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I. Wstęp
Głównym celem opracowania niniejszego raportu jest przedstawienie w ocenie Zarządu Powiatu
niezbędnych informacji do uzyskania obiektywnej wiedzy ogólnej o sytuacji Powiatu Jasielskiego.
W raporcie starano się przedstawić wszystkie istotne zagadnienia obrazujące szeroką problematykę
spraw, którymi zajmował się Zarząd Powiatu. Raport o stanie powiatu za 2019 r. powstał przy
współpracy z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, a treść opracowanego raportu
zatwierdził Zarząd Powiatu Jasielskiego.
Raport stanowi podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Jaśle w roku kalendarzowym 2019 r.
i zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów, strategii i uchwał rady powiatu,
uwzględniające różnorakie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania.
11 stycznia 2018 roku Sejm RP przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(DZ.U. z 2018r.poz.130), której głównym celem było zwiększenie wpływu obywateli na kształtowanie
i funkcjonowanie oraz wybór władz samorządowych. Miedzy innymi w ustawie z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (DZ.U. z 2019 r. poz. 511), wprowadzono Art. 30 a, wg
którego organ wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego (w tym przypadku Zarząd
Powiatu) ma obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu (w tym przypadku Radzie Powiatu)
co roku, do dnia 31 maja Raportu o stanie powiatu.
Raport zostanie rozpatrywany przez Radę Powiatu podczas sesji, na której podejmowana będzie
uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium.
Nad przedstawionym Raportem o stanie powiatu zostanie przeprowadzona debata, w której mają
prawo uczestniczyć i zabierać głos mieszkańcy. W przypadku powiatu jasielskiego w debacie nad
raportem może zabrać glos 15 mieszkańców, którzy - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na
który została zwołana sesja, podczas której zostanie rozpatrywany Raport o stanie powiatu - złożą
Przewodniczącemu Rady Powiatu pisemne zgłoszenie poparte podpisami, w ilości co najmniej 300
osób.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu przeprowadza glosowanie
i bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady podejmuje uchwałę w sprawie
udzielenia zarządowi wotum zaufania.

II. Ogólna charakterystyka powiatu
1. Podstawy funkcjonowania powiatu
Powiat jasielski jest lokalną wspólnotą samorządową tworzoną przez następujących 10 jednostek
administracyjnych: miasta Jasła - będącego siedzibą powiatu, miasta i gminy Kołaczyce oraz gmin
Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec. Powiat
wykonuje zadania publiczne określone ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
oraz innymi aktami prawnymi. Zadania te mają charakter ponadgminny i dotyczą między innymi:
edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury,
turystyki, geodezji, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska, rolnictwa,
leśnictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej
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i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta
i pomocy prawnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Powiat jasielski w celu realizacji zadań, które wykraczają poza jego obszar lub są za duże dla
pojedynczego powiatu, nawiązuje również współpracę z innymi samorządami i instytucjami
w regionie. Szczególnie ważna jest współpraca w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej
powiatu, w ramach której realizowane są wspólne projekty drogowe (np. z powiatem krośnieńskim,
gorlickim i partnerami słowackimi), czy podejmowane działania projektowe w zakresie
drogownictwa i kolejnictwa (z Krosnem, powiatem krośnieńskim i gorlickim), turystyki (powiat
gorlicki) i lobbingowe związane z budową nowych dróg.
Do zadań publicznych powiatu, które nie mogą naruszać zakresu działania gmin, należy również
zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży.
2. Położenie geograficzne
Powiat jasielski położony jest w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, przy
granicy polsko-słowackiej. Od zachodu graniczy z województwem małopolskim (powiaty gorlicki
i tarnowski), od północy z powiatami: dębickim i strzyżowskim, natomiast od wschodu z powiatem
krośnieńskim. Powiat jasielski jest powiatem przygranicznym - od południa sąsiaduje ze słowackimi
okresami (powiatami) Svidnik i Bardejov. Powiat jasielski cechuje różnorodność krajobrazu.
Obejmuje część Pogórza Ciężkowickiego i Strzyżowskiego, Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, Pogórza
Jasielskiego i Beskidu Niskiego na obszarze którego rozciąga się Magurski Park Narodowy. To jeden
z najbardziej uroczych zakątków Polski, wciąż czekający na odkrycie. Niezamieszkane obecnie tereny
o bogatej historii, związane kulturowo z Polską, Węgrami, ludnością słowacką oraz łemkowską,
stanowią fascynujące tło bogatej, wtórnie zdziczałej przyrody, której walory doceniono tworząc tu
w 1995 park narodowy.
Powiat jasielski oraz miasto Jasło leżą na dwóch ciągach komunikacyjnych; Wschód-Zachód, (ŚląskKraków-Bieszczady), Północ-Południe (Kielce-Tarnów-Barwinek) oraz na potencjalnym szlaku
turystycznym w kierunku przejścia granicznego w Ożennej. Jasło stanowi ważny węzeł transportu
z zapleczem transportu kolejowego i samochodowego. Powierzchnia powiatu wynosi 831 km2 .
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3. Demografia powiatu (dane na koniec I-półrocza 2019 r)

Ludność powiatu wg miejsc zamieszkania (w tyś.)
Lp.

Jednostka
terytorialna

1.

Powiat
Jasielski
Porównanie w/w
wartości do roku
2018

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

w
miastach
17.478

na wsi

razem

w
miastach

na wsi

razem

w
miastach

na wsi

razem

38.447

55.925

18.994

38.811

57.805

36.472

77.258

113.730

- 156

+ 42

-114

-137

-34

-171

-293

+8

-285

Migracje wewnętrzne i zagraniczne osób

Lp.

Rodzaj migracji

Napływ/imigracja Odpływ/emigracja Saldo migracji

1.

Migracje wewnętrzne na pobyt
stały
Migracje zagraniczne na pobyt stały

422

592

- 170

19

3

+16

2.

Powiat jasielski zamieszkuje łącznie 113.730 tys. mieszkańców, w tym 57.805 kobiet i 55.925
mężczyzn. W porównaniu do roku 2018 liczba mieszkańców powiatu uległa zmniejszeniu o 285
osób. W przeważającej mierze ludność powiatu jasielskiego to mieszkańcy wsi, w których
7

zamieszkuje 77.258 osób, co stanowi prawie 68 % ogólnej liczby mieszkańców powiatu.
W porównaniu do 2018 roku, w którym przyrost naturalny wyniósł 24 osoby (562 urodzeń i 538
zgonów), w 2019 roku nastąpił ubytek naturalny (dane na koniec I półrocza 2019), w ilości 78 osób
(484 urodzenia i 562 zgony).
Łącznie w powiecie znajduje się 115 miejscowości. Gęstość zaludnienia wynosi 137 osób/km2 i od
lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Jest to dziewiąta pozycja pod względem gęstości
zaludnienia w województwie. Ludność powiatu stanowi ok. 5,4 % ludności województwa.
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III. Realizacja uchwał Rady Powiatu
Wykaz Uchwał podjętych przez Radę Powiatu w 2019 r.

Nr uchwały

Data
przyjęcia

1.

V/18/2019

11.01.2019 r.

2.

V/19/2019

11.01.2019 r.

3.

V/20/2019

11.01.2019 r.

4.

V/21/2019

11.01.2019 r.

5.

V/22/2019

11.01.2019 r.

6.

V/23/2019

11.01.2019 r.

7.

V/24/2019

11.01.2019 r.

8.

VI/25/2019

17.01.2019 r.

9.

VI/26/2019

17.01.2019 r.

Lp.

Tytuł uchwały w sprawie

Sposób realizacji Uchwały

wyboru Wicestarosty Jasielskiego.

Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Organizacji i Kadr oraz
Biura Rady Powiatu w Jaśle.
przyjęcia rezygnacji z funkcji Etatowego Członka Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle.
Zarządu Powiatu w Jaśle.
Wyboru Etatowego Członka Zarządu Powiatu
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Organizacji i Kadr oraz
w Jaśle.
Biura Rady Powiatu w Jaśle.
przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle.
Powiatu w Jaśle.
wyboru Członka Zarządu Powiatu w Jaśle.
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Organizacji i Kadr oraz
Biura Rady Powiatu w Jaśle.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle.
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle.
Na podstawie podjętej Uchwały wprowadzono zmiany dotyczące składu
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle.
osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Na podstawie podjętej Uchwały zaktualizowano składy osobowe komisji
Rady Powiatu w Jaśle.
stałych Rady Powiatu.
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zgoda Rady Powiatu w Jaśle na udzielenie pomocy finansowej dla
Podkarpackiego na realizację zadania
Województwa Podkarpackiego skutkująca wprowadzeniem do budżetu
publicznego.
Powiatu Jasielskiego na 2019 rok zadania inwestycyjnego pn. Pomoc
finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa
nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”
uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo- Księgowego
2019 r.
oraz do jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa, których uchwała
budżetowa dotyczy.
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10.

VI/27/2019

17.01.2019 r.

11.

VI/28/2019

17.01.2019 r.

12.

VI/29/2019

17.01.2019 r.

13.

VI/30/2019

17.01.2019 r.

14.

VI/31/2019

17.01.2019 r.

15.

VI/32/2019

17.01.2019 r.

16.

VII/33/2019

06.02.2019 r.

17.

VII/34/2019

06.02.2019 r.

18.

VII/35/2019

06.02.2019 r.

19.

VII/36/2019

06.02.2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo- Księgowego.
Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
uchwalenie planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziałów Starostwa Powiatowego
2019 r.
w Jaśle oraz jednostek Organizacyjnych, w celu przygotowania
dokumentów.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Uchwałę skierowano do Wydziału Organizacji i Kadr. Podjęta Uchwała
Statutu Powiatu Jasielskiego.
pozwoliła na dostosowanie działalności Powiatu Jasielskiego do nowych
zapisów Ustawy o samorządzie powiatowym.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw
Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
Społecznych oraz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle celem stosowania.
powierzenia reprezentowania Powiatu
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Komunikacji i Transportu.
Jasielskiego w zgromadzeniu Powiatowo –
Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie
Jasielskim.
ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego.
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Organizacji i Kadr. Na
podstawie podjętej uchwały wypłacane jest wynagrodzenie Staroście
Jasielskiemu.
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego Uchwałę przekazano do realizacji Wydziału Finansowo –Księgowego oraz
na 2019 r.
do jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa, których uchwała
dotyczy.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo- Księgowego.
Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej Umowa o przyznaniu pomocy w ramach PROW, zawarta w dniu
realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu 14.02.2019 r.
pn. „Scalanie gruntów wsi Umieszcz gm.
Tarnowiec na obszarze 416,59ha”,
dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej Umowa o przyznaniu pomocy w ramach PROW, zawarta w dniu
realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu 14.02.2019 r.
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20.

VII/37/2019

06.02.2019 r.

21.

VII/38/2019

06.02.2019 r.

22.

VII/39/2019

06.02.2019 r.

23.

VII/40/2019

06.02.2019 r.

24.

VIII/41/2019

11.03.2019 r.

25.

VIII/42/2019

11.03.2019 r.

26.

VIII/43/2019

11.03.2019 r.

pn. „Scalanie gruntów wsi Czeluśnica gm.
Tarnowiec na obszarze 311,77ha”,
dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej
realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu
pn. „Scalanie gruntów wsi Gąsówka gm.
Tarnowiec na obszarze 192,37ha”,
dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady
Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Umowa o przyznaniu pomocy w ramach PROW zawarta w dniu
14.02.2019 r.

Uchwałę aktualizującą skład osobowy
Rady Społecznej Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle przekazano do realizacji do Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Uchwałę przekazano do realizacji do Szpitala Specjalistycznego
Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
w Jaśle.
zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle. Na
Powiatu w Jaśle na 2019 rok.
podstawie podjętej Uchwały Komisje Stałe Rady Powiatu w Jaśle
zajmowały się bieżącą działalnością Powiatu oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu.
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego Uchwałę przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego oraz
na 2019 r.
do jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa, których Uchwała
budżetowa dotyczy.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo- Księgowego.
Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Organizacji i Kadr oraz
zobowiązania na pokrycie kosztów związanych Wydziału Finansowo – Księgowego
z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa
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27.

VIII/44/2019

11.03.2019 r.

28.

VIII/45/2019

11.03.2019 r.

29.

VIII/46/2019

11.03.2019 r.

30.

VIII/47/2019

11.03.2019 r.

Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek
organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.
ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw
w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Społecznych. Uaktualniony rozkład pracy aptek został podany do
Jasielskiego.
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Powiatu Jasielskiego
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu W związku z wejściem przepisów RODO i ochroną danych osobowych,
przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte
zmieniony został formularz wniosku (stanowiący załącznik do Uchwały),
wyniki sportowe.
który został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego
i był następnie wykorzystywany przy składaniu wniosków o przyznanie
nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania Na podstawie niniejszej Uchwały zawarto w dniu 20.03.2019 r. umowę nr
własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa 73/2019 w sprawie powierzenia przez Powiat Jasielski do Gminy
drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec Tarnowiec realizacji w 2019 roku zadania pn. „Przebudowa drogi
– Jedlicze – Potok, polegającego na budowie powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok, polegająca
chodnika w km 4 + 230 – 4 + 325 w m. Tarnowiec”. na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miejscowości Tarnowiec”,
celem wykonania robót budowlanych.
zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie Wykonanie Uchwały Nr VIII/47/2019 z dnia 11 marca 2019 r. zmienionej
przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy Uchwałą Nr XVI/120/2019 z dnia 30 września 2019 r. polegało na realizacji
w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez w powiecie jasielskim (IV)”. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2019 r.
pracy w powiecie jasielskim (IV)”.
do 31 grudnia 2020 r. Wartość projektu wynosi 5 413 280,00 zł i zakłada
objęcie wsparciem 514 osób bezrobotnych polegającym na: organizacji
prac interwencyjnych dla 66 osób bezrobotnych, przyznaniu bonu na
zasiedlenie dla 75 osób bezrobotnych, organizacji staży dla 209 osób
bezrobotnych, przyznaniu jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej dla 83 osób bezrobotnych, wyposażeniu lub doposażeniu
stanowiska pracy dla 81 osób bezrobotnych. W związku z tym, że projekt
jest nadal realizowany, na koniec 2019 roku wykonanie ww. projektu
przedstawiało się w następujący sposób: wydatkowana kwota 3 556
277,00 zł, prace interwencyjne zorganizowane zostały dla 46 osób
bezrobotnych, bon na zasiedlenie przyznano 45 osobom bezrobotnym,
staż zorganizowano dla 142 osób bezrobotnych, jednorazowe środki na
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podjęcie działalności gospodarczej przyznano 58 osobom bezrobotnym,
wyposażono lub doposażono stanowiska pracy dla 56 osób bezrobotnych.

31.

VIII/48/2019

11.03.2019 r.

32.

VIII/49/2019

11.03.2019 r.

33.

VIII/50/2019

11.03.2019 r.

34.

VIII/51/2019

11.03.2019 r.

35.

VIII/52/2019

11.03.2019 r.

36.

IX/53/2019

21.03.2019 r.

37.

IX/54/2019

21.03.2019 r.

zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie
przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy
w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą:
„Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających
bez pracy w powiecie jasielskim (V)”.

