwzięcia łączące
pokolenia po rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego.
Działania z wymiaru społecznego dotyczą również innego, istotnego, aspektu społecznego –
edukacji dzieci i młodzieży oraz aktywizacji organizacji pozarządowych. Zaplanowane
przedsięwzięcia mają na celu dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, ale również
wzmocnienie i urozmaicenie oferty edukacji pozalekcyjnej, rozwijającej pasję i hobby młodych
ludzi. Dobra edukacja oraz bogata i ciekawa oferta zajęć dodatkowych jest istotna nie tylko dla
mieszkańców, ale również dla osób, które opuściły Jasło, założyły rodziny w większych miastach
(najczęściej w Krakowie lub Rzeszowie) i ze względu na dzieci oraz więzi rodzinne szukają
spokojniejszego miejsca do życia, bliżej rodziny, z dala od korków, ale z dobrą ofertą nauczania.
Diagnoza wymiaru społecznego wyraźnie wskazała na kluczowy problem Jasła, jakim jest bierność
społeczna i obywatelska oraz utrata więzi mieszkańców z miastem. Dlatego też przygotowane
działania i przedsięwzięcia w obszarze społecznym duży nacisk kładą na budowanie więzi
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społecznych, na budowanie tożsamości lokalnej oraz aktywizację obywatelską. Bez
długofalowych i konsekwentnych działań w tym zakresie nie będzie możliwe rozwijanie Jasła w
oparciu o społeczeństwo obywatelskie, nie będzie możliwe współrządzenie z mieszkańcami i
zbudowanie wzajemnego zaufania.
Standardy dostępności
Planowane przedsięwzięcia uwzględniają standardy dostępności występujące w wymiarach:
a) architektonicznym – działania będą prowadzone w lokalach dostępnych dla osób
pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami, które zapewniają:
⇒ miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
⇒ wejście do budynku bez barier architektonicznych,
⇒ przejrzysty i logiczny układ pomieszczeń (pomieszczenia oznaczone), łatwy do

zrozumienia przez wszystkich użytkowników,
⇒ komunikację dostępną dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub kul,
⇒ ergonomiczne detale użytkowe (m.in. klamki drzwiowe, okienne, włączniki światła),
⇒ WC dla osób z niepełnosprawnościami,
⇒ środki ogłaszania ewakuacji na wypadek zagrożenia (alarmy) wyposażone jednocześnie

w dźwiękowy i wizualny system powiadamiania,
⇒ odpowiednio duże przestrzenie (prześwity co najmniej 120cm wokół mebli i

wyposażenia) do poruszania się wózkami inwalidzkimi,
⇒ dobrej jakości akustykę pomieszczeń (bez pogłosów, echa),
⇒ wizualny kontrast i fakturę na powierzchniach, po których poruszać się będą osoby

niewidome, niedowidzące i mające problemy poznawcze.
b) informacyjno-promocyjnym – kampanie dotyczące realizacji przedsięwzięć prowadzone
będą w sposób dostępny dla wszystkich osób, materiały promocyjne i informacyjne zostaną
zaprojektowane w sposób czytelny, łatwo dostępny, strony internetowe będą
zaprojekowane w odpowiedni sposób (zgodnie ze standardem WCAG 2.0.) zapewniając
funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość zawartości, aby zwiększyć
dostępność dla szerokiego grona użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami
m.in. dla niewidomych, słabowidzących, głuchych, niedosłyszących, osób z trudnościami w
uczeniu się, osób z trudnościami motorycznymi, osób z ograniczeniami kognitywnymi,
nadwrażliwymi na światło, z problemami rozróżniania kolorów, z zaburzeniami mowy.
c) szkoleniowym – dostosowanie metod pracy, przekazywania informacji, materiałów
szkoleniowych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników szkoleń i warsztatów,
zapewnienie transportu specjalistycznego (transport niskopodłogowy) na miejsce
prowadzenia szkoleń, warsztatów. W przypadku gdy w grupach uczestników lub personelu
znajdą się osoby z niepełnosprawnościami, zostanie wdrożony mechanizm racjonalnych
usprawnień indywidualnie do ich potrzeb. Obiekt Centrum Techniki, Kultury
i Przedsiębiorczości, w którym będą realizowane w części przedsięwzięcia nieinwestycyjne
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np. „Miasto wiedzy” spełniał będzie standardy dostępności dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami:
⇒ Osoby głuche oraz osoby słabosłyszące: W Centrum zastosowano komunikację
wizualną. Opis eksponatów, jak również instrukcja korzystania z danego eksponatu
jasno zobrazowana lub/i opisana. Komunikacja w Centrum również jest zaplanowana w
sposób widoczny, jasny i precyzyjny, pozwalający uniknąć konieczności pytania obsługi,
jaka jest ścieżka zwiedzania, czy też gdzie znajdują się poszczególne pracownie. Oprócz
standardowych udogodnień, w Mediatece osoby głuche będą miały dodatkowe
udogodnienia poprzez szeroki dostęp do multimedialnych materiałów i informacji,
które są trudno dostępne w innych miejscach.
⇒ Osoby niewidome - w ramach projektu komunikacji wizualnej, zostaną zaprojektowane
kontrastowe linie kierunkowe, malowane na posadzkach, które będą wskazywać w
sposób jednoznacznym sposób poruszania się po obiekcie. Ponadto tabliczki systemu
identyfikacji wizualnej będą posiadały również informacje dla osób słabowidzących za
pomocą pisma Braille'a, a eksponaty będą posiadały informacje głosowe. W każdym
momencie funkcjonowania budynku, będzie dostępny wykwalifikowany personel, który
będzie dostępny do pomocy i obsługi osób niepełnosprawnych. Zamontowany również
zostanie dźwig osobowy umożliwiający osobom niewidomym dostanie się na wyższe
piętra obiektu objętego przedmiotowym projektem bez konieczności pokonywania
schodów, a także bezprogowe przejścia.
⇒ Osoby słabowidzące - w ramach projektu komunikacji wizualnej, zostaną
zaprojektowane kontrastowe linie kierunkowe, malowane na posadzkach, które będą
wskazywać w sposób jednoznacznym sposób poruszania się po obiekcie. Ponadto
tabliczki systemu identyfikacji wizualnej będą posiadały również informacje dla osób
słabowidzących za pomocą pisma Braille'a, a eksponaty będą posiadały informacje
głosowe. W każdym momencie funkcjonowania budynku, będzie dostępny
wykwalifikowany personel, który będzie dostępny do pomocy i obsługi osób
niepełnosprawnych. Ponadto dostępny będzie dźwig osobowy, wyposażony w system
głosowy, umożliwiający osobom niewidomym dostanie się na wyższe piętra obiektu
objętego przedmiotowym projektem bez konieczności pokonywania schodów.
⇒ Osoby mające problemy z poruszaniem się - zaprojektowano udogodnienia dla osób z
niepełnosprawnościami poprzez maksymalną możliwą w przypadku istniejącego
budynku likwidację barier architektonicznych. Do zaprojektowanego od strony
południowej wejścia do budynku, przez które mogą dostać się osoby niepełnosprawne
prowadzi nawierzchnia z kostki brukowej. Nawierzchnia ta począwszy od połączenia z
drogą publiczną, nie posiada progów ani różnic poziomów większych niż 2cm.
Niepełnosprawnych dostaje się do pochylni terenowej, zaprojektowanej zgodnie z
obowiązującymi przepisami, która prowadzi na poziom 0,00 budynku. Wejście do
budynku jest zadaszone. Bezpośrednio przed drzwiami znajdują się wycieraczki
systemowe, zlicowane z poziomem z chodnikiem o strukturze uniemożliwiającej
blokadę kół wózka inwalidzkiego. W budynku do poruszania się pomiędzy
kondygnacjami, zaprojektowano windę osobową oraz schodołazy, których użytkowanie
wspomagać będzie przeszkolony do tych celów personel. Połączenie z salą
wielofunkcyjną odbywać się będzie bezpośrednio z dziedzińca przed drzwi ewakuacyjne
z sali. Toalety dla niepełnosprawnych posiadają odpowiednie zestawy pochwytów oraz
urządzenia sanitarne pozwalające na swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim.
W ramach projektu komunikacji wizualnej, zostaną zaprojektowane kontrastowe linie
kierunkowe, malowane na posadzkach, które będą wskazywać w sposób
jednoznacznym sposób poruszania się po obiekcie.
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d)

edukacyjnym – zapewnienie dostępu do multimedialnych treści edukacyjnych dotyczących
działalności NGO na forum internetowym - zgodnym ze standardem WCAG 2.0. Celem
działań projektowych jest uwrażliwienie uczestników na różnorodne potrzeby osób
w zakresie mobilności i percepcji przekazywanych treści. Świadczone usługi będą zgodne
z zasadą uniwersalnego projektowania.

Tabela 52. Działania podstawowe przypisane do problemów rozwojowych miasta i celu strategicznego nr 1

Cel strategiczny nr 1: Jasło – przyjazne miejsce do życia
Działanie podstawowe 1
Przedsięwzięcia
podstawowe

Powiązanie z
potencjałami

Powrót do Jasła
1.
2.
3.







Powiązanie z problemem

Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy
Realizacja programu "JASŁO MIASTO WIEDZY"
Ścieżki kariery – kształcenie szyte na miarę
Kapitał ludzki - kreatywni mieszkańcy z dużą determinacją i wolą
działania,
Położenie geograficzne,
Tradycje winiarskie,
Działalność w obszarze kultury, w szczególności muzyki
rozrywkowej,
Funkcjonujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
oraz firmy o globalnych markach i wysokim potencjale rozwoju,
Jasło jako doskonała lokalizacja do testowania różnych
innowacyjnych rozwiązań i działań projektowych (Liga z
Lotosem, Miasto wiedzy, Jasielska Strefa Usług Publicznych).

Ponadprzeciętna dynamika (e)migracji osób w wieku mobilnym,
stymulująca kurczenie się Jasła
⇒ Niska
⇒

Powiązanie z
przyczynami problemu

⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

⇒

jakość i adekwatność usług edukacji wobec
rozwojowych wyzwań Jasła;
Niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży;
Płytki rynek pracy;
Niska podaż atrakcyjnych i dobrze płatnych miejsc pracy;
Odpływ kadr szczególnie wysoko kwalifikowanych
specjalistów
i średnia kadra zarządcza;
Ponadprzeciętnie szybko starzejące się społeczeństwo;
Deficyt przedsięwzięć integrujących i aktywizujących
interesariuszy (np. seniorów, kluczowych firm o globalnych
markach i wysokim potencjale rozwoju) ze społecznością
lokalną lub innymi przedsiębiorcami (np. firmy rodzinnej);
Deficyt dialogu pomiędzy interesariuszami.
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Tabela 53. Działania podstawowe przypisane do problemów rozwojowych miasta i celu strategicznego nr 2

Cel strategiczny nr 2: Jasło przestrzenią dialogu i dobrych warunków do rozwijania partycypacji
społecznej
Działanie podstawowe 3

Aktywizacja mieszkańców Jasła

Przedsięwzięcia
podstawowe

1. Utworzenie Centrum Wspierania Aktywności Organizacji
Pozarządowych
2. Strategia przemysłów czasu wolnego Miasta Jasła

Działanie podstawowe 4

Wzmacnianie tożsamości lokalnej – kluczem do rozwoju miasta

Przedsięwzięcia
podstawowe

1. Miasto to JA
2. Miejski design
3. (S)Prawny Obywatel (S)Prawne Miasto

Działanie podstawowe 5

Wspieranie osób wykluczonych

Przedsięwzięcia
podstawowe

1. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśleczęść inwestycyjna
2. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśle część nieinwestycyjna
3. Centrum Aktywnego Seniora - przedsięwzięcie inwestycyjne
4. Centrum Aktywnego Seniora - przedsięwzięcie nieinwestycyjne

Powiązane
przedsięwzięcie
podstawowe z PRI

Audyt dostępności i opracowanie standardów dostępności dla
miasta Jasła

Powiązanie z
potencjałami

 Kapitał ludzki - kreatywni mieszkańcy z dużą determinacją i wolą
działania;
 Położenie geograficzne;
 Tradycje winiarskie;
 Działalność w obszarze kultury, w szczególności muzyki
rozrywkowej;
 Funkcjonujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
oraz firmy o globalnych markach i wysokim potencjale rozwoju;
 Jasło jako doskonała lokalizacja do testowania różnych
innowacyjnych rozwiązań i działań projektowych (Liga z
Lotosem, Miasto wiedzy, Jasielska Strefa Usług Publicznych).

Powiązanie z problemem

Narastająca bierność społeczna i obywatelska powiązana z
utrwalonym kryzysem tożsamości lokalnej
⇒ Niewystarczająca oferta usług społecznych dla osób

niesamodzielnych;
liczby
osób
przewlekle
chorych,
niepełnosprawnych,
u których intensywne leczenie zostało zakończone;
Brak miejsc opieki dla osób przewlekle chorych
wymagających opieki
Ponadprzeciętnie szybko starzejące się społeczeństwo;
Niska atrakcyjność Jasła jako miejsca spędzania wolnego
czasu;
Niska podaż atrakcyjnych i dobrze płatnych miejsc pracy;

⇒ Wzrost

Powiązanie z
przyczynami problemu

⇒
⇒
⇒
⇒
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⇒ Możliwości nadużywania wsparcia z tytułu opieki socjalnej
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒

⇒

i rodzinnej;
Wychowanie „bierność nabyta”;
Zanik tradycji organizacji sąsiedzkiego współdziałania,
działania na rzecz społeczności;
Niskie poczucie sprawczości, wpływu na sprawy sąsiedztwa
lub miasta;
Brak wiedzy o mieście wpływającej na poprawę jakości życia
jego mieszkańców;
Frustracja generowana poczuciem stagnacji, marginalizacji
i niewykorzystaniem potencjału zasobów lokalnych;
Rosnące ryzyko nadzwyczajnych zdarzeń np. obecna
sytuacja epidemiczna;
Kryzys tożsamości lokalnej wśród osób młodych (poniżej lat
20);
Mała kultura dialogu w mieście, deficyt kreatywności
w budowaniu nowych kanałów komunikacji;
Deficyt przedsięwzięć integrujących i aktywizujących
interesariuszy (np. seniorów, kluczowych firm o globalnych
markach i wysokim potencjale rozwoju) ze społecznością
lokalną lub innymi przedsiębiorcami (np. firmy rodzinnej);
Deficyt dialogu pomiędzy interesariuszami;
Nieskuteczna komunikacja społeczna (w tym w kontaktach
samorząd - podmioty gospodarcze);
Mała aktywność społeczna mieszkańców (w tym
systemowe włączenie w tworzenie aktów prawnych, rozpad
więzi lokalnych spowodowany migracją zarobkową);
Nieidentyfikowanie się z miastem.
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Wymiar środowiskowy
Rysunek 163. „Jasielska Amazonka”

Źródło: zbiory UMJ(fot. Grzegorz Fraczek)

Głównym celem działań w wymiarze środowiskowym jest edukacja ekologiczna, w szczególności
osób dorosłych i liderów gospodarczych. Od lat prowadzona jest edukacja ekologiczna dzieci, która
przynosi pierwsze efekty. W wyniku realizacji zaplanowanych działań Jasło stanie się miastem
mieszkańców dbających o środowisko, co w konsekwencji wpłynie na poprawę warunków życia,
oddziałując na rozwój turystyki związanej z endogennymi potencjałami Jasła.
Wymiar środowiskowy jest zatem bardzo ważny w procesie prowadzenia działań rozwojowych
miasta., Działania w tym wymiarze skupiają się na edukacji ekologicznej mieszkańców (wszystkich
grup wiekowych) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta. Zaplanowano
wiele szkoleń, wykładów, prelekcji, ale również imprezy promujące postawy ekologiczne, jak
również ścieżkę edukacyjną – projekt inwestycyjny promujący innowacyjne urządzenia ekologiczne
oraz zasady ich działania.
Działania podstawowe w wymiarze środowiskowym odpowiadają na sytuacje kryzysowe
wynikające
z niskiej świadomości ekologicznej dorosłych mieszkańców oraz liderów gospodarczych, co
objawia się złą jakością powietrza w mieście.
Wpływ na złą jakość powietrza ma również transport publiczny, który w większości wykorzystuje
przestarzały tabor a brak przemyślanych rozwiązań komunikacyjnych, które zmniejszyłyby korki w
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mieście i stworzyły alternatywę dla samochodów. Dlatego też wśród przedsięwzięć z obszaru
środowiskowego znalazły się zadania dot. zakupu taboru niskoemisyjnego i niskopodłogowego
oraz budowa ścieżek rowerowych, jako działanie uzupełniające. Zła jakość powietrza
niekorzystnie wpływa na walory środowiskowe Jasła - położonego u zbiegu trzech rzek
i otoczonego beskidzkimi wzgórzami – stanowiące potencjał Jasła.
Standardy dostępności
Planowane przedsięwzięcia uwzględniają standardy dostępności występujące w wymiarach:
a) architektonicznym – działania będą prowadzone w lokalach dostępnych dla osób
pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami, które zapewniają:
⇒ miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
⇒ wejście do budynku bez barier architektonicznych,
⇒ przejrzysty i logiczny układ pomieszczeń (pomieszczenia oznaczone), łatwy do

zrozumienia przez wszystkich użytkowników,
⇒ komunikację dostępną dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub kul,
⇒ ergonomiczne detale użytkowe (m.in. klamki drzwiowe, okienne, włączniki światła),
⇒ WC dla osób z niepełnosprawnościami,
⇒ środki ogłaszania ewakuacji na wypadek zagrożenia (alarmy) wyposażone jednocześnie

w dźwiękowy i wizualny system powiadamiania,
⇒ odpowiednio duże przestrzenie (prześwity co najmniej 120cm wokół mebli i

wyposażenia) do poruszania się wózkami inwalidzkimi,
⇒ dobrej jakości akustykę pomieszczeń (bez pogłosów, echa),
⇒ wizualny kontrast i fakturę na powierzchniach, po których poruszać się będą osoby

niewidome, niedowidzące i mające problemy poznawcze.
b) informacyjno-promocyjnym – kampanie dotyczące realizacji przedsięwzięć prowadzone
będą w sposób dostępny dla wszystkich osób, materiały promocyjne i informacyjne zostaną
zaprojektowane w sposób czytelny, łatwo dostępny, strony internetowe będą
zaprojekowane w odpowiedni sposób (zgodnie ze standardem WCAG 2.0.) zapewniając
funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość zawartości, aby zwiększyć
dostępność dla szerokiego grona użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami
m.in. dla niewidomych, słabowidzących, głuchych, niedosłyszących, osób z trudnościami w
uczeniu się, osób z trudnościami motorycznymi, osób z ograniczeniami kognitywnymi,
nadwrażliwymi na światło, z problemami rozróżniania kolorów, z zaburzeniami mowy.
c) szkoleniowym – dostosowanie metod pracy, przekazywania informacji, materiałów
szkoleniowych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników szkoleń i warsztatów,
zapewnienie transportu specjalistycznego (transport niskopodłogowy) na miejsce
prowadzenia szkoleń. W przypadku gdy w grupach uczestników lub personelu znajdą się
osoby z niepełnosprawnościami, zostanie wdrożony mechanizm racjonalnych usprawnień
indywidualnie do ich potrzeb.
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d) edukacyjnym – zapewnienie dostępu do multimedialnych treści edukacyjnych dotyczących
działalności NGO na forum internetowym - zgodnym ze standardem WCAG 2.0. Celem
działań projektowych jest uwrażliwienie uczestników na różnorodne potrzeby osób
w zakresie mobilności i percepcji przekazywanych treści. Świadczone usługi będą zgodne
z zasadą uniwersalnego projektowania.
Tabela 54. Działania podstawowe przypisane do problemu rozwojowego miasta i celu strategicznego nr 3

Cel strategiczny nr 3: Jasło miastem mieszkańców dbających o środowisko
Działanie podstawowe 6
Przedsięwzięcia
podstawowe

Powiązanie z
potencjałami

Powiązanie z problemem

Powiązanie z
przyczynami problemu

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
1. Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze
Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt nieinwestycyjny
2. Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze
Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt inwestycyjny
 Kapitał ludzki - kreatywni mieszkańcy z dużą determinacją i wolą
działania,
 Położenie geograficzne,
 Jasło jako doskonała lokalizacja do testowania różnych
innowacyjnych rozwiązań i działań projektowych (Liga z
Lotosem, Miasto wiedzy, Jasielska Strefa Usług Publicznych).
Zła jakość powietrza oraz niska świadomość ekologiczna dorosłych
mieszkańców i liderów gospodarczych
⇒ Niewłaściwa edukacja ekologiczna, tylko akcyjna, brak
stałych programów edukacyjnych dedykowanych do
różnych grup społecznych;
⇒ Spalanie paliw złej jakości;
⇒ Wzmożony ruch samochodowy;
⇒ Brak retencji, mało terenów zieleni, wycinka dużej ilości
drzew, duże powierzchnie zabetonowane, brak strategii
adaptacji do zmian klimatu; niewłaściwe gospodarowanie
wodami opadowymi;
⇒ Niski poziom wiedzy nt. korzyści ekonomicznych
wynikających z wprowadzenia OZE;
⇒ Kryzys tożsamości lokalnej wśród osób młodych (poniżej lat
20);
⇒ Niewystarczająca dostępność zachęt finansowych dla
proekologicznych działań mieszkańców.
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Wymiar przestrzenny
Rysunek 164. Panorama miasta – zdjęcie z drona

Źródło: zbiory UMJ (fot. Pseud. Jan Kowalski)

