
Perspektywy 
rozwoju Powiatu 

Jasielskiego



I. Odbudowa Przemysłu 

1. PKP Cargo

2. Rafineria Jasło  

3. ZPS Gamrat

4. Kronoflooring

5. Uruchomienie nowych terenów pod inwestycje:
• zagospodarowanie m.in. terenów po byłym Gospodarstwie Zespołu Szkół 

w Trzcinicy pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe 



II. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 

1. Wspieranie lokalnego rynku pracy, przedsiębiorczości (zwiększenie
miejsc pracy – zmniejszenie bezrobocia)

2. Finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przez

Powiatowy Urząd Pracy. W 2018r – 16.029.800,00 zł.
3. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Pracy w Jaśle na dzień 31.10.2018r wynosiła – 4.906 osób,

z czego 651 osób było uprawnionych do pobierania zasiłku



II. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 

4.  Stopa bezrobocia na dzień 30.09.2018r 

• na terenie powiatu jasielskiego – 9,4%

• w województwie podkarpackim – 8,5%

• w Polsce – 5,7%



II. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 

5. Stopy bezrobocia w powiatach woj. Podkarpackiego



II. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 

6. Liczba bezrobotnych w gminach powiatu jasielskiego 



III. Ochrona Zdrowia – rozbudowa Szpitala

1. Oddanie do użytku Bloku operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji
Szpitala Specjalistycznego.

Koszt inwestycji, która zapewnia kompleksowa opiekę zdrowotną

22 mln zł



III. Ochrona Zdrowia – rozbudowa Szpitala

2. Modernizacja oddziału chirurgii 



III. Ochrona Zdrowia – rozbudowa Szpitala

3.Rozszerzenie zakresu świadczeń zabiegowych o procedury urologiczne,
realizowane w ramach oddziału chirurgii z pod oddziałem urologiczny

4.Budowa nowego Pawilonu w celu dostosowania infrastruktury szpitala
do kompleksowej opieki psychiatrycznej, poprzez centralizację opieki
stacjonarnej w Oddziale Psychiatrycznym, opieki dziennej
w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i ambulatoryjnej w Poradni Zdrowia
Psychicznego oraz w Poradni Leczenia Uzależnień

5.Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego
(rezonans magnetyczny, cyfrowy aparat RTG

6. Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do przepisów poprzez
budowę lądowiska



IV.  Edukacja młodego pokolenia 

1. Wychowanie patriotyczne młodego pokolenia 
• obchodzenie uroczystości rocznicowych

• tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym

• kształtowanie postaw patriotycznych

• zapoznawanie z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami i instytucjami,
które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania Państwa

• przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa
w życiu społecznym



IV.  Edukacja młodego pokolenia 

• lekcje wychowania patriotycznego

• akademie okolicznościowe

• przeglądy kulturalne

• pomniki 

• rajdy      



IV.  Edukacja

2. Infrastruktura placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego

2.1 Poprawa jakości kształcenia ogólnego i zawodowego w szkołach
ponadgimnazjalnych na terenie powiatu Jasielskiego oraz dostosowanie
infrastruktury edukacyjnej (wyposażenie sal i pracowni dydaktycznych)
do środowiska pracy zawodowej:

• szkolenia, kursy, warsztaty, zajęcia laboratoryjne oraz staże zawodowe
• wyposażenie pracowni grafiki komputerowej, programowania obrabiarek

sterowanych numerycznie, pojazdów samochodowych, montażu i eksploatacji
maszyn oraz urządzeń elektrycznych, budownictwa, architektury i krajobrazu,
geodezji, gastronomiczną, fryzjerską, itp.

• podniesienie kwalifikacji nauczycieli, kompetencji uczniów oraz doposażenie
pracowni w zakresie przedmiotów ogólnych



IV.  Edukacja - Infrastruktura placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego



IV.  Edukacja - Infrastruktura placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego

2.2 Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego:

• Zespołu Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego
(opracowane są już projekty)

• LO w Kołaczycach

• II LO w Jaśle

• budynku ARiMR w Jaśle ul. Słowackiego  
(Projekty do wykonania, dofinansowanie z III Edycji Funduszy Norweskich I 
EOG 2014 - 2021)



IV.  Edukacja - Infrastruktura placówek 
edukacyjnych Powiatu Jasielskiego
2.3. Poprawa infrastruktury sportowej (budowa boisk wielofunkcyjnych przy 
szkołach):
• Zespół Szkół Budowlanych
• Zespół Szkół Nr 3 (Chemik)
• Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych
• I LO W Jaśle
• Zespół Szkół Technicznych
(wniosek na dofinansowanie w/w inwestycji został złożony do Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Oczekujemy na rozstrzygnięcia)

2.4. SOSW – Budowa nowego budynku i sprzedaż „Starego” przy ul. P. Skargi



V. Wspieranie osób niepełnosprawnych 

1. Działania prospołeczne - pomoc społeczna (opieka senioralna), wspieranie 
rodzin zapobieganie marginalizacji osób niepełnosprawnych 

• zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach działalności placówek
opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu jasielskiego

• organizowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego
i prawnego dla rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych i seniorów

• organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, mających na celu podnoszenie ich
kwalifikacji

• udzielanie wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej
• przeprowadzanie diagnozy środowiska lokalnego w zakresie występowania zjawiska

przemocy w rodzinie
• prowadzenie działalności profilaktycznej oraz informacyjno-edukacyjnej (kampanie

społeczne, prelekcje dla szkół, seniorów)



V. Wspieranie osób niepełnosprawnych 



V. Wspieranie osób niepełnosprawnych 

2. Zapobieganie marginalizacji osób niepełnosprawnych 

2.1. PCPR – rehabilitacja społeczna

• dofinansowanie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych

2.2. Powiatowy Urząd Pracy – rehabilitacja zawodowa

• udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, lub wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej przez osoby niepełnosprawne

• doradztwo i pośrednictwo pracy

• dofinansowanie wyposażenia lub adaptacji miejsc pracy osób niepełnosprawnych

• finansowanie staży i szkoleń niepełnosprawnych pracowników

2.3. PFRON - dodatkowa pomoc

• realizacja programu „Aktywny Samorząd” (dofinansowanie zakupu sprzętu
komputerowego, kursu prawa jazdy, opieki dla osoby zależnej, studiów wyższych)



V. Wspieranie osób niepełnosprawnych 

3. Adaptacja budynku internatu przy LO w Kołaczycach na Dom Dziecka 
(dostosowanie do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej – zmniejszenie liczby wychowanków do 14)

3.1. Przeniesienie siedziby Domu Dziecka z Wolicy do Kołaczyc.
3.2. Adaptacja budynku Domu Dziecka w Wolicy na Ośrodek (Dom) dla Seniorów



VI. Zwiększenie dostępności do powiatu 
poprzez poprawę infrastruktury drogowej 

1. Infrastruktura drogowo-kolejowa 

1.1.Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 28 (Kaczorowy – Rondo Solidarności)

1.2.Skomunikowanie przemysłowej strefy Gamrackiej z siecią dróg powiatowych
oraz z drogą krajową nr 73 (budowa łącznika dróg powiatowych nr 1829 R i Nr
1313 R przez teren Gamratu, połączenie strefy Gamratu z nową drogą Nr 73 w
okolicy Wróblowej)



1.3 Rozbudowa Drogi Krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Jasło, wraz z 
budową obwodnic miejscowości Pilzno, Brzostek, Kołaczyce, Jasło



1.4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 – jako fragment drogi 
szybkiego ruchu Jasło – Jedlicze – Krosno - Iskrzynia (węzeł S-19)



1.5 Rozbudowa linii kolejowej nr LK 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica, 
o odcinek Dębica -Jasło 



VI. Zwiększenie dostępności do powiatu 
poprzez poprawę infrastruktury drogowej 

2. Kopalnie kruszywa



VII. Zrównoważony Rozwój Powiatu i Gmin

1. Utworzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie
Jasielskim (ustawa o publicznym transporcie zbiorowym)

2. Przedłużenie ulicy Fabrycznej – wykonanie w miejscowości Roztoki
łącznika od drogi powiatowej nr 1849 R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-
Dobrucowa do ul. Fabrycznej na terenie miasta Jasła, poprzez
wybudowanie nowego mostu na rzece Jasiołce

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze -
Potok wraz z dojazdami

4. Poprawa nawierzchni dróg powiatowych – połączenia z siecią dróg
gminnych

5. Budowa chodników przy drogach powiatowych (w 2018 r wykonano
ponad 8 km chodników)



6. Rozbudowa drogi Powiatowej Nr 1860R Trzcinica -
Jareniówka



VIII. Współpraca Polsko-Słowacka

1. Konferencja międzynarodowa „Czyste Karpaty” 



VIII. Współpraca Polsko-Słowacka

2. Droga Powiatowa Nr 1854R Jasło – Dębowiec -Folusz



VIII. Współpraca Polsko-Słowacka

3. Rozbudowa drogi krajowej Nr 992 (od ronda do ronda)



VIII. Współpraca Polsko-Słowacka

4. Droga Powiatowa Nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki 



VIII. Współpraca Polsko-Słowacka

5. Droga Powiatowa Nr 1909R Krempna - Żydowskie - Grab



IX. Sport i Kultura - Poprawa infrastruktury 

Przebudowa stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Trzcinicy wraz z 
rozbudową obiektów lekkoatletycznych – wartość inwestycji 
5.212.539,00 zł. (projekt zrealizowany)



IX. Sport i Kultura - Poprawa infrastruktury 

Młodzieżowy dom Kultury – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej 
(okres realizacji projektu: IV kw.2018-31.12.2019)



IX. Sport i Kultura - Poprawa infrastruktury 

• budowa Amfiteatru w Foluszu

• budowa parkingów (miejsc) pod turystykę Caravaningową



IX. Sport i Kultura - Organizacja imprez

• międzynarodowy Bieg Beskidnika

• przeglądy zespołów folklorystycznych 

• konkursy, wystawy rękodzielnictwa



X. Ochrona dziedzictwa narodowego

Przekształcenie „Starego Szpitala” w Muzeum Pamięci



Dziękuję za uwagę