Realizacja projektu obejmowała okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. Wartość projektu 2.238 984,00 zł. Wsparcie w ramach projektu
otrzymało 112 osób bezrobotnych w postaci: przyznania jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej osób bezrobotnych,
refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 77 osoby bezrobotne.
Projekt został zrealizowany w całości (100%).
przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu Podjęcie Uchwały dało możliwość realizacji programu w 2019 roku.
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób W wyniku braku chętnych program nie został zrealizowany.
stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019”.
określenia zadań, na które przeznacza się środki Realizując uchwałę Nr VIII/50/2019 zmienioną uchwałą Nr.
PFRON na realizację zadań w 2019 roku, z zakresu XVIII/137/2019 z dnia 30 października 2019 r., przyznano 5 osobom
rehabilitacji społecznej i zawodowej.
niepełnosprawnym środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w ogólnej kwocie 147.200 zł. Ponadto dokonano zwrotu poniesionych
kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
w kwocie 30.000 zł.
określenia liczby członków Rady Społecznej Uchwałę ustanawiającą 7 członków Rady Społecznej Szpitala
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, będących Specjalistycznego w Jaśle przekazano do Szpitala Specjalistycznego
przedstawicielami organu tworzącego.
w Jaśle, celem jej realizacji w przypadku zwoływania posiedzeń Rady.
powołania Rady Społecznej Szpitala
Uchwałę przekazano do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, celem jej
Specjalistycznego w Jaśle.
realizacji w przypadku zwoływania posiedzeń Rady Społecznej Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle.
powołania komisji do przeprowadzenia
Uchwałę przekazano do Wydziału Organizacji i Kadr. Na podstawie
postępowania konkursowego na stanowisko podjętej uchwały, powołana komisja konkursowa przeprowadziła
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle.
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego Uchwałę przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego oraz
na 2019 r.
do jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa, których Uchwała
budżetowa dotyczy.
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38.

IX/55/2019

21.03.2019 r.

39.

IX/56/2019

21.03.2019 r.

40.

XI/57/2019

10.04.2019 r.

41.

XI/58/2019

10.04.2019 r.

42.

XI/59/2019

10.04.2019 r.

43.

XII/60/2019

23.05.2019 r.

44.

XII/61/2019

23.05.2019 r.

45.

XII/62/2019

23.05.2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo-Księgowego.
Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle. Na
Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r.
podstawie podjętej Uchwały Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Jaśle
prowadziła kontrole w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz
jednostkach organizacyjnych Powiatu.
zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego Uchwałę przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego oraz
na 2019 rok.
do jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa, których Uchwała
budżetowa dotyczy.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027.
zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego.

Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo-Księgowego.
Niniejsza Uchwała zmieniła Uchwałę Nr VI/25/2019 Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 17.01.2019 r. w zakresie zwiększenia wysokości pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego do kwoty
2.150.000,00 zł.

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego Uchwałę przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego oraz
na 2019 r.
do jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa, których Uchwała
budżetowa dotyczy.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Uchwałę przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego oraz
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
obrotowy 2018.
ustalenia planu sieci publicznych szkół
Od dnia 1 września 2019 r. rady powiatu, są zobligowane do ustalenia
ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających
planu sieci szkół odpowiednio na terenie gminy lub powiatu w drodze
siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego od dnia uchwały. Przepisami ustawy z 22.11.2018 r. – o zmianie ustawy – Prawo
1 września 2019 r.
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
dokonano zmian w zakresie ustalania planu sieci szkół.
Od 1 września 2019 r. w polskim systemie oświaty przestały funkcjonować
już szkoły ponadgimnazjalne (dotychczasowe licea ogólnokształcące
i dotychczasowe technika przekształciły się z mocy prawa odpowiednio
w czteroletnie licea ogólnokształcące i pięcioletnie technika.
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46.

XII/63/2019

23.05.2019 r.

47.

XII/64/2019

23.05.2019 r.

48.

XII/65/2019

23.05.2019 r.

49.

XII/66/2019

23.05.2019 r.

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego
W związku z reformą systemu oświaty i wejściem w życie nowych
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława przepisów oświatowych oraz realizując art. 146 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy
Leszczyńskiego w Jaśle.
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), organ prowadzący placówki
oświatowe zobowiązany został do stwierdzenia przekształcenia
trzyletnich liceów ogólnokształcących, w czteroletnie licea
ogólnokształcące.
Od 1 września 2019r. I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle zostało
przekształcone w czteroletnie liceum.
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego
W związku z reformą systemu oświaty i wejściem w życie nowych
II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk
przepisów oświatowych oraz realizując art. 146 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy
J. Modrzejewskiego w Jaśle.
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), organ prowadzący placówki
oświatowe zobowiązany został do stwierdzenia przekształcenia
trzyletnich liceów ogólnokształcących, w czteroletnie licea
ogólnokształcące.
Od 1 września 2019 r. II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle zostało
przekształcone w czteroletnie liceum.
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego
W związku z reformą systemu oświaty i wejściem w życie nowych
IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami przepisów oświatowych oraz realizując art. 146 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle,
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle. oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), organ prowadzący placówki
oświatowe zobowiązany został do stwierdzenia przekształcenia
trzyletnich liceów ogólnokształcących, w czteroletnie licea
ogólnokształcące.
Od 1 września 2019 r. IV Liceum Ogólnokształcące w Jaśle zostało
przekształcone w czteroletnie liceum.
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum W związku z reformą systemu oświaty i wejściem w życie nowych
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – przepisów oświatowych oraz realizując art. 146 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy
Curie w Kołaczycach.
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), organ prowadzący placówki
oświatowe zobowiązany został do stwierdzenia przekształcenia
trzyletnich liceów ogólnokształcących, w czteroletnie licea
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stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaśle,
wchodzących w skład Zespołu Szkół
Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.
50.

51.

52.

53.

XII/67/2019

XII/68/2019

XII/69/2019

XII/70/2019

23.05.2019 r.

23.05.2019 r.

23.05.2019 r.

23.05.2019 r.

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego
Technikum Nr 1 w Jaśle, wchodzących w skład
Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów
Września w Jaśle.

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego
Technikum Nr 2 w Jaśle im. Generała Józefa
Hallera, w Jaśle wchodzących w skład Zespołu
Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego
Technikum Nr 3 w Jaśle, wchodzących w skład
Zespołu Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego
w Jaśle.

ogólnokształcące.
Od 1 września 2019 r. Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zostało
przekształcone w czteroletnie liceum.
W związku z reformą systemu oświaty i wejściem w życie nowych
przepisów oświatowych oraz realizując art. 146 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), organ prowadzący placówki
oświatowe zobowiązany został do stwierdzenia przekształcenia
trzyletnich liceów ogólnokształcących, w czteroletnie licea
ogólnokształcące.
Od 1 września 2019 r. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jaśle
zostało przekształcone w czteroletnie liceum.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.
60 ze zm.) dokonały zmiany typów szkół oraz cyklu kształcenia
dotychczasowych ponadgimnazjalnych czteroletnich techników. Zgodnie
z art. 152 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 wymienionej ustawy, z dniem 1 września
2019 r. w systemie oświaty zaczęły funkcjonować pięcioletnie
ponadpodstawowe technika, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. b,
ustawy - Prawo oświatowe. Z dniem 1 września 2019 r. Technikum Nr 1
zostało przekształcone w ponadpodstawowe pięcioletnie technikum.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.
60 ze zm.) dokonały zmiany typów szkół oraz cyklu kształcenia
dotychczasowych ponadgimnazjalnych czteroletnich techników. Zgodnie
z art. 152 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 wymienionej ustawy, z dniem 1 września
2019 r. w systemie oświaty zaczęły funkcjonować pięcioletnie
ponadpodstawowe technika, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b,
ustawy - Prawo oświatowe. Z dniem 1 września 2019 r. Technikum Nr 2
zostało przekształcone w ponadpodstawowe pięcioletnie technikum.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.
60 ze zm.) dokonały zmiany typów szkół oraz cyklu kształcenia
dotychczasowych ponadgimnazjalnych czteroletnich techników. Zgodnie
z art. 152 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 wymienionej ustawy, z dniem 1 września
2019 r. w systemie oświaty zaczęły funkcjonować pięcioletnie
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54.

55.

XII/71/2019

XII/72/2019

23.05.2019 r.

23.05.2019 r.

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego
Technikum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana Pawła II w Jaśle, wchodzących w skład
Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego
Technikum Nr 5 w Jaśle, wchodzących w skład
Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Jaśle.

stwierdzenia przekształcenia Centrum
Kształcenia Praktycznego w Jaśle, w Centrum
Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle w Jaśle.

56.

XII/73/2019

23.05.2019 r.

57.

XII/74/2019

23.05.2019 r.

stwierdzenia przekształcenia Ośrodka
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ponadpodstawowe technika, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b,
ustawy - Prawo oświatowe. Z dniem 1 września 2019 r. Technikum Nr 3
zostało przekształcone w ponadpodstawowe pięcioletnie technikum.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.
60 ze zm.) dokonały zmiany typów szkół oraz cyklu kształcenia
dotychczasowych ponadgimnazjalnych czteroletnich techników. Zgodnie
z art. 152 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 wymienionej ustawy, z dniem 1 września
2019 r. w systemie oświaty zaczęły funkcjonować pięcioletnie
ponadpodstawowe technika, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy – Prawo oświatowe. Z dniem 1 września 2019 r. Technikum Nr 4
zostało przekształcone w ponadpodstawowe pięcioletnie technikum.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.
60 ze zm.) dokonały zmiany typów szkół oraz cyklu kształcenia
dotychczasowych ponadgimnazjalnych czteroletnich techników. Zgodnie
z art. 152 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 wymienionej ustawy, z dniem 1 września
2019 r. w systemie oświaty zaczęły funkcjonować pięcioletnie
ponadpodstawowe technika, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy – Prawo oświatowe. Z dniem 1 września 2019 r. Technikum Nr 5
zostało przekształcone w ponadpodstawowe pięcioletnie technikum.
Powiat Jasielski, jako organ prowadzący zgodnie ustawą z dnia 22
listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw został zobowiązany w drodze
uchwały do przekształcenia obecnie istniejącego Centrum Kształcenia
Praktycznego w Jaśle, w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle.
W wyżej wymienionym przypadku nie dochodzi do likwidacji istniejącej
placówki, ale do zmiany jej formy organizacyjnej w rozumieniu aktualnych
przepisów prawa. Struktura organizacyjna placówki oraz jej siedziba
pozostaje bez zmian. Uchwała stanowi jednocześnie akt założycielski
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle, w rozumieniu przepisów
prawa oświatowego.
Powiat Jasielski, jako organ prowadzący zgodnie ustawą z dnia 22
listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw, został zobowiązany w drodze
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58.

XII/75/2019

23.05.2019 r.

59.

XII/76/2019

23.05.2019 r.

60.

XII/77/2019

23.05.2019 r.

61.

XII/78/2019

23.05.2019 r.

w Jaśle, w Centrum Kształcenia Zawodowego uchwały do przekształcenia obecnie istniejącego Ośrodka Dokształcania
Nr 2 w Jaśle.
i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, w Centrum Kształcenia
Zawodowego Nr 2 w Jaśle. W wyżej wymienionym przypadku nie dochodzi
do likwidacji istniejącej placówki, ale do zmiany jej formy organizacyjnej
w rozumieniu aktualnych przepisów prawa. Struktura organizacyjna
placówki
oraz
jej
siedziba pozostaje bez zmian.
Uchwała stanowi jednocześnie akt założycielski Centrum Kształcenia
Zawodowego Nr 2 w Jaśle w rozumieniu przepisów prawa oświatowego.
włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji
Ze względu na zmiany w Prawie Oświatowym uchwała bezprzedmiotowa.
Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.
ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach
kierownicze w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania od obowiązku
prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad realizacji tych zajęć podjęta na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 Karty
zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć. Nauczyciela jest dostosowana do aktualnego i prognozowanego stanu
szkół i placówek funkcjonujących w Powiecie Jasielskim i uwzględnia przy
poszczególnych rozwiązaniach typ i wielkość szkoły lub placówki oraz
zwiększenie zadań na poszczególnych stanowiskach.
Od 1 września 2019 r. została wprowadzona do realizacji w szkołach
i placówkach oświatowych.
zmieniająca uchwałę Nr XXX/205/05 Rady
Postanowienia statutu są wyrazem dostosowania do stanu
Powiatu w Jaśle, z dnia 2 czerwca 2005r.,
infrastrukturalnego oraz znowelizowanych przepisów prawa
w sprawie nadania statutów szkolnym
oświatowego. Schronisko w Bursie Międzyszkolnej zostało włączone
schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, co wymaga
Powiat Jasielski.
dostosowania statutu do aktualnego stanu. Uchwała została
wprowadzona i jest stosowana podczas funkcjonowania schroniska
w miesiącach letnich.
powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania Na mocy nowego porozumienia, Gmina Dębowiec po przejęciu zadania
własnego Powiatu Jasielskiego w zakresie
stała się organem prowadzącym schronisko i będzie otrzymywać
prowadzenia placówki oświatowo –
subwencję na jego funkcjonowanie bezpośrednio od Ministerstwa
wychowawczej.
Edukacji Narodowej z pominięciem powiatu.
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62.

XII/79/2019

23.05.2019 r.

63.

XII/80/2019

23.05.2019 r.

64.

XII/81/2019

23.05.2019 r.

65.

XII/82/2019

23.05.2019 r.

66.

XIII/83/2019

24.06.2019 r.

67.

XIII/84/2019

24.06.2019 r.

68.

XIII/85/2019

24.06.2019 r.

69.

XIII/86/2019

24.06.2019 r.

70.

XIII/87/2019

24.06.2019 r.

wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu
Jasielskiego przez Fundację im. Generała
Pułaskiego, w związku z organizacją XVIII
Krempniańskiej Parady Historycznej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań,
na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na realizację zadań w 2019 roku, z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej.
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Powiatu w Jaśle.
przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia
środków finansowych na realizację projektu pn.
„Rozwój potencjału turystycznego powiatu
jasielskiego i okresu Svidnik”.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok
obrotowy 2018.
uchylająca uchwałę w sprawie włączenia
Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli
w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
w Jaśle.
rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Jasielskiego za 2018 r.
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle
z wykonania budżetu Powiatu za 2018 r.

Informację o podjętej uchwale przekazano Fundacji im. Generała
Pułaskiego. Na podstawie podjętej uchwały Fundacja w celu promocji
Powiatu Jasielskiego użyła herbu Powiatu Jasielskiego na materiałach
promocyjnych związanych z organizacją XVIII Krempniańskiej Parady
Historycznej.
Uchwałę przekazano do realizacji do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Jaśle. Na podstawie podjętej uchwały możliwe było
rozpatrzenie złożonych wniosków o dofinansowanie do sprzętu
rehabilitacyjnego oraz pozwoliło na utworzenie dodatkowego miejsca
pracy.
Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle. Na
podstawie podjętej Uchwały zbierała się i obradowała Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.
Na podstawie podjętej Uchwały podpisana została umowa na realizację
przedmiotowego projektu w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja.
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo – Księgowego
oraz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Ze względu na zmiany w Prawie Oświatowym uchwała stała się
bezprzedmiotowa.
Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle.
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo – Księgowego.

Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo – Księgowego
oraz Biura Rady Powiatu w Jaśle.
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71.

XIII/88/2019

24.06.2019 r.

72.

XIV/89/2019

12.07.2019 r.

73.

XIV/90/2019

12.07.2019 r.

74.

XIV/91/2019

12.07.2019 r.

75.

XIV/92/2019

12.07.2019 r.

76.

XV/93/2019

26.08.2019 r.

77.

XV/94/2019

26.08.2019 r.

78.

XV/95/2019

26.08.2019 r.

zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo – Księgowego
na 2019 rok.
oraz do jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa, których uchwała
budżetowa dotyczy.
uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Uchwała uchylająca Uchwałę Nr VI/25/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17
finansowej dla Województwa Podkarpackiego na stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
realizację zadania publicznego.
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego oraz zmieniającą ją
Uchwałę Nr XI/59/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 kwietnia 2019 r.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok Niniejsza Uchwała upoważnia do wprowadzenia do budżetu Powiatu
zobowiązania finansowego na udzielenie pomocy Jasielskiego na 2020 rok zadania inwestycyjnego pn. Pomoc finansowa dla
finansowej dla Województwa Podkarpackiego na Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi
realizację zadania publicznego.
wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna –
Świątkowa Mała–Grab–Granica Państwa, w m. Jasło wraz z przebudową,
budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń
budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza
w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej,
Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110”, z kwotą planu
2.150.000, 00 zł.
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo – Księgowego.
na 2019 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo – Księgowego.
Powiatu Jasielskiego na lata 2016 — 2027
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo – Księgowego oraz
na 2019 r.
jednostek organizacyjnych, których zmiana dotyczy.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo – Księgowego oraz
Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027
jednostek organizacyjnych, których zmiana dotyczy.
przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia
Na podstawie podjętej Uchwały złożono wniosek o przystąpienie Powiatu
środków finansowych na realizację zadań
Jasielskiego do realizacji w 2020 roku zadań pn.: Rozbudowa
inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg
i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa
Samorządowych.
Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750,
w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj,
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany – Lisów
Remont ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka –
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79.