Realizacja celu i działań w wymiarze przestrzennym ma prowadzić do poprawy warunków bytowych
mieszkańców borykających się z brakiem zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych, co jest jednym
z kluczowych czynników wpływających na zdiagnozowany problem w wymiarze społecznym, tj.
proces wyludniania się miasta powiązany z ponadprzeciętną dynamiką migracji osób w wieku
produkcyjnym. Niewystarczająca liczba mieszkań na wynajem stanowi istotną przeszkodę w
zaludnianiu Jasła. Dlatego też niezbędne jest opracowanie długofalowej polityki mieszkaniowej
dla Jasła oraz budowa mieszkań na wynajem.
Kolejnym działaniem odpowiadającym na zdiagnozowane problemy i realizującym założone cele
jest opracowanie studium komunikacyjnego oraz utworzenie Centrum Komunikacyjnego,
pełniącego funkcję multimodalnego dworca, gdzie mieszkańcy i osoby przyjezdne będą mogły
skorzystać
z różnych środków transportu, pociągu, autobusu, roweru, hulajnogi elektrycznej. Do dyspozycji
będą również parkingi.
Standardy dostępności
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Planowane przedsięwzięcia uwzględniają standardy dostępności występujące w wymiarach:
a) architektonicznym:
Przedsięwzięcia obejmujące budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych zostaną
wykonane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, co oznacza, że będą odpowiadały
potrzebom wszystkich użytkowników, a zastosowane rozwiązania zapewnią:
⇒ komunikacja w pobliżu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wyposażona

w adaptacyjne sygnalizatory akustyczne montowane na przejściach dla pieszych,
⇒ miejsca parkingowe przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych dla osób

z niepełnosprawnościami,
⇒ wejścia do budynków mieszkalnych wielorodzinnych bez barier architektonicznych,
⇒ przejrzysty i logiczny układ pomieszczeń w przestrzeniach wspólnych budynków

mieszkalnych wielorodzinnych (pomieszczenia oznaczone), łatwy do zrozumienia przez
wszystkich użytkowników,
⇒ komunikację poziomą i pionową w przestrzeniach wspólnych budynków mieszkalnych

wielorodzinnych dostępną dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub kul (brak
progów, winda osobowa),
⇒ ergonomiczne detale użytkowe (m.in. klamki drzwiowe, okienne, włączniki światła),
⇒ środki ogłaszania ewakuacji na wypadek zagrożenia (alarmy) wyposażone jednocześnie

w dźwiękowy i wizualny system powiadamiania,
⇒ odpowiednio duże przestrzenie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (prześwity

co najmniej 120cm w przestrzeniach komunikacji) do poruszania się wózkami
inwalidzkimi,
⇒ wizualny kontrast i fakturę na powierzchniach w przestrzeniach wspólnych budynków

mieszkalnych wielorodzinnych, po których poruszać się będą osoby niewidome,
niedowidzące i mające problemy poznawcze.
Przedsięwzięcie obejmujące budowę dworca przesiadkowego zostanie wykonane zgodnie
z zasadami uniwersalnego projektowania, co oznacza, że będzie odpowiadało potrzebom
wszystkich użytkowników a zastosowane rozwiązania zapewnią:
⇒ miejsca parkingowe przy budynku dla osób z niepełnosprawnościami,
⇒ ciągi piesze i jezdne dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (obniżenia

krawężnika, nawierzchnia zróżnicowana kolorystycznie, fakturowa, dla osób
niedowidzących, niewidomych, mających problemy poznawcze. Montaż czytelnych
drogowskazów i łatwo dostępnych tablic z elementami wizualnymi dla osób
niedosłyszących i niesłyszących, a także oznaczeń w formie piktogramów dla osób
mających problemy poznawcze, system informacji wizualnej.
⇒ wejścia do budynku bez barier architektonicznych,
⇒ przejrzysty i logiczny układ pomieszczeń w budynku (pomieszczenia oznaczone), łatwy

do zrozumienia przez wszystkich użytkowników,
⇒ WC dla osób z niepełnosprawnościami,
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⇒ komunikacja pozioma w budynku dostępna dla osób korzystających z wózków

inwalidzkich lub kul (brak barier architektonicznych),
⇒ ergonomiczne detale użytkowe (m.in. klamki drzwiowe, okienne, włączniki światła),
⇒ środki ogłaszania ewakuacji na wypadek zagrożenia (alarmy) wyposażone jednocześnie

w dźwiękowy i wizualny system powiadamiania,
⇒ odpowiednio duże przestrzenie w budynku (prześwity co najmniej 120 cm

w przestrzeniach komunikacji) do poruszania się wózkami inwalidzkimi,
⇒ wizualny kontrast i fakturę na powierzchniach w przestrzeniach po których poruszać się

będą osoby niewidome, niedowidzące i mające problemy poznawcze,
⇒ możliwość podjechania autobusu blisko krawężnika, aby zapewnić bezpieczeństwo

wsiadania i wysiadania osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich i innym
osobom z ograniczeniami mobilności (długość zatoki autobusowej zapewniająca
zatrzymanie się autobusu, równolegle do przystanku i konstruowanie krawędzi
przystanku z krawężników naprowadzających),
⇒ lokalizacja przystanków zapewniająca ich dostępność (w sposób umożliwiający dojście

do nich w ciągu 10 minut.) i bezpieczne skorzystanie z komunikacji miejskiej osobom
mającym ograniczenia w mobilności, a szczególnie dla osób z ograniczoną percepcją
(bez różnicowania poziomów),
⇒ lokalizacja w pobliżu przystanków parkingów samochodowych (z miejscami dla osób

niepełnosprawnych) i rowerowych, tworząc zintegrowane węzły przesiadkowe,
⇒ wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej, zlokalizowanych w miejscach

publicznych w zadaszona wiatę. Minimalna głębokość wiaty (zadaszenia) 150 cm,
zalecana 180 cm,
⇒ szklane osłony przystanków oznakowane kontrastowymi pasami o szerokości min. 10

cm na wysokości na wzroku (140 i 160 cm). Przestrzeń przystanku dobrze oświetlona
(min 100 lux przy tablicy z rozkładem jazdy). Na wiacie przystankowej zamontowane
tablice z nazwą przystanku widoczne od strony kierunku ruchu pieszych oraz pojazdu
komunikacji miejskiej. Czytelna informacja o odjazdach środków komunikacji miejskiej
i dostępna zarówno w wersji wizualnej jak i akustycznej w zależności od rangi
przystanku, jako punktu orientacji przestrzennej. Informacja dotykowa dotycząca tylko
nazwy przystanku, numeracji linii i schematu najbliższej okolicy przystanku. Automat
do sprzedaży biletów zlokalizowany na dojściu do przystanku, po prawej stronie wiaty,
w odległości max. 1 metra od wiaty przystankowej z doprowadzoną ścieżką fakturową.
Biletomat z funkcją punktu informacyjnego Systemu Informacji Miejskiej (SIM).
b) transportowy:
Autobusy będą musiały posiadać:
⇒ wyposażenie wspomagające przy wsiadaniu i wysiadaniu,
⇒ drzwi główne (spełniające wymagania techniczne i ogólne) po prawej stronie autobusu

i przynajmniej jedne z nich usytuowane w przedniej połowie pojazdu,
⇒ sygnalizację przystanku na żądanie,
⇒ poręcze i uchwyty,
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⇒ przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach o wymiarach „wzorcowego wózka” -

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

powierzchnię, co najmniej o szerokości 75 cm i długości 130 cm, której podłoga
powinna być wyłożona materiałem przeciwpoślizgowym,
składane siedzenia w przestrzeni przeznaczonej dla osób poruszających się na wózkach,
siedzenia specjalne i przestrzeń dla pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania,
urządzenia łączności służące do zapewnienia komunikacji pomiędzy pasażerami a
kierowcą w sytuacjach nadzwyczajnych i awaryjnych,
symbole graficzne, odpowiednie oświetlenie,
automaty biletowe i kasowniki umieszczone w sąsiedztwie każdych drzwi na wysokości
90- 110 cm,
system informacji wizualnej.

c) informacyjno-promocyjnym – kampanie dotyczące realizacji przedsięwzięć prowadzone
będą w sposób dostępny dla wszystkich osób, materiały promocyjne i informacyjne zostaną
zaprojektowane w sposób czytelny, łatwo dostępny, strony internetowe będą
zaprojekowane w odpowiedni sposób (zgodnie ze standardem WCAG 2.0.) zapewniając
funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość zawartości, aby zwiększyć
dostępność dla szerokiego grona użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami
m.in. dla niewidomych, słabowidzących, głuchych, niedosłyszących, osób z trudnościami
w uczeniu się, osób z trudnościami motorycznymi, osób z ograniczeniami kognitywnymi,
nadwrażliwymi na światło, z problemami rozróżniania kolorów, z zaburzeniami mowy.
Zaangażowanie osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM) przy
opracowaniu studium komunikacyjnego Jasła oraz Miejskiej polityki mieszkaniowej.
Tabela 55. Działanie podstawowe przypisane do problemów rozwojowych miasta i celu strategicznego nr 1

Cel strategiczny nr 1: Jasło – przyjazne miejsce do życia
Działanie podstawowe 9
Przedsięwzięcia
podstawowe

Powiązanie z
potencjałami

Powiązanie z problemem

Poprawa dostępności transportowej miasta
1. Opracowanie studium komunikacyjnego Jasła
2. Budowa Centrum Komunikacyjnego w Jaśle - przedsięwzięcie
inwestycyjne
3. Budowa Centrum Komunikacyjnego w Jaśle - przedsięwzięcie
nieinwestycyjne
 Kapitał ludzki - kreatywni mieszkańcy z dużą determinacją i wolą
działania;
 Położenie geograficzne;
 Jasło jako doskonała lokalizacja do testowania różnych
innowacyjnych rozwiązań i działań projektowych (Liga z
Lotosem, Miasto wiedzy; Jasielska Strefa Usług Publicznych).
Niska dostępność transportowa miasta (wewnętrzna i zewnętrzna)
Zła jakość powietrza
⇒ Nieefektywny

Powiązanie z
przyczynami problemu

system funkcjonowania komunikacji
zbiorowej;
⇒ Brak dworca przesiadkowego dla podróżnych – dodatkowy
czas na przejście pasażerów pomiędzy przystankami i
peronami;
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⇒ Brak parkingów, gdzie można zostawić samochód i przesiąść

się na transport zbiorowy, rower, hulajnogę;
⇒ Brak sprawnej zmiany trasy w ramach różnych środków
komunikacji;
⇒ Przestarzały tabor transportu zbiorowego;
⇒ Wzmożony ruch samochodowy.
Działanie podstawowe 2

Wspieranie budownictwa mieszkaniowego

Przedsięwzięcia
podstawowe

1. Opracowanie miejskiej polityki mieszkaniowej

Powiązanie z
potencjałami

 Kapitał ludzki - kreatywni mieszkańcy z dużą determinacją i wolą
działania;
 Jasło jako doskonała lokalizacja do testowania różnych
innowacyjnych rozwiązań i działań projektowych (Liga z
Lotosem, Miasto wiedzy, Jasielska Strefa Usług Publicznych).

Powiązanie z problemem

Ponadprzeciętna dynamika (e)migracji osób w wieku mobilnym,
stymulująca kurczenie się Jasła
⇒ Niewystarczająca

Powiązanie z
przyczynami problemu

wynajem;

liczba

dostępnych

mieszkań

pod

⇒ Brak wolnych mieszkań oferowanych przez miasto;
⇒ Grunty do zabudowy mieszkaniowej dostępne przede

Wymiar gospodarczy

wszystkim na rynku prywatnym (poza zasobem jst).

Rysunek 165. Otwarcie fabryko mebli „Nowy Styl”

Źródło: zbiory UMJ
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Realizacja działań podstawowych w wymiarze gospodarczym przyczyni się do wzrostu znaczenia
gospodarczego miasta dzięki pobudzeniu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, innowacyjności
i kreatywności przedsiębiorców przy wykorzystaniu endogennych potencjałów Jasła, takich jak
położenie geograficzne, tradycje winiarskie, działalność w obszarze kultury, w szczególności
muzyki rozrywkowej, a także firmy o międzynarodowej marce (Nowy Styl, Lotos) i dobrze
funkcjonujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ich lepsze wykorzystanie wpłynie
na rozwój miasta, poprawę sytuacji materialnej mieszkańców, poprawę warunków socjalnobytowych, a co za tym idzie wyższą jakość życia. Aktualnie najsłabiej endogenne potencjały miasta
rozpoznają jego mieszkańcy.
Marka miasta stanowi ważny element wpływający na rozwój miasta, ofertę turystyczną oraz
zainteresowanie inwestorów. W Jaśle marka miasta wciąż jest słabo rozpoznawalna. Dzięki strategii
wizerunkowej, wdrażanej przez ostatnie kilka lat, rozpoznawalnym atrybutem Jasła stało się wino.
Wciąż jednak słabo rozpoznawalne są inne potencjały miasta, jak kuźnia talentów muzycznych – z
Jasła pochodzą Jerzy Duduś Matuszkiewicz – autor muzyki do wielu polskich seriali („Janosik”,
„Czterdziestolatek”, „Alternatywy 4”), Roksana Węgiel, Michał Szpak, Ralph Kamiński czy Mateusz
Mijal. Ale lokalny potencjał miasta to również firmy o międzynarodowej marce (Nowy Styl, Lotos)
czy dobrze funkcjonujący silny sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. marka Jasła, czyli
endogenne potencjały Jasła, szczególnie wśród mieszkańców
Działania podstawowe w wymiarze gospodarczym odpowiadają na sytuacje kryzysowe wynikające
z niskiej atrakcyjności inwestycyjnej oraz niskiej dostępności transportowej miasta, które skutkują
spowalniającą sytuacją gospodarczą miasta, brakiem dużych przedsiębiorstw i odpływem
wykwalifikowanej kadry, co w efekcie nasila proces wyludniania się miasta
Do ważnych czynników, na które wpływać będą działania i przedsięwzięcia w wymiarze
gospodarczym należą również: niewystarczająca komunikacja na płaszczyźnie społeczeństwo –
samorząd - gospodarka oraz spadek potencjału i konkurencyjności lokalnej gospodarki. Braki w
obszarze komunikacji wynikają z jej błędnego przebiegu na linii społeczeństwo - samorząd –
gospodarka, na którą wpływa deficyt wiedzy interesariuszy, niskie kompetencje samorządu do
identyfikacji kanałów komunikacji i ich efektywność, brak wzajemnego dialogu interesariuszy. Brak
jest także przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną z przedsiębiorcami jako integralnym
elementem architektury społeczeństwa i gospodarki.
W konsekwencji zaplanowane przedsięwzięcia dotyczą zarówno działań inwestycyjnych,
polegających na odwodnieniu i uzbrojenia strefy inwestycyjnej, jak również działań nie
inwestycyjnych mających na celu wzmocnienie dialogu samorząd – gospodarka oraz promocję
lokalnej gospodarki oraz budowanie marki w oparciu o endogenne potencjały. To również
działania z zakresu dostosowania edukacji do rynku pracy
Standardy dostępności
a) architektoniczny – uwzględnienie priorytetowej roli ruchu pieszego w tworzeniu systemu
komunikacji w mieście w projektowaniu przestrzeni publicznych (przestrzenie z
ułatwieniami dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją). Projektowane
przestrzenie/tereny, jak również nowe produkty wprowadzane do obrotu - w pełni
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użytkowane przez osoby z ograniczoną mobilnością i percepcją. Ciągi piesze wzdłuż dróg, w
przestrzeniach publicznych i na terenach inwestycyjnych zapewniające samodzielne
poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością i percepcją, ze szczególnym
uwzględnieniem zachowania bezpiecznego przemieszczania się tych osób (minimalna
szerokość ciągu pieszego wolnego od przeszkód min. 2,0 m, miejscowe przewężenia do
szerokości: 1,5 m na długości max. 10 m, 1,2 m na długości max. 3,0 m oraz 1,0 m na
długości max. 0,5m). Nawierzchnie ciągów pieszych twarde, równe i z powierzchnią
antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach
atmosferycznych. Nawierzchnia ciągów pieszych z kombinacji różnych rodzajów
nawierzchni w celu ułatwienia osobom z zaburzeniami orientacji poruszanie się w
przestrzeni miasta. Dla osób słabowidzących oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie
zastosowane kontrasty kolorystyczne, natomiast dla osób niewidomych kontrasty
fakturowe. Poprzeczne nachylenie ciągu pieszego do 2,5 % (Rozporządzenie MTiGM 1999).
Nachylenie podłużne ciągu pieszego do 5%. Ciągi piesze wyposażone w miejsca
wypoczynku, oświetlone. Preferowane przejścia dla pieszych - bezkolizyjne. Przejścia w
poziomie chodnika z nawierzchni fakturowej. Zjazd dla wózków w miejscu obniżenia
krawężnika szerokości min. 100 cm i nachylenie spadku max 10 %. Przejścia z sygnalizacją
świetlna i akustyczną.
b) standard cyfrowy - przedsięwzięcia obejmujące promocję lokalnych potencjałów zostaną
zrealizowane z wykorzystaniem mobilnych serwisów internetowych (informacje będą
zamieszczane zarówno w formie tekstowej, jak i nietekstowej). Strony internetowe będą
zaprojekowane w odpowiedni sposób (zgodnie ze standardem WCAG 2.0.) zapewniając
funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość zawartości, aby zwiększyć
dostępność dla szerokiego grona użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami
m.in. dla niewidomych, słabowidzących, głuchych, niedosłyszących, osób z trudnościami w
uczeniu się, osób z trudnościami motorycznymi, osób z ograniczeniami kognitywnymi,
nadwrażliwymi na światło, z problemami rozróżniania kolorów, z zaburzeniami mowy.
c)

informacyjno-promocyjnym – kampanie dotyczące realizacji przedsięwzięć prowadzone
będą w sposób dostępny dla wszystkich osób, materiały promocyjne i informacyjne zostaną
zaprojektowane w sposób czytelny, łatwo dostępny, strony internetowe będą
zaprojekowane w odpowiedni sposób (zgodnie ze standardem WCAG 2.0.) zapewniając
funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość zawartości, aby zwiększyć
dostępność dla szerokiego grona użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami
m.in. dla niewidomych, słabowidzących, głuchych, niedosłyszących, osób z trudnościami w
uczeniu się, osób z trudnościami motorycznymi, osób z ograniczeniami kognitywnymi,
nadwrażliwymi na światło, z problemami rozróżniania kolorów, z zaburzeniami mowy.

Tabela 56. Działania podstawowe przypisane do problemów rozwojowych miasta i celu strategicznego nr 4

Cel strategiczny nr 4: Rozpoznawalna marka Jasła w oparciu o endogenne potencjały
Działanie podstawowe 7

Rozwój lokalnych potencjałów

Przedsięwzięcia
podstawowe

1. Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
2. Dni przedsiębiorczości
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Powiązanie z
potencjałami

 Kapitał ludzki - kreatywni mieszkańcy z dużą determinacją i wolą
działania;
 Położenie geograficzne;
 Tradycje winiarskie;
 Działalność w obszarze kultury, w szczególności muzyki
rozrywkowej;
 Funkcjonujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
oraz firmy o globalnych markach i wysokim potencjale rozwoju;
 Jasło jako doskonała lokalizacja do testowania różnych
innowacyjnych rozwiązań i działań projektowych (Liga z
Lotosem, Miasto wiedzy, Jasielska Strefa Usług Publicznych).

Powiązanie z problemem

Niepełne wykorzystanie potencjału gospodarczego,
środowiskowego i kulturowego miasta
⇒ Niewykorzystywanie potencjału miasta – wino, śpiew,

krajobraz, znane międzynarodowe firmy;

⇒ Niska atrakcyjność Jasła jako miejsca spędzania wolnego
⇒

Powiązanie z
przyczynami problemu

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Działanie podstawowe 8
Przedsięwzięcia
podstawowe

Powiązanie z
potencjałami

Powiązanie z problemem

czasu;
Brak udostępniania danych publicznych do ponownego
wykorzystania przez podmioty gospodarcze, uczelnie
wyższe, NGOS obywateli (dane otwarte);
Brak kompleksowego monitoringu pomiaru efektywności
działań i rozwoju miasta w oparciu o dane;
Wzrost wydatków związanych z budowaniem atrakcyjności
inwestycyjnej;
Brak wspólnej (uzgodnionej pomiędzy interesariuszami)
wizji rozwoju Jasła;
Deficyt dialogu pomiędzy interesariuszami rozwoju Jasła;
Odpływ kadr szczególnie wysoko kwalifikowanych
specjalistów i średnia kadra zarządcza.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
1. Budowa drogi w strefie inwestycyjnej – 5KDZ - część
inwestycyjna
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie strefy
inwestycyjnej w Jaśle – 5KDZ - część nieinwestycyjna
3. Odwodnienie strefy inwestycyjnej
 Kapitał ludzki - kreatywni mieszkańcy z dużą determinacją i wolą
działania;
 Położenie geograficzne;
 Funkcjonujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
oraz firmy o globalnych markach i wysokim potencjale rozwoju;
 Jasło jako doskonała lokalizacja do testowania różnych
innowacyjnych rozwiązań i działań projektowych (Liga z
Lotosem, Miasto wiedzy, Jasielska Strefa Usług Publicznych).
Niska atrakcyjność terenów inwestycyjnych
⇒ Niewykorzystany

Powiązanie z
przyczynami problemu

Warzyce;

potencjał terenu inwestycyjnego -

⇒ Brak ciekawej oferty inwestycyjnej miasta;
⇒ Brak wspólnej (uzgodnionej pomiędzy interesariuszami)

wizji rozwoju Jasła;
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⇒ Słaba komunikacja społeczna: samorząd – gospodarka;
⇒ Niskie kompetencje samorządu do identyfikacji kanałów

komunikacji i ich efektywności w szczególności
wynikających z grup docelowych komunikacji;
⇒ Zbyt wolne wprowadzanie w JST zasad powszechnych w
sektorze prywatnym – analiza N/K, przekonanie, że zasady
działania JST nie są oceniane przez pryzmat dochodowości,
zwalnia
z
konieczności
analizowania
korzyści
ekonomicznych;
⇒ Brak wspólnej (uzgodnionej pomiędzy interesariuszami)
wizji rozwoju Jasła.

