
  

 

SR.061.11.2022                                                                   Jasło, dnia 10.01.2023 r. 

 

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu  
Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 – 2030 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

2023 poz. 40 t. j.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), pkt. 6 załącznika Nr 1 do uchwały Nr LX/527/2022 Rady 

Miejskiej Jasła z 4 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju 

Miasta Jasła na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu strategii, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2022 r. poz. 1699), jak 

również Zarządzenia nr V/225/2022 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 listopada  2022 roku:  

1. Konsultacje były przeprowadzone w dniach od 16 listopada do 31 grudnia 2022 roku.   

2. Konsultacje przeprowadził zespół w składzie:  

a)  Paweł Rzońca – sekretarz Miasta Jasła – przewodniczący zespołu;  

b)  Jadwiga Gancarz – Żebracka - kierownik Wydziału Rewitalizacji i Strategii Urzędu Miasta  

w Jaśle – członek zespołu;  

c) Mateusz Smyka – kierownik Referatu Inicjatyw Społecznych w Generatorze Nauki GEN 

Urzędu Miasta w Jaśle - członek zespołu.  

3. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030 podlegał konsultacjom  
w szczególności: 

a) z mieszkańcami miasta Jasła; 

b) z gminami sąsiednimi tj.: Gminą Jasło, Gminą Tarnowiec, Gminą Dębowiec, Gminą 
Skołyszyn, Gminą Kołaczyce;  

c) z Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki;  

d) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;  

e) z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle.   
 

4. Konsultacje były  prowadzone poprzez : 
 
a) Miejski System Konsultacji Społecznych dostępny pod adresem: 

 https://konsultacje.um.jaslo.pl/, gdzie można było zgłaszać swoje uwagi; 

b) otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 28 listopada 2022r., o godz. 16:00  

w Urzędzie Miasta w Jaśle (I piętro, s.102). 

c) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć listownie na 

https://konsultacje.um.jaslo.pl/,m


 
 

 

adres Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło lub elektronicznie na adres 

mailowy wrsis@um.jaslo.pl 

5. W trakcie trwania konsultacji wpłynęła jedna uwaga w postaci papierowej dotycząca projektu 

Strategii. Uwaga została zawarta i uwzględniona w formularzu konsultacyjnym, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej informacji.  

6. W dalszym toku konsultacji Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

pismem z dnia 22 grudnia 2022 r. znak: RR-I.071.84.2022.EK i Uchwałą Nr 445/9220/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2022 r., rekomenduje 

wprowadzenie uzupełnień do projektu Strategii  Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2030 

dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych 

w Strategii rozwoju województwa-Podkarpackie 2030.  

7. Kolejno, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Rzeszowie pismem z dnia  

9 stycznia 2023 r. znak: RZ.RPP.610.266.2022.MC, poleca w dalszym toku prac nad niniejszym 

projektem uwzględnić zapisy dokumentów planistycznych dotyczących zarządzania  

i gospodarowania wodami oraz obszarów szczególnie zagrożonych powodzią.  

 

 

 

 

Podpisy członków Zespołu: 

 

1. (-)  Paweł Rzońca 

2. (-)  Jadwiga Gancarz-Żebracka 

3. (-)  Mateusz Smyka 

 

 

                                      Ryszard Pabian 

                                       (-) 

                                          Burmistrz Miasta Jasła 
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