XV/96/2019

26.08.2019 r.

80.

XV/97/2019

26.08.2019 r.

81.

XV/98/2019

26.08.2019 r.

82.

XV/99/2019

26.08.2019 r.

83.

XV/100/2019 26.08.2019 r.

84.

XV/101/2019 26.08.2019 r.

85.

XV/102/2019 26.08.2019 r.

Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski i zaciągnięcie
zobowiązań finansowych na 2020 rok na realizację ww. zadań.
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zgodnie z niniejszą Uchwałą został podpisany w dniu 25.09.2020 r. Aneks
Podkarpackiego na realizację zadania
nr 1 do Umowy o pomocy finansowej z dnia 06.07.2018 r.
publicznego.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok Niniejsza Uchwała upoważnia do wprowadzenia do budżetu Powiatu
zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy Jasielskiego na 2020 rok zadania inwestycyjnego pn. Pomoc finansowa dla
finansowej dla Województwa Podkarpackiego Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi
na realizację zadania publicznego.
wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna –
Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz
z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli
i urządzeń budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana
Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli,
Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110”, z kwotą
planu 2.150.000, 00 zł.
wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski Umowa darowizny: akt notarialny z dnia 23.09.2019 r. Repertorium A numer
w drodze darowizny nieruchomości położonych 5840/2019.
w miejscowości Cieklin.
rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle. Uchwała
Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego.
została przesłana do skarżącej w dniu 29 sierpnia 2019 roku.
pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło – ul. Szajnochy, Zmiana kategorii dróg 1852R, 1857R, 1858R i 1856R z powiatowej, na gminną
Nr 1857R Jasło – ul. Jagiełły, Nr 1858R Jasło – ul. oraz przekazanie ich do Miasta Jasła.
Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło – ul. Szopena
kategorii dróg powiatowych.
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Zmiana kategorii (dróg) ulic Żniwnej, Towarowej i Hankówka, z gminnej na
Żniwnej, ulicy Towarowej, ulicy Hankówka.
powiatową oraz przejęcie ich przez Powiat Jasielski.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2020- Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Organizacji i Kadr. Uchwała
2021 zobowiązania na pokrycie kosztów zapewnia zabezpieczenie środków Starostwa Powiatowego w Jaśle
związanych z zakupem energii elektrycznej dla i jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego na realizację umowy
Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla
zawartej w wyniku postępowania przetargowego przez MPGK Krosno
jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. Sp. z o.o., na grupowy zakup energii elektrycznej na okres od dnia 1 stycznia
2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
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86.

XV/103/2019 26.08.2019 r.

87.

XV/104/2019 26.08.2019 r.

88.

XV/105/2019 26.08.2019 r.

wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok
zobowiązania na pokrycie kosztów związanych
z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego
w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych
Powiatu Jasielskiego.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
lata 2020-2022 na pokrycie kosztów usług
telefonicznych oraz faksowych w systemie
telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego
w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych
Powiatu Jasielskiego.
ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli praktycznej nauki zawodu we
wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych prowadzonych przez
Powiat Jasielski.

ustalenia odpłatności za zakwaterowanie
wychowanków w Bursie Międzyszkolnej,
w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych
w Jaśle.
89.

XV/106/2019 26.08.2019 r.

Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Organizacji i Kadr. Uchwała
zapewni zabezpieczenie środków na zakup gazu w okresie od 1 stycznia 2020
roku do 31 grudnia 2020 roku dla Starostwa Powiatowego w Jaśle
i jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, w związku z ich udziałem w
przetargu nieograniczonym na wspólny zakup gazu prowadzonym przez
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Organizacji i Kadr. Uchwała
zapewnia zabezpieczenie środków na realizację umowy na świadczenie usług
telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej dla Starostwa
Powiatowego w Jaśle i jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego,
zawartej na okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 października
2022 roku.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287), dodano
do art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d przepis na mocy którego, organ prowadzący szkołę
lub placówkę obowiązany jest określić tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół
i
na
kwalifikacyjnych
kursach
zawodowych,
z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin.
W konsekwencji uchylono w art. 42 ust. 3 lp. 5 zapis określający wymiar 22
godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich
typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Od 1 września 2019 r. nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich
typach szkół posiadają pensum 20 godzinne.
Zgodnie z § 78 ust. 2 pkt 2, ust. 5, ust.8 i ust. 9 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych
placówek
oświatowo-wychowawczych,
młodzieżowych
ośrodków
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków
wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom, w okresie pobierania nauki
poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606) wysokość
opłat za zakwaterowanie, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2,
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90.

XV/107/2019 26.08.2019 r.

91.

XV/108/2019 26.08.2019 r.

92.

XV/109/2019 26.08.2019 r.

93.

XV/110/2019 26.08.2019 r.

94.

XVI/111/201
9

30.09.2019 r.

95.

XVI/112/201
9

30.09.2019 r.

96.
97.
98.

XVI/113/201
9
XVI/114/201
9
XVI/115/201
9

30.09.2019 r.
30.09.2019 r.
30.09.2019 r.

a także termin i sposób ich wnoszenia ustala organ prowadzący bursę. Stawka
opłat za zakwaterowanie została obliczona zgodnie z § 78 ust. 2 pkt. 2 ww.
rozporządzenia i jest stosowana .
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Na podstawie przedmiotowej uchwały uzgodniono na wniosek strony
przystanków komunikacyjnych, których
zasady korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
powiatowych.
Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów.
określenia zasad przyznawania stypendium W związku z przeznaczeniem środków finansowych z budżetu Powiatu
studentom kształcącym się w szkole wyższej Jasielskiego w formie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na
na kierunku lekarskim.
kierunku lekarskim, ustalono zasady przyznawania tego stypendium.
W 2019 r. na podstawie tego regulaminu przyznano stypendia
2 studentom z Powiatu Jasielskiego.
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Uchwałę przekazano do realizacji do Komórki Kontroli Wewnętrznej oraz
Specjalistycznego w Jaśle.
przesłano do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
oceny działalności Szpitala Specjalistycznego Uchwałę przekazano do realizacji do Komórki Kontroli Wewnętrznej oraz
w Jaśle.
przesłano do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Uchwałę przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego oraz do
Jasielskiego na 2019 rok.
jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa, których Uchwała budżetowa
dotyczy.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo-Księgowego.
Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 –
2027.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę
Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle.
Jasielskiego.
Uchwała została przesłana skarżącemu.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Starosty Jasielskiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
w Jaśle.

Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle.
Uchwała została przesłana skarżącemu.
Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle.
Na podstawie podjętej uchwały uaktualniono skład Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.
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99.

100.

101.

XVI/116/201
9

XVI/117/201
9

XVI/118/201
9

30.09.2019 r.

30.09.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad
udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono funkcje
kierownicze w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad
zwalniania z obowiązku realizacji tych zajęć.
w sprawie ustalenia godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na
terenie Powiatu Jasielskiego.
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu
Powiatu Jasielskiego przez Towarzystwo
Sportowe „Pro Familia” w Wojaszówce.

30.09.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu
przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte
wyniki sportowe.
102.

103.

XVI/119/201
9

XVI/120/201
9

30.09.2019 r.

30.09.2019 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat
Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, do
realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób

Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Edukacji. Do uchwały została
wprowadzona pozycja z rozmiarem zniżki dla Dyrektora Powiatowego
Ośrodka Edukacji Nauczycieli.

Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw
Społecznych. Uaktualniony rozkład pracy aptek został podany do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Powiatu
Jasielskiego
W związku z organizacją „XX Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju
Niepodległości w Piłce Siatkowej „Pro Familia Cup 2019", Towarzystwo
Sportowe „ProFamilia” zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na objęcie
przez Starostę patronatem honorowym w/w turnieju oraz na użycie herbu
powiatu jasielskiego. Starosta jasielski objął zawody patronatem
honorowym. Herb Powiatu jasielskiego został użyty na plakatach,
zaproszeniach i folderach związanych z organizacją w/w zawodów.
W związku z dużą ilością zgłaszanych wniosków o nagrody i wyróżnienia dla
sportowców za osiągnięcia sportowe (również) niższej rangi, zachodziła
konieczność zaostrzenia kryteriów przyznawania nagród i wyróżnień dla
sportowców za osiągnięte wyniki sportowe.
W regulaminie m.in. zastrzeżono, że nagrody sportowcom (wyłączono
w nim kategorię weteranów, oldboyów i mastersów), będzie można
przyznawać tylko i wyłącznie za wysokie osiągnięcia sportowe, za które
uznaje się osiągnięcie w danej dyscyplinie sportu co najmniej trzeciego
miejsca na zawodach rangi mistrzostw Polski, akademickich mistrzostw
Polski lub Pucharu Polski.
Na podstawie podjętej uchwały rozpatrywane zostały wnioski składane
w ramach powyższego projektu.
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104.

XVI/121/201
9

105.

XVI/122/201
9

106.

107.

XVI/123/201
9

30.09.2019 r.

30.09.2019 r.

30.09.2019 r.

XVII/124/201
14.10.2019 r.
9

młodych pozostających bez pracy w powiecie
jasielskim (IV)”.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok
2020 zobowiązań na pokrycie kosztów
związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
konserwacją sygnalizacji świetlnej, usługami
internetowymi oraz zakupem paliwa do środków
transportowych Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle.
w sprawie pozbawienia dróg Nr 1831R Skołyszyn
- Lisów, Nr 1834R droga przez wieś Lipnica Górna,
Nr 1862R Skołyszyn - dojazd do stacji kolejowej
w Skołyszynie, kategorii dróg powiatowych.
w sprawie nadania kategorii dróg powiatowych
drogom Nr 113670R Przysieki – Zawodzie – Pusta
Wola, Nr 113668R Pusta Wola – Przysieki –
Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie K.
Pawluś w kierunku Rzepy – Siedliska Sławęcińskie
Równie – Przysieki.
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
zadań inwestycyjnych oraz zaciągnięcie
zobowiązań finansowych na ich realizację.

Na podstawie podjętej Uchwały zabezpieczone zostały środki finansowe na
pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem jednostki do sezonu
zimowego. Środki finansowe są wydatkowane w 2020 roku.

Zmiana kategorii dróg 1831R, 1834R, 1862R z powiatowej na gminną.
Powyższe drogi zostały przejęte przez Gminę Skołyszyn.

Zmiana kategorii dróg 113670R, 113668R i 113667R, z gminnej na
powiatową. Powyższe drogi zostały przejęte przez Powiat Jasielski.

Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do realizacji zadania
pn. „Budowa dróg i mostów powiatowych” poprzez dwa zadania:
1. „Budowa mostu na rzece Jasiołce, łączącego osiedla Sobniów
i Hankówka w Jaśle”;
2. „Budowa mostu na rzece Ropie, w miejscowości Przysieki”
i zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych do kwoty
200.000,00 zł., na zlecenie opracowania dokumentacji technicznoprojektowej.
Na opracowanie dokumentacji w ramach zadania „Budowa mostu na rzece
Jasiołce, łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle” podpisano
w dniu 18.02.2020 r. umowę nr 58/Wb/2020.
Na opracowanie dokumentacji w ramach zadania „Budowa mostu na rzece
Ropie w miejscowości Przysieki”, podpisano w dniu 27.11.2019 r. umowę nr
352/Wb/2019.
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108.

XVII/125/201
14.10.2019 r.
9

109.

XVII/126/201
14.10.2019 r.
9

110.

XVII/127/201
14.10.2019 r.
9

111.

XVII/128/201
14.10.2019 r.
9

112.

XVII/129/201
14.10.2019 r.
9

113.

XVII/130/201
14.10.2019 r.
9

114.

XVII/131/201
14.10.2019 r.
9

zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego Uchwałę przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego oraz do
na 2019 rok.
jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa, których Uchwała budżetowa
dotyczy.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo- Księgowego.
Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań Środki będą wydatkowane w 2020 roku w formie dotacji celowej Gminie:
finansowych na 2020 rok, w celu zimowego Tarnowiec, Jasło, Osiek Jasielski, Dębowiec, Skołyszyn, Krempna i Brzyska.
utrzymania dróg powiatowych i/lub chodników
w ciągu tych dróg dla Gmin: Tarnowiec, Jasło,
Osiek Jasielski, Dębowiec, Skołyszyn, Krempna
i Brzyska.
powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania Zawarto Porozumienie nr 80/2019 w dniu 29.10.2019 r. i pozytywnie
publicznego w zakresie zimowego utrzymania rozliczono I transze przekazanej dotacji.
dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg,
położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
powierzenia Gminie Jasło realizacji zadania Zawarto Porozumienie nr 82/2019 w dniu 29.10.2019 r. i pozytywnie
publicznego w zakresie zimowego utrzymania rozliczono I transze przekazanej dotacji.
chodników w ciągu dróg powiatowych
położonych na terenie Gminy Jasło.
powierzenia Gminie Osiek Jasielski realizacji Zawarto Porozumienie nr 83/2019 w dniu 07.11.2019 r. i pozytywnie
zadania publicznego w zakresie zimowego rozliczono I transze przekazanej dotacji.
utrzymania drogi powiatowej Nr 1894R
Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski
i chodników w ciągu dróg powiatowych,
położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski.
powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania Zawarto Porozumienie nr 81/2019 w dniu 29.10.2019 r. i pozytywnie
publicznego w zakresie zimowego utrzymania rozliczono I transze przekazanej dotacji.
chodników w ciągu dróg powiatowych
położonych na terenie Gminy Dębowiec
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115.

XVII/132/201
14.10.2019 r.
9

116.

XVII/133/201
14.10.2019 r.
9

117.

XVII/134/201
14.10.2019 r.
9

118.

XVIII/135/20
19

30.10.2019 r.

119.

XVIII/136/20
19

30.10.2019 r.

120.

XVIII/137/20
19

30.10.2019 r.

121.

XVIII/138/20
19

30.10.2019 r.

sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji
zadania publicznego w zakresie zimowego
utrzymania chodników wciągu dróg
powiatowych położonych na terenie Gminy
Skołyszyn.
powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania
publicznego w zakresie zimowego utrzymania
chodników w ciągu dróg powiatowych
położonych na terenie Gminy Krempna.
powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania
publicznego w zakresie zimowego utrzymania
chodników w ciągu dróg powiatowych
położonych na terenie Gminy Brzyska.
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2019 rok.
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu
nieruchomości.

Zawarto Porozumienie nr 92/2019 w dniu 26.11.2019 r. i pozytywnie
rozliczono I transze przekazanej dotacji.

Zawarto Porozumienie nr 85/2019 w dniu 07.11.2019 r. i pozytywnie
rozliczono I transze przekazanej dotacji.

Zawarto Porozumienie nr 84/2019 w dniu 07.11.2019 r. i pozytywnie
rozliczono I transze przekazanej dotacji.

Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo – Księgowego oraz
jednostek organizacyjnych, których zmiana dotyczy.
Udzielenie przez Zarząd Powiatu, na rzecz Domu Pomocy Społecznej
w Foluszu bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
w miejscowości Folusz – Decyzja Zarządu Powiatu w Jaśle znak:
GN-II.6844.2.3.209, z dnia 29.11.2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, Uchwałę przekazano do realizacji do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
na które przeznacza się środki Państwowego w Jaśle. Podjęcie uchwały umożliwi rozdysponowanie środków na zadania
Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację określone w uchwale, na które złożone zostały wnioski.
zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej.
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Na podstawie niniejszej uchwały wszczęto w dniu 05.12.2019 r.
zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
zobowiązania finansowego na jego realizację. budowlanych, obejmujących przebudowę istniejącego budynku
gospodarczego w m. Folusz, w ramach zadania pn. „Rozwój potencjału
turystycznego Powiatu Jasielskiego” – stan surowy zamknięty. W wyniku
postępowania wyłoniono wykonawcę i w dniu 16.01.2020 r. podpisano
umowę na roboty budowlane nr 20/Wb/2020.
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122.
123.

XVIII/139/20
19
XVIII/141/20
19

30.10.2019 r.
30.10.2019 r.

124.

XVIII/142/20
19

30.10.2019 r.

125.

XVIII/143/20
19

30.10.2019 r.

126.

XVIII/144/20
19

30.10.2019 r.

127.

XIX/145/2019 28.11.2019 r.

128.

XIX/146/2019 28.11.2019 r.

129.

XIX/147/2019 28.11.2019 r.

rozpatrzenia petycji.

Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle. Uchwała
została przesłana do składającego petycję.
rozpatrzenia skargi na działalność Starosty
Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle. Uchwała
Jasielskiego Adama Pawlusia.
została przesłana skarżącemu.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań Środki finansowe będą wydatkowane w latach 2020 – 2029 w formie dotacji
finansowych od 2020 r. do 2029 r. na udzielenie dla Gminy Kołaczyce.
dotacji celowej dla Gminy Kołaczyce, na realizację
zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1838R
Bieździedza – Sowina – Januszkowice, w zakresie
bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w km
0+003 – 0+237, strona lewa w miejscowości
Bieździedza.
powierzenia Gminie Kołaczyce zadania
Przejęcie przez Gminę Kołaczyce obowiązku bieżącego i zimowego
zarzadzania drogą powiatową Nr 1838R utrzymania chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1838R, na odcinku 234
Bieździedza – Sowina – Januszkowice, w zakresie mb. chodnika.
bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w km
0+003 – 0+237, strona lewa w miejscowości
Bieździedza.
zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw
Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – 2021. Społecznych, uchwała została przesłana do Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle celem wdrożenia.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo – Księgowego oraz
Jasielskiego na 2019 rok.
jednostek organizacyjnych, których zmiana dotyczy.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do realizacji zadania
realizacji zadania inwestycyjnego oraz
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kasprowicza w Jaśle,
zaciągnięcia zobowiązań finansowych na jego w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 0+000 –
realizację.
0+140, poprzez budowę pasa prawo skrętu pomiędzy DW 992, a DK 28”
i zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2020 rok do kwoty 50.000 zł, na
zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na Uchwałę przekazano Dyrektorowi DPS w Foluszu i na jej podstawie
rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów realizowane były zakupy oraz remonty urządzeń w jednostce.
związanych z konserwacją dźwigów, urządzeń
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130.

XIX/148/2019 28.11.2019 r.

131.

XIX/149/2019 28.11.2019 r.

132.

XIX/150/2019 28.11.2019 r.

133.

XIX/151/2019

28.11.2019 r.

134.

XIX/152/2019 28.11.2019 r.

135.

XIX/153/2019 28.11.2019 r.

PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni
oraz zakupem żywności dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Foluszu.
zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym
Żmigrodzie, działającego w strukturach Domu
Pomocy Społecznej w Foluszu, w odrębną
jednostkę organizacyjną Powiatu Jasielskiego.
w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce
realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

Na podstawie podjętej Uchwały zmieniony został Statut Środowiskowego
Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Na podstawie podjętej Uchwały Gmina Kołaczyce realizuje zadanie Powiatu
w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu DPS „Nazaret” dla
dwóch mieszkanek, przyjętych do Domu na podstawie skierowania
wydanego przed dniem 01.01.2004 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu Uchwała została opublikowana na stronie internetowej Starostwa
współpracy z organizacjami pozarządowymi
Powiatowego w Jaśle.
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020.
sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Uchwałą z dnia 28.11.2019 r. Rada Powiatu wyraziła zgodę na używanie
Powiatu Jasielskiego przez posła do Parlamentu herbu Powiatu Jasielskiego przez Posła do Parlamentu Europejskiego
Europejskiego.
Bogdana Rzońcy w jego biurach poselskich w Brukseli i Strasburgu, celem
zaprezentowania naszego regionu. Informacja o podjętej uchwale została
przekazana do Biura Poselskiego Pana Posła.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle.
osobowego i przedmiotu działania stałych komisji
Rady Powiatu w Jaśle.
w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Na podstawie podjętej Uchwały naliczano i pobierano opłaty za usunięcie
Powiatu Jasielskiego w 2020 r. wysokości opłat za pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym.
usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania
dyspozycji usunięcia pojazdu.
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136.

137.

XIX/154/2019 28.11.2019 r.

XX/155/2019

19.12.2019 r.

138.

XX/156/2019 19.12.2019 r.

139.

XX/157/2019 19.12.2019 r.

140.

XX/158/2019 19.12.2019 r.

141.

XX/159/2019 19.12.2019 r.

142.

XX/160/2019 19.12.2019 r.

143.

XX/161/2019 19.12.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do realizacji zadania
realizacji zadania inwestycyjnego oraz
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1850R
zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego
Jasło – ul. Floriańska i 1851R Jasło – ul. Sobniowska”
realizację.
i zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2020 rok do kwoty 27.921,00 zł,
na zlecenie opracowania dokumentacji techniczno-projektowej.
Na podstawie niniejszej Uchwały RPJ podpisano w dniu 29.11.2019 r. Aneks
nr 1 do Umowy nr 283/Wb/2019, z dnia 24.07.2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Uchwałę przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego oraz do
Jasielskiego na 2019 rok.
jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa, których Uchwała
budżetowa dotyczy.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Powiatu w Jaśle. Na
w Jaśle na 2020r.
podstawie podjętej Uchwały Rada Powiatu realizuje swoje zadania zawarte
w planie pracy.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Wystąpiono do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie
Powiatu Jasielskiego nieruchomości Skarbu
nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 13/32 oraz 13/34, położonej
Państwa.
w Jaśle, obręb nr 03-Błonie (wniosek z dnia 09.01.2020 r.
Znak: GN-II.6824.120.2019) – postępowanie jest w toku.
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg Obowiązujące uchwalone stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego. powiatowych naliczane w złożonych wnioskach z art. 40 ust.1 ustawy
o drogach.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Uchwałę przekazano do realizacji Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw
Rocznego programu współpracy z organizacjami Społecznych.
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Na podstawie podjętej Uchwały, termin realizacji inwestycji, które nie
Powiatu Jasielskiego łącznie z planem
zostały wykonane w 2019 roku został przesunięty na rok 2020.
finansowym tych wydatków, które nie wygasają
z końcem 2019 roku
uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2020 Uchwałę przekazano do realizacji Wydziału Finansowo –Księgowego oraz do
rok.
jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa, których Uchwała
budżetowa dotyczy.
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144.

XX/162/2019 19.12.2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Finansowo- Księgowego.
Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 20202027.
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IV. Infrastruktura społeczna
1. Edukacja
Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół
ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół
sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt.38 ustawy Prawo
Oświatowe, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do
zadań własnych powiatu.
Powiat jasielski posiada rozbudowaną sieć szkół ponadpodstawowych. Potencjał edukacyjny
szkolnictwa średniego zapewnia upowszechnienie wykształcenia na poziomie średnim
ogólnokształcącym i zawodowym.
Powiat jest organem prowadzącym 8 – szkół ponadpodstawowych oraz 5 placówek edukacyjno wychowawczych.
1.1. Sieć szkół
Sieć szkół w Powiecie Jasielskim tworzą:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla St. Leszczyńskiego w Jaśle
2. II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
3. Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle
4. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
5. Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle
6. Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle
7. Zespół Szkół Budowlanych im. Króla K. Wielkiego w Jaśle
8. Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
Ponadto Powiat Jasielski prowadzi :
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Korczaka w Jaśle
2. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle
3. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
4. Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaśle
5. Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle
Powiat Jasielski jest również organem prowadzącym Międzyszkolny Punkt Katechetyczny Kościoła
Zielonoświątkowego.
Sieć szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski uzupełniają dwie placówki oświatowe publiczne
prowadzone przez inne podmioty, a dotowane przez Powiat Jasielski :
1. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie
2. Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy
Na obszarze powiatu funkcjonują także szkoły niepubliczne dotowane przez Powiat Jasielski:
1. LO dla dorosłych ŻAK, prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Łódź
2. Społeczne LO STO w Jaśle
3. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Łódź
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4. Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jaśle
5. Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Jaśle
6. Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle
7. Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Latawiec” w Majscowej
Od 1 IX 2019 roku dotychczasowe 3 – letnie licea ogólnokształcące zostały przekształcone
w 4–letnie, a 4 letnie technika w 5–letnie. W aktualnym roku szkolnym w szkołach
ponadpodstawowych uczą się absolwenci 8 letnich szkół podstawowych oraz absolwenci ostatniego
rocznika gimnazjum.
1.2. Uczniowie
Liczba uczniów z podziałem na typy szkół, do których uczestniczą

33

Liczba oddziałów

1.3. Nauczyciele
Liczba nauczycieli wg danych Systemu Informacji Oświatowej wg stopnia awansu zawodowego:
Liczba nauczycieli 30.09.2019 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa szkoły liczba nauczycieli
I LO
60
II LO
41
ZST
58
ZSUIS
51
ZS3
56
ZS4
71
ZSB
46
LOK
29
CKZ
20
MDK
17
SOSW
65
PPP
17
POEN
2
razem

533

nauczyciel bez
stopnia awnasu

stażysta
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3

kontraktowy mianowany dyplomowany
1
1
11
47
0
2
5
33
3
2
5
46
1
2
3
45
3
1
4
48
3
4
5
57
2
1
4
38
1
1
3
21
0
1
4
15
1
2
7
7
5
7
8
40
4
0
3
10
0
0
0
2
24

24

62

409

brak obowiązku w
arkuszu org.
0
1
0
0
0
2
1
2
0
5
0
0
11
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Liczba nauczycieli w szkołach w etatach

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
w etatach i osobach

Lp.

Nazwa
szkoły

1.

I LO

3,75

7,3

11,05

4

10

14

2.

II LO

4

3

7

5

3

8

3.

ZST

4

5

9

4

5

9

4.

ZSUIS

8,7

9,9

18,6

9

10

19

5.

ZS3

4

10

14

4

10

14

6.

ZS4

5,75

6,25

12

6

7

13

7.

ZSB

5

2,75

7,75

5

3

8

8.

LOK

2,5

3

5,5

3

3

6

9.

CKZ

2,8

2,6

5,4

4

4

8

10. MDK

6

4,5

10,5

6

5

11

11. SOSW

3

12,27

15,27

3

16

19

2,5

0,5

3

3

1

4

2

0

2

2

0

2

54,00

67,07

121,07

58

77

135

12. PPP
13. POEN

Razem

administracja

obsługa ogółem

administracja

obsługa ogółem

Główny trzon kadry pedagogicznej to nauczyciele dyplomowani, którzy w 2019 roku podejmowali
różnorakie formy doskonalenia i dokształcania zawodowego, na które w budżecie Powiatu
Jasielskiego przeznaczono kwotę 66 325,00 zł.
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W roku 2019 realizowano następujące formy działalności dydaktyczno- wychowawczej:
- obowiązkowe zajęcia edukacyjne
- dodatkowe zajęcia edukacyjne
- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych
- zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- nauczania domowe
- zindywidualizowane ścieżki edukacyjne
1.4. Źródła finasowania
zł60,000,000.00

zł47,981,241.11

zł52,145,699.21

zł40,000,000.00
zł20,000,000.00
4164 458.10 zł
złSubwencja oświatowa wraz z dochodami2019 r.
Wydatki oświatowe
Dofinansowanie zadań oświatowych środkami własnymi

1.5. Nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020
Lp.

Nazwa szkoły

Typ szkoły

Liczba oddziałów

Nabór do klas
pierwszych po
gimnazjum

1.

I LO w Jaśle

Liceum
ogólnokształcące
Liceum
ogólnokształcące
Liceum
ogólnokształcące
Liceum
ogólnokształcące
Liceum
ogólnokształcące
Liceum
ogólnokształcące
Liceum
ogólnokształcące
Liceum
ogólnokształcące
Technikum
Technikum
Technikum

5

161

Nabór do klas
pierwszych
po szkole
podstawowej
-

6

-

169

3

101

-

4

-

125

2

83

-

3

-

83

1

39

-

1

-

40

4
4
2

130
64

119
-

2.

3.

4.

5.

II LO w Jaśle

LO w Kołaczycach

Zespół Szkół
nr 4 w Jaśle
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Zespół Szkół
Usługowych
i Spożywczych
w Jaśle
6.
7.

8.

Zespół Szkół
nr 3 w Jaśle
Zespół Szkół
Technicznych
w Jaśle

Zespół Szkół
Budowlanych
w Jaśle

Technikum
Szkoła Branżowa
I stopnia
z oddziałami ZSZ
Szkoła Branżowa
I stopnia z
oddziałami ZSZ
Technikum
Technikum
Technikum
Technikum
Szkoła Branżowa
I stopnia
z oddziałami ZSZ
Szkoła Branżowa
I stopnia
z oddziałami ZSZ
Technikum
Technikum
Szkoła Branżowa
I stopnia
Szkoła Branżowa
I stopnia

RAZEM

2
2

73

79
-

2

-

58

4
4
4
4
2

113
133
51

124
126
-

2

-

53

1
2
2

34
49

36
-

1

-

28

67

1 031

1 040

Szkoły dla których organem prowadzący jest Powiat Jasielski podjęły starania dostosowania
kierunków kształcenia zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz Obwieszczeniem Ministra
Edukacji Narodowej, w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach
szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Ponadto, w szkołach
branżowych, aby umożliwić absolwentom Szkół Branżowych I stopnia oraz Zasadniczych Szkół
Zawodowych zdanie matury i zdobycie tytułu technika, zostaną utworzone Szkoły Branżowe II
stopnia.
1.6. Dotacje zgodne z ustawą o finasowaniu zadań oświatowych szkół niepublicznych
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż JST.
W 2019 r. z budżetu Powiatu Jasielskiego była udzielona dotacja dla szkół niepublicznych
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż JST. W roku szkolnym 2019 dotowano 15
szkół, szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:
Typ i rodzaj szkoły
1. Szkoły niepubliczne
a) szkoły dla dzieci i młodzieży
w tym:

Łączna kwota
dotacji
3 019 120,00
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- gimnazja
- licea ogólnokształcące
- technika
- internat
2. Szkoły niepubliczne
a) szkoły dla dzieci i młodzieży
w tym:

45 416,00
1 304 426,00
1 057 673,00
611 605,00
271 614,00

- szkoły podstawowe
- licea ogólnokształcące
b) szkoły dla dorosłych
w tym:
- licea ogólnokształcące
- szkoły policealne

129 002,00
142 612,00
1 315 241,00
211 092,00
1 106 149,00

Łączna kwota dotacji: 4 607 975,00 zł.

1.7. Remonty, inwestycje oraz projekty unijne
W roku 2019 w szkołach i placówkach oświatowych wykonano zadania inwestycyjne na kwotę
629 570,94 zł. oraz drobne prace remontowe na wartość 126 000,00 zł.
Wydatki na realizowane projekty unijne

Szkoła

Nazwa projektu

Źródło
finansowania

Zespół Szkół
Technicznych
w Jaśle/
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
nr 1 w Jaśle

„Innowacyjne
kształcenie
zawodowe
w Zespole Szkół
Technicznych im.
Bohaterów Września
w Jaśle”. Projekt
realizowany
w partnerstwie
z Jasielskim
Stowarzyszeniem
Pracodawców
i Centrum
Kształcenia
Zawodowego
nr 1 w Jaśle

Regionalny
Program
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego
na lata 20142020
(Poddziałanie
9.4)

Kwota
poniesiona od
początku
realizacji
projektu do
31.12.2019 r.
115 332,92 zł.