DZIAŁANIA PODSTAWOWE Z PRZEDSIĘWZIĘCIAMI NA TLE PROBLEMÓW I CELÓW
STRATEGICZNYCH SFORMUŁOWANYCH W PLANIE ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO.
Cel główny i wizja PRL są realizowane w ramach dwóch wymiarów Inteligentne Zarządzanie
Miastem i Finansowanie Rozwoju Miasta, w ramach Planu Rozwoju Instytucjonalnego.
Wymiary: Inteligentne Zarządzanie Miastem i Finansowanie Rozwoju Miasta
Rysunek 166. Urząd Miasta w Jaśle

Źródło: zbiory UMJ
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Tabela 57. Działania podstawowe przypisane do problemów i celu strategicznego nr 1 PRI

Cel strategiczny nr 1: Efektywnie zarządzane Miasto
Działanie podstawowe 1

Działanie podstawowe P.1.
Wdrożenie systemów, narzędzi oraz rozwiązań organizacyjnych i
personalnych usprawniających zarządzanie Miastem

Przedsięwzięcia
podstawowe

1. System zarządzania rozwojem i usługami Miasta Jasła
2. Vademecum dochodów Gminy, czyli jak wykorzystać rynkowe
instrumenty finansowe

Powiązanie z problemem

Działanie podstawowe 2

Kluczowy problem 1:
Brak rozwiązań organizacyjnych, systemowych i narzędziowych w
zakresie inteligentnego zarządzania miastem i jego finansami.
Niewystarczające wykorzystanie dostępnych zasobów informacji,
danych do ich przetwarzania na potrzeby zarządzania miastem w
oparciu o dane (instytucjonalne), brak wdrożenia metod i
standardów udostępniania danych otwartych przez JST.
Działanie podstawowe P.2.
Rozwijanie dialogu z mieszkańcami Jasła

Przedsięwzięcia
podstawowe

1. System komunikacji z mieszkańcami Jasła.
2. Kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego? – czyli stawiamy na zrozumiałą
KOMUNIKACJĘ!
3. Idziemy w Jasło.

Powiązanie z problemem

Kluczowy problem 4:
Mało skuteczna komunikacja społeczna w zakresie informowania o
życiu i funkcjonowaniu miasta. Niski poziom włączenia
mieszkańców w procesy konsultacyjne dokumentów
planistycznych i przedsięwzięć oraz działania poprawiające warunki
i jakość życia.
⇒ Brak elektronicznych narzędzi zarządzania systemem
⇒

⇒

Powiązanie z
przyczynami problemu

⇒

⇒

⇒
⇒

kontroli zarządczej;
Niewystarczająco
efektywna
organizacja
pracy
(nierównomierne rozłożenie procesów pracy w jednostkach
organizacyjnych i na stanowiskach pracy);
Brak wdrożonego systemu obiegu dokumentów pomiędzy
urzędem a podległymi jednostkami;
Rozproszone źródła danych: GUS, poszczególne komórki
Urzędu Miasta, jednostki podległe, inne instytucje
publiczne, spółki miejskie itp.
Niewystarczająca skuteczność w komunikacji wewnętrznej
– brak standardów i niedostatek narzędzi obsługujących
komunikację wewnętrzną;
Duże zróżnicowanie w zakresie oprogramowania (programy
księgowe, finansowe) dublowanie programów;
Niechęć jednostek do wdrożenia jednolitego wspólnego
systemu obiegu dokumentów;
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⇒ Utrwalone rutynowe schematy działania, pozwalające na

⇒

⇒

⇒

⇒
⇒

⇒

⇒
⇒

⇒

załatwienie spraw w określony sposób, bez dodatkowego
wysiłku pracownika;
Brak motywacji do wprowadzania nowych rozwiązań
systemowych i narzędziowych – niechęć do uczenia się i
angażowania swojego czasu na inne, niż bieżące zadania
bez dodatkowego wynagrodzenia;
Nierozwinięta polityka (cele, priorytety, zasady,
uprawnienia i procedury) zarządzania finansami i budżetem
miasta;
Mała efektywność zarządzania budżetem zadaniowym
(kilka wydziałów zajmuje się przeznaczeniem środków na
podobne cele, są one powielane, a wartość ich jest różna –
dzielenie zamówień);
Mała wiedza i umiejętność planowania budżetu;
Brak sprawdzonych narzędzi i procedur analizowania
efektywności ekonomicznej planowanych wydatków
inwestycyjnych miasta (prognozowania stopy zwrotu w
dochodach, oszczędności, itp.);
Brak wiedzy i doświadczenia w pozyskiwaniu środków
inwestycyjnych na rynku finansowym (obligacje różnego
typu, finansowanie seed capital, spółki celowe);
Nie ma systemu zbierającego dane o mieście w
ustrukturalizowanej i zintegrowanej bazie danych;
Brak doświadczonej i zmotywowanej kadry specjalistów w
zakresie rozwiązań organizacyjnych, systemowych i
narzędziowych w inteligentnym zarządzaniu miastem i jego
finansami;
Niska motywacja dużej części kadry i specjalistów do
podnoszenia kwalifikacji.

Działania uzupełniające z przedsięwzięciami na tle problemów rozwojowych Jasła i
celów strategicznych PRL
W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i sformułowane cele zaplanowano do realizacji 3
działania uzupełniające.
Wymiar społeczny
Działania podstawowe w wymiarze społecznym, który jest priorytetowy w procesie prowadzenia
działań rozwojowych miasta, będą wzmocnione przez działanie uzupełniające ukierunkowane na
wspieranie młodych przedsiębiorców. Przedsięwzięcia w ramach tego działanie skupią się na
kwestiach związanych z doskonaleniem potencjału osobistego i zawodowego młodych
przedsiębiorców. Taka oferta wsparcia dla młodych mieszkańców Jasła z pewnością przyczyni się
do tego, że miasto będzie częściej postrzegane przez nich jako przyjazne miejsce do prowadzenia
biznesu, a zatem przyjazne miejsce do życia.
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Standardy dostępności
Planowane przedsięwzięcia uwzględniają standardy dostępności występujące w wymiarach:
a) architektonicznym – działania będą prowadzone w lokalach dostępnych dla osób
pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami, które zapewniają:
⇒ miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
⇒ wejście do budynku bez barier architektonicznych,
⇒ przejrzysty i logiczny układ pomieszczeń (pomieszczenia oznaczone), łatwy do

zrozumienia przez wszystkich użytkowników,
⇒ komunikację dostępną dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub kul,
⇒ ergonomiczne detale użytkowe (m.in. klamki drzwiowe, okienne, włączniki światła),
⇒ WC dla osób z niepełnosprawnościami,
⇒ środki ogłaszania ewakuacji na wypadek zagrożenia (alarmy) wyposażone jednocześnie

w dźwiękowy i wizualny system powiadamiania,
⇒ odpowiednio duże przestrzenie (prześwity co najmniej 120cm wokół mebli

i wyposażenia) do poruszania się wózkami inwalidzkimi,
⇒ dobrej jakości akustykę pomieszczeń (bez pogłosów, echa),
⇒ wizualny kontrast i fakturę na powierzchniach, po których poruszać się będą osoby

niewidome, niedowidzące i mające problemy poznawcze.
b) informacyjno-promocyjnym – kampanie dotyczące realizacji przedsięwzięć prowadzone
będą w sposób dostępny dla wszystkich osób, materiały promocyjne i informacyjne zostaną
zaprojektowane w sposób czytelny, łatwo dostępny, strony internetowe będą
zaprojekowane w odpowiedni sposób (zgodnie ze standardem WCAG 2.0.) zapewniając
funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość zawartości, aby zwiększyć
dostępność dla szerokiego grona użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami
m.in. dla niewidomych, słabowidzących, głuchych, niedosłyszących, osób z trudnościami w
uczeniu się, osób z trudnościami motorycznymi, osób z ograniczeniami kognitywnymi,
nadwrażliwymi na światło, z problemami rozróżniania kolorów, z zaburzeniami mowy.
c) szkoleniowym – dostosowanie metod pracy, przekazywania informacji, materiałów
szkoleniowych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników szkoleń i warsztatów,
zapewnienie transportu specjalistycznego (transport niskopodłogowy) na miejsce
prowadzenia szkoleń, warsztatów. W przypadku gdy w grupach uczestników lub personelu
znajdą się osoby z niepełnosprawnościami, zostanie wdrożony mechanizm racjonalnych
usprawnień indywidualnie do ich potrzeb.
d) edukacyjnym – zapewnienie dostępu do multimedialnych treści edukacyjnych dotyczących
działalności NGO na forum internetowym - zgodnym ze standardem WCAG 2.0. Celem
działań projektowych jest uwrażliwienie uczestników na różnorodne potrzeby osób
w zakresie mobilności i percepcji przekazywanych treści. Świadczone usługi będą zgodne
z zasadą uniwersalnego projektowania. Na szkoleniach i warsztatach zostanie zapewniona
obecność tłumacza języka migowego.
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Tabela 58. Działania uzupełniające przypisane do problemów rozwojowych miasta i celu strategicznego nr 1

Cel strategiczny nr 1: Jasło – przyjazne miejsce do życia
Działanie uzupełniające 2 Wspieranie młodych przedsiębiorców
Przedsięwzięcia
uzupełniające

Powiązanie z
potencjałami

Powiązanie z problemem

1. Wspieranie rozwoju postaw przedsiębiorczych na terenie
miasta
2. Tworzenie platformy współpracy instytucji publicznych oraz
biznesu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
 Kapitał ludzki - kreatywni mieszkańcy z dużą determinacją i wolą
działania;
 Położenie geograficzne;
 Tradycje winiarskie;
 Działalność w obszarze kultury, w szczególności muzyki
rozrywkowej;
 Funkcjonujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
oraz firmy o globalnych markach i wysokim potencjale rozwoju;
 Jasło jako doskonała lokalizacja do testowania różnych
innowacyjnych rozwiązań i działań projektowych (Liga z
Lotosem, Miasto wiedzy, Jasielska Strefa Usług Publicznych).
Ponadprzeciętna dynamika (e)migracji osób w wieku mobilnym,
stymulująca kurczenie się Jasła
⇒ Niska
⇒
⇒

Powiązanie z
przyczynami problemu

⇒
⇒

⇒

jakość i adekwatność usług edukacji wobec
rozwojowych wyzwań Jasła;
Brak kompleksowego monitoringu pomiaru efektywności
działań i rozwoju miasta w oparciu o dane;
Frustracja generowania poczuciem stagnacji, marginalizacji
i niewykorzystaniem potencjału zasobów lokalnych;
Kryzys tożsamości lokalnej wśród osób młodych (poniżej lat
20);
Deficyt analizy pogłębionej liderów lokalnych celem
uaktywnienia działań typu leading by example w zakresie
promowania postaw w przykładów sukcesu życiowego,
profesjonalnego/zawodowego;
Deficyt dialogu pomiędzy interesariuszami rozwoju Jasła.

Wymiar przestrzenny
Realizacja działania uzupełniającego związanego z budową mieszkań na wynajem przez
Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
(założycielem Spółki TBS-ABK jest Gmina Miasto Jasło, która posiada 100% udziałów) będzie
uzupełniać działanie podstawowe w wymiarze przestrzennym. Mieszkania oferowane przez TBSABK stanowią interesująca ofertę dla osób, które chcą mieszkać w Jaśle, a którzy mają płynność
finansową, nie mają jednak wystarczających zdolności kredytowych, by wybudować dom. Brak
mieszkań na wynajem stanowi jeden z kluczowych czynników wpływających na zdiagnozowany
problem w wymiarze społecznym - proces wyludniania się miasta powiązany z ponadprzeciętną
dynamiką migracji osób w wieku produkcyjnym.
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Standardy dostępności
Planowane przedsięwzięcia uwzględniają standardy dostępności występujące w wymiarach:
a) Architektonicznym - przedsięwzięcia obejmujące budowę budynków mieszkalnych
wielorodzinnych zostaną wykonane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, co
oznacza, że będą odpowiadały potrzebom wszystkich użytkowników a zastosowane
rozwiązania zapewnią:
⇒ miejsca parkingowe przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych dla osób z
niepełnosprawnościami,
⇒ wejścia do budynków mieszkalnych wielorodzinnych bez barier architektonicznych,
⇒ przejrzysty i logiczny układ pomieszczeń w przestrzeniach wspólnych budynków
mieszkalnych wielorodzinnych (pomieszczenia oznaczone), łatwy do zrozumienia przez
wszystkich użytkowników,
⇒ komunikację poziomą i pionową w przestrzeniach wspólnych budynków mieszkalnych
wielorodzinnych dostępną dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub kul (brak
progów, winda osobowa),
⇒ ergonomiczne detale użytkowe (m.in. klamki drzwiowe, okienne, włączniki światła),
⇒ środki ogłaszania ewakuacji na wypadek zagrożenia (alarmy) wyposażone jednocześnie
w dźwiękowy i wizualny system powiadamiania,
⇒ odpowiednio duże przestrzenie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (prześwity
co najmniej 120cm w przestrzeniach komunikacji) do poruszania się wózkami
inwalidzkimi,
⇒ wizualny kontrast i fakturę na powierzchniach w przestrzeniach wspólnych budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, po których poruszać się będą osoby niewidome,
niedowidzące i mające problemy poznawcze.
b) informacyjno-promocyjnym – kampanie dotyczące realizacji przedsięwzięć prowadzone
będą w sposób dostępny dla wszystkich osób, materiały promocyjne i informacyjne zostaną
zaprojektowane w sposób czytelny, łatwo dostępny, strony internetowe będą
zaprojekowane w odpowiedni sposób (zgodnie ze standardem WCAG 2.0.) zapewniając
funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość zawartości, aby zwiększyć
dostępność dla szerokiego grona użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami
m.in. dla niewidomych, słabowidzących, głuchych, niedosłyszących, osób z trudnościami w
uczeniu się, osób z trudnościami motorycznymi, osób z ograniczeniami kognitywnymi,
nadwrażliwymi na światło, z problemami rozróżniania kolorów, z zaburzeniami mowy.
Tabela 59. Działania uzupełniające przypisane do problemów rozwojowych miasta i celu strategicznego nr 1

Cel strategiczny nr 1: Jasło – przyjazne miejsce do życia
Działanie uzupełniające 1 Poprawa dostępności mieszkań
Przedsięwzięcia
uzupełniające
Powiązanie z
potencjałami

1. Budowa mieszkań na wynajem
 Kapitał ludzki - kreatywni mieszkańcy z dużą determinacją i wolą
działania;
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 Jasło jako doskonała lokalizacja do testowania różnych
innowacyjnych rozwiązań i działań projektowych (Liga z
Lotosem, Miasto wiedzy, Jasielska Strefa Usług Publicznych).
Powiązanie z problemem

Ponadprzeciętna dynamika (e)migracji osób w wieku mobilnym,
stymulująca kurczenie się Jasła
⇒ Niewystarczająca

Powiązanie z
przyczynami problemu

wynajem;

liczba

dostępnych

mieszkań

pod

⇒ Brak wolnych mieszkań oferowanych przez miasto;
⇒ Grunty do zabudowy mieszkaniowej dostępne przede

wszystkim na rynku prywatnym (poza zasobem jst).

Wymiar środowiskowy
Działania podstawowe w wymiarze środowiskowym odpowiadają na sytuacje kryzysowe
wynikające
z niskiej świadomości ekologicznej dorosłych mieszkańców oraz liderów gospodarczych, co objawia
się między innymi w złej jakości powietrza na terenie miasta. Działania te muszą być wsparte przez
uzupełniające działania inwestycyjne w zakresie eliminowania innych przyczyn złej jakości
powietrza w mieście. Diagnoza wykazała, że wpływ na to ma między innymi wzmożony ruch
samochodowy w mieście, którego uczestnikami są autobusy komunikacji publicznej, tabor
przestarzały, wpływający znacznie na emisję zanieczyszczeń. Stąd zaplanowano w postaci zakupu
autobusów niskoemisyjnych.
Standardy dostępności
Planowane przedsięwzięcia uwzględniają standardy dostępności występujące w wymiarach:
a) architektonicznym - przedsięwzięcia obejmujące budowę ścieżek rowerowych zostaną
wykonane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, co oznacza, że będą
odpowiadały potrzebom wszystkich użytkowników a zastosowane rozwiązania zapewnią:
⇒ nawierzchnię ciągów pieszych i dróg rowerowych z materiałów o różnych teksturach,

wyczuwalnych pod stopą lub laską osoby niewidomej,
⇒ nawierzchnię ciągów pieszych i jezdnych z podobnych faktur przy zastosowaniu

separatora ruchu rowerowego od pieszego (D3) lub pasów rozdzielających ruch
rowerowy od pieszego o szerokości min. 50 cm i wysokości krawężnika 50 mm od strony
ciągu pieszego. Tylko w sytuacji dużego natężenia ruchu rowerowego i braku miejsca
na pas rozdzielający, zostaną zastosowane barierki separujące ruch rowerowy od
pieszego,
⇒ miejsca przecinania się ciągów pieszych z drogami rowerowymi będą wyraźnie

oznaczone jak w przypadku oznaczeń przejść dla pieszych przez jezdnię.
b) transportowym:
Autobusy będą musiały posiadać:
⇒ wyposażenie wspomagające przy wsiadaniu i wysiadaniu,
⇒ drzwi główne (spełniające wymagania techniczne i ogólne) po prawej stronie autobusu

i przynajmniej jedne z nich usytuowane w przedniej połowie pojazdu,
⇒ sygnalizację przystanku na żądanie,
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⇒ poręcze i uchwyty,
⇒ przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach o wymiarach „wzorcowego wózka” -

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

powierzchnię, co najmniej o szerokości 75 cm i długości 130 cm, której podłoga
powinna być wyłożona materiałem przeciwpoślizgowym,
składane siedzenia w przestrzeni przeznaczonej dla osób poruszających się na wózkach,
siedzenia specjalne i przestrzeń dla pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania,
urządzenia łączności służące do zapewnienia komunikacji pomiędzy pasażerami a
kierowcą w sytuacjach nadzwyczajnych i awaryjnych,
symbole graficzne, odpowiednie oświetlenie,
automaty biletowe i kasowniki umieszczone w sąsiedztwie każdych drzwi na wysokości
90- 110 cm,
system informacji wizualnej.

c) informacyjno-promocyjnym – kampanie dotyczące realizacji przedsięwzięć prowadzone
będą w sposób dostępny dla wszystkich osób, materiały promocyjne i informacyjne zostaną
zaprojektowane w sposób czytelny, łatwo dostępny, strony internetowe będą
zaprojekowane w odpowiedni sposób (zgodnie ze standardem WCAG 2.0.) zapewniając
funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość zawartości, aby zwiększyć
dostępność dla szerokiego grona użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami
m.in. dla niewidomych, słabowidzących, głuchych, niedosłyszących, osób z trudnościami w
uczeniu się, osób z trudnościami motorycznymi, osób z ograniczeniami kognitywnymi,
nadwrażliwymi na światło, z problemami rozróżniania kolorów, z zaburzeniami mowy.
Tabela 60. Działania podstawowe przypisane do problemu rozwojowego miasta i celu strategicznego nr 3

Cel strategiczny nr 3: Jasło miastem mieszkańców dbających o środowisko
Działanie uzupełniające 3 Zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza
Przedsięwzięcia
uzupełniające

Powiązanie z
potencjałami

Powiązanie z problemem
Powiązanie z
przyczynami problemu

1. Zakup autobusów niskoemisyjnych i/lub elektrycznych
2. Budowa ścieżek rowerowych
 Kapitał ludzki - kreatywni mieszkańcy z dużą determinacją i wolą
działania;
 Położenie geograficzne;
 Funkcjonujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
oraz firmy o globalnych markach i wysokim potencjale rozwoju;
 Jasło jako doskonała lokalizacja do testowania różnych
innowacyjnych rozwiązań i działań projektowych (Liga z
Lotosem, Miasto wiedzy, Jasielska Strefa Usług Publicznych).
Zła jakość powietrza oraz niska świadomość ekologiczna dorosłych
mieszkańców i liderów gospodarczych
⇒ Przestarzały tabor autobusowy;
⇒ Spalanie paliw złej jakości;
⇒ Wzmożony ruch samochodowy.

W następnej kolejności zaprezentowano całościowe powiązania problemów i celów z działaniami
i przedsięwzięciami w PRL. Sposób i kolejność zaprezentowania wymiarów, problemów i celów nie
określa ich hierarchii tylko obrazuje powiązania pomiędzy nimi.
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Tabela 61. Powiązania problemów i celów z działaniami i przedsięwzięciami
WYMIAR

PROBLEMY

PRZESTRZENNY

Niska
dostępność
transportowa
miasta
(wewnętrzna i
zewnętrzna)

INTELIGENTNE
ZARZĄDZANIE
MIASTEM

FINANSOWANIE
ROZWOJU
MIASTA

1. Opracowanie studium komunikacyjnego Jasła
Działanie podstawowe P.9: Poprawa
dostępności transportowej miasta

Działanie podstawowe P.3:
Aktywizacja mieszkańców Jasła

Narastająca
bierność
społeczna
i obywatelska
powiązana
z utrwalonym
kryzysem
tożsamości
lokalnej

GOSPODARCZY

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Działanie podstawowe P.2:
Wspieranie budownictwa
mieszkaniowego
Działanie Uzupełniające U.1:
Ponadprzeciętna Poprawa dostępności mieszkań
dynamika
(e)migracji osób
w wieku
Działanie podstawowe P.1: Powrót
mobilnym,
do Jasła
stymulująca
kurczenie się
Jasła
Działanie uzupełniające U.2:
Wspieranie młodych
przedsiębiorców

SPOŁECZNY

ŚRODOWISKOWY

DZIAŁANIA

Działanie podstawowe P.4:
Wzmacnianie tożsamości lokalnej –
kluczem do rozwoju miasta

Działanie podstawowe P.5:
Wspieranie osób wykluczonych

CELE
STRATEGICZNE

2. Budowa Centrum Komunikacyjnego w Jaśle przedsięwzięcie inwestycyjne
3. Budowa Centrum Komunikacyjnego w Jaśle przedsięwzięcie nieinwestycyjne
1. Opracowanie miejskiej polityki
mieszkaniowej
1. Budowa mieszkań na wynajem (projekt
uzupełniający)
1. Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku
pracy
2. Realizacja programu "JASŁO MIASTO
WIEDZY"
3. Ścieżki kariery – kształcenie szyte na miarę
1. Wspieranie rozwoju postaw
przedsiębiorczych na terenie miasta
2. Tworzenie platformy współpracy instytucji
publicznych oraz biznesu na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości
1. Utworzenie Centrum Wspierania Aktywności
Organizacji Pozarządowych
2. Strategia przemysłów czasu wolnego Miasta
Jasła
1. Miasto to JA
2. Miejski design
3. (S)Prawny Obywatel (S)Prawne Miasto
1. Rozbudowa Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w Jaśle- część inwestycyjna
2. Rozbudowa Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w Jaśle- część
nieinwestycyjna
3. Centrum Aktywnego Seniora –
przedsięwzięcie inwestycyjne
4. Centrum Aktywnego Seniora –
przedsięwzięcie nieinwestycyjne

Jasło –
przyjazne
miejsce do
życia

Jasło
przestrzenią
dialogu i
dobrych
warunków do
rozwijania
partycypacji
społecznej

Działanie podstawowe PRI P2.
Rozwijanie dialogu z mieszkańcami Jasła
Zła jakość
powietrza oraz
niska
świadomość
ekologiczna
dorosłych
mieszkańców i
liderów
gospodarczych
Niska
atrakcyjność
terenów
inwestycyjnych

Działanie podstawowe P.6:
Podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców

Działanie uzupełniające U3:
Zmniejszanie zanieczyszczenia
powietrza
Działanie podstawowe P.8:
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

1. Kampania ekologiczna na rzecz ochrony
środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza
Wisłoki – projekt nieinwestycyjny
2. Kampania ekologiczna na rzecz ochrony
środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza
Wisłoki – projekt inwestycyjny
1. Zakup autobusów niskoemisyjnych i/lub
elektrycznych
2. Budowa ścieżek rowerowych
1. Budowa drogi w strefie inwestycyjnej – 5KDZ
- część inwestycyjna
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej na
terenie strefy inwestycyjnej w Jaśle – 5KDZ część nieinwest.
3. Odwodnienie strefy inwestycyjnej
1. Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości
2. Dni przedsiębiorczości

Niepełne
Działanie podstawowe P.7: Rozwój
wykorzystanie lokalnych potencjałów
potencjału
gospodarczego,
Działanie podstawowe PRI P.1.
środowiskowego
Wdrożenie
systemów,
narzędzi
oraz rozwiązań organizacyjnych i personalnych
i kulturowego
usprawniających zarządzanie Miastem
miasta
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Rysunek 167. Logika interwencji w Planie Rozwoju Lokalnego
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PARTYCYPACJA SPOŁECZNA – SPOSÓB WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W
PROCES PRZYGOTOWANIA I WDRAŻANIA PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
Podstawowe założenia partycypacji
Przystępując do procesu opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła założono, że
partycypacja społeczna nie powinna ograniczać się jedynie do informacji i konsultacji
podejmowanych przez władze lokalne działań, ale także dążyć do współdecydowania i kontroli
obywatelskiej. Wiąże się to z włączaniem społeczności lokalnej na każdym możliwym stopniu
tworzenia Planu i realizacji działań w nim opisanego. Dzięki temu możliwe jest stworzenie
efektywnego, bo odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania interesariuszy, Planu Rozwoju
Lokalnego.
Plan Rozwoju Lokalnego został dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej dzięki
przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy, która uwzględniała perspektywy różnych grup wiekowych,
w tym także dzięki przeprowadzonym warsztatom i spotkaniom. Część projekcyjna Planu
opracowywana była w dużej mierze przez interesariuszy, co skutkować będzie pozytywnym
nastawieniem do działań realizowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć. Aktywny udział
różnych grup interesariuszy przewiduje się także w etapach wdrażania i monitorowania Planu.
W przyszłości partycypacja będzie miała charakter kontroli obywatelskiej.
Główne zasady partycypacji w ramach PRL
Podczas opracowywania PRL Miasta Jasła przyjęto następujące zasady dotyczące organizacji
i przebiegu partycypacji społecznej:
⇒ zaangażowanie społeczności lokalnej przez cały czas trwania projektu,
⇒ włączenie w proces tworzenia i wdrażania PRL różnych grup interesariuszy,
⇒ równości i niedyskryminacji wszystkich uczestników konsultacji,
⇒ dwustronny przepływ informacji – koncentracja na dojrzałych formach partycypacji

(współdecydowanie i kontrola obywatelska),

⇒ wieloaspektowość partycypacji,
⇒ jawność przebiegu partycypacji oraz jej efektów,
⇒ responsywność i dopasowanie form oraz treści partycypacji do potrzeb interesariuszy.

Wieloaspektowość procesu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego zrodziła potrzebę aktywnego
udziału wszystkich grup interesariuszy w jego planowaniu. Uwzględniono również aspekt
lokalizacyjny zapraszając do uczestnictwa osoby i podmioty z różnych obszarów miasta. Pozwoliło
to na pogłębione poznanie zróżnicowanych potrzeb i oczekiwania oraz preferencji interesariuszy.
Organizacja prac nad PRL umożliwiła aktywne włączenie się grup interesariuszy:
⇒ różnych grup mieszkańców (w tym rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy, osoby zagrożone

wykluczeniem społecznym),

⇒ działaczy organizacji pozarządowych (w tym działających w sferze kultury, sportu oraz

działających na rzecz dziedzictwa historycznego i tradycji lokalnych),

⇒ przedsiębiorców i pracodawców,
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⇒ przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

Udało się włączyć do aktywnego udziału bezpośrednich odbiorców działań PRI, a w tym:
⇒ mieszkańców Jasła,
⇒ właścicieli, zarządców i użytkowników wieczystych nieruchomości,
⇒ przedsiębiorców prowadzących działalność na tym terenie,
⇒ organizacji pozarządowych,
⇒ pracowników administracji samorządowej i innych niesamorządowych instytucji

publicznych.

Partycypacja miała charakter otwarty i w prowadzonych spotkania mogła wziąć udział każda
jednostka społeczności lokalnej, w tym również:
⇒ osoby, które wyjechały z Jasła,

oraz
⇒ osoby potencjalnie zainteresowane zamieszkaniem w Jaśle np. seniorzy, emeryci, osoby, które

pracują zdalnie ze względu na malownicze położenie miasta, tzw. slowlife, a także dostęp do
różnorodnej i na wysokim poziomie edukacji dla dzieci,

Formy uspołecznienia opracowania i realizacji PRL
W swoim podejściu Zespół Miejski ds. przygotowania PRL przyjął 4 podstawowe rodzaje
partycypacji (uspołecznienia) w procesie opracowania i realizacji PRL.
Rysunek 168. Rodzaje partycypacji w procesie opracowania i realizacji PRL

1. Informowanie

4.
Konsultowanie

formy
partycypacji

2. Pozyskiwanie
informacji od
społeczeństwa

3.
Współuczestniczenie/
współdecydowanie

1)

Informowanie obejmowało uczestnictwo we współtworzeniu i konsultowaniu
poszczególnych części dokumentu. Wykorzystane tu zostały zarówno elektroniczne jak
i tradycyjne kanały przekazywania informacji przyjęte w grupach docelowych, a więc:
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informatory samorządowe będące w gestii Zamawiającego, strony www, narzędzia do
komunikacji on-line, itp. Treść informacji dotyczyła postępów prac oraz możliwości
uczestniczenia w nich społeczności lokalnej.
2)

Współuczestniczenie/współtworzenie dokumentów miało miejsce
warsztatów diagnostyczno-projektowych oraz spotkań konsultacyjnych.

3)

Pozyskiwanie informacji od społeczności nastąpiło poprzez badania ankietowe.

4)

Konsultowanie, czyli zasięganie opinii osób/grup, których PRL dotyczy (interesariuszy)
prowadzone było podczas spotkań konsultacyjnych i konsultacji on-line.

podczas

Spotkania konsultacyjne
⇒ Spotkania konsultacyjne umożliwiły podjęcie szerokiej dyskusji na temat powstającego

Planu. Ich głównym celem było zebranie uwag przedstawicieli lokalnych społeczności. Na
spotkania zostali zaproszeni główni interesariusze PRL, w tym mieszkańcy Jasła,
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

⇒ Podstawową częścią każdego spotkania konsultacyjnego była prezentacja merytoryczna

doradców Związku Miast Polskich. Co do zasady uczestnicy spotkań mogli z wyprzedzeniem
zapoznać się z przedmiotem konsultacji (np. materiały informacyjne), aby móc przygotować
się do spotkania.

⇒ Konsultacje prowadzone były zarówno na etapie diagnozy jak i opracowywania dokumentu.
⇒ W ramach konsultacji odbywały się również spotkania interdyscyplinarnych zespołów, w

skład których wchodził przedstawiciele różnych środowisk.

Warsztaty diagnostyczno-projektowe
⇒ Warsztaty zapewniły aktywny udział głównych grup interesariuszy w procesie

opracowywania dokumentu Planu Rozwoju Lokalnego. Do udziału w spotkaniach zostali
zaproszeni przedstawiciele głównych grup interesariuszy powstającego Planu.
⇒ Warsztaty prowadzone były zgodnie z opracowanymi wcześniej scenariuszami.
Konsultacje on-line
⇒ Taki sposób konsultacji poszczególnych wyników prac przyczyniał się do dotarcia do

szerokiego kręgu interesariuszy, a im samym umożliwił dokładane zapoznanie się z
dokumentem PRL. Wykorzystanie narzędzi do konsultacji on-lnie było niezwykle ważne w
okresie niepewnej sytuacji epidemicznej panującej w kraju i na świecie.
Instytucjonalizacja partycypacji społeczności lokalnej na
monitorowaniu, ewaluacji i aktualizacji PRL

etapie realizacji

PRL oraz

W ramach instytucjonalizacji partycypacji na etapie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta
Jasła prowadzone będą działania z zakresu:
⇒ edukacji,
⇒ informowania interesariuszy o planowanych i prowadzonych działaniach projektowych.

Ponadto wprowadzone zostaną aktywizujące metody partycypacji (procedury konsultacji
i współdecydowania) ukierunkowane na jak najszersze włączenie interesariuszy w planowane
i wdrażane działania projektowe, działania animacyjne, angażujące społeczność lokalną na
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wszystkich etapach. W ramach aktywizacji społeczności lokalnej planowane są cykliczne spotkania
otwarte oraz spotkania i warsztaty w grupach roboczych, konsultacje on-line, badania (on-line,
bezpośrednie lub wywiady indywidualne i wywiady grupowe oraz inne). Celem spotkań otwartych
i grup roboczych będzie prezentacja aktualnych postępów nad wdrażaniem PRL, dyskusja nad
przyjętymi rozwiązaniami, identyfikacja potencjalnych ryzyk oraz zebranie pomysłów i rozwiązań
w zakresie ich niwelowania.
Wyniki działań partycypacyjnych będą szczegółowo raportowane Burmistrzowi Jasła.

Najważniejsze elementy i wydarzenia z procesu opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta
Jasła procesu
Od stycznia 2020 roku trwały intensywne prace Zespołu Miejskiego, który analizował dane
statystyczne i pogłębiał odpowiedzi na temat rzeczywistych źródeł kryzysu. To nie tylko praca
Zespołów, ale również spotkania z mieszkańcami, z przedstawicielami różnych środowisk.
O istotnych sprawach dla rozwoju miasta rozmawiano z organizacjami pozarządowymi,
z przedstawicielami instytucji zajmujących się pomocą społeczną, z seniorami, z przedsiębiorcami
i nauczycielami. O tym na bieżąco informowani byli mieszkańcy na miejskiej stronie internetowej
https://um.jaslo.pl/pl/rozwoj-lokalny/.

Rysunek 169. Struktura pracy nad PRL
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15 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie otwierające w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle (UMJ),
warsztat z przedstawicielami Związku Miast Polskich, który w całości poświęcony został
przedstawieniu założeń projektu predefiniowanego, a także celów stawianych przed programem
Rozwój Lokalny.
Rysunek 170. Urząd Miasta w Jaśle - warsztat z przedstawicielami Związku Miast Polskich

Źródło: zbiory UMJ

Tego dnia zaplanowany również został spacer badawczy oraz nieformalne spotkanie
z interesariuszami. W tym dniu w spotkaniach uczestniczyło 13 osób.
29 stycznia 2020 r. w Jasielskim Domu Kultury (JDK) w spotkaniu uczestniczył zespół roboczy, czyli
przedstawiciele Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców (JSP), Powiatu Jasielskiego, Związku
Gmin Dorzecza Wisłoki (ZGDW), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Urzędu Miasta w
Jaśle. W jego trakcie, przy wsparciu doradców ze Związku Miast Polskich, prowadzone były
warsztaty dotyczące skutków, jakie mogą nastąpić w przypadku niepodjęcia odpowiednich działań.
Wśród omawianych zagadnień znalazły się problemy naszego miasta. W spotkaniach i szkoleniu
uczestniczyło 22 osoby.
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Rysunek 171. Spotkanie i szkolenie w Jasielskim Domu Kultury

Źródło: zbiory UMJ

W tym dniu odbyły się również warsztaty w których na zaproszenie Burmistrza Miasta, przyjęło 33
osoby w tym jasielscy przedsiębiorcy i przedstawiciele szkolnictwa średniego. Dotyczyło ono
dostosowywania szkolnictwa do rynku pracy, tak by z jednej strony przedsiębiorcy mogli bez
przeszkód korzystać z odpowiednio wyszkolonych pracowników, a z drugiej by młodzi ludzie
wybierający kierunki kształcenia dokładnie wiedzieli jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy.
Kolejne spotkanie odbyło się 20 lutego w JDK, poświęcone było pracom przygotowawczym do
przeprowadzenia pogłębionej diagnozy społeczno-gospodarczo-środowiskowej Jasła - uczestniczyło
w nim 19 osób.
26 lutego również w Jasielskim Domu Kultury pierwszą część spotkania warsztowego poświęcono
dalszemu pogłębieniu analizy arkuszy diagnostycznych dotyczących PRI. Druga część spotkania
w całości poświęcona była pracom do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy społecznogospodarczo-środowiskowej Jasła. W spotkaniu udział wzięło 29 osób. W tym dniu odbyły się
również wspólny interdyscyplinarny warsztat, na który zaproszeni zostali przedstawiciele obu
samorządów (miejskiego i powiatowego), którzy są kluczowymi organizatorami edukacji na terenie
miasta, a także przedstawiciele jedynej jasielskiej uczelni wyższej (Podkarpacka Szkoła Wyższa) oraz
Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców – 30 osób.
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Rysunek 172. Spotkanie i warsztaty z przedsiębiorcami i przedstawicielami szkolnictwa ponadpodstawowego w Jasielskim Domu
Kultury

Źródło: zbiory UMJ

Następnie 11 marca 2020 r. w JDK odbyło się kolejne spotkanie, przy wsparciu doradców Związku
Miast Polskich, członów Zespołu Miejskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu
Miasta, Starostwa Powiatowego, przedstawiciele przedsiębiorców (JSP) oraz ZGDW. W spotkaniu
uczestniczyli również zaproszeni mieszkańcy, którzy wyrazili chęć udziału w pracach zespołu,
poprzez zgłoszenie na stronie internetowej. W tym dniu udział wzięło 31 osób. Podczas spotkania
omówione zostały zdiagnozowane przez Zespoły problemy, przyczyny i skutki w poszczególnych
obszarach tematycznych: gospodarczym, społecznym, środowiskowym i innych. Podczas spotkania
odbyły się również warsztaty, których celem było zidentyfikowanie i ocena potencjału lokalnych
zasobów Miasta, niezbędnych do tworzenia produktów lokalnych. Każdorazowo organizatorzy
zachęcali mieszkańców do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat lokalnych zasobów,
czyli tego, co stanowi potencjał miasta (wykorzystany lub niewykorzystany) np.: enoturystyka,
lokalizacja miasta wśród trzech rzek itp. oraz produktów, czyli tego, co ze wskazanych zasobów
może powstać, np. winnice, wino, bulwary itd. Mieszkańcy zostali poproszeni, aby swoje propozycje
wysyłali na podany adres mailowy.
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Rysunek 173. Warsztaty przy wsparciu doradców ZMP, członków Zespołu Miejskiego oraz mieszkańców w Jasielskim Domu Kultury

Źródło: zbiory UMJ
Rysunek 174. Warsztaty w Urzędzie Miasta Jasła z udziałem mieszkańców

Źródło: zbiory UMJ
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Od 3 kwietnia 2020 roku w związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii, a w konsekwencji
ograniczeniami w życiu publicznym, konieczne było wprowadzenie zmian w dotychczasowej pracy
nad przygotowaniem, kluczowych dla rozwoju Jasła dokumentów, czyli Programu Rozwoju
Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Z oczywistych powodów władze miasta nie
mogły organizować spotkań czy warsztatów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, mając
świadomość ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, wprowadziło zmiany w zakresie
przygotowywanych dokumentów, ograniczając znaczenie partycypacji społecznej w przygotowaniu
dokumentów i wydłużając termin przygotowania wniosku i dokumentów do 30 października 2020
roku. Mając jednak na względzie fakt, iż priorytetem Miasta Jasła jest opracowanie rzetelnych
i kompleksowych dokumentów, Zespół Miejski wiedział, że nie uda się to bez włączenia różnych
środowisk, bez udziału mieszkańców, bez uwzględnienia różnych, często odmiennych punktów
widzenia. Dlatego też Zespół zachęcał i angażował mieszkańców do włączenia się w prace online
nad dokumentem. W zakładce rozwój lokalny na stronie miasta Jasła umieszczano informacje,
pytania, ankiety i inne dokumenty niezbędne do przygotowania naszych programów. Prośbę na
włączenie się w prace nad przyszłością miasta, choć tym razem online wystosował Burmistrz Jasła
w liście do mieszkańców. Licząc, że nadal mieszkańcy tak licznie będą chcieli się włączyć.
Rysunek 175 Jedno ze spotkań Zespołu online

Źródło: zbiory UMJ

Pomimo trwającej pandemii koronawirusa prowadzone były cykliczne prace diagnostyczne
w formie warsztatów online – dla wszystkich zespołów obszarowych. 15 kwietnia 2020 roku podczas
jednego z spotkań on-line Zespołu Miejskiego z doradcami ze ZMP ustalano metody dalszej
współpracy. Przez najbliższych kilkanaście tygodni był to sposób wspólnej pracy nad projektem.
Opracowany został harmonogram dalszych prac, które ze względu na sytuację związaną z epidemią
koronawirusa były prowadzone w formie on-line. Dotyczy to zarówno spotkań Zespołu Miejskiego,
jak i konsultacji z mieszkańcami.
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Rysunek 176 Jedno ze spotkań Zespołu online

Źródło: zbiory UMJ

Przez kolejne tygodnie trwały prace nad przygotowaniem kluczowych dokumentów dla rozwoju
Jasła. Podczas następnych spotkań on-line, jednym z poruszanych tematów była wizja Jasła w 2040
roku. Razem z mieszkańcami tworzono plany przyszłość miasta - zachęcano naszych mieszkańców
do podzielenia się z nami, jak widzą Jasło za 20 lat.
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Rysunek 177. Wizja miasta – efekt pracy podczas spotkań on-line

Źródło: zbiory UMJ

Zapraszano mieszkańców do udziału w seminariach w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – otwarte
seminaria i warsztaty dla miast. Na profilu FB Miasta udostępniano linki ze Związku Miast Polskich
zapraszając mieszkańców do udziału w seminariach i warsztatach, które odbywały się w trybie online.
W maju przystąpiono do badań ankietowych wśród społeczności lokalnej. Ankiety prowadzone były
w formie elektronicznej. W pierwszej ankiecie Zespołowi zależało na poznaniu opinii mieszkańców
i o wskazaniu przez respondentów trzech najważniejszych spośród 12 wymienionych produktów,
które uznają mieszkańcy za najważniejsze dla Jasła w perspektywie najbliższych kilku lat „produkty
miasta”, czyli wszystkie dobra materialne, usługi, miejsca, instytucje i organizacje a także idee, które
wyróżniają nasze miasto na tle innych miast i stanowią o jego specyfice a także tworzą podstawy
do jego rozwoju. W badaniu tym uczestniczyło 266 mieszkańców.
Rysunek 178. Jedna z przeprowadzonych ankiet on-line

Źródło: zbiory UMJ
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Następnie w ramach drugiego badania ankietowego przedstawiono krótki formularz dotyczący
wyboru trzech kluczowych wyzwań, przed którymi będzie stało miasto w perspektywie najbliższych
od 5 do 10 lat. Pytanie dotyczyło wyników wypracowanych podczas warsztatów, na których
sformułowano szereg kluczowych wyzwań dla miasta ww. perspektywie. tak aby możliwa była
poprawa jakości życia, odwrócenie negatywnych trendów demograficznych i wspólne rozwijanie
miasta, z którym młodzi jaślanie będą wiązać swoją przyszłość. W badaniu uczestniczyło 266
mieszkańców.
Kolejna ankieta badawcza skierowana była do osób, które wyjechały z Jasła. Główne pytanie
dotyczyło powodu opuszczania Jasła. W badaniu tym uczestniczyło 748 mieszkańców.
Rysunek 179. Wykresy- wyniki z przeprowadzonych pierwszych ankiet

Źródło: zbiory UMJ

21 lipca 2020 r. w JDK przedstawiono mieszkańcom wyniki prac poszczególnych zespołów
roboczych. Zaprezentowali je liderzy podczas konferencji. Jedynie rzetelna, w pełni
odzwierciedlająca rzeczywistość diagnoza, może być uznana za wartościową. Istotnym dla Zespołu
było założenie, aby diagnoza stanu miasta była rzetelna. Pomimo, że diagnoza była czasem bardzo
bolesna, pokazywała prawdziwy obraz Jasła. Materiał, z którym mamy do czynienia w sposób
261

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
bardzo krytyczny pozwolił podejść do tego, jak faktycznie wygląda sytuacja naszego miasta. Nie
starano się niczego ukrywać. Najważniejsze, bowiem było to, aby wiedzieć, co jest bolączką Jasła i
jego mieszkańców.
Prezentacja dotycząca diagnozy w poszczególnych obszarach została zamieszczona pod linkiem:
https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-moje-miasto-moj-dom-analiza-diagnostyczna-w-ramach-programurozwoj-lokalny-wdrazana-ze-srodkow-europejskiego-obszaru-gospodarczego-eog-na-lata-20142021/
Rysunek 180. Konferencja podsumowująca etap diagnostyczny w Jasielskim Domu Kultury

Źródło: zbiory UMJ

Warto podkreślić, że w spotkaniu tym i w warsztatach uczestniczyli nie tylko pracownicy jasielskiego
Urzędu Miasta, czy też instytucji publicznych funkcjonujących na obszarze miasta oraz powiatu
jasielskiego (partnerów projektu), lecz także mieszkańcy Jasła, w tym liczne grono przedsiębiorców,
dla których perspektywy jego rozwoju mają absolutnie kluczowe znaczenie. W tym dniu udział
wzięło 47 osób.
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Rysunek 181. Warsztaty w Jasielskim Domu Kultury