Kwota ogólna
projektu

999 590,00 zł.
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Zespół Szkół
Nr 3 w Jaśle/
Zespół Szkół
Nr 4 w Jaśle/
Spojena
Skola
w Swidniku

„Poprawa jakości
edukacji
specjalistycznej
i zawodowej Zespołu
Szkół Nr 3
i Zespołu Szkół Nr 4
w Jaśle oraz Spojena
Skola w Svidniku”

Zespół Szkół
Budowlanych
w Jaśle
Zespół Szkół
Nr 4 w Jaśle
Zespół Szkół
Usługowych
i Spożywcz.
w Jaśle
Zespół Szkół
Nr 3 w Jaśle
Zespół Szkół
Technicznych
w Jaśle
Młodzieżowy
Dom Kultury
w Jaśle

„Poprawa jakości
kształcenia
zawodowego
w szkołach
ponadgimnazjalnych
na terenie Powiatu
Jasielskiego”

„Młodzieżowy Dom
Kultury w Jaśle –
Ośrodek Edukacji
Ekologicznej
w Ożennej”

Program
Współpracy
Transgranicznej
Interreg V-A
Polska Słowacja 20142020, Oś
Priorytetowa
Rozwój edukacji
transgranicznej
i uczenia się
przez całe życie
Regionalny
Program
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego
na lata 20142020 (Działanie
9.4)

Program
Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej.
Edukacja
ekologiczna

Finansowanie
w 2020 r.

2 587 350,00 zł.

3 355 038,03 zł.

36 405,54 euro

2 587 350,00 zł.

3 601 412,00 zł.

Ponadto w roku 2019 szkoły i placówki realizowały następujące programy:
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle:
1. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno zawodowego (makroregion IV)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020.
2. Ekologia - "Błękitna infrastruktura w służbie edukacji przyrodniczej i naturalnej retencji
Czysta Wisła”, w ramach Projektu "Live" pod nazwą GREEN -GO! Inicjatywy lokalne na rzecz
kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.
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Zespół Szkół Technicznych w Jaśle:
„Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września
w Jaśle”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020. Projekt partnerski z Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców,
INNOVO Innowacje w Biznesie sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle.
Zespół Szkół nr 3 w Jaśle:
1. e-Twinning „H2O – Friend or Foe”, z zaprzyjaźnioną szkołą partnerską Winkler Prins
w Vendaam w Holandii
2. „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”, w ramach Programu Polska
Wschodnia 2014-2020.
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle oraz Technikum Nr 1 w Jaśle :
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016 – 2020 organów
prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne, w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów
przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jaśle
Program wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny „Za życiem”.
1.8. Program „Szkolny Klub Sportowy”
Program „Szkolny Klub Sportowy”- realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć, z zakresu upowszechniania sportu dzieci
i młodzieży finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Ideą do opracowania nowego programu były wyniki badań aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
z których wynikało, że poziom aktywności fizycznej obniża się, co nieraz skutkuje nadwagą
i otyłością. Ponadto ze względu na niski poziom uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego,
duża część młodzieży nie podejmuje aktywności fizycznej nawet w zakresie obowiązkowych zajęć
w szkole.
Obniżony poziom aktywności fizycznej, skutkujący nierzadko nadwagą i otyłością, jest efektem dużej
liczby godzin przeznaczonych przez młodzież na tzw. zachowania sedenteryjne (wykonywane
w unieruchomieniu ciała, zwykle w pozycji siedzącej). W czasie wolnym, w dniach szkolnych, aż 66%
młodzieży spędzało 2 i więcej godzin dziennie na oglądaniu telewizji, 55% przez minimum 2 godziny
korzystało z komputera, a 44% poświęcało tyle czasu na granie w gry komputerowe lub konsolowe.
Należy przy tym pamiętać, że dodatkowo młodzież spędza przynajmniej kilka godzin dziennie
w pozycji siedzącej w szkole.
W związku z powyższym, Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model systemowego
wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
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Założenia programu:
Program „Szkolny Klub Sportowy” ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży bez względu na wiek, płeć oraz
sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności
fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności
wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność
fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami
w klubie sportowym.
W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy, a w szkołach liczących powyżej 300
uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej. Zajęcia sportowe muszą być
prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, tj. łącznie każda grupa
powinna przeprowadzić 70 godzin zajęć. Uczestnicy zajęć nie ponoszą kosztów uczestnictwa
w zajęciach.
W 2019 roku w programie SKS udział wzięły następujące szkoły:
1. I liceum Ogólnokształcące w Jaśle - 3 grupy
2. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle - 2 grupy
Powiat Jasielski pokrył część wydatków składających się na wkład własny, stanowiący około 5%
kosztów całkowitych w kwocie 750,00 zł.
BOISKA
W 2019 roku, Powiat Jasielski starał się o uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach Programu Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, na
szkolną infrastrukturę sportową. Nie otrzymał jednak wsparcia, stąd Zarząd Powiatu Jasielskiego
podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w kolejnym naborze.
We wniosku ujęto obiekty należące do sześciu niżej wymienionych placówek edukacyjnych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

budowa boiska do piłki nożnej w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle
budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle
budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle
budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
budowa boiska wielofunkcyjnego w I LO w Jaśle
budowa ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle.
Niezależnie od wnioskowanego dofinansowania, budowę ścianki wspinaczkowej w Zespole
Szkól Nr 4 w Jaśle zrealizowano ze środków własnych.

41

1.9. Współpraca ze szkołami wyższymi i przedsiębiorcami
Wszystkie szkoły podjęły współpracę ze szkołami wyższymi lub innymi instytucjami edukacyjnymi
– są to m.in. lekcje otwarte dla uczniów, konkursy, klasy patronackie, umowy patronackie ze
szkołami. Współpraca ta polega na merytorycznym wspomaganiu procesu dydaktycznego w celu
przygotowania młodzieży do kontynuacji nauki w szkołach wyższych.
Prowadzone przez Powiat Jasielski szkoły kształcące zawodowo szeroko współpracowały także
z przedsiębiorcami z naszego powiatu. Działania te sprzyjają kształceniu wykwalifikowanej kadry
m. in. dla lokalnego rynku pracy. Łączenie środowisk biznesu ze szkolnictwem jest koniecznością
już nawet we wczesnym etapie edukacji, by budować świadomość i zapewnić praktyczne
przygotowanie względem oczekiwań rynku pracy. Przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, Poradnię
Psychologiczno - Pedagogiczną oraz Zespół Szkół Nr 3, zorganizowano akcję Promocyjną Szkół
Ponadpodstawowych, której celem było umożliwienie uczniom ostatnich klas szkół podstawowych
i gimnazjów z powiatu jasielskiego właściwego wyboru szkoły. W miesiącu maju zorganizowano
także spotkanie uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów ze szkołami kształcącymi zawodowo
pod nazwą Jasielski Piknik Zawodowy. Uczniowie w ramach tego wydarzenia mogli zapoznać się
z całą ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, zasięgnąć opinii o kierunkach kształcenia
i specyfice poszczególnych szkół, porozmawiać z uczniami i nauczycielami danej szkoły, zasięgnąć
porady psychologa i doradcy zawodowego.
Pod patronatem Starosty Jasielskiego odbyło się również Podkarpackie Spotkania Edukacyjne, na
których przyszli absolwenci mogli zapoznać się bogatą ofertą edukacyjną szkół wyższych.

Nazwa szkoły

Miejscowość

Ulica

Numer

Procent sukcesów maturalnych

Liczba zdającychprzedmioty obowiązkowe
wszystkie

Ilość tegorocznych absolwentów szkoły

Ilość tegorocznych absolwentów, którzy
przystąpili do matury

Język polski ustny (%)

Język polski pisemny (%)

Matematyka (%)

Język angielski ustny (%)

Język angielski pisemny (%)

Liczba zdających język angielski

Język niemiecki ustny (%)

Język niemiecki pisemny(%)

Liczba zdających język niemiecki

Język francuski ustny (%)

Język francuski pisemny (%)

Liczba zdających język francuski

1.10. Wyniki matur w 2019 r.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla
Stanisława Leszczyńskiego

Jasło

Czackiego

4

98%

201

201

201

74

57

75

82

87

198

0

0

0

73

66

1

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J.
Modrzejewskiego

Jasło

Floriańska

24

97%

138

139

138

79

55

69

87

80

136

100

94

1

0

0

0

Technikum Nr 3 w Jaśle

Jasło

Szkolna

23

79%

97

101

95

52

40

51

56

58

93

44

48

4

0

0

0

Technikum Nr 5

Jasło

Szkolna

21A

54%

48

55

48

60

35

38

46

46

46

85

75

2

0

0

0

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła II

Jasło

Sokoła

6

100%

31

31

31

71

54

81

93

85

29

0

0

0

0

0

0

Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II

Jasło

Sokoła

6

100%

105

114

105

69

53

71

85

72

101

66

49

4

0

0

0

Technikum Nr 2 im. Gen. Józefa Hallera

Jasło

Staszica

30B

24%

25

46

23

66

32

27

55

43

24

60

52

1

0

0

0

Technikum nr 1 w Jaśle

Jasło

Staszica

30

70%

46

86

46

60

34

58

55

63

39

48

39

7

0

0

0

Al. Jana
Pawła II

3

72%

122

128

122

69

41

49

62

61

119

62

46

3

0

0

0

Liceum Ogólnokształcące im. M. SkłodowskiejKołaczyce
Curie w Kołaczycach
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Wyniki ogólne uczniów szkół z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2019 r.

Oznaczenie
kwalifikacji

Przystąpiło do obu
części egzaminu po raz Zdało
część pisemną
pierwszy

Zdało
część praktyczną

Otrzymało
świadectwo
kwalifikacyjne

Średnia
zdawalność
w
województwie

Lp.

Nazwa i adres szkoły

liczba

liczba

%

liczba

%

liczba

%

%

1.

Technikum Nr 3 w Jaśle, Jasło, Szkolna 23

A.31

25

24

96,0%

19

76,0%

18

72,0%

77,1%

2.

Technikum Nr 3 w Jaśle, Jasło, Szkolna 23

E.13

12

12

75,0%

9

75,0%

85,5%

3.

Technikum Nr 3 w Jaśle, Jasło, Szkolna 23

E.18

20

19

100,0% 9
95,0% 6

30,0%

6

30,0%

59,8%

15

75,0%

100,0% 15
44,0% 11

75,0%

75,0%

44,0%

74,8%

4.

Technikum Nr 3 w Jaśle, Jasło, Szkolna 23

T.09

20

20

5.

Technikum Nr 5, Jasło, Szkolna 21A

B.33

25

22

88,0%

6.

Technikum Nr 5, Jasło, Szkolna 21A

B.35

11

11

100,0% 10

90,9%

10

90,9%

81,7%

B.05

29

26

89,7%

96,6%

26

89,7%

90,0%

A.18

30

30

100,0% 30

100,0% 30

100,0%

93,7%

A.25

28

27

96,4%

27

96,4%

26

92,9%

85,8%

A.19

20

17

85,0%

19

95,0%

16

80,0%

83,1%

A.71

3

3

100,0% 3

100,0% 3

100,0%

87,9%

T.04

25

25

100,0% 25

100,0% 25

100,0%

86,0%

A.18

3

3

100,0% 3

100,0% 3

100,0%

93,7%

M.20

3

3

100,0% 3

100,0% 3

100,0%

88,0%

T.04

2

1

50,0%

2

100,0% 1

50,0%

86,0%

100,0% 13
90,0% 35

76,5%

75,8%

87,5%

85,5%

92,3%

94,1%

84,6%

78,9%

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5, Jasło,
Szkolna 21A
Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana Pawła II, Jasło, Sokoła 6
Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana Pawła II, Jasło, Sokoła 6
Technikum Nr 2 im. Gen. Józefa Hallera, Jasło,
Staszica 30B
Technikum Nr 2 im. Gen. Józefa Hallera, Jasło,
Staszica 30B
Technikum Nr 2 im. Gen. Józefa Hallera, Jasło,
Staszica 30B
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 im. Gen.
Józefa Hallera, Jasło, Staszica 30B
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 im. Gen.
Józefa Hallera, Jasło, Staszica 30B
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 im. Gen.
Józefa Hallera, Jasło, Staszica 30B

11

28

16.

Technikum nr 1 w Jaśle, Jasło, Staszica 30

E.08

17

13

76,5%

17

17.

Technikum nr 1 w Jaśle, Jasło, Staszica 30

E.13

40

37

92,5%

36

18.

Technikum nr 1 w Jaśle, Jasło, Staszica 30

M.12

26

24

92,3%

26

19.

Technikum nr 1 w Jaśle, Jasło, Staszica 30

M.19

26

23

88,5%

24

100,0% 24
92,3% 22

M.12

10

8

80,0%

10

100,0% 8

80,0%

94,1%

M.18

6

6

100,0% 6

100,0% 6

100,0%

86,9%

20.
21.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Jaśle, Jasło,
Staszica 30
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Jaśle, Jasło,
Staszica 30

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
T.09 Wykonywanie usług kelnerskich,
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,
B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych,
B.05 Montaż systemów suchej zabudowy,
A.18 Prowadzenie sprzedaży,
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych,
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich,
A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych,
T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych,
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających,
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
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1.11. Osiągnięcia młodzieży szkolnej
Uczniowie naszych szkół i placówek osiągnęli wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach.
Oto niektóre z nich:
Sukcesy uczniów

I Liceum
Ogólnokształcące
im. Króla St.
Leszczyńskiego

II Liceum
Ogólnokształcące
im. ppłk. J.
Modrzejewskiego

Zespół Szkół
Technicznych
im. Bohaterów
Września

Nazwa konkursu – Etap i miejsce
1. Olimpiada Przedmiotowa "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – 1 finalista
2. Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH – 1 laureat, 12 uczniów
w półfinale
3. Jagielloński Turniej Matematyczny – 2 finalistki, 1 uczestnik półfinału
4. Ogólnopolski Konkurs o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej – 1 laureat
5. Konkurs projektu edukacyjnego STEM Politechniki Warszawskiej
–
1 wyróżnienie w finale, 1 uczestnik półfinału
6. European Astro Pi Challenge MISSION SPACE LAB – 1 zespół (6 uczniów) znalazł
się w grupie zespołów Zwycięskich, drugi zespół (6 uczniów) brał udział w finale
konkursu
7. Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała – 1 laureat, 1 wyróżnienie,
4 finalistów
8. Jasielski Konkurs Matematyczny im. Hugona Steinhaussa
– 1 laureat,
3 wyróżnienia
9. Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Lei – 1 laureat, 1 finalistka
6 uczniów w półfinale
10. Turniej Debat oksfordzkich o Puchar Prezesa IPN – 3 miejsce
w województwie (drużyna 4 osobowa)
11. Konkurs Deutschfreund-Jersz – 1 finalistka konkursu
12. Konkurs Języka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimmów – 1 laureat,
2 wyróżnienia w finale
13. Konkurs wojewódzki „Verstehen” – 1,2,7 miejsce
14. Jagielloński Turniej Matematyczny- zasięg ogólnopolski – udział w półfinale,
awans do finału
15. Półfinał Wojewódzki Licealiady w pływaniu indywidualnym – 3 miejsce, awans do
finału
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