Źródło: zbiory UMJ

Do 26 lipca 2020 roku mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły i zapisywać je w formie projektów
wynikających z diagnozowanych potrzeb. Propozycje projektów mogły składać zarówno osoby
indywidualne jak i instytucje. Te najciekawsze i najbardziej odpowiadające zdiagnozowanym
potrzebom miasta, po szerszym opracowaniu, umieszczone zostaną w projekcie.
By zgłosić swój projekt należało wypełnić zamieszczony formularz znajdujący się na stronie miejskiej
pod
linkiem:
https://um.jaslo.pl/pl/projekt-jaslo-moje-miasto-moj-dom-wstepna-fiszkaprojektowa/
W dniach 30 i 31 lipca 2020 r. w JDK odbyły się spotkania i warsztaty z mieszkańcami - autorami
zgłoszonych 69 projektów. Warsztaty podzielone były na trzy grupy tematyczne dotyczące działań
z zakresu budowania tożsamości lokalnej, aktywizacji społecznej, organizacji pozarządowych oraz
kultury i sportu, przedsiębiorczości oraz środowiska i komunikacji – uczestniczyło w nich 45 osób.
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Rysunek 182. Otwarte warsztaty w Jasielskim Domu Kultury

Źródło: zbiory UMJ

Zaangażowanie jaślan to bardzo duży udział w otwartych warsztatach. W spotkaniach brało udział
trzydzieści, czterdzieści, a nawet pięćdziesiąt osób w zależności od omawianej dziedziny.
Mieszkańcy chętnie brali udział też w badaniach ankietowych, które również przeprowadzane były
na potrzeby danego projektu m.in. dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Jaśle oraz
specjalna ankieta wysyłana drogą mailową tylko do organizacji pozarządowych. Systematycznie
zachęcano mieszkańców do włączenia się w prace nad rozwojem Jasła oraz przesyłanie na podany
adres swoich spostrzeżeń, pomysłów i uwag.
Sierpień-październik 2020 r. to liczne spotkania on-line zespołów odpowiedzialnych za
opracowanie poszczególnych części Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.
Spotkania te dotyczyły omówieniu z partnerami projektu, konkretnych już tzw. miękkich
projektów oraz prace nad opracowaniem dokumentów PRL i PRI.
Podsumowanie partycypacji społeczności lokalnej w procesie opracowania PRL
Podsumowanie uspołecznienia procesu opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju
Instytucjonalnego znajduje się w poniższej tabeli.
Forma uspołecznienia

Ilość zastosowań

Liczba uczestników

Spotkania konsultacyjne

36

454
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Forma uspołecznienia

Ilość zastosowań

Liczba uczestników

Warsztaty diagnostyczno-projektowe

25

485

Badania ankietowe

13

2499

Konsultacje online

68

618

Źródło: dane UMJ
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HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Planowane działania i przedsięwzięcia obejmują całą perspektywę czasową PRL. Poniżej zaprezentowane są harmonogram realizacji poszczególnych
działań, a następnie przedsięwzięć.
Tabela 62. Harmonogram realizacji PRL – Działania

2021
2022
2023
2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Działanie
Działanie podstawowe P.1: Powrót do Jasła
Działanie podstawowe P.2: Wspieranie budownictwa mieszkaniowego
Działanie podstawowe P.3: Aktywizacja mieszkańców Jasła
Działanie podstawowe P.4: Wzmacnianie tożsamości lokalnej – kluczem do rozwoju miasta
Działanie podstawowe P.5: Wspieranie osób wykluczonych
Działanie podstawowe P.6: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
Działanie podstawowe P.7: Rozwój lokalnych potencjałów
Działanie podstawowe P.8: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
Działanie podstawowe P.9: Poprawa dostępności transportowej miasta
Działanie uzupełniające U.1: Poprawa dostępności mieszkań
Działanie uzupełniające U.2: Wspieranie młodych przedsiębiorców
Działanie uzupełniające U.3: Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
Opracowanie własne
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Tabela 63. Harmonogram realizacji PRL – Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia

2021

2022

2023

2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Przedsięwzięcie P.1.1.: DOSTOSOWANIE EDUKACJI DO
POTRZEB RYNKU PRACY
Przedsięwzięcie P.1.2.: REALIZACJA PROGRAMU "JASŁO
MIASTO WIEDZY"
Przedsięwzięcie P.1.3.: ŚCIEŻKI KARIERY – KSZTAŁCENIE
SZYTE NA MIARĘ
Przedsięwzięcie P.2.1.: OPRACOWANIE MIEJSKIEJ
POLITYKI MIESZKANIOWEJ
Przedsięwzięcie P.3.1.: UTWORZENIE CENTRUM
WSPIERANIA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Przedsięwzięcie P.3.2.: STRATEGIA PRZEMYSŁÓW CZASU
WOLNEGO MIASTA JASŁA
Przedsięwzięcie P.4.1.: MIASTO TO JA
Przedsięwzięcie P.4.2.: MIEJSKI DESIGN
Przedsięwzięcie P.4.3.: (S)PRAWNY OBYWATEL
(S)PRAWNE MIASTO
Przedsięwzięcie P.5.1.: ROZBUDOWA ZAKŁADU
PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W JAŚLE- CZĘŚĆ
INWESTYCYJNA
Przedsięwzięcie P.5.2.: ROZBUDOWA ZAKŁADU
PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W JAŚLE- CZĘŚĆ
NIEINWESTYCYJNA
Przedsięwzięcie P.5.3.: CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA PRZEASIEĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE
Przedsięwzięcie P.5.4.: CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA PRZEASIEĘWZIĘCIE NIEINWESTYCYJNE
Przedsięwzięcie P.6.1.: KAMPANIA EKOLOGICZNA NA
RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ZE ZWIĄZKIEM GMIN
DORZECZA WISŁOKI – PROJEKT NIEINWESTYCYJNY
Przedsięwzięcie P.6.2.: KAMPANIA EKOLOGICZNA NA
RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ZE ZWIĄZKIEM GMIN
DORZECZA WISŁOKI – PROJEKT INWESTYCYJNY
Przedsięwzięcie P.7.1.: POTENCJAŁY MIASTA BAZĄ
ROZWOJU LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Przedsięwzięcie P.7.2.: DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Przedsięwzięcie P.8.1.: BUDOWA DROGI W STREFIE
INWESTYCYJNEJ – 5KDZ - CZĘŚĆ INWESTYCYJNA
Przedsięwzięcie P.8.2.: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI
KOMUNIKACYJNEJ NA TERENIE STREFY INWESTYCYJNEJ W
JAŚLE – 5KDZ - CZĘŚĆ NIEINWESTYCYJNA
Przedsięwzięcie P.8.3.: ODWODNIENIE STREFY
INWESTYCYJNEJ
Przedsięwzięcie P.9.1.: OPRACOWANIE STUDIUM
KOMUNIKACYJNEGO MIASTA
Przedsięwzięcie P.9.2.:
BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO W JAŚLE –
PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE
Przedsięwzięcie P.9.3.:
BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO W JAŚLE –
PRZEDSIĘWZIĘCIE NIEINWESTYCYJNE
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Przedsięwzięcia

2021

2022

2023

2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Przedsięwzięcie U 1.1.:
BUDOWA MIESZKAŃ NA WYNAJEM
Przedsięwzięcie U 2.1.:
WSPIERANIE ROZWOJU POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH NA
TERENIE MIASTA
Przedsięwzięcie U 2.2.:
TWORZENIE PLATFORMY WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI
PUBLICZNYCH ORAZ BIZNESU NA RZECZ ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Przedsięwzięcie U 3.1.:
ZAKUP AUTOBUSÓW NISKOEMISYJNYCH I/LUB
ELEKTRYCZNYCH
Przedsięwzięcie U 3.2.:
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Opracowanie własne
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Tabela 64. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji PRL i PRI

Działanie

Przedsięwzięcie

wartość
brutto

koszt
kwalifikowalny

koszt
niekwalifikowany

dofinansowanie
- środki
EOG/budżet
państwa

Działania kwalifikowane
2021

2022

2023

kwi.24

Inwestycyjne
PRL

Nieinwestycyjne
PRI

PRL

Plan rozwoju lokalnego
506 550,00

506 550,00

506 550,00

113 155,00

244 275,00

149 120,00

506 550,00

Realizacja
2 400 000,00
programu "Miasto
Wiedzy"

2 400 000,00

2 400 000,00

783 400,00

833 300,00

783 300,00

2 400 000,00

Ścieżki kariery – 1 464 000,00
kształcenie szyte na
miarę

1 464 000,00

1 464 000,00

416 500,00

463 000,00

347 500,00

30 000,00

Dostosowanie
edukacji do potrzeb
rynku pracy
Powrót do Jasła

Wspieranie
rozwoju
postaw
przedsiębiorczych
na terenie miasta

100 000,00

100 000,00

40 000,00

30 000,00

Wspieranie młodych
przedsiębiorców
działanie
uzupełniające

Tworzenie
platformy
współpracy
instytucji
publicznych oraz
biznesu na rzecz
rozwoju
przedsiębiorczości

100 000,00

100 000,00

60 000,00

40 000,00

Wspieranie
budownictwa
mieszkaniowego

Opracowanie
miejskiej polityki
mieszkaniowej

100 000,00

Działanie
Budowa mieszkań uzupełniające:
projekt
Poprawa dostępności
uzupełniający
mieszkań

10 000
000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

10 000 000,00

5 000 000,00
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1 464 000,00

100 000,00

5 000 000,00
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Działanie

wartość
brutto

Przedsięwzięcie

koszt
kwalifikowalny

koszt
niekwalifikowany

dofinansowanie
- środki
EOG/budżet
państwa

Działania kwalifikowane
2021

2022

2023

1 566 000,00

1 566 000,00

473 522,00

558 382,00

150 000,00

150 000,00

50 000,00

100 000,00

876 000,00

876 000,00

876 000,00

306 000,00

570 000,00

521 000,00

521 000,00

521 000,00

176 000,00

185 000,00

160 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

82 500,00

200 000,00

243 000,00

Rozbudowa
3 000 000,00
Zakładu
PielęgnacyjnoOpiekuńczego
w
Jaśleczęść
inwestycyjna

3 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

Wspieranie
wykluczonych

Inwestycyjne
PRL

Utworzenie
1 566 000,00
centrum
wspierania
aktywności
Aktywizacja
organizacji
mieszkańców miasta pozarządowych
Jasła
Strategia
150 000,00
przemysłów czasu
wolnego
Miasta
Jasła
Miejski design
Wzmacnianie
Miasto to Ja
tożsamości lokalnej kluczem
rozwoju (S)prawny
miasta
obywatel
(s)prawne miasto

kwi.24

Centrum
Aktywnego Seniora
osób - przedsięwzięcie
inwestycyjne

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Centrum
Aktywnego Seniora
- przedsięwzięcie
nieinwestycyjne

675 000,00

675 000,00

675 000,00

130 000,00

Rozbudowa
Zakładu
PielęgnacyjnoOpiekuńczego

600 000,00

600 000,00

600 000,00

534 096,00
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PRL
1 566 000,00

150 000,00

876 000,00
521 000,00
74 500,00

600 000,00

3 000 000,00

500 000,00

245 000,00

240 000,00

600 000,00

w

Nieinwestycyjne

60 000,00

675 000,00

600 000,00

PRI
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Działanie

Przedsięwzięcie

wartość
brutto

koszt
kwalifikowalny

koszt
niekwalifikowany

dofinansowanie
- środki
EOG/budżet
państwa

Działania kwalifikowane
2021

2022

2023

kwi.24

PRL

Jaśle-'
część
nieinwestycyjna

487 000,00

487 000,00

487 000,00

152 000,00

335 000,00

Dni
przedsiębiorczości

360 000,00

360 000,00

360 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Kampania
ekologiczna
na
rzecz
ochrony
środowiska
ze
Związkiem
Gmin
Dorzecza Wisłoki –
projekt
nieinwestycyjny

712 000,00

712 000,00

712 000,00

163 826,00

269 218,00

251 554,00

Kampania
ekologiczna
na
rzecz
ochrony
środowiska
ze
Związkiem
Gmin
Dorzecza Wisłoki –
projekt
nie
inwestycyjny

488 000,00

488 000,00

488 000,00

Potencjały miasta
bazą
rozwoju
Rozwój
lokalnych lokalnej
przedsiębiorczości
potencjałów

Podniesienie
świadomości
ekologicznej
mieszkańców

Zakup autobusów 3 235 000,00
niskoemisyjnych
Zmniejszenie
zanieczyszczenia
i/lub elektrycznych
powietrza - działanie
800 000,00
Budowa
ścieżek
uzupełniające
rowerowych

Inwestycyjne

3 235 000,00

800 000,00

800 000,00
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PRI

PRL

487 000,00

488 000,00

3 235 000,00

Nieinwestycyjne

360 000,00
27 402,00

712 000,00

488 000,00

PRI
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Działanie

Przedsięwzięcie

wartość
brutto

Budowa drogi w 6 150 000,00
strefie
inwestycyjnej
5KDZ
przedsięwzięcie
inwestycyjne

koszt
kwalifikowalny

koszt
niekwalifikowany

dofinansowanie
- środki
EOG/budżet
państwa

Działania kwalifikowane
2021

2022

2023

kwi.24

Inwestycyjne
PRL

6 150 000,00

6 150 000,00

6 150 000,00

91 500,00

91 500,00

91 500,00

915 000,00

Odwodnienie strefy 5 500 000,00
inwestycyjnej

5 500 000,00

5 500 000,00

500 000,00

5 000 000,00

5 500 000,00

Budowa Centrum 6 300 000,00
Komunikacyjnego
w
Jaśle
przedsiewzięcie
inwestycyjne

6 300 000,00

6 300 000,00

5 805 000,00

495 000,00

6 300 000,00

369 500,00

369 500,00

369 500,00

320 000,00

49 500,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Uzbrojenie terenów Poprawa
dostępności
inwestycyjnych
komunikacyjnej na
miasta
terenie
strefy
inwestycyjnej
w
Jaśle – 5KDZ - część
nieinwestycyjna

Budowa Centrum
Poprawa dostępności
Komunikacyjnego
transportowej
w
Jaśle
miasta
przedsięwzięcie
nieinwestycyjne
Opracowanie
studium
komunikacyjnego
miasta

Nieinwestycyjne
PRI

PRL

PRI

6 150 000,00

91 500,00

369 500,00

250 000,00

Plan rozwoju Instytucjonalnego
Wdrożenie
System zarządzania
systemów, narzędzi rozwojem
i 1 600 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

600 000,00
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700 000,00

250 000,00

50 000,00

1 600 000,00
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Działanie

oraz
rozwiązań
organizacyjnych
i personalnych
usprawniających
zarządzanie Miastem

Przedsięwzięcie

usługami
Jasła

wartość
brutto

koszt
kwalifikowalny

koszt
niekwalifikowany

dofinansowanie
- środki
EOG/budżet
państwa

Działania kwalifikowane
2021

2022

2023

kwi.24

PRL

Miasta

Vademecum
dochodów Gminy,
czyli
jak
wykorzystać
rynkowe
instrumenty
finansowe

155 000,00

155 000,00

155 000,00

90 000,00

65 000,00

Kontrola
kontrolą

pod

Inwestycyjne

Nieinwestycyjne
PRI

PRL

PRI

155 000,00

820 000,00

820 000,00

820 000,00

147 142,00

395 269,00

199 018,00

Wdrażanie działań
usprawniających w
mieście
wynikających
z
dokonanej
samooceny
z
wykorzystaniem
narzędzia
przygotowanego
przez OECD

725 000,00

725 000,00

725 000,00

209 460,00

446 216,00

69 324,00

System
komunikacji
z mieszkańcami
Jasła

165 000,00

165 000,00

165 000,00

64 500,00

50 250,00

50 250,00

581 000,00

581 000,00

581 000,00

424 500,00

99 500,00

49 500,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

52 000,00

34 000,00

34 000,00

120 000,00

275 000,00

275 000,00

275 000,00

100 000,00

125 000,00

50 000,00

275 000,00

Rozwijanie dialogu z Kto, co, gdzie,
mieszkańcami Jasła
kiedy, dlaczego? –
czyli stawiamy na
zrozumiałą
KOMUNIKACJĘ!
Idziemy w Jasło
Poprawa jakości i Audyt dostępności i
dostępności
usług opracowanie
publicznych
programu
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78 571,00

820 000,00

725 000,00

165 000,00

7 500,00

581 000,00
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Działanie

Przedsięwzięcie

dostępności
Miasta Jasła

wartość
brutto

koszt
niekwalifikowany

dofinansowanie
- środki
EOG/budżet
państwa

Działania kwalifikowane
2021

2022

2023

kwi.24

490 000,00

Suma PRL + PRI
Promocja projektu

490 000,00
38 597 550,00

490 000,00
14 235 000,00

Inwestycyjne
PRL

dla

Wzmocnienie usług
publicznych

38 597 550,00 5 254 505,00

334600,00

155400,00

29 894 510,00

17 148 562,00

Nieinwestycyjne
PRI

PRL

PRI

490 000,00
534 973,00

22 814 000,00

165 000,00

10 852 550,00 4 766 000,00

545 540,00

545 540,00

545 540,00

545 540,00

Zarzadzanie - do
uzgodnienia
1 884 400,00

1 884 400,00

1 884 400,00

1 884 400,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Współpraca
bilateralna:

638 310,00

638 310,00

- wzajemne wizyty
studyjne (min 4
wizyty) (100 tys.
Euro)

425 540,00

425 540,00

638 310,00

638 310,00

- pomoc doradcza
profesjonalnych
konsultantów
norweskich
dla
miasta - 50 tys.
Euro)

212 770,00

212 770,00

425 540,00

425 540,00

Materiały biurowe
w
tym
sprzęt
informatyczny
niezbędny
do
prowadzenia
projektu
do
uzgodnienia

50 000,00

50 000,00

212 770,00

212 770,00

Biegły rewident

Działania
obowiązkowe

koszt
kwalifikowalny

Suma PRL + PRI

41 795 800,00

14 235 000,00

41 795 800,00 5 254 505,00
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29 894 510,00

17 148 562,00

534 973,00

22 814 000,00

165 000,00

10 852 550,00 7 964 250,00
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ANALIZA FINANSOWA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Analiza finansowa
Analizę finansową opracowano na podstawie danych nt. finansowania poszczególnych
przedsięwzięć i działań ujętych w PRL/PRI oraz aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej Jasła za
lata 2020 - 2035 (Uchwała RJM Nr: XXXV/304/2020).
Dane nt. finansowania poszczególnych przedsięwzięć i działań ujęto w Generatorze Przedsięwzięć
PRL/PRI, co pozwoliło w następnym kroku przenieść te dane do Programu Bestia i wygenerować
symulację Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych
Wydatki ogółem na realizację PRL/PRI wyniosą 56 030 800,00 zł Głównym źródłem finansowania
PRL/PRI będą środki z dotacji na projekt EOG, wynoszące łącznie 41 795 800 zł (74,59%).
Realizacja PRL/PRI w ramach wydatków kwalifikowalnych (wydatki kwalifikowalne w EOG) związana
będzie z wydatkowaniem 41 795 800,00 zł, z czego18 816 800,00 zł (45,02%) stanowić będą wydatki
bieżące a 22 979 000,00 zł (54,98%) wydatki majątkowe.
Realizacja działań PRL/PRI nie będzie mieć trwałych skutków dla przyszłego budżetu miasta po
zakończeniu realizacji projektu EOG. Realizacja nie spowoduje wzrostu kosztów bieżących budżetu
miasta w żadnych z lat.
Wybrane relacje budżetu
Realizacja PRL oraz PRI wpłynie na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych oraz
bieżących w budżecie miasta w okresie realizacji projektu z EOG. Wzrost ten widoczny będzie w
szczególności w 2022 i 2023 roku.
Realizacja PRL oraz PRI wpłynie również na poziom wydatków bieżących miasta. Kumulacja
wydatków bieżących związanych z realizacją projektu EOG dotyczyć będzie również 2021, 2022 oraz
2023 roku.
Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243
Podstawą przyszłej stabilności budżetu miasta jest prognozowana nadwyżka operacyjna, która
pozwoli w sposób stabilny i zrównoważony regulować zobowiązania kredytowe. Wielką
niewiadomą dla przyszłego budżetu miasta jest sytuacja związana z epidemią COVID-19. Trudno
oszacować globalny wpływ epidemii na sytuację gospodarczą Polski, a tym samym na dochody
budżetu miasta Jasła, opierające się w dużym stopniu na aktywności ekonomicznej mieszkańców
(m. in. dochody z PIT). Wieloletnia Prognoza Finansowa Jasła bazuje na umiarkowanej prognozie
gospodarczej (już po okresie COVID), a tym samym na umiarkowanej prognozie dochodów miasta
– jak też bardzo ostrożnym planowaniu wydatków.
W 2022 i 2023 roku przewiduje się kumulację wydatków majątkowych, co związane jest również z
dostępnością zewnętrznych źródeł finansowania (m. in. Dotacji Pozostałych). Nałożenie na aktualny
WPF wydatków związanych z realizacją projektu EOG nie zaburzy polityki finansowej miasta.
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Polityka spłat rat kapitałowych jest zbilansowana i wysokość rat rozłożona jest równomiernie w
czasie. Plan przyszłego budżetu miasta, uwzględniający zdarzenia finansowe wynikające z realizacji
PRL/PRI nadal będzie stabilny, co widoczne jest w powiększającej się nadwyżce operacyjnej.
Wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie WPF wskazuje na stabilną sytuację budżetu
miasta, odnoszącą się do poziomu zaciągniętego zobowiązania kredytowego (rocznych poziomów
spłat rat kredytowych) oraz jednocześnie bieżących zobowiązań finansowych miasta (realizacja
zadań miasta) i poziomu dochodów. Średnia z art. 243 informuje o tym na jakim poziomie ustala
się bezpieczny poziom rat kredytowych w stosunku do bieżących zobowiązań finansowych miasta i
jego zdolności budżetowych, natomiast wskaźnik (R+O)/Db wskazuje na realny poziom zobowiązań
spłaty rat kredytowych w relacji do budżetu. W przypadku relacji tych dwóch danych widoczne jest,
że poziom rat kredytowych nie przekracza w planie finansowym ustalonego, bezpiecznego
poziomu.
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem, po uwzględnieniu w planach budżetowych zdarzeń
finansowych związanych z realizacją projektu z EOG, wskazuje, że Miasto będzie regularnie
zmniejszać swoje zobowiązania kredytowe, zarówno ogółem, jak też w relacji do prognozowanych
przychodów.
W odniesieniu do art. 242. ustawy o finansach publicznych warto dodać, że plan budżetu miasta na
kolejne lata, uwzględniający zdarzenia wynikające z realizacji projektu EOG jest zbilansowany
(dochody bieżące są wyższe od wydatków).