Olimpiada Promocji i Zdrowego Stylu Życia PCK – etap rejonowy – II miejsce.
Olimpiada Znajomości Afryki – etap centralny – V miejsce
Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt – etap rejonowy - III miejsce.
Konkurs Poetycki „ Na początku było słowo” – etap wojewódzki – I miejsce
64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap rejonowy – III miejsce
XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – etap okręgowy – Laureatka
Rejonowa Licealiada w Piłce Ręcznej – Krosno – III miejsce
Rejonowa Licealiada w Tenisie Stołowym – Jasło – V miejsce
Rejonowa Licealiada w Piłce siatkowej Chłopców – Krosno – III miejsce
Zajęcie II miejsca przez ucznia kl. 1Tc w wojewódzkim konkursie fotograficznym
„Sport w obiektywie”, organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy
5. Zajęcie 6 miejsca w finale Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Motoryzacyjnego w Rzeszowie
6. Zajecie III miejsca w nieoficjalnych Mistrzostwach Polski klas E-sportowych
w Kętach, w grze League of Legends
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7. Zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski Klas E - sportowych Counter Strike:
Global Offensive w Kędzierzynie-Koźlu
8. Zdobycie mistrzostwa Polskie Klas E-sportowych w grze League of Legends
w Warszawie (czerwiec 2019)
9. III Podkarpacki Konkurs wiedzy o Bezpieczeństwie – Laureat
10. Konkurs
„Ślady
Niepodległości” - organizator
Archiwum
Państwowe
w Rzeszowie – 3 miejsce, wyróżnienie

Zespół Szkół
Usługowych
i Spożywczych
w Jaśle

Zespół Szkół
Nr 3
im. Stanisława
Pawłowskiego

Zespół Szkół Nr 4

1. XXI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności w Poznaniu - 2 finalistki
2. IX Mistrzostwa Polski Szkół Cukierniczych wicemistrzostwo Polski
3. XV Wojewódzki Turniej „Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik” - 4 miejsce

1. III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego „ROZUMIEM” :
III, IV i V miejsce
2. XXIII Ogólnopolskie Konkurs Wiedzy Biblijnej: II miejsce
3. Drużynowe Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym chłopców: XV miejsce
(na 30 drużyn)
4. Drużynowy Finał Województwa w tenisie stołowym chłopców: II miejsce
5. XXVII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK: III miejsce
1. Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych – trzyosobowy zespół
zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego
2. XVIII Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa – wyróżnienie dla ucznia
3. Szkołaprzedsiębiorczości.pl – ogólnopolski projekt realizowany we współpracy
z Narodowym Bankiem Polskim – uczniowie szkoły zajęli I miejsce (klasa 2f)
i II miejsce (klasa 2r)
4. Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy" organizowany przez Państwową Inspekcję
Pracy – 2 uczniów zakwalifikowało się do etapu regionalnego
5. Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania - do półfinału zakwalifikowało się
6 uczniów
6. Olimpiada Wiedzy Historycznej - w etapie szkolnym wzięło udział 3 uczniów.
W etapie okręgowym w Rzeszowie szkołę reprezentował 1 uczeń, który uzyskał
wyróżnienie
7. VII Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” organizowany przez
Fundację „Zawsze Warto” we współpracy merytorycznej ze Stowarzyszeniem
Polonistów w Krakowie pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa
Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty na szczeblu
wojewódzkim – uczniowie szkoły zdobyli: pierwsze miejsce i trzy wyróżnienia
8. Licealiada w piłce koszykowej dziewcząt – II miejsce na szczeblu powiatowym
9. Licealiada w piłce koszykowej chłopców – II miejsce na szczeblu powiatowym
10. Licealiada w piłce siatkowej chłopców – I miejsce na szczeblu powiatowym,
I miejsce w ćwierćfinałach w Krośnie i kwalifikacja do półfinałów w Sanoku
11. Konkurs „Młoda Sfera Biznesu” organizowany przez PWSZ w Krośnie na najlepsze
biznesplany - IV, V miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, 2 wyróżnienia
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

45

12. II Podkarpacki Turniej Szkół Ekonomicznych „Rachunkowość w pigułce”- finał –
3 osoby

Zespół Szkół
Budowlanych im.
Króla K. Wielkiego

1. XLIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - (etap
okręgowy) – 4 miejsce
2. Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Globalne ocieplenie – czarna wizja przyszłości”
” (etap międzyszkolny) – 2 miejsce
3. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Wywiedzione ze słowa” (etap rejonowy) –
wyróżnienie
4. Konkurs Recytatorski Nagroda Literacka „Nike” - (etap międzyszkolny) nagroda II stopnia
5. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kobiety Popkultury” (etap powiatowy) wyróżnienie
6. Konkurs „Nowoczesne techniki pomiarowe w geodezji” – (etap międzyszkolny) –
miejsca 1,2

1. Laureat I-go miejsca i 9 finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej
w Szczytnie
2. Laureat stopnia centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
3. Finalista etapu wojewódzkiego Olimpiady Historycznej
4. Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie
5. Finalistka etapu wojewódzkiego Olimpiady o Państwie i Prawie
6. Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Policjanci w służbie historii”
organizowanego przez IPN i Komendę Główną Policji
7. I miejsce drużyny w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy i Umiejętności Policyjno –
Prewencyjnych
Liceum
8. Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu „Nie jestem żadną bohaterką-Irena
Ogólnokształcące
Sendlerowa, na tle historii II wojny światowej” (organizator IPN w Rzeszowie)
w Kołaczycach,
9. Laureaci II stopnia Ogólnopolskiego Konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze
im. Marii
rdzy”(organizator IPN)
Skłodowskiej-Curie
10. II miejsce drużyny w Rejonowych Zawodach Sportowo – Obronnych ”Sprawni jak
żołnierze”
11. I miejsce w XXVII Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK
12. Ogólnopolski Konkurs Archimedes. Plus z angielskiego - laureat
13. Hollywood za moim domem – Konkurs fotograficzny - laureatka
14. Międzywojewódzki Konkurs Historyczny - ,,Chcieliśmy tylko wolnej Polski” –
laureat
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Specjalny
Ośrodek SzkolnoWychowawczy

Młodzieżowy
Dom Kultury

1. Miting Pływacki Olimpiad Specjlanych-6 złotych medali, 2 srebrne, 3 brązowe
2. Podkarpacki Turniej Bocce - 1 złoty medal, 4 srebrne, 1 brązowy
3. VII Podkarpacki Memoriał im. Jana Pawła II - 3 złote medale w sztafecie biegowej,
rowerowej, pływackiej
4. Podkarpacki Miting w Stalowej Woli- 1 złoty medal w biegach, 2 srebrne medale
w biegach i sztafecie, 1 brązowy medal w skoku w dal i pchnięciu kulą
5. Przegląd Małych Form Teatralnych w Radomyślu Wielkim – 1 miejsce wojewódzki
Konkurs Recytatorski w Leżajsku - 2 wyróżnienia
6. Podkarpacki Turniej Golfa Olimpiad Specjalnych Jasło/Trzciana – 3 złote,
4 srebrne, 3 brązowe
7. XIX Podkarpacki Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych Tarnobrzeg –
2 złote, 1 srebrny, 2 brązowe
8. Podkarpacki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych Kolbuszowa Dolna –
10 złotych, 5 srebrnych, 2 brązowe
1. III miejsce w Podkarpackim Wiosennym Spotkaniu z Poezją i Piosenką
„Pamiętajcie o ogrodach” Organizator – Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale i WDK w Rzeszowie
2. II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Sacrum w literaturze i sztuce”.
Organizator SP i Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu
3. Wyróżnienie - Zespół Collage - X Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Jedlicze 2019
4. I miejsce w IX Ogólnopolskim Festiwalu Tańca INTERMEDIUM, w kategorii Formy
Współczesne / 12-15 lat/ DUET
5. Kwalifikacja do wystawy - Mikołaj Kurowski - Ogólnopolska Wystawa Fotografii
Dzieci i Młodzieży Białystok 2019
6. II miejsce w kat. 7-11 lat - Dziecięcy Teatr Tańca KOLOR - Przegląd Zespołów
Tanecznych “Pasikonik 2019”, w Mielcu
7. II miejsce w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Najpiękniejsze zakątki
naszej Ojczyzny”. Organizator – Fundacja Sióstr Nazaretanek
w Warszawie

1.12. Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle jest placówką wychowania pozaszkolnego, która na podstawie
autorskich programów nauczania umożliwia rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień,
pogłębianie wiedzy, doskonalenie umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych.
Realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, kulturalne, profilaktyczne, ekologiczne,
prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Placówka realizuje wyżej wymienione zadania
w szczególności poprzez:
1. Prowadzenie zajęć i warsztatów wspierających rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych
2. Organizowanie imprez kulturalnych, warsztatów artystycznych, zajęć edukacyjnych, wykładów,
odczytów, konferencji, wystaw, pokazów, koncertów, przedstawień teatralnych, projekcji
filmowych, konkursów, przeglądów, konfrontacji artystycznych, festiwali, wymiany
międzynarodowej, imprez edukacyjnych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu lokalnym,
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym
3. Realizowanie projektów artystycznych i edukacyjnych, programów wychowawczo profilaktycznych, projektów ekologiczno-turystycznych
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4. Promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od patologii, uzależnień i przemocy oraz nawyku
kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie postawy patriotyzmu lokalnego
doceniającego bogactwo i piękno środowiska lokalnego
5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez stwarzanie atrakcyjnej oferty zajęć prowadzonych
pod kierunkiem specjalistów, wykraczających poza programy szkolne
6. Realizowanie innych zadań oświatowo – wychowawczych zleconych przez organ prowadzący
W okresie całego roku szkolnego w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 1 021 dzieci i młodzieży.
Oprócz stałych edukacyjnych zajęć, w 2019 r. placówka organizowała wiele imprez kulturalnych,
w których wzięło udział 4 400 dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
W placówce zatrudnionych jest 30 osób, w liczbie 25,16 etatów. Zadania statutowe realizowane są
w głównej siedzibie usytuowanej w Jaśle przy ul. Jana Pawła II 8A, jak również w innych obiektach
na terenie Jasła i powiatu jasielskiego, które posiadają odpowiednią bazę oraz wyposażenie
niezbędne do realizacji zadań statutowych, w tym w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im.
Stanisława Zająca Senatora RP położonym w miejscowości Folusz
1.13. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej
Decyzją Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2019r. Ośrodek Edukacji Ekologicznej
w Ożennej został oddany w trwały zarząd, celem prowadzenia działalności oświatowoedukacyjnej do użytku Młodzieżowemu Domowi Kultury w Jaśle. Ośrodek jest usytuowany
w Powiecie Jasielskim, w Gminie Krempna, w pobliżu granicy ze Słowacją.
Budowa i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej zostało dofinansowane w ramach projektu
pn. ”Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach projektu zostały zrealizowane prace związane z zaadaptowaniem budynku po byłej
strażnicy granicznej w Ożennej. Dodatkowo wyposażono budynek i zagospodarowano przylegający
do niego teren, tak by umożliwić prowadzenie jak największej liczby zajęć, przy wykorzystaniu
własnych zasobów.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej (OEE) - to nowoczesny budynek posiadający 51 miejsc noclegowych.
Jest przystosowany również dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które będą mieć możliwość
uczestniczenia w warsztatach dziennych. Wśród udogodnień mamy platformę umożliwiającą
samodzielne wejście do budynku oraz łazienki przystosowane i odpowiednio wyposażone pod
kątem udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
OEE dysponuje miejscami noclegowymi oraz pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mamy sale
edukacyjne, główną salę konferencyjną, pomieszczenie do przygotowywania własnych posiłków,
jadalnię, pokoje rekreacyjne gościnne oraz sypialnie.
Budynek wyposażony został w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, m.in. urządzenia
multimedialne, materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, biblioteczkę popularno – naukową,
gdzie znajdziemy również filmy przyrodnicze.
W OEE została przygotowana bogata oferta zajęć terenowych, warsztatowych oraz rajdów
turystycznych, która ma na celu edukację przyrodniczą oraz kształtowanie postaw
proekologicznych. Skierowana jest do zorganizowanych grup dzieci, młodzieży oraz osób
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dorosłych.
W ofercie Ośrodka znajdują się zajęcia cykliczne, jak i zamawiane. Organizowane także będą
różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, konferencje itp.
Otwarcie Ośrodka Edukacji Ekologicznej miało miejsce w dniu - 07.10.2019 r.
Główne cele działalności edukacyjno – przyrodniczej Ośrodka Edukacji Ekologicznej:
- promowanie postaw proekologicznych
- kształtowanie jedności z przyrodą
- poznanie związków środowiska z człowiekiem
- zapewnienie uczestnikom zajęć opartych o kontakt z naturą
- kultywowanie tradycji związanej z regionem i jego dziedzictwem kulturowym
1.14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka to 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 placówce pracuje wykwalifikowana kadra nauczycielska w liczbie 66 osób. W 2019 roku
w Ośrodku kształceniem specjalnym objęto 77 uczniów.
W skład Ośrodka wchodzą:
− Przedszkole nr 16
− Szkoła Podstawowa nr 5
− Szkoła Przysposabiająca do Pracy
− Internat.
Działalność dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza Ośrodka prowadzona jest w dwóch
budynkach:
− przy ul. Sokoła 3 – Szkoła Przysposabiająca do Pracy
− przy ul. P. Skargi 47 – Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy
i internat.
Ponadto placówka prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od urodzenia, do czasu
rozpoczęcia obowiązku szkolnego. W roku 2019 tą formą terapii objętych było 45 dzieci.
W roku 2019 w internacie placówki mieszkało 16 osób. Pobyt wychowanków jest bezpłatny, rodzice
pokrywają jedynie koszty wyżywienia, obejmujące 4 posiłki dziennie (śniadanie, drugie śniadanie,
obiad, kolacja). W Internacie przebywały dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.
Wychowankowie mieli do dyspozycji świetlicę wyposażoną w tablicę interaktywną, gry planszowe,
TV, materiały edukacyjno- terapeutyczne. Ponadto Internat wyposażony jest w pracownię
gospodarstwa domowego, salę komputerową, siłownię, teren rekreacyjny wokół obiektu oraz plac
zabaw.
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W 2019 roku dzieci brały udział z zajęciach na krytej pływalni, zajęciach umuzykalniających,
plastycznych, kulinarnych, sportowych. Wychowankami Internatu zajmuje się wykwalifikowana
i doświadczona kadra pedagogiczna. Dla uczniów Szkoły Podstawowej zorganizowana jest świetlica
szkolna. Uczniowie i wychowankowie Ośrodka objęci są opieką pedagoga i psychologa.
Budynek Ośrodka przy ul. P. Skargi 47 jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością
ruchową (windy, sanitariaty). Ośrodek dysponuje specjalistycznym sprzętem i pracowniami do
prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Ośrodek dysponuje również placem zabaw, z którego korzystają
wszyscy uczniowie.
W obszarze pomocy społecznej SOSW w Jaśle w roku 2019 współpracował z ośrodkami pomocy
społecznej na terenie powiatu, w związku z prowadzoną diagnozą sytuacji rodzinnej, bytowej
uczniów i wsparcia rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne.
1.15. Publiczna Biblioteka w Jaśle – sprawuje merytoryczny nadzór nad publicznymi bibliotekami
gminnymi na terenie powiatu jasielskiego. Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 12.07.2000
r. pomiędzy Powiatem Jasielskim, a Miastem Jasłem, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle (zgodnie
z aneksem Nr 20 z dnia 21.01.2019r. do w/w Porozumienia), na realizację swoich statutowych
zadań w 2019 r. otrzymała dotację w kwocie 75.000, 00 zł.
W ramach w/w dotacji zrealizowano następujące zadania:
1) Na terenie powiatu ustalonych gmin zorganizowano warsztaty instruktażowe dla
pracowników publicznych bibliotek gminnych
2) Udzielono pomocy instrukcyjno-metodycznej, tj. przekazano informację o normach, przepisach
i innych dokumentach warsztatu bibliotekarskiego oraz o zasadach ich wdrażania
3) Opracowano dokumenty dotyczące statystyki bibliotecznej, związanej z działalnością bibliotek
publicznych powiatu jasielskiego
4) Prowadzono doradztwo w selekcji i inwentaryzacji zbiorów bibliotek publicznych
Kwota przyznanej dotacji na działalność ponadlokalną została przez Miejską Bibliotekę Publiczną
wykorzystana w całości.
2. Ochrona zdrowia
Najważniejszą jednostką zajmująca się ochroną zdrowia mieszkańców powiatu jasielskiego jest
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, którego podmiotem tworzącym jest Powiat Jasielski. Dodatkowo
w powiecie funkcjonują publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Wskazuje to na
systematyczną poprawę dostępności mieszkańców powiatu do usług medycznych. Najważniejszymi
problemami dotyczącymi ochrony zdrowia mieszkańców powiatu jest brak kadry lekarzy
i pozostałego personelu medycznego oraz słaby stan infrastruktury większości obiektów ochrony
zdrowia. W powiecie występuje również brak niektórych specjalistycznych poradni, np. Alergologii
dla dzieci, Gastroenterologii, Leczenia bólu, Choroby naczyń, Leczenia wad postawy u dzieci
i młodzieży oraz Poradni Psychiatrycznych. Problemem, który trapi mieszkańców jest również długi
czas oczekiwania na wizytę u specjalisty oraz brak dostępu do usług stomatologicznych w weekendy
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i w nocy. W dobie starzejącego się społeczeństwa potrzebą chwili staje się utworzenie Oddziału
Opieki Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji.
2.1. Szpital
Na terenie powiatu funkcjonuje Szpital Specjalistyczny w Jaśle, którego Powiat Jasielski jest
podmiotem tworzącym.
Szpital Specjalistyczny w Jaśle jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej,
wpisanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000006743.
Szpital Specjalistyczny w Jaśle jest jedyną placówką udzielającą świadczeń zdrowotnych
w zakresie leczenia szpitalnego na terenie Powiatu Jasielskiego. W roku 2019 hospitalizowano
18,75 tys. pacjentów (wzrost o 850 w porównaniu do roku 2018). W poradniach specjalistycznych
udzielono 99,36 tys. porad (wzrost o 2.460 w porównaniu do roku 2018). Wykonano 549,58 tys.
badań diagnostycznych (wzrost o 9.780 w porównaniu do roku 2018). W 2019 r. przeprowadzono
4,2 tys. zabiegów operacyjnych (wzrost o 800 w porównaniu do roku 2018).
Szpital Specjalistyczny w Jaśle świadczy usługi w zakresie ratownictwa medycznego
w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Izbą Przyjęć oraz Działu Pomocy Doraźnej.
Szpital realizuje również transport sanitarny w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz
udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej –POZ.
W skład Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wchodzą dwa zakłady lecznicze: Centrum Szpitalne Jasło
oraz Centrum Ambulatoryjne Jasło.
2.1.1. Struktura Zakładu Leczniczego Centrum Szpitalne
• Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
• Oddział Dermatologiczny
• Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i WZW
• Oddział Pediatrii i Alergologii
• Oddział Neonatologiczny
• Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Poddziałem Urologii
• Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
• Oddział Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki
• Oddział Otolaryngologiczny i Otolaryngologii Dziecięcej
• Oddział Psychiatryczny
• Oddział Geriatryczny
• Oddział Diabetologiczny
• Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć
• Apteka
• Blok operacyjny
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•