Szczegółowa analiza finansowa PRL i PRI znajduje się w załączniku do PRL pn. Analiza finansowa.
Analiza dochodowości
W przeprowadzonej analizie dochodowości zidentyfikowano dwa przedsięwzięcia generujące
przychody:
1. Budowa Centrum Komunikacyjnego w Jaśle - przedsięwzięcie inwestycyjne.
2. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśle - przedsięwzięcie inwestycyjne.
Analiza wykazała, że dochód netto w obu przedsięwzięciach jest ujemny, tzn. przedsięwzięcia te nie
generują dochodu, w obu przypadkach suma kosztów jest większa od sumy przychodów. Jeśli
wartość dochodu netto jest ujemna, przyjmuje się, że Dopuszczalne Dofinansowanie = Maksymalne
Dofinansowanie, tym samym Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie dofinansowania na
poziomie 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowa analiza dochodowości znajduje się w załączniku do PRL pn. Analiza dochodowości.
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ANALIZA RYZYKA I ZARZĄDZANIEM RYZYKIEM
Przeprowadzona analiza ryzyka jest zgodna z zasadami określonymi w Standardach kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych wprowadzonymi Komunikatem nr 23 Ministra
Finansów z 16 grudnia 2019 r., jak również wytycznymi zawartymi w Komunikacie nr 6 Ministra
Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów
publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Analiza jest zgodna także z
podstawowymi metodykami zarządzania projektami, czyli PMI oraz PRINCE2.
Na podstawie przytoczonych metodyk i wytycznych Ministerstwa Finansów, w niniejszym
dokumencie przyjęto następującą procedurę w procesie analizy i zarządzania ryzykiem:
1. Identyfikacja ryzyka (rozważenie ryzyk, które mogą mieć wpływ na stopień osiągnięcia
celów).
2. Ocena ryzyka (jakościowa i ilościowa ocena, klasyfikacja ryzyk).
3. Sterowanie ryzykiem (zidentyfikowanie odpowiednich reakcji na ryzyko, przydzielenie im
właścicieli ryzyka, następnie wykonanie, monitorowanie i kontrolowanie tych reakcji).
Za ważny aspekt procesu przyjęto także odpowiedni stopień komunikacji z interesariuszami.
Identyfikacja ryzyka
Wstępem do identyfikacji ryzyka jest zawsze dokładne zrozumienie celów i zadań projektu, jak
również tego co może wpływać na osiągnięcie tychże celów. Stąd proces identyfikacji poprzedzono
przeglądem i dokładną analizą sformułowanych celów. Identyfikacja ryzyka została przeprowadzana
przed rozpoczęciem projektu, ale będzie także kontynuowana okresowo w trakcie realizacji
projektu (nie rzadziej niż raz w roku), gdyż nie wszystkie potencjalne zdarzenia mogą być znane
przed rozpoczęciem realizacji projektu. Źródeł potencjalnych ryzyk szukano wewnątrz Miasta, jak
również w środowisku, w jakim Miasto funkcjonuje.
W procesie identyfikacji zastosowano następujące techniki:
1) listy potencjalnych zdarzeń utworzone na podstawie doświadczeń ze zrealizowanych już
podobnych projektów. Tak utworzone listy stanowiły punkt wyjścia do identyfikacji ryzyka
związanego z realizacją PRL,
2) burza mózgów w której uczestniczyli członkowie zespołów utworzonych przez Miasto
w ramach Zespołu Miejskiego oraz wspierający konsultanci,
3) diagramy przyczynowo-skutkowe, które tworzone były przy analizowaniu logiki interwencji
i wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.
W procesie identyfikacji ryzyk wzięły udział osoby, które są odpowiedzialne za realizację
wyznaczonych celów i zadań oraz osoby je realizujące, w tym w szczególności:
⇒ Zespół Miejski, w którego skład wchodzili członkowie Zespołów ds. poszczególnych

obszarów: środowiskowego (przedstawiciele Urzędu Miasta i władz miasta z Partnerami:
Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców, Powiatem Jasielskim i Związkiem Gmin
Dorzecza Wisłoki), gospodarczego (przedstawiciele Urzędu Miasta i władz miasta z
Partnerem:
Jasielskim
Stowarzyszeniem
Przedsiębiorców),
przestrzennego
(przedstawiciele Urzędu Miasta i władz miasta z Partnerem: Powiatem Jasielskim) oraz
obszaru inteligentnego zarządzania miastem, finansowania rozwoju miasta i rozwoju
instytucjonalnego (przedstawiciele Urzędu Miasta i władz miasta),
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⇒ zewnętrzni konsultanci wspierający proces opracowania PRL i PRI.

Osobą odpowiedzialną za cały proces zarządzania ryzykiem dla PRL jest II Zastępca Burmistrza
Miasta Jasła.
Ryzyka identyfikowano na poziomie działań oraz na poziomie PRL. Wszystkie zidentyfikowane
ryzyka poddano ocenie.
Tabela 65. Zidentyfikowane ryzyka i ich klasyfikacja

Kategoria ryzyka
Finansowoinwestycyjne

Zidentyfikowane ryzyka
Wzrost kosztów inwestycji
Niedotrzymanie terminów oddania inwestycji
Korekta na finansowaniu zewnętrznym
Nagłe zmniejszenie dochodów samorządowych grożące obniżeniem możliwości
finasowania projektu

Instytucjonalne

Rozpad partnerstwa projektowego

Operacyjne

Pojawienie się dodatkowych (nieplanowanych) kosztów operacyjnych

Prawnoadministracyjne

Przeciąganie procedur administracyjnych
Niekorzystne zmiany prawne
Problemy z zamówieniami publicznymi
Błędy w dokumentacjach technicznych
Powtarzające się ograniczenia w organizacji spotkań większych grup powodowane
przedłużającą się pandemią COVID-19

Psychospołeczne

Wycofanie poparcia społecznego dla projektu
Małe zainteresowanie uczestnictwem w przedsięwzięciach nie inwestycyjnych
Sprzeciw głównych interesariuszy
Pogłębiająca się emigracja osób młodych

Rynkowe

Zapotrzebowanie na produkty projektu niższe niż zakładano

Środowiskowe

Pojawienie się klęsk żywiołowych
Protesty ekologów
Zanieczyszczenia środowiska

Techniczne

Pojawienie się nagłych przeszkód technicznych

Zasobowe

Strata kluczowych zasobów koniecznych do realizacji projektu
Niemożność znalezienia właściwych zasobów koniecznych do wykonania projektu
Niestabilni dostawcy

Źródło: Opracowanie własne

Ocena ryzyka (analiza ryzyka)
Kolejnym krokiem była ocena ryzyka, która służy poznaniu zakresu, w jakim ryzyka mogą wywrzeć
wpływ na osiągnięcie celów. Szacowano istotność ryzyka poprzez określenie prawdopodobieństwa
wystąpienia ryzyka oraz ocenę jego skutków. Skale jakościowe dla oceny prawdopodobieństwa oraz
skutku danego ryzyka prezentuje poniższa tabela.
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Tabela 66. Skala prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

Bardzo nieprawdopodobne
- A (1-25%)
Nieprawdopodobne - B
(26-50%)
Prawdopodobne - C (5175%)
Niemal pewne - D (76-99%)

Bardzo niskie bądź niskie prawdopodobieństwo zaistnienia
zdarzenia, maksymalnie 25%.
Mało prawdopodobne zaistnienia zdarzenia, mieszczące się
w przedziale 26-50%.
Zaistnienie zdarzenia istotnie prawdopodobne, mieszczące się
w przedziale 51-75%.
Zaistnienie zdarzenia wysoce prawdopodobne bądź niemal pewne,
w przedziale 76-99%.

Źródło: Opracowanie na podstawie generatora wniosków
Tabela 67. Skala oceny skutków ryzyka

Minimalny - I (1-25%)

Brak oddziaływania, albo nieznaczny wpływ na cele i spodziewane
korzyści projektu, nawet przy braku podjęcia działań zaradczych.
Podjęcie działań zaradczych niweluje negatywne skutki
oddziaływania prawie w całości.
Umiarkowany - II (26-50%) Umiarkowane oddziaływanie na cele i spodziewane korzyści
projektu, które można dodatkowo minimalizować poprzez podjęcie
działań zaradczych. Osiągnięcie średnio- i długookresowych celów
nie jest zagrożone, chociaż stopień ich osiągnięcia może odbiegać
nieco od zaplanowanych poziomów.
Poważny - III (51-75%)
Silny negatywny wpływ na cele i spodziewane korzyści projektu,
które niezwykle trudno jest niwelować podjęciem działań
zaradczych. Średnio- i długookresowe cele zostają osiągnięte
w stopniu dalekim od zakładanego.
Bardzo poważny - IV (76- Bardzo poważny, negatywny wpływ na cele i spodziewane korzyści
99%)
projektu, mogący skutkować poważną albo nawet całkowitą utratą
zakładanych efektów. Nawet podjęcie szeroko zakrojonych działań
zaradczych nie jest w stanie przeciwdziałać negatywnym skutkom.
Średnio- i długookresowe cele nie są osiągnięte, bądź osiągnięte
w minimalnym zakresie.
Źródło: Opracowanie na podstawie generatora wniosków

Zespół zidentyfikował najważniejsze ryzyka, które prezentuje poniższa tabela.
Tabela 68. Najważniejsze ryzyka w opinii zespołu

Kategoria
ryzyka
Finansowoinwestycyjne

Zidentyfikowane ryzyka
Wzrost kosztów inwestycji
Niedotrzymanie
inwestycji

terminów

oddania

Nagłe
zmniejszenie
dochodów
samorządowych grożące obniżeniem
możliwości finasowania projektu
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Prawdopodobieństwo
wystąpienia ryzyka

Skutki ryzyka

C

IV

C

III

C

II
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Prawnoadministracyjne

Niekorzystne zmiany prawne (m.in.
Powtarzające się ograniczenia w
organizacji spotkań większych grup
powodowane
przedłużającą
się
pandemią COVID-19)

B

IV

Błędy w dokumentacjach technicznych

B

II

Wycofanie poparcia społecznego dla
projektu

A

IV

Pogłębiająca się emigracja osób młodych

C

II

Rynkowe

Zapotrzebowanie na produkty projektu
niższe niż zakładano

B

III

Środowiskowe

Pojawienie się klęsk żywiołowych

C

IV

Techniczne

Pojawienie się
technicznych

B

II

Zasobowe

Strata kluczowych zasobów koniecznych
do realizacji projektu

B

III

Psychospołeczne

nagłych

przeszkód

Źródło: Opracowanie własne
Wyszczególnione ryzyka zostały scharakteryzowane w poniższej Tabeli.
Tabela 69. Charakterystyka ryzyk najważniejszych w opinii zespołu

Ryzyko

Kategoria
ryzyka

Przyczyna
materializacji
ryzyka

Kategoria
wpływu

Wzrost kosztów
inwestycji

Finansowoinwestycyjne

Postępujący kryzys
finansowy na
świecie wynikający z
Pandemii COVID-19

Budżet,
harmonogram,
cele

Niedotrzymanie
terminów oddania
inwestycji

Finansowoinwestycyjne

Problemy z
zasobami ludzkim
wynikające z
Pandemii COVID-19;

Harmonogram,
cele

Niekorzystne
warunki pogodowe
Nagłe zmniejszenie
dochodów
samorządowych
grożące obniżeniem
możliwości finasowania
projektu

Finansowoinwestycyjne

Postępujący kryzys
finansowy w Polsce
wynikający z
Pandemii COVID-19

Harmonogram,
cele

Niekorzystne zmiany
prawne (m.in.
Powtarzające się
ograniczenia w
organizacji spotkań
większych grup
powodowane
przedłużającą się
pandemią COVID-19)

Prawnoadministracyjne

Efekt trwającej
pandemii

Harmonogram,
cele
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Potencjalne skutki
- wzrost budżetu po stronie
wkładu własnego,
- opóźnienia w projekcie,
- nie wszystkie cele zostaną
osiągnięte na czas,
- projekt może stracić część
dofinansowania.
- opóźnienia w projekcie,
- nie wszystkie cele zostaną
osiągnięte na czas,
- projekt może stracić część
dofinansowania.
- konieczność przedłużenia
realizacji projektu,
- nie wszystkie cele zostaną
osiągnięte na czas,
- projekt może stracić część
dofinansowania.
- ograniczone możliwości
realizacji przedsięwzięć
miękkich/nie
inwestycyjnych,
- zbyt mała liczba
uczestników przedsięwzięć
miękkich – nie wszystkie
cele zostaną osiągnięte;
- projekt może stracić
dofinansowanie.
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Kategoria
ryzyka

Ryzyko

Przyczyna
materializacji
ryzyka

Kategoria
wpływu

Błędy w
dokumentacjach
technicznych

Prawnoadministracyjne

Błędy projektantów

Budżet,
harmonogram,
cele

Wycofanie poparcia
społecznego dla
projektu

Psychospołeczne

Nieskuteczna
komunikacja i
promocja w
projekcie

Cele

Pogłębiająca się
emigracja osób
młodych

Psychospołeczne

Pogłębiające się
problemy społecznogospodarcze w
mieście

Cele

Nieskuteczna
komunikacja z
młodzieżą na temat
wizji rozwoju miasta
i planowanych
działań
Zapotrzebowanie na
produkty projektu
niższe niż zakładano

Rynkowe

Nieskuteczna
komunikacja i
promocja w
projekcie

Cele

Pojawienie się klęsk
żywiołowych

Środowiskowe

Niekorzystne
zjawiska pogodowe i
klimatyczne

Budżet,
harmonogram,
cele

Pojawienie się nagłych
przeszkód technicznych

Techniczne

Błędy projektantów

Budżet,
harmonogram,
cele

Strata kluczowych
zasobów koniecznych
do realizacji projektu

Zasobowe

Przypadki losowe,
zmiana miejsca
pracy, emigracja z
Jasła

Harmonogram

Źródło: Opracowanie własne
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Potencjalne skutki
- konieczność dokonywania
zmian w zakresie
rzeczowym - opóźnienia w
projekcie,
- wzrost kosztów inwestycji,
- nie wszystkie cele zostaną
osiągnięte na czas,
- projekt może stracić część
dofinansowania.
- nie wszystkie cele zostaną
osiągnięte,
- projekt może stracić
dofinansowanie.
- niewystarczająca liczba
młodych uczestników w
przedsięwzięciach PRL;
- nie wszystkie cele zostaną
osiągnięte,
- projekt może stracić część
dofinansowanie.

- nie wszystkie cele zostaną
osiągnięte,
projekt
może
stracić
dofinansowanie.
- obniżeniem możliwości
finasowania projektu
przez Miasto i Partnerów,
- konieczność przedłużenia
realizacji projektu,
- nie wszystkie cele zostaną
osiągnięte na czas,
- projekt może stracić część
dofinansowania.
- konieczność dokonywania
zmian w zakresie
rzeczowym - opóźnienia w
projekcie,
- wzrost kosztów inwestycji,
- nie wszystkie cele zostaną
osiągnięte na czas,
- projekt może stracić część
dofinansowania.
- ograniczenie zasobów
ludzkich zaangażowanych
w realizację projektu,
- Opóźnienia w projekcie,
- Wzrost kosztów
- nie wszystkie cele zostaną
osiągnięte na czas,
- projekt może stracić część
dofinansowania.
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Na etapie przygotowywania PRL zrezygnowano z ilościowej oceny ryzyka. Taka ocena zostanie
przeprowadzona na etapie wdrażania programu.
Sterowanie ryzykiem (reakcja na ryzyko)
Dla wszystkich zidentyfikowanych ryzyk przewidziano reakcję, która pozwoli wyeliminować,
zredukować, bądź zneutralizować skutki materializacji ryzyk. Dla zaplanowania reakcji posłużono
się następującą klasyfikacją:
⇒ unikanie – obejmuje zazwyczaj zmianę jakiegoś aspektu projektu, np. zakresu, trybu

zaopatrzenia, dostawcy lub kolejności działań tak aby zagrożenie nie mogło już wpływać,
albo aby nie mogło zaistnieć,

⇒ redukowanie – proaktywne działania podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa

wystąpienia zdarzenia lub ograniczenie wpływu zdarzenia,

⇒ przeniesienie – strona trzecia przejmuje odpowiedzialność za część finansowych skutków

zagrożenia (np. ubezpieczenie lub zawarcie klauzul umownych),

⇒ akceptowanie (akceptacja bierna) – podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku

reakcji na dane zagrożenie po rozpoznaniu, że powstrzymanie się od działania jest bardziej
ekonomiczne niż próba reagowania na ryzyko,

⇒ plan rezerwowy (akceptacja czynna) – przygotowanie planu rezerwowego dla działań, które

będą podjęte w celu zredukowania skutków zagrożenia, gdy ryzyko się zmaterializuje,

⇒ współdzielenie – partnerzy w projekcie wspólnie pokrywają straty.

Zgodnie z przyjętą klasyfikacją, zaplanowano reakcje dla najważniejszych zidentyfikowanych ryzyk.
Zostały one w tabeli poniżej.
Tabela 70. Reakcje na zidentyfikowane ryzyka

Kategoria
reakcji na
ryzyko

Właściciel ryzyka

Reakcja na ryzyko

Wzrost kosztów inwestycji

Plan
rezerwowy

Wydział Funduszy
Zewnętrznych

Przygotowanie planu rezerwowego na
zwiększenie finansowania wydatków (rezerwa w
budżecie, środki zewnętrzne dopuszczane w
Programie).

Niedotrzymanie terminów
oddania inwestycji

Unikanie

Wydział Inwestycji i
Ochrony Środowiska

Ryzyko

Zawarcie klauzul umownych minimalizujących
ryzyko opóźnień ze strony wykonawcy.

Przeniesienie
Nagłe zmniejszenie dochodów
samorządowych grożące
obniżeniem możliwości
finasowania projektu
Niekorzystne zmiany prawne
(m.in. Powtarzające się
ograniczenia w organizacji
spotkań większych grup
powodowane przedłużającą
się pandemią COVID-19)
Błędy w dokumentacjach
technicznych

Uwzględnienie w harmonogramie buforów
czasowych.

Plan
rezerwowy

Wydział Finansowy

Przygotowanie planu rezerwowego na
pozyskanie środków na finansowania wydatków
(rezerwa w budżecie, środki zewnętrzne
dopuszczane w Programie).

Unikanie

Wydział Funduszy
Zewnętrznych

Przygotowanie planu rezerwowego
pozwalającego na zmianę terminu realizacji
określonego przedsięwzięcia, tak aby ta zmiana
nie wpływała na termin zakończenia realizacji
projektu (np. zmiana kolejności działań tak aby
zagrożenie nie mogło już wpływać).

Redukowanie

Wydział Inwestycji i
Ochrony Środowiska
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Uważna weryfikacja prac projektantów w
procesie projektowania.
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Kategoria
reakcji na
ryzyko

Ryzyko

Właściciel ryzyka

Reakcja na ryzyko

Wycofanie poparcia
społecznego dla projektu

Redukowanie

Wydział Rewitalizacji,
Strategii i Inicjatyw
Społecznych we
współpracy z Biurem
Rzecznika

Właściwa akcja informacyjna, szerokie
konsultacje z wszystkimi możliwymi
organizacjami z terenu Miasta, włączenie
interesariuszy w proces decyzyjny.

Pogłębiająca się emigracja
osób młodych

Redukowanie

Wydział Rewitalizacji,
Strategii i Inicjatyw
Społecznych we
współpracy z Biurem
Rzecznika

Właściwa akcja informacyjna wśród młodzieży –
potencjalnych uczestników przedsięwzięć,
szerokie konsultacje z wszystkimi możliwymi
organizacjami młodzieżowymi z terenu Miasta,
włączenie młodzieży w proces decyzyjny.

Zapotrzebowanie na produkty
projektu niższe niż zakładano

Redukowania

Wydział Funduszy
Zewnętrznych we
współpracy z Biurem
Rzecznika

Aktywna i konsekwentna akcja informacyjna,
szerokie konsultacje z wszystkimi możliwymi
organizacjami z terenu Miasta, włączenie
interesariuszy w proces decyzyjny.

Pojawienie się klęsk
żywiołowych

Plan
rezerwowy

Wydział Funduszy
Zewnętrznych

Przygotowanie planu rezerwowego
pozwalającego na zmianę terminu realizacji
określonego przedsięwzięcia, tak aby ta zmiana
nie wpływała na termin zakończenia realizacji
projektu (np. zmiana kolejności działań tak aby
zagrożenie nie mogło już wpływać).

Pojawienie się nagłych
przeszkód technicznych

Plan
rezerwowy.

Wydział Inwestycji i
Ochrony Środowiska,
Wydział Funduszy
Zewnętrznych

Przygotowanie planu rezerwowego na
zwiększenie finansowania wydatków (rezerwa w
budżecie, środki zewnętrzne dopuszczane w
Programie).

WFZ

Uważna weryfikacja prac projektantów w
procesie projektowania.

Redukowanie
Strata kluczowych zasobów
koniecznych do realizacji
projektu

Redukowanie

Wydział Organizacyjny
i Kadr oraz Wydział
Funduszy
Zewnętrznych

Odpowiednia organizacja kadry zespołu
projektowego – przygotowywanie zastępców
(szkolenia).

Źródło: Opracowanie własne

Każde ryzyko w trakcie realizacji programu będzie sterowane z wykorzystaniem narzędzi
charakterystycznych dla procesu zarządzania ryzykiem, czyli przede wszystkim Rejestru ryzyka.
Rejestr ryzyk będzie zawierał przede wszystkim następujące elementy:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

autor – osoba wprowadzająca ryzyko do rejestru,
data rejestracji ryzyka,
kategoria ryzyka,
opis zawierający (przyczyna, wydarzenie i efekt),
wpływ (nieodłączny i rezydualny),
prawdopodobieństwo (nieodłączne i rezydualne),
poziom ryzyka (nieodłączny i rezydualny),
bliskość ryzyka,
kategoria reakcji na ryzyko,
przewidywana reakcja na ryzyko,
status ryzyka,
właściciel ryzyka,
osoba zaplanowana do podjęcia reakcji.
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SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ORAZ PROCEDURA JEGO
MODYFIKACJI
Zarządzanie i wdrażanie PRL
Zarządzanie i wdrażanie Planem Rozwoju Lokalnego jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. Ma
na to wpływ duża liczba partnerów uczestniczących w jego realizacji oraz multidyscyplinarny
charakter przedsięwzięć, które zostały przewidziane do realizacji. W związku z tym ważną kwestią
w procesie wdrażania PRL będzie elastyczność i uwzględnienie uwarunkowań wewnętrznych oraz
zewnętrznych (o zasięgu regionalnym, krajowym i globalnym).
Skuteczna realizacja PRI będzie prowadzona w oparciu o następujące zasady:
1) wzmacnianiem udziału i włączenia różnych podmiotów,
2) odpowiedzialności,
3) uczciwości,
4) chęci współpracy,
5) transparentności,
6) efektywności i skuteczności
7) zgodności z przepisami prawa.
Główne strony współpracy przy wdrażaniu PRL:
1) poszczególne wydziały Urzędu Miasta w Jaśle oraz jego jednostki organizacyjne,
2) Powiat Jasielski,
3) Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców,
4) Związek Gmin Dorzecza Wisłoki,
5) Fundacja Aktywna Galicja.
Głównym celem wdrażania PRL jest budowanie partnerstwa między koordynatorem procesu – UM
Jasło a innymi podmiotami. We wdrożeniu PRL będą brały udział dwa typy podmiotów:
⇒ Podmioty wykonawcze, tzn. jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych

przedsięwzięć.

⇒ Podmioty zarządzające, tzn. jednostki zarządzające oraz koordynujące wdrażanie całości

programu, które równocześnie prowadzą monitoring oraz ocenę programu.

Wdrażanie i monitoring PRL będą realizowane z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Organem
odpowiedzialnym za zarządzanie PRL będzie Burmistrz Miasta Jasła, który ustanawia pozostałe
elementy organizacyjne struktury zarządzania wdrożeniem. Burmistrzowi będzie podlegał operator
PRL: II Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, który będzie bezpośrednio nadzorował pracę zespołu do
realizacji PRL i realizację przedsięwzięć zapisanych w PRL. W procesie zarządzania PRL zostaną
zastosowane metodyki Prince oraz PMI co zapewni obsługę wszystkich zagadnień w procesie
zarządczym.
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Rysunek 183. Struktura zarządzania PRL

Eksperci Zewnętrzni

Operator (Kierownik zespołu):
II Zastępca Burmistrza Miasta Jasła

Interesariusze PRL

Zespół ds. realizacji PRL

Biuro
Rzecznika
Prasowego

Wydział Funduszy
Zewnętrznych

Stanowisko ds.
Zamówień Publicznych

Wydział Rewitalizacji,
Strategii i Inicjatyw
Lokalnych

Wydział Wspierania
Przedsiębiorczości

Wydział Finansowy

Inwestycji i Ochrony
Środowiska

Realizacja przedsięwzięć PRL

Źródło: opracowanie własne

Systemy informatyczne i narzędzia komunikacji elektronicznej
Niezwykle ważne w systemie wdrażania PRL będzie zastosowanie systemów informatycznych oraz
narzędzia komunikacji elektronicznej. Będą one dodatkowym zasileniem w zakresie zbierania
informacji nt. realizowanych przedsięwzięć przez operatora PRL oraz komunikowania decyzji
dotyczących ich sposobu działania do bezpośrednich realizatorów przedsięwzięć. Systemy pozwolą
na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji i dokumentów w sposób umożlwiający
koordynację działań wszystkich uczestników wdrożenia oraz systematyczne gromadzenia danych
do monitoringu i oceny PRL.
Operator PRL
Operatorem PRL będzie właściwe merytorycznie istniejące stanowisko UM Jasło – II Zastępca
Burmistrza. Do zadań i odpowiedzialności Operatora będą należały:
1) kontakty i koordynacja działań wszystkich realizatorów przedsięwzięć,
2) koordynacja procesu pozyskiwania i analizy danych niezbędnych do przeprowadzenia
monitoringu i ewaluacji na etapie wdrażania PRL,
3) bieżące informowanie i raportowanie w zakresie prowadzonych działań PRL,
4) podejmowanie działań na rzecz włączenia interesariuszy PRL w proces jego wdrażania,
5) promocja idei rozwoju instytucjonalnego i informowanie społeczności lokalnej o
postępach we wdrażaniu PRL,
6) zarządzanie ryzykiem,
7) reagowanie na pojawiające się problemy i zakłócenia w realizacji PRL.
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Systemy informatyczne i narzędzia komunikacji
elektronicznej

Burmistrz Miasta Jasła
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Sposób wykonywania zadań przez Operatora będzie miał podstawowe znaczenie dla tworzenia i
utrzymania dobrych relacji z partnerami i odbiorcami realizowanych działań PRL.
Zespół ds. realizacji PRL
Zespół będą tworzyć specjaliści z Urzędu Miasta w Jaśle, z Wydziałów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Funduszy Zewnętrznych,
Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych,
Wspierania Przedsiębiorczości,
Inwestycji i Ochrony Środowiska,
Finansowego,
Stanowiska ds. zamówień publicznych,
oraz Biura Rzecznika Prasowego.

Zespół będzie odpowiadał za:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

przygotowanie do realizacji i nadzór nad działaniami (w tym wybór wykonawców),
promocję,
gospodarkę finansową,
rozliczenie dofinansowania,
monitoring produktów i rezultatów,
trwałość.

Dodatkowo zaangażowany zostanie też biegły rewident.
Decyzje projektowe Zespołu ds. realizacji PRL, zatwierdzone będą przez Kierownika Zespołu
(Operatora) i Burmistrza oraz przekazywane będą do realizacji dedykowanym pracownikom lub
specjalnie powołanym zespołom zadaniowym/projektowym. Członkowie Zespołu ds. realizacji PRL
będą w bieżącym kontakcie z osobami wyznaczonymi ze strony Partnerów projektu, tj. z ekspertem
projektu predefiniowanego oraz opiekunem MFiPR. Współpraca z zewnętrznymi ekspertami
zinstytucjonalizowana zostanie przez cykliczne spotkania i przesyłanie raportów o stanie wdrażania
projektów (zgodnie z zapotrzebowaniem). Współpracę nadzorować będzie Kierownik Zespołu,
wymiana informacji będzie odbywała się drogą elektroniczną i telefoniczną.
Komunikacja we wdrażaniu PRL
Komunikacja z interesariuszami na etapie wdrażania i oceny PRL będzie obejmowała:
1) spotkania koordynacyjne z jednostkami/podmiotami odpowiedzialnymi za realizację
przedsięwzięć,
2) bieżące kontakty osobiste, mailowe i telefoniczne z przedstawicielami
jednostek/podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć,
3) cykliczne otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami PRL,
Cel spotkań: efektywne zarządzanie przepływem informacji na temat przedsięwzięć PRL
oraz włączanie interesariuszy.
4) przeprowadzanie badań ankietowych,
Celem badań będzie poznanie opinii mieszkańców na temat dotychczas zrealizowanych
przedsięwzięć.
5) udostępnianie informacji dla zainteresowanych stron.
W grupie interesariuszy zaangażowanych w przygotowanie i realizację przedsięwzięć PRL kluczowe
działania komunikacyjne będą dotyczyły procesu koordynacji prac wszystkich realizatorów tych
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przedsięwzięć. W ramach tej komunikacji będą również pozyskiwane i analizowane dane niezbędne
do przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji.
Ponadto, w celu wdrożenia polityki dobrego rządzenia, w ramach Programu zostanie stworzony i
wdrożony system zapobiegania nieprawidłowościom, niewłaściwemu zarządzaniu czy korupcji,
pozwalający na identyfikację takich zdarzeń i stosowanie odpowiednich sankcji. Będzie on
stosowany przez wszystkich beneficjentów w czasie realizacji projektów.
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MONITOROWANIE POSTĘPÓW W POPRAWIE FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI
LOKALNEJ NA PODSTAWIE ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ WRAZ Z OKREŚLENIEM
WSKAŹNIKÓW
Monitoring realizacji poszczególnych celów, działań i przedsięwzięć PRL będzie się odbywał
w oparciu o przypisane do nich mierzalne wskaźniki oddziaływania, rezultatu i produktu. Ocena
będzie dokonywana w cyklach półrocznych i rocznych (chyba że ze względu na charakter
konkretnego wskaźnika optymalna jest inna częstotliwość pomiaru).
Ze względu na zróżnicowanie celów, działań i przedsięwzięć PRL wskazane jest włączenie do
systemu zarówno wskaźników oddziaływania, rezultatu jak i produktu. Wskaźniki oddziaływania
mierzą efekty PRL w dłuższej perspektywie, czyli nie bezpośrednio po zakończeniu działań
i przedsięwzięć. Wskaźniki rezultatu pokazują zmiany wynikające z wykorzystania wytworzonych
produktów. Punktem odniesienia powinien być poziom danego wskaźnika przed rozpoczęciem
działań. Z kolei wskaźniki produktu mierzą konkretne, materialne efekty działań podejmowanych
w ramach realizacji zapisów dokumentu (co oznacza, że poziom wyjściowych tych wskaźników
powinien wynosić zero).
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Tabela 71. Tabela wskaźników dla PRL

TABELA WSKAŹNIKÓW DLA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Wskaźniki obowiązkowe/ wskaźniki główne/ wskaźniki pozostałe
Poziom
wskaźnika

Nazwa

Wskaźnik
Stopa bezrobocia wśród absolwentów w
gminie

Poprawa jakości życia w
małych i średnich polskich
gminach
Cel główny:
Jasło Liderem wzrostu jakości
życia wśród miast tracących
funkcje społecznogospodarcze.

Cel
projektu

Cele strategiczne:
1) Jasło przestrzenią dialogu i
dobrych warunków do
rozwijania partycypacji
społecznej.
2) Jasło – przyjazne miejsce
do życia.
3) Jasło miastem
mieszkańców dbających o
środowisko.
4) Rozpoznawalna marka
Jasła w oparciu o
endogenne potencjały.

Wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości
funkcjonowania administracji
samorządowej
Liczba mieszkańców miasta
Liczba zamieszkanych lokali komunalnych
na 1000 mieszkańców

Jednostka
miary

Źródło weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Rok
bazowy

Wartość bazowa

Wartość
docelowa

osoba

Informacja,
raporty PUP w
Jaśle

Rocznie

2020

98

90

%

Badania
ankietowe

Rocznie

2020

61

75

osoba

Informacja JST,
GUS Baza Danych
Regionalnych

Rocznie

2020

34189

32000

szt.

Dane JST – Urząd
Miasta, Wydział …

Rocznie

2020

495

555

Informacja JST,
GUS Baza Danych
Regionalnych

Rocznie

2019

-256

-181

%

Informacja JST,
PKW

Kadencja

2018

46,40

47, 40

szt.

Dane JST (rejestr
w Urzędzie Miasta
i Starostwie
Powiatowym)

Rocznie

2020

0,23

0,37

szt.

Informacja JST z
CEIDG, GUS Baza
Danych
Regionalnych

Rocznie

2019

77

90

szt.

Informacja JST z
CEIDG, GUS Baza
Danych
Regionalnych

Rocznie

2020

20

28

Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na
1000 osób
Frekwencja wyborcza – wybory Burmistrza
– 1 tura
Liczba projektów zgłoszonych do budżetu
obywatelskiego na 1000 mieszkańców
Liczba organizacji społecznych na 1000
mieszkańców
Liczba podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w CEIDG według miejsca
prowadzenia działalności na 1000
mieszkańców
Liczba podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność w sekcji R dział
90 PKD na 1000 zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych (PKD: sekcja R
działalność związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją dział 90 Działalność twórcza
związana z kulturą i rozrywką

289

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Poziom
wskaźnika

Rezultat 1

Nazwa

Opracowany Plan Rozwoju
Lokalnego

Jednostka
miary

Źródło weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Rok
bazowy

Wartość bazowa

Wartość
docelowa

Liczba
podmiotów
gospodarczych
zarejestrowanych w REGON w Sekcji I –
Działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi pod nr PKD
56.10.A (Restauracje i inne stałe placówki
gastronomiczne) na 1000 mieszkańców

szt.

Informacja JST z
CEIDG, GUS Baza
Danych
Regionalnych

Rocznie

2020

2,25

3

Liczba wydanych decyzji o warunkach
zabudowy na 1 km2 powierzchni

szt.

Dane JST – Urząd
Miasta

Rocznie

2019

2,02

2.11

Odsetek pracowników ze znajomością
procedur/procesu przygotowywania Planu
Rozwoju Lokalnego

Osoby

Raport
Koordynatora
projektu

Jednorazowo na
koniec XII 2020

2019

3

36

Stworzono podstawy pod systemowe i
zintegrowane zarządzanie Miastem

TAK/NIE

Raport
Koordynatora
projektu

Jednorazowo na
koniec XII 2020

2019

NIE

TAK

osoba

Listy obecności
ZMP

Jednorazowo na
koniec XII 2020

2019

2K

11 M

1M

25 K

osoba

Dokumenty JST:
listy obecności
uczestników
spotkań i
warsztatów

Jednorazowo na
koniec XII 2020

2019

0

939

Wskaźnik

Produkt
1.1.

Przeprowadzone
szkolenie
kadry pracowniczej w zakresie
przygotowania Planu Rozwoju
Lokalnego

Liczba pracowników administracji lokalnej
przeszkolonych w przygotowywaniu Planu
Rozwoju Lokalnego (w podziale na płeć);

Produkt
1.2.

Przeprowadzone warsztaty i
spotkania zespołów roboczych
w zakresie przygotowania
Planu Rozwoju Lokalnego

Liczba uczestników spotkań i warsztatów
zespołów
roboczych
dotyczących
opracowania Planu Rozwoju Lokalnego

1435

Produkt
1.3.

Przeprowadzone konsultacje
społeczne dotyczące Planu
Rozwoju Lokalnego

Liczba mieszkańców gminy, którzy
uczestniczyli w konsultacjach społecznych
dotyczących Planu Rozwoju Lokalnego (w
podziale na płeć i wiek).

osoba
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Dokumenty JST:
raporty z badań
ankietowych
(ankiety), listy
obecności ze
spotkań

K 751
Jednorazowo na
koniec XII 2020

2019

0

M 984
Poniżej 18 lat 30
osób
Do 24 roku życia
647 osób
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Poziom
wskaźnika

Nazwa

Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Rok
bazowy

Wartość bazowa

Wartość
docelowa
Wiek 25-29
343 osób
Wiek 40-54
234 osób
Wiek 55-64
117 osób
Powyżej 65 roku
życia
64 osoby

Liczba utworzonych miejsc pracy w danej
gminie (w podziale na płeć i wiek)
Rezultat
2

Wdrożony Plan Rozwoju
Lokalnego - Poprawa dostępu
do edukacji aktywizującej
zawodowo i społecznie

Liczba młodych ludzi w wieku 15-29
kończących edukację zawodową lub
praktyki/staże
w
lokalnych
przedsiębiorstwach
(publicznych
i
prywatnych) w danej gminie (w podziale na
płeć) P1

Produkt
2.1

Przeprowadzone
działania
zachęcające młodych ludzi w
wieku 15-29 lat do udziału w
edukacji
zawodowej
lub
praktykach/stażach
w
lokalnych przedsiębiorstwach

Liczba
przeprowadzonych
działań
zachęcających młodych ludzi w wieku 15-29
lat do udziału w edukacji zawodowej lub
praktykach/stażach
w
lokalnych
przedsiębiorstwach

Produkt
2.2

Przeprowadzone szkolenia z
zakresu zakładania własnej
działalności gospodarczej

Liczba przeszkolonych osób w zakresie
zakładania
własnej
działalności
gospodarczej

Produkt
2.3

Zorganizowane wsparcie dla
uczniów szkół podstawowych
w zakresie kształtowania
ścieżki kariery

Liczba uczniów objęta wsparciem

2

Informacja JST z
CEIDG, GUS Baza
Danych
Regionalnych

Rocznie

Dokumenty
umowy,
obecności
spotkań

Rocznie

2020

0

60

szt.

Informacja
JST:
listy
obecności,
fotorelacje
i
raporty z działań

Półrocznie

2020

0

2

osoba

Informacja
JST:
listy
obecności,
fotorelacje
i
raporty z działań

Półrocznie

2020

0

3

osoba

Informacja JST:
listy obecności,
fotorelacje i
raporty z działań

Półrocznie

2020

0

300

szt.

osoba
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Poziom
wskaźnika

Nazwa

Jednostka
miary

Źródło weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Rok
bazowy

Wartość bazowa

Wartość
docelowa

osoba

Informacja JST:
listy obecności,
fotorelacje i
raporty z działań

Półrocznie

2020

0

336

osoba

Informacja
JST:
listy
obecności,
fotorelacje
i
raporty z działań

Półrocznie

2020

0

30

Szt.

Informacja
JST:
listy
obecności,
fotorelacje
i
raporty z działań

Półrocznie

2020

0

2

osoba

Informacja
JST:
listy
obecności,
fotorelacje
i
raporty z działań

Półrocznie

2020

0

3

Liczba działań aktywizujących mieszkańców

Szt.

Informacja
JST:
listy
obecności,
fotorelacje
i
raporty z działań

Półrocznie

2020

0

39

Poziom zadowolenia osób uczestniczących
w konsultacjach społecznych na poziomie
lokalnym z jakości tych konsultacji

%

Dokumenty JST:
raporty z badań
ankietowych
(ankiety)

Rocznie

2020

0

45%

Liczba projektów zgłoszonych do budżetu
obywatelskiego na 1000 mieszkańców

szt.

Dane JST (rejestr w
Urzędzie Miasta)

Rocznie

2020

0,23

0,37

MAPA: Rozmieszczenie przedsiębiorstw
przemysłów czasu wolnego

TAK/NIE

Dane JST – Urząd
Miasta

Rocznie

2020

NIE

TAK

MAPA: Rozmieszczenie nowopowstałych
przedsiębiorstw przemysłów kreatywnych

TAK/NIE

Dane JST – Urząd
Miasta

Rocznie

2020

NIE

TAK

Wskaźnik

Zorganizowane wsparcie dla
osób dorosłych w zakresie
kształtowania ścieżki kariery

Liczba osób dorosłych objęta wsparciem

Produkt
2.5

Przeprowadzenie szkoleń z
zakresu:
Rozwój
i
kształtowanie
kompetencji
lokalnych liderów

Liczba osób, które wzięły udział w
szkoleniach z zakresu: Rozwój i
kształtowanie
kompetencji
lokalnych
liderów

Produkt
2.6

Przeprowadzone szkolenia dla
młodzieży

Liczba szkoleń dla młodzieży

Produkt
2.7

Przeprowadzone szkolenia dla
dorosłych

Produkt
2.8

Przeprowadzone
działania
aktywizujące mieszkańców

Produkt
2.4

Rezultat
3

Wdrożony
Lokalnego
aktywności
Jasła

Plan Rozwoju
- Zwiększenie
mieszkańców

Liczba szkoleń dla seniorów
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Poziom
wskaźnika

Nazwa

Produkt
3.1

Utworzone
Centrum
Wspierania
Aktywności
Organizacji Pozarządowych

Liczba organizacji objętych wsparciem

Produkt
3.2

Opracowana i przyjęta do
realizacji Strategia przemysłów
czasu wolnego Miasta Jasła

Opracowany dokument

Rezultat
4

Wdrożony Plan Rozwoju
Lokalnego - Podwyższony
poziom
tożsamości
lokalnej/identyfikacji
społeczności
lokalnej
z
miastem

Liczba osób wymeldowanych z pobytu
stałego i czasowego

osoba

Dane JST – Urząd
Miasta

Produkt
4.1

Przeprowadzone
przedsięwzięcia wzmacniające
tożsamość mieszkańców z
miastem

Liczba mieszkańców uczestniczących w
przedsięwzięciach
wzmacniających
tożsamość

osoba

Produkt
4.2

Przeprowadzone
działania
edukacyjne z zakresu edukacji
prawnej
i
obywatelskiej
uczniów szkół podstawowych
Miasta Jasła, a także ich
rodziców i nauczycieli.

Liczba uczestników działań edukacyjnych

Produkt
4.3

Zainstalowana
mała
architektura i urządzenia
zwiększające
atrakcyjność
miasta

Liczba zainstalowanych elementów

Rezultat
5

Wdrożony Plan Rozwoju
Lokalnego - Zwiększenie liczby
osób
wykluczonych
i
zagrożonych wykluczeniem
objętych wsparciem

Wskaźnik

Osoby korzystające ze środowiskowej
pomocy społecznej (ogółem) na 1000
mieszkańców

Jednostka
miary

Źródło weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Rok
bazowy

Wartość bazowa

Wartość
docelowa

szt.

Informacja
JST:
listy obecności

Półrocznie

2020

0

1

TAK/NIE

Informacja
JST:
listy obecności

Jednorazowo

2020

NIE

TAK

Rocznie

2020

295

277

Informacja
JST:
listy
obecności,
fotorelacje
i
raporty z działań

Półrocznie

2020

0

3500

Osoba

Informacja
JST:
listy
obecności,
fotorelacje
i
raporty z działań

Półrocznie

2020

0

1170

szt.

Informacja
JST,
protokoły odbioru

Jednorazowo

2020

0

24

Osoba

Informacja
JST/MOPS:
rejestry
pacjentów, listy
obecności,
fotorelacje
i
raporty z działań

Rocznie

2020

18,69

19,00
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Poziom
wskaźnika

Nazwa

Produkt
5.1

Rozbudowany i wyposażony
Zakład
PielęgnacyjnoOpiekuńczy w Jaśle

Produkt
5.2

Utworzone i wyposażone
Centrum Aktywnego Seniora

Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Rok
bazowy

Wartość bazowa

Wartość
docelowa

Liczba nowych inwestycji spełniających
standardy dostępności

szt.

Informacja
JST,
protokoły odbioru
robót i dostaw

Rocznie

2020

0

2

Liczba nowych miejsc

szt.

Informacja
JST/MOPS:
rejestry pacjentów

Rocznie

2020

42

70

osoba

Informacja
JST/MOPS:
listy
obecności,
fotorelacje
i
raporty z działań

Rocznie

2020

0

25

Rocznie

2020

0

0,5

Rocznie

2020

255

266

Półrocznie

2020

0

2100

Liczba osób objętych wsparciem

Produkt
5.3

Nowe miejsca pracy w
Centrum Aktywnego Seniora

Liczba utworzonych miejsc pracy

etat

Informacja
JST/MOPS:
umowy o pracę,
sprawozdania do
ZUS

Rezultat
6

Wdrożony Plan Rozwoju
Lokalnego
Wyższa
świadomość
ekologiczna
mieszkańców

Liczba dni w roku charakteryzujących się
dobrą jakością powietrza w danej gminie

dni

Informacja JST

Produkt
6.1

Przeprowadzona
Kampania
ekologiczna na rzecz ochrony
środowiska ze Związkiem Gmin
Dorzecza Wisłoki

Liczba osób objętych działaniami kampanii
ekologicznej

osoba

Informacja
JST:
listy
obecności,
fotorelacje
i
raporty z działań

Produkt
6.2

Przeprowadzona
Kampania
ekologiczna na rzecz ochrony
środowiska ze Związkiem Gmin
Dorzecza Wisłoki

Liczba urządzonych miejsc związanych z
edukacją ekologiczną

szt.

Informacja
JST,
protokoły odbioru
robót i dostaw

Jednorazowo

2020

0

1

Produkt
6.2

Przeprowadzona
Kampania
ekologiczna na rzecz ochrony
środowiska ze Związkiem Gmin
Dorzecza Wisłoki

Liczba
przeprowadzonych
edukacyjnych

szt.

Informacja
JST:
listy
obecności,
fotorelacje
i
raporty z działań

Półrocznie

2020

0

38

Rezultat
7

Wdrożony
Lokalnego

Liczba zapytań do Urzędu Miasta o
możliwość
realizacji
inwestycji
na
uzbrojonym obszarze inwestycyjnym

szt.

Dane JST – Urząd
Miasta

Rocznie

2020

0

5

Plan Rozwoju
- Podwyższona

działań

294

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Poziom
wskaźnika

Nazwa
atrakcyjność
inwestycyjnych

Jednostka
miary

Źródło weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Rok
bazowy

Wartość bazowa

Wartość
docelowa

Długość dróg o nawierzchni utwardzonej

km

Dane JST – Urząd
Miasta

Rocznie

2020

114,8

115,97

Liczba wybudowanych sieci kanalizacji
deszczowej

szt.

Informacja
JST,
protokoły odbioru
robót i usług

Jednorazowo

2020

0

1

Wskaźnik
obszarów

Produkt
7.1

Odwodnienie
inwestycyjne

strefy

Produkt
7.2

Wybudowana droga 5KDZ do
terenów inwestycyjnych

Długość wybudowanej drogi

km

Informacja
JST,
protokoły odbioru
robót

Jednorazowo

2020

0

1, 172

Produkt
7.3

Wybudowane
rowerowe

Długość
ścieżek
rowerowych
wybudowanych w gminie (w km)

km

Informacja
JST,
protokoły odbioru
robót

Jednorazowo

2020

0

1,35

Rezultat
8

Wdrożony Plan Rozwoju
Lokalnego - Zwiększenie
aktywności gospodarczej z
wykorzystaniem
lokalnych
potencjałów endogenicznych

Liczba
podmiotów
gospodarczych
zarejestrowanych w CEIDG według miejsca
prowadzenia
działalności
na
1000
mieszkańców

Szt.

Dane JST – Urząd
Miasta

Rocznie

2019

77

80

Produkt
8.1.

Wykreowana marka miasta

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć/zadań
w celu stworzenia i wypromowania marki
miasta

szt.

Dane JST – Urząd
Miasta

Półrocznie

2020

0

2

Produkt
8.1.

Zorganizowane
Przedsiębiorczości

Ilość inicjatyw wspierających
przedsiębiorczość

szt.

Dane JST – Urząd
Miasta

Półrocznie

2020

0

3

Liczba pasażerów przewożonych środkami
publicznego transportu zbiorowego

osób

Dane JST – Urząd
Miasta

Rocznie

2020

1200

1500

Rezultat
9

Wdrożony Plan Rozwoju
Lokalnego - Zwiększenie
dostępności
transportowej
miasta

Liczba nowych inwestycji spełniających
standardy dostępności

szt.

Informacja
JST,
protokoły odbioru
robót i usług

Rocznie

2020

0

2

ścieżki

Dni

lokalną

295

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Poziom
wskaźnika

Nazwa

Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Rok
bazowy

Wartość bazowa

Wartość
docelowa

Produkt
9.1

Wybudowane
Centrum
Komunikacyjne w Jaśle

Liczba nowych węzłów przesiadkowych
integrujących różne formy transportu

szt.

Informacja
JST,
protokoły odbioru
robót, usług i
dostaw

Jednorazowo

2020

0

1

Produkt
9.2

Opracowana
studium
komunikacyjne miasta

Opracowany dokument

TAK/NIE

Informacja
JST:
listy obecności

Jednorazowo

2020

NIE

TAK

Produkt
9.3

Wybudowane
pieszych

Powierzchnia
wybudowanych,
przebudowanych lub wyremontowanych
chodników

m2

Informacja
JST,
protokoły odbioru
robót, usług i
dostaw

Rocznie

2020

0

2343,48

Produkt
9.4

Wybudowane parkingi

Powierzchnia parkingów

m

2

Informacja
JST,
protokoły odbioru
robót, usług i
dostaw

Rocznie

2020

0

375

Rezultat
10

Wdrożony Plan Rozwoju
Lokalnego - Poprawa oferty
mieszkaniowej

Liczba oddanych do użytkowania lokali
mieszkalnych na 1000 mieszkańców

szt.

Informacja z TBSABK Sp. z o.o.

2020

0

2

Produkt
2.18

Opracowana
polityka
mieszkaniowa miasta

Opracowany dokument

TAK/NIE

Informacja
JST:
listy obecności

2020

NIE

TAK

chodniki

dla
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Narzędziami monitoringu i ewaluacji PRL będą także okresowe otwarte spotkania organizowane
przez UM w Jaśle dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a także sprawozdania jednostek
realizujących przedsięwzięcia PRL.
Okresowe (na koniec każdego półrocza i roku poczynając od roku 2020) sprawozdania dotyczące
realizacji PRL będą przedkładane do akceptacji Burmistrzowi Miasta.
W przypadku zaistnienia potrzeby aktualizacji PRL Operator Programu zgłosi wniosek do Burmistrza
Miasta. Burmistrz na tej podstawie zwróci się do Operatora Programu oraz Instytucji Finansującej
Konkurs o zamianę PRL.
W proces aktualizacji PRL będą angażowani wszyscy interesariusze, którzy będą informowani na
bieżąco o przebiegu procesu wdrażania i monitoringu PRL. Aktualizacja programu zostanie
dokonana zgodnie z obowiązującymi w danym momencie wytycznymi oraz regulacjami prawnymi.
Materiał zebrany w procedurze monitoringu będzie podstawą do przeprowadzenia oceny
(ewaluacji) skuteczności działań PRL zarówno po ich zakończeniu (ewaluacja ex-post), jak również
w wyznaczonych momentach jej realizacji (ewaluacja on-going).
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EWALUACJA REZULTATÓW WDROŻENIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Ewaluację definiuje się jako badanie społeczno-ekonomiczne, realizowane w celu oceny jakości
i efektów wdrażanego Programu Rozwoju Lokalnego. Ocena taka dokonywana jest w oparciu o
wytyczne Komisji Europejskiej, obejmujące następujące kryteria:
•
•

•
•

•

Trafność (ang. relevance) − czy cele PRI odpowiadają potrzebom beneficjentów?
Efektywność (ang. efficiency) − czy działania w ramach realizacji projektu są racjonalne
z ekonomicznego punktu widzenia? Czy ponoszone koszty są proporcjonalne
do osiąganych efektów?
Skuteczność (ang. effectivenness) − czy wdrażanie działań w ramach PRI przyczynia się
do realizacji założonych celów strategicznych?
Użyteczność (ang. utility) − czy realizacja PRI przyczynia się do lepszego zaspokojenia
potrzeb beneficjentów i rozwiązywania zidentyfikowanych problemów? Czy beneficjenci
faktycznie korzystają z efektów działań? Czy pojawiają się niepożądane, negatywne
efekty uboczne realizowanych działań?
Trwałość (ang. sustainability) − czy pozytywne skutki realizacji PRI mają charakter stały?
Czy efekty działań będą trwałe?

Ewaluacja będzie polegała na analizie informacji uzyskanych z systemu monitoringu i badań opinii
mieszkańców. Kryteriami oceny realizacji PRL będą:
•
•

osiągnięty poziom wskaźników wpływających na realizację celów strategicznych,
oraz
poziom rozwiązywania problemów zidentyfikowanych w PRL.

W ewaluacji wykorzystane zostaną dane pochodzące z podsystemu monitorowania, uwzględniające
wskaźniki produktu, rezultatu lub oddziaływania odnoszące się do celów, działań i przedsięwzięć.
Ewaluacja
Ewaluacja będzie prowadzona raz w roku. Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych
Urzędu Miasta Jasła odpowiada za jego przeprowadzenie, określi szczegółowy zakres i metodę
badania ewaluacyjnego. Badanie ewaluacyjne będzie realizowane na podstawie danych
dostarczonych
z podsystemu monitoringu.
Raporty z ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego
Na podstawie badań ewaluacyjnych, sporządzany będzie raport z ewaluacji PRL. Okresowe raporty
z ewaluacji będą opisywały stan realizacji PRL w układzie narastającym. Postępy z zapisane w
raportach z ewaluacji będą podlegały ocenie Zespołu Miejskiego pod przewodnictwem Operatora i
przedkładane Burmistrzowi Jasła.
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POWIĄZANIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
I PLANISTYCZNYMI MIASTA
Analiza spójności Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła jest niezwykle ważna, gdyż pozwoli
właściwie wpasować dokument w istniejące na poziomie miasta wewnętrzne dokumenty
planistyczne, jakimi są:
1) Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020.
2) Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023.
3) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2019-2024.
4) Roczny Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami
wym. w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2018 rok oraz na lata 2019 – 2021.
5) Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Jasła na lata 2019 –
2023
6) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2015-2020
7) Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru
funkcjonalnego na lata 2014-2020
W układzie tabelarycznym zawarto ocenę stopnia zgodności Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
z zapisami aktualnych dokumentów strategicznych i planistycznych miasta.
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Tabela 72. Ocena zgodności celów

Cele dokumentu strategicznego/planistycznego
miasta

Cele/działania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Cele strategiczne
Działania
Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020

Ocena zgodności

Działanie podstawowe P.7: Rozwój lokalnych
potencjałów
1. Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości.
2. Dni przedsiębiorczości.
3. Opracowanie
strategii
rozwoju
przedsiębiorczości.

OBSZAR STRATEGICZNY 1
Rozwój gospodarczy:

Rozpoznawalna marka Jasła w oparciu
o endogenne potencjały

1. Wykreowanie korzystnych warunków do inwestowania

Działanie podstawowe P.8: Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych
1. Budowa drogi w strefie inwestycyjnej – 5KDZ

i rozwoju przedsiębiorczości
2. Podjęcie działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów
zewnętrznych
3. Rozwój gospodarczej współpracy transgranicznej
4. Optymalne wykorzystanie położenia i walorów środowiska
w rozwoju gospodarczym

- część inwestycyjna.

2. Poprawa dostępności komunikacyjnej na

terenie strefy inwestycyjnej w jaśle – 5KDZ część nieinwestycyjną.
3. Odwodnienie strefy inwestycyjnej.
Działanie uzupełniające U.2: Wspieranie
młodych przedsiębiorców
Jasło – przyjazne miejsce do życia

1.
2.

OBSZAR STRATEGICZNY 2
Infrastruktura techniczna:
1. Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu
lokalnym i ponadlokalnym
2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
3. Inwestycje w zakresie ochrony środowiska
4. Usprawnienie systemu gospodarki odpadami i gospodarki
wodno - kanalizacyjnej

ZGODNE

Jasło – przyjazne miejsce do życia
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Wspieranie
rozwoju
postaw
przedsiębiorczych na terenie miasta.
Tworzenie platformy współpracy instytucji
publicznych oraz biznesu na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości.
Działanie podstawowe P.9: Poprawa
dostępności transportowej miasta
(wewnętrznej i zewnętrznej)

1. Opracowanie

studium komunikacyjnego
miasta.
2. Budowa centrum komunikacyjnego Jasła część inwestycyjna.
3. Budowa centrum komunikacyjnego Jasła część nieinwestycyjna.

ZGODNE

ZGODNE
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Działanie podstawowe P.7: Podniesienie
świadomości ekologicznej mieszkańców
1. Kampania ekologiczna na rzecz ochrony

Jasło miastem mieszkańców dbających
o środowisko

środowiska ze związkiem gmin dorzecza
Wisłoki – projekt nieinwestycyjny.
2. Kampania ekologiczna na rzecz ochrony
środowiska ze związkiem gmin dorzecza
Wisłoki – projekt inwestycyjny.
Działanie uzupełniające U.3: Zmniejszanie
zanieczyszczenia powietrza
1. Zakup autobusów niskoemisyjnych i/lub
elektrycznych
Działanie uzupełniające U.1: Wspieranie
budownictwa mieszkaniowego
1.

OBSZAR STRATEGICZNY 3
Infrastruktura społeczna:

1. Poprawa jakości życia mieszkańców
2. Wzrost dochodów mieszkańców

oraz minimalizacja
bezrobocia
3. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców
4. Zahamowanie emigracji zarobkowej mieszkańców
5. Rozwój budownictwa mieszkaniowego
6. Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy

OBSZAR STRATEGICZNY 4
Turystyka i kultura

1.
2.
3.
4.
5.

Rozwój turystyki oraz niezbędnej infrastruktury
Promocja Jasła jako bazy wypadowej dla turystów
Promocja walorów przyrodniczo – krajobrazowych okolic
Jasła
Rozwój systemu usług kulturalnych
Poprawa stanu infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
i kulturalnej

Budowa mieszkań na wynajem.

Działanie podstawowe P.1: Powrót do Jasła
1.
2.

Jasło – przyjazne miejsce do życia

3.

Realizacja programu "Jasło miasto wiedzy".
Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku
pracy.
Ścieżki kariery – kształcenie szyte na miarę.

ZGODNE

Działanie uzupełniające U.2: Wspieranie
młodych przedsiębiorców
Wspieranie
rozwoju
postaw
przedsiębiorczych na terenie miasta.
2. Tworzenie platformy współpracy instytucji
publicznych oraz biznesu na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości.
Działanie podstawowe P.7: Rozwój lokalnych
potencjałów
1. Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości.
1.

Rozpoznawalna marka Jasła w oparciu
o endogenne potencjały

Jasło miastem mieszkańców dbających
o środowisko
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Działanie podstawowe P.6: Podniesienie
świadomości ekologicznej mieszkańców
1.

Kampania ekologiczna na rzecz ochrony
środowiska ze związkiem gmin dorzecza
Wisłoki – projekt nieinwestycyjny.

ZGODNE

ZGODNE
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2.

Kampania ekologiczna na rzecz ochrony
środowiska ze związkiem gmin dorzecza
Wisłoki – projekt inwestycyjny.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023
Jasło – przyjazne miejsce do życia

Działanie podstawowe P.1: Powrót do Jasła
1. Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku

ZGODNE

pracy.

Działanie podstawowe P.3: Aktywizacja
mieszkańców Jasła
Utworzenie Centrum Wspierania Aktywności
Organizacji Pozarządowych
2. Strategia przemysłów czasu wolnego Miasta
Jasła
Działanie podstawowe P.4: Wzmacnianie
tożsamości lokalnej – kluczem do rozwoju
miasta
1.

Cel strategiczny 1:
Wzrost poziomu integracji społecznej i kapitału
ludzkiego

Jasło przestrzenią dialogu i dobrych
warunków do rozwijania partycypacji
społecznej

1. Miasto to Ja
2. Miejski design
3. (S)prawny obywatel (s)prawne miasto

ZGODNE

ZGODNE

Działanie podstawowe P.5: Wspieranie osób
wykluczonych

1.
2.

3.
4.

Rozbudowa
Zakładu
PielęgnacyjnoOpiekuńczego W Jaśle - część inwestycyjna.
Rozbudowa
Zakładu
PielęgnacyjnoOpiekuńczego
W
Jaśle
część
nieinwestycyjna.
Centrum
Aktywnego
Seniora
Przedsięwzięcie Inwestycyjne.
Centrum
Aktywnego
Seniora
Przedsięwzięcie nieinwestycyjne

ZGODNE

Działanie podstawowe P.1: Powrót do Jasła

Cel strategiczny 2:
Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej

Jasło – przyjazne miejsce do życia

1. Realizacja programu "Jasło miasto wiedzy".
2. Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku

pracy.

3. Ścieżki kariery – kształcenie szyte na miarę.

Działanie uzupełniające U.2: Wspieranie
młodych przedsiębiorców
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Wspieranie
rozwoju
postaw
przedsiębiorczych na terenie miasta.
2. Tworzenie platformy współpracy instytucji
publicznych oraz biznesu na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości.
Działanie Uzupełniające U.1: Wspieranie
budownictwa mieszkaniowego
1.

1. Budowa mieszkań TBS.

Cel strategiczny 3.
Wzrost atrakcyjności i spójności
zagospodarowania przestrzeni publicznych

Jasło – przyjazne miejsce do życia

ZGODNE

Działanie podstawowe P.9: Poprawa
dostępności transportowej miasta
(wewnętrznej i zewnętrznej)

1. Opracowanie

studium komunikacyjnego
miasta.
2. Budowa centrum komunikacyjnego Jasła część inwestycyjna.
3. Budowa centrum komunikacyjnego Jasła część nieinwestycyjna.

ZGODNE

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2019-2024

Działanie podstawowe P.5: Wspieranie osób
wykluczonych

1.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie
właściwych warunków do funkcjonowania i rozwoju zgodnie
z ich potrzebami

Jasło przestrzenią dialogu i dobrych
warunków do rozwijania partycypacji
społecznej

2.

3.
4.

Jasło – przyjazne miejsce do życia
Integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo

Jasło przestrzenią dialogu i dobrych
warunków do rozwijania partycypacji
społecznej
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Rozbudowa
Zakładu
PielęgnacyjnoOpiekuńczego W Jaśle - część inwestycyjna.
Rozbudowa
Zakładu
PielęgnacyjnoOpiekuńczego
W
Jaśle
część
nieinwestycyjna.
Centrum
Aktywnego
Seniora
Przedsięwzięcie Inwestycyjne.
Centrum
Aktywnego
Seniora
Przedsięwzięcie nieinwestycyjne.
Działanie podstawowe P.1: Powrót do Jasła

1. Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku

ZGODNE

ZGODNE

pracy.
Działanie podstawowe P.5: Wspieranie osób
wykluczonych

1.
2.

Centrum
Aktywnego
Seniora
Przedsięwzięcie Inwestycyjne.
Centrum
Aktywnego
Seniora
Przedsięwzięcie nieinwestycyjne

-

ZGODNE
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Roczny Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz na lata 2019 – 2021
Kształtowanie partnerstwa Miasta Jasła z organizacjami
pozarządowymi dla wspólnych działań służących
definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz
wzmacnianie aktywności społecznej i lokalnej

Działanie podstawowe P.3: Aktywizacja
mieszkańców Jasła

Jasło przestrzenią dialogu i dobrych
warunków do rozwijania partycypacji
społecznej

1.

Utworzenie
Centrum
Wspierania
Aktywności Organizacji Pozarządowych

ZGODNE

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Jasła na lata 2019 – 2023
Zwiększenie liczby mieszkań na wynajem w zasobnie Miasta
Jasło

Działanie uzupełniające U.1: Wspieranie
budownictwa mieszkaniowego

Jasło – przyjazne miejsce do życia

1.

Budowa mieszkań TBS.

ZGODNE

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2015-2020
Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy
zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników
energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na
terenie Miasta

Działanie podstawowe P.5: Podniesienie
świadomości ekologicznej mieszkańców

Jasło miastem mieszkańców dbających
o środowisko

Redukcja emisji gazów cieplarnianych, wyrażona w Mg CO2
Redukcja zużycia energii finalnej, wyrażona w MWh oraz
zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł
w ogólnym zużyciu energii, wyrażone w MWh.

Jasło miastem mieszkańców dbających
o środowisko

Kampania ekologiczna na rzecz ochrony
środowiska ze związkiem gmin dorzecza
Wisłoki – projekt nieinwestycyjny.
2. Kampania ekologiczna na rzecz ochrony
środowiska ze związkiem gmin dorzecza
Wisłoki – projekt inwestycyjny.
Działanie uzupełniające U.3: Zmniejszanie
zanieczyszczenia powietrza
1.

1.

Zakup autobusów niskoemisyjnych i/lub
elektrycznych

ZGODNE

ZGODNE

Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020

Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz
infrastruktury otoczenia biznesu wspierających modernizacje
usług publicznych
Wykorzystanie usług kulturalnych dla rozwoju społecznogospodarczego

Jasło przestrzenią dialogu i dobrych
warunków do rozwijania partycypacji
społecznej

Rozpoznawalna marka Jasła w oparciu o
endogenne potencjały
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Działanie podstawowe PRI P.2.
1.

Rozwijanie dialogu z mieszkańcami Jasła

ZGODNE

Działanie podstawowe PRI P.1.
1.

Wdrożenie systemów, narzędzi oraz
rozwiązań organizacyjnych i personalnych
usprawniających zarządzanie Miastem

ZGODNE

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Należy również nadmienić, że w roku bieżącym zakończone zostaną prace nad przygotowaniem
„Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2024 z perspektywą do 2030 roku” oraz
zaktualizowane zostaną 3 Programy:
⇒ Program wspierania rodziny.
⇒ Program przeciwdziałania przemocy.
⇒ Program aktywizacji seniorów.

Prace nad Strategią i programami są na ukończeniu. Efekty prac prowadzonych podczas
przygotowania dokumentów, w tym spotkać ze społecznością lokalną zostały uwzględnione w
przygotowywaniu PRL i PRI.
Kluczowe znaczenie dla kształtowania polityki społeczno-gospodarczej Burmistrza Miasta Jasła na
kolejne lata mają oczywiście dokumenty operacyjne: Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju
Instytucjonalnego przygotowane w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Pogłębiona analiza
problemów rozwojowych miasta, wnikliwe określenie ich przyczyn i skutków, pozwoliło wyznaczyć
główne kierunki rozwoju miasta i niezbędne działania w perspektywie kilku najbliższych lat oraz
zapisać je w projekcie Strategii.
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