Prosektorium

2.1.2. Struktura Zakładu Leczniczego Centrum Ambulatoryjne Jasło
• Dział Pomocy Doraźnej
• Centrum Rehabilitacji
• Oddział Dzienny Psychiatryczny
• Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Dermatologiczna
• Poradnia Diabetologiczna
• Poradnia Endokrynologiczna
• Poradnia Kardiologiczna
• Poradnia Reumatologiczna
• Poradnia Alergologiczna
• Poradnia Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
• Poradnia Urologiczna
• Poradnia Położniczo- Ginekologiczna
• Poradnia Otolaryngologiczna i Otolaryngologii Dziecięcej
• Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
• Poradnia Zdrowia Psychicznego
• Poradnia Leczenia Uzależnień
• Poradnia Chorób Zakaźnych
• Poradnia Ortopedyczno-Traumatologiczna
• Poradnia Neonatologiczna
• Poradnia Geriatryczna
• Zakład Medycyny Pracy
• Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
• Pracownia Mikrobiologii
• Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
• Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
• Pracownia Prób Czynnościowych
• Pracownia Fototerapii
• Gabinet Krioterapii
• Pracownia Audiologiczna
• Pracownia Spirometrii
• Pracownia Endoskopii
• Nocna i Świąteczna opieka w zakresie POZ
• Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
• Specjalista ds. Epidemiologii
• Kapelan szpitalny
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Wg danych Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2018 r. - na 1- przychodnię w powiecie
Jasielskim przypada 2 780 osób ( w województwie 1 732 osoby).
Szpital Specjalistyczny w Jaśle został zakwalifikowany do drugiego poziomu systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na terenie województwa podkarpackiego.
Podstawowym źródłem przychodów szpitala są przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia.
W roku 2019 szpital osiągnął przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 97 214,1 tyś.
zł. (wzrost o 11.820,4 tyś. zł. w porównaniu do roku 2018)
2.1.3. Kontrakty podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leczenia szpitalnego
Programów lekowych
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej- Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne
kosztochłonne
Rehabilitacji Leczniczej
Profilaktycznych Programów Zdrowotnych
Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
Ratownictwa Medycznego- od 01.04.2019r. w ramach konsorcjum
POZ w zakresie Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
POZ – transport sanitarny
Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie

O znaczeniu jednostki świadczy również liczba zatrudnionych w niej pracowników. Zatrudnienie na
dzień 31.12.2019r. wynosiło 977,84, w przeliczeniu na etaty przeliczeniowe. Szpital jest więc jednym
z największych pracodawców w regionie.
2.1.4. Infrastruktura Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Aby leczenie pacjentów mogło przebiegać w sposób bezpieczny, przynoszący oczekiwane efekty,
musi być ono prowadzone w odpowiednich warunkach lokalowych, z odpowiednią infrastrukturą
techniczną oraz nowoczesnym sprzętem medycznym.
W roku 2019 szpital zakończył w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle” przebudowę Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi
instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych – I etap (budynek C) oraz
rozpoczął dalszą część przebudowy Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (budynek B). Przebudowa ma
na celu poprawę warunków udzielania świadczeń zdrowotnych i poprawę stanu sanitarnoepidemiologicznego oddziału.
Źródła finansowania poniesionych w/w nakładów w roku 2019: 1 986 824,61 zł.:
Powiat Jasielski: 1 932 624,15 zł.
Szpital: 54 200,46 zł.
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W ramach zadania inwestycyjnego pn.’’ Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I –
Oddział Psychiatryczny z Poradniami’’, wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną, która
zostanie wykorzystana do prac projektowych.
Źródła finansowania poniesionych w/w nakładów w roku 2019: 33 627,00 zł.:
Powiat Jasielski: 30 000,00 zł.
Szpital: 3 627,00 zł.
Szpital w 2019r. zakupił środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania szpitala oraz do realizacji kontraktów z NFZ. Celem było również
podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, spełnienie wymagań określonych
w przepisach prawnych oraz poprawa warunków pracy. W ramach tego zadania zakupiono m in.:
dwa cyfrowe aparaty RTG, ambulans, myjnie dezynfektor, defibrylator, aparat USG,
elektrokardiograf oraz sprzęt komputerowy.
Źródła finansowania poniesionych w/w nakładów w 2019 r. : 2 866, 2 tys. zł:
Powiat Jasielski: 170,0 tys. zł .
Urząd Wojewody Podkarpackiego: 1 000,0 tys. zł.
Ministerstwo Zdrowia: 400,0 tys. zł.
Dar Antoniański: 14,1 tys. zł.
NFZ: 29,5 tys. zł.
Szpital: 1 252,6 tys. zł.
2.1.5. Sytuacja finansowa
Szpital Specjalistyczny w Jaśle na 31 grudnia 2019 r. osiągnął stratę w wysokości – 3 572 250,24 zł.
Zobowiązania ogółem wyniosły 22 022,3 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne 2 360,5 tys. zł.
Zobowiązania wymagalne to zobowiązania z tytułu dostaw, usług i zakupu środków trwałych ( dane
na dzień 18.03.2020 r.)

Plany rozwojowe:
a)
b)
c)
d)

Utworzenie lądowiska dla helikopterów sanitarnych
Budowa nowego pawilonu mieszczącego Oddział Psychiatryczny i poradnie specjalistyczne
Modernizacja Oddziału Pediatrii i Alergologii
Utworzenie Oddziału Rehabilitacji.

2.2. Struktura lecznictwa Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Powiecie Jasielskim
L.P.

Nazwa zakładu opieki zdrowotnej

1.

Centrum Zdrowia Dr Mastej Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia (Gabinet)
Lekarza POZ

2.

Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia „Rafineria”

Miasto /
Gmina
Jasło

Adres
ul. Staszica 17 A

Dębowiec
Dębowiec
Jasło

Dębowiec 195
Cieklin 645
ul. 3 Maja 101
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kemed” Sp.
z o.o. Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Medyk” s.c. Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Somed” Sp.
z o.o. Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
Ochrona Zdrowia – Sadzikowski, Poradnia (Gabinet)
Lekarza POZ
Zoła-Med Lesław Zoła, Poradnia Lekarza POZ
Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Jaśle, Gabinety Lekarzy
Rodzinnych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Brzyskach, Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
Przychodnia Zdrowia Dr n.med. Marta Leszczyńska
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kołaczycach, Poradnia (Gabinet)
Lekarza POZ
Centrum Zdrowia L-Med Kołaczyce,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia
(Gabinet) Lekarza POZ
Ośrodek Zdrowia, Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Nowym Żmigrodzie, Poradnia
(Gabinet) Lekarza POZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Osieku Jasielskim, Poradnia Ogólna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Ad Med”, Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki
Środowiskowej - Rodzinnej
Indywidualna Praktyka Lekarza
Rodzinnego, Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Skołyszynie, Poradnia (Gabinet)
Lekarza POZ

Jasło

ul. Mickiewicza 108 C

Jasło

ul. Mickiewicza 5

Jasło

ul. Krasińskiego 17

Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Jasło
Brzyska

ul. Krasińskiego
17/37
ul. Kraszewskiego 19
ul. Mickiewicza 4
ul. Baczyńskiego 27
Osobnica 851
Szebnie 46
Brzyska 349

Dębowiec

Dębowiec 81

Kołaczyce

ul. Mickiewicza 90
Sieklówka 157

Kołaczyce

ul. Wiejowskiego 22
A

Krempna
Nowy
Żmigród

Krempna 32
ul. Krakowska 11

Osiek
Jasielski
Tarnowiec

Osiek Jasielski 185
Tarnowiec 256

Tarnowiec

Łajsce 140
Roztoki 123

Skołyszyn
Skołyszyn
Skołyszyn
Skołyszyn

Skołyszyn 232
Święcany 1
Harklowa 360
Bączal Dolny 101

2.3. Stypendia dla studentów
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle nr XV/108/2019 z dn. 26.08.2019r. na podstawie art. 12 pkt. 10a,
z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz.511), art. 96 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668 ze zm.),
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określiła zasady przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na
kierunku lekarskim.
Stypendium ma formę finansową i jest przyznawane na okres 9-miesięcy, tj. od 01 października
danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku, począwszy od IV roku studiów, do
czasu ich ukończenia. Wysokość stypendium wypłacanego ze środków budżetu Powiatu
Jasielskiego wynosi 1.500,00 zł miesięcznie.
W oparciu o postanowienia w/w uchwały oraz na podstawie rozstrzygnięcia Zarządu Powiatu,
w 2019 roku zostały przyznane stypendia dla 2-studentów z terenu powiatu jasielskiego na okres:
od października 2019 r. do czerwca 2020 r. Łączny koszt w/w stypendiów w 2019 roku wyniósł
9.000,00 zł.
2.4. Apteki
Na terenie Powiatu Jasielskiego w 2019 roku funkcjonowało łącznie 38 aptek i 5 punktów
aptecznych usytuowanych w następujących miejscowościach:
L.P. Miejscowość

Apteka

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

24
1
4
2
2
2
1
1
1

Miasto Jasło
Osobnica
Kołaczyce
Nowy Żmigród
Skołyszyn
Dębowiec
Osiek Jasielski
Brzyska
Tarnowiec
Krempna
Razem:

38

Punkt Apteczny

2
2

1
5

Apteki czynne całodobowo:
- Jasło, ul Lwowska 9/11
- Jasło, ul. Kazimierza Wielkiego 14
Apteka czynna w każdą niedzielę i święta:
- Jasło, ul. Szkolna 2a
- Punkt Apteczny w Nowym Żmigrodzie, ul. Rynek 2
Apteki czynne w niedziele handlowe:
- Jasło, ul. Baczyńskiego 20
- Jasło, ul. Jana Pawła II 35
3. Pomoc społeczna
Powiat jasielski realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny
i systemu pieczy zastępczej oraz ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Zadania te są realizowane przez funkcjonujące na terenie powiatu
jasielskiego następujące placówki i instytucje:
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- Dom Pomocy Społecznej w Foluszu
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Warsztat Terapii Zajęciowej
- Dom Dziecka w Wolicy
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
Grupy mieszkańców powiatu najczęściej korzystające z pomocy społecznej to osoby długotrwale
bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, czy wykluczone społecznie z innych powodów. Z uwagi
na starzenie się społeczeństwa powiatu, również coraz więcej osób starszych wymaga pomocy
i opieki, której często nie zapewnia już najbliższa rodzina.
We wszystkich gminach powiatu działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, które
służą pomocą mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub zagrożonych patologiami.
3.1.Dom Pomocy Społecznej w Foluszu
Dom Pomocy Społecznej w Foluszu jest największą placówką działającą na terenie województwa
podkarpackiego przeznaczoną dla osób psychicznie chorych. W roku 2019 Dom zapewniał
całodobową opiekę oraz niezbędne potrzeby bytowe i społeczne 272 mieszkańcom.
Kadra domu liczyła 177 osób, które posiadały odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje zawodowe.
Pracownicy systematycznie podnosili swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach
specjalistycznych, tematycznych oraz udział w konferencjach naukowych.
Dom Pomocy Społecznej w Foluszu w 2019 roku realizował zadania wynikające
z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć
rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W ciągu roku pracownicy domu korzystali z łącznie z 16 szkoleń organizowanych przez DPS oraz
zewnętrznych, organizowanych w ośrodkach szkoleniowych. W DPS w Foluszu prowadzone były
organizowane zajęcia terapeutyczne, w których uczestniczyło 37 mieszkańców, zajęcia
z psychologiem - 5 mieszkańców oraz zajęcia ruchowe - 16 mieszkańców.
W roku 2019 doposażono pokoje mieszkańców w niezbędną pościel, piżamy, ręczniki na kwotę
35 258,80 zł., materace przeciwodleżynowe na kwotę 23 556,00 zł., łóżka rehabilitacyjne, krzesła
kąpielowe, wózki prysznicowe na kwotę 10 6982,06 zł. Doposażono dyżurki pielęgniarskie w aneks
medyczny, kozetki lekarskie, wózki na leki, szafy lekarskie, wagi osobowe, ciśnieniomierze,
pulsoksymetry, inhalator, na łączną kwotę 26 838,96 zł. Doposażono biura w meble, sprzęt
komputerowy, drukarki, niszczarki, tonery na kwotę 22 246,00 zł. Zakupiono sprzęt gospodarczy
(wykaszarkę spalinową, kosiarki spalinowe, odkurzacze , wózki sprzątające, wózki na bieliznę), na
kwotę 12.235,27 zł. W ramach prac remontowych wykonano naprawę zewnętrznego oświetlenia,
napędu do bramy, pomalowano pomieszczenia mieszkańców, przeprowadzono remont sygnalizacji
przyzywowej oraz dokonano remontu pomp ciepła.
W roku 2019 mieszkańcy Domu uczestniczyli łącznie w 48 imprezach organizowanych przez Dom,
przy współudziale lub na zaproszenie. Były to imprezy integracyjne o charakterze kulturalnym,
sportowym, rekreacyjnym i religijnym.
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Oferta usług opiekuńczych i wspomagających skierowana do mieszkańców Domu, nie jest ofertą
zamkniętą. Z roku na rok, katalog usług jest pełniejszy i trafia do większej liczby mieszkańców. Jest
to efekt zdobywania przez pracowników umiejętności rozpoznawania potrzeb podopiecznych
i odpowiedź na wymogi standardów obowiązujących i podstawowych usług świadczonych przez
Dom Pomocy Społecznej.
3.2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie jest dziennym ośrodkiem wsparcia, dla
pełnoletnich osób z terenu Powiatu Jasielskiego, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji
organizmu lub zdolności adaptacyjnych mają trudności w prawidłowym funkcjonowaniu
społecznym. Dom posiada 43 miejsca statutowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi (typ A)
i z niepełnosprawnością intelektualną (typ B). Od stycznia do grudnia 2019 r. ze wsparcia
w Środowiskowym Domu Samopomocy skorzystało 46 osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnością intelektualną. W roku 2019 r po raz pierwszy do ośrodka wsparcia decyzje
kierujące otrzymało 2 osoby. W 2019 roku ubyło 2 osoby (1 osoba umieszczona w DPS,
1 zmarła). Największą grupę uczestników stanowiły osoby do 40 roku życia.
Budynek ŚDS pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony jest w salę integracji
społecznej, szatnię, część administracyjną i socjalną, łazienki, toalety dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Kadra placówki w 2019 roku zatrudniona na podstawie umowy o pracę
liczyła 13 osób, z czego w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 11 osób, natomiast
w niepełnym 2 osoby (księgowa, psycholog). Ponadto ośrodek wsparcia zatrudniał 2 osoby
na podstawie umowy zlecenie (Inspektor BHP, Inspektor Ochrony Danych). Osoby zatrudnione
w ŚDS posiadały wymagany ustawowo staż pracy oraz kwalifikacje.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w 2019 roku realizował zadania zgodnie
z celami i zadaniami wyznaczonymi planem pracy, w tym działania terapeutyczne i pomocowe na
rzecz niepełnosprawnych uczestników, m.in. w zakresie kształtowania umiejętności funkcjonowania
w codziennym życiu, kształtowania umiejętności społecznych, kształtowania umiejętności spędzania
czasu wolnego, w zakresie poradnictwa psychologicznego i terapii ruchowej.
Ponadto uczestnicy mieli zapewnioną pomoc pielęgniarską, gorący posiłek, a także dowóz do
ośrodka i odwóz do miejsca zamieszkania.
ŚDS w Nowym Żmigrodzie dysponował trzema samochodami, służącymi do przewozu
podopiecznych (23-osobowy autobus Mercedes Benz rok prod. 2014, zakupiony przy
współfinansowaniu ze środków z PFRON, 9-cio osobowy Bus Renault Trafic rok prod. 2017, również
zakupiony przy współfinansowaniu ze środków z PFRON oraz 5-cio osobowy Opel Corsa rok
prod. 2011, przekazany z byłego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nowym
Żmigrodzie).
ŚDS organizował cyklicznie imprezy promujące sport, konkursy ekologiczne i inne spotkania
integrujące osoby niepełnosprawne z palcówek z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, gorlickiego,
dębickiego. Ponadto uczestnicy ŚDS brali czynny udział w spartakiadach sportowych, różnych
występach teatralnych, przeglądach twórczości artystycznej oraz wycieczkach. Poprzez swoją
działalność ŚDS służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby
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życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia integrację
społeczną. Osobom korzystającym ze świadczeń ŚDS zapewnia się kompleksowe wsparcie
dostosowane do indywidualnych potrzeb, które obejmuje podtrzymanie i rozwijanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia.
3.3. Warsztat Terapii Zajęciowej
Na terenie powiatu jasielskiego działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej, zlokalizowany w Jaśle przy
ul. Floriańskiej 170, który do 7 czerwca 2018 r. prowadzony był przez Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Jaśle. Od 8 czerwca 2018 r. funkcjonuje
w strukturze organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle.
W 2019 roku z zajęć w Warsztacie korzystało 55 uczestników. W Warsztacie zatrudnionych jest 11
terapeutów zajęciowych, którzy prowadzą terapię podopiecznych w 11 pracowniach tematycznych.
W roku 2019 jedna z pracowni terapii zajęciowej tj. pracownia animacji społecznych zmieniła swój
profil terapii na pracownię florystyczną z elementami decupag’e.
Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką pobytu
dziennego, stwarzającą osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem umysłowym, które nie mogą
podjąć pracy możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową.
Placówka finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Jasielskiego i stwarza osobom niepełnosprawnym
niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Działalność Warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Ewentualny dochód ze
sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu w ramach realizowanego
przez nich programu rehabilitacji i terapii przeznacza się w porozumieniu z uczestnikami na pokrycie
wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie
jest aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wpis
w orzeczeniu o wymaganym uczestnictwie w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Orzeczenie takie wydają
powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uczestnictwo w Warsztacie jest
bezpłatne. W roku 2019 w ramach wydatków inwestycyjnych przy współudziale środków PFRON dla
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle zakupiono 9 osobowy samochód FORD Transit, służący do
przewozu uczestników.
W roku 2019 placówka organizowała szereg imprez sportowych, integracyjnych, konkursów, wystaw
i kiermaszy. Działania te miały na celu promowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych, a także
zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.
3.4. Dom Dziecka w Wolicy
W 2019 roku na terenie Powiatu Jasielskiego funkcjonowała jedna placówka opiekuńczo wychowawcza zapewniająca dzieciom całodobową opiekę i wychowanie. Był to Dom Dziecka
w Wolicy - publiczna placówka socjalizacyjna, której organem prowadzącym jest Powiat Jasielski,
mogąca jednorazowo zapewnić opiekę 28 wychowankom. Placówka w 2019 r. zatrudniała 15 osób,
z tego 8 osób zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci. Pozostała kadra placówki to kadra
pomocnicza. W placówce w ciągu roku przebywało średnio 19 wychowanków.
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Dom Dziecka w Wolicy zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom do momentu
usamodzielnienia. Placówka stwarza sytuacje, w których wychowankowie mają możliwość rozwoju
intelektualnego, psychospołecznego i emocjonalnego. W Domu organizowane są zajęcia kulinarne,
sportowe, terapeutyczne, plastyczne i hobbystyczne. Dla wychowanków prowadzone są również
zajęcia socjoterapeutyczne, rewalidacyjno-wyrównawcze. Placówka umożliwia wychowankom
udział w zajęciach pozalekcyjnych, poza terenem placówki. Podejmuje również działania zmierzające
do przygotowania dziecka do samodzielnego życia.
W roku 2019 poczyniono starania aby przenieść placówkę do nowej siedziby w Kołaczycach. Taka
decyzja podyktowana była troską o lepsze, bezpieczne, dostosowane do potrzeb wychowanków
pomieszczenia mieszkalne. Dodatkowo usytuowanie placówki w budynku dawnego dworu
wymagało dużych nakładów finansowych.
W wyniku podjętych działań, w dniu 15 lutego 2020 r. Dom Dziecka został przeniesiony do
budynku byłego internatu LO w Kołaczycach.
3.5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle powołany został przez Starostę
Powiatu Jasielskiego w 2001 r. i obejmuje zasięgiem swego działania Powiat Jasielski. Zespół działa
w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Zespołem kieruje przewodniczący. Kadra zespołu liczy 4 osoby.
Zespół zajmuje dwa pokoje na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle.
Działania PZ ds. ON w 2019 roku:
1) Wydane orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia – 377, z tego:
a) wydane orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności – 1
b) wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 34
c) wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 342
2) Wydane orzeczenia dla osób po 16 roku życia – 2745, z tego:
a) wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 17
b) wydane orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 24
c) wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności – 2 704
3) Liczba wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 119
4) Liczba wydanych kart parkingowych – 723
3.6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
Kadrę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w roku 2019 roku stanowiło 19 osób,
zatrudnionych na podstawie umów o pracę.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle rozlokowane w 6 pokojach w budynku Starostwa
Powiatowego w Jaśle w 2019 roku realizowało zadania z następujących zakresów:
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3.6.1. Zadania zakresu rehabilitacji społecznej:
1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych – przyznano dofinansowanie 51 osobom niepełnosprawnym (dalej ON)
w łącznej kwocie – 91 347,36 zł.
2) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - przyznano
dofinansowanie dla 4 Wnioskodawców (organizacji pozarządowych), w łącznej kwocie
19 852,54 zł.
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów – przyznano dofinansowanie łącznie 554 ON, w łącznej kwocie 511 132,00 zł.
4) Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej – przyznano
dofinansowanie, w łącznej kwocie 962 733,00 zł.
5) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - przyznano
dofinansowanie łącznie 58 ON w łącznej kwocie 163 500,00 zł.
Dodatkowo ze środków PFRON w 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
realizowało pilotażowy programu „Aktywny Samorząd”.
W 2019 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w PCPR w Jaśle
wydatkowano kwotę 769 457,18 zł, z czego:
1) w ramach Modułu I dofinansowanie otrzymało 97 beneficjentów na łączną kwotę 335 906,94 zł,
2) w ramach Modułu II zrealizowano 168 umów na łączną kwotę 433 550,24 zł.
3.6.2. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, siódmy rok z rzędu realizowało zadania
jakie nakładała na powiat ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, a jest to m.in. realizacja i monitoring 3-letniego powiatowego programu rozwoju pieczy
zastępczej pn. „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata
2018-2020”, który został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr LIV/390/2018 Rady Powiatu w Jaśle,
z dnia 24 maja 2018r., a jego celem głównym jest promocja i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na
terenie powiatu jasielskiego oraz zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców
biologicznych wsparcia w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
W wyniku realizacji ustawowych zadań, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w 2019 roku:
1) objęło wsparciem i pomocą 76 rodzin zastępczych oraz będących pod ich opieką 137
wychowanków, w tym 20 pełnoletnich, z tego:
a) 38 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 50
wychowanków, w tym 7 pełnoletnich
b) 29 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 45 wychowanków, w tym
5 pełnoletnich
c) 5 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 21 wychowanków, w tym
5 pełnoletnich

61

d) 3 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, w których przebywało 9 wychowanków,
w tym 3 pełnoletnich
e) 1 rodzinę zastępczą zawodowo pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego, u której przebywało
w różnych okresach roku łącznie 12 dzieci.
2) zapewniło opiekę dla 27 dzieci umieszczonych w 14 rodzinach zastępczych, w tym:
a) dla 18 dzieci w 11 nowo utworzonych rodzinach zastępczych, spokrewnionych
i niezawodowych
b) dla 9 dzieci w 3 istniejących rodzinach zastępczych zawodowych.
3) Wypłacało świadczenia pieniężne na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jasielskiego w łącznej kwocie 1 357 555,29 zł.,
w tym:
a) pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
w tym świadczenia wypłacane na podstawie decyzji wydanych w oparciu o art. 226 ust. 5
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku
z odpowiednimi przepisami ustawy o pomocy społecznej, czyli na tzw. „starych zasadach” –
1 258 589,59 zł. (1406 świadczeń)
b) dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
z tytułu niepełnosprawności – 41 176,98 zł. (203 dodatki)
c) jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych
z potrzebami przyjmowanych do rodzin zastępczych dzieci – 9 228,00 zł. (9 świadczeń)
d) dofinansowania do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych – 3 700,00 zł. (13 dofinansowań)
e) środki finansowe dla rodzin zastępczych zawodowych na utrzymanie domu jednorodzinnego
– 34 370,72 zł. (11 świadczeń)
f) świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych na pokrycie kosztów związanych
z przeprowadzeniem niezbędnego remontu domu jednorodzinnego – 10 490,00 zł.
(4 świadczenia)
4) wypłaciło rodzinom zastępczym 1 214 dodatków wychowawczych na dzieci w wieku do
ukończenia 18 r.ż., w łącznej wysokości 588 555,27 zł., stanowiących pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci i finansowanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa
5) wypłaciło 98 dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci w wieku do
ukończenia 18 r.ż. umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka w Wolicy,
w łącznej wysokości 48 129,03 zł., stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
i finansowanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa
6) wypłaciło ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa na uczące się
dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz na usamodzielnianych
z pieczy zastępczej 98 świadczenia ,,dobry start”, w łącznej wysokości 29 400,00 zł.
Dodatkowo realizowano program wspierający rodziny wielodzietne pn. ,,Powiat Jasielski dla rodzin
wielodzietnych”. Dokument stanowił kompleksowe rozwiązanie prawne zapewniające systemowe
wsparcie dla rodzin wielodzietnych, przede wszystkim poprzez tworzenie warunków do korzystania
z różnych form udogodnień, ulg i preferencji.
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3.6.3. Zadania z zakresu pomocy społecznej
Kolejnym obszarem działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w 2019 roku były
zadania z zakresu pomocy społecznej jakie na powiat jasielski nakłada ustawa z dnia 12 marca 2004
roku, o pomocy społecznej. W szczególności:
1) prowadzenia monitoringu realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
na lata 2016-2022, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania
osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka
2) przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom
opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska
dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii , zapewniające całodobową opiekę lub
młodzieżowe ośrodki wychowawcze
3) prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
oraz podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych – w ramach działalności Ośrodek Interwencji Kryzysowej
pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle specjalistycznej
pomocy udzielił 119 osobom znajdującym się w kryzysach. Liczba przeprowadzonych konsultacji
indywidualnych w formie poradnictwa lub oddziaływań terapeutycznych wyniosła 483.
Z poradnictwa prawnego skorzystało 51 osób.
3.7. Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe - to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami
administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
Charakterystyczną cechą organizacji pozarządowych jest więc brak powiązań z władzą publiczną
(często tłumaczy się nazwę: organizacja poza-rządowa). W Polsce pojęcie to definiuje ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku, która wprowadza rozszerzoną
definicję organizacji pozarządowych jako podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego. Do organizacji pozarządowych zaliczamy: stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia
rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń, fundacje, kluby sportowe i uczniowskie kluby
sportowe, organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony
Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkowców, Koła łowieckie,
Komitety społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów), stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki działające nie dla zysku, partie
polityczne, związki zawodowe, samorządy zawodowe, federacje i konfederacje pracodawców, izby
gospodarcze, izby rzemieślnicze, organizacje kościelne, związki rolników, kółka rolnicze i koła
gospodyń wiejskich oraz grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samo pomocowe. Najczęściej terminu organizacja pozarządowa używa się w stosunku do fundacji
i stowarzyszeń. Powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób) i prowadzą działalność
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w interesie publicznym. Obok sektora publicznego i sektora przedsiębiorstw nazywane są
„trzecim” sektorem.
W powiecie jasielskim zarejestrowanych jest kilkadziesiąt organizacji pozarządowych.
3.7.1. Stowarzyszenia
Stowarzyszenia - prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (DZ.U.2019, poz.713), która nakłada obowiązek ich rejestracji
i sprawowania nad nimi nadzoru przez organy samorządu terytorialnego właściwe ze względu na
siedzibę stowarzyszenia, w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa
i postanowieniami statutu.
Stowarzyszenie - to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych.
Cechą stowarzyszenia jest m.in. dobrowolność oznaczająca się swobodą inicjatywy zrzeszania się,
a więc tworzenia, przystąpienia i wystąpienia ze stowarzyszenia oraz samorządność, która oznacza
autonomię celów, struktury organizacyjnej, zasad działania, niezależność od podmiotów
zewnętrznych.
Wśród stowarzyszeń można wyróżnić stowarzyszenia zarejestrowane, zwykłe oraz związki
stowarzyszeń. Stowarzyszenia zarejestrowane mają bardziej złożoną formę organizacyjną.
Osobliwą rejestracją jest obowiązkowy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem wpisu
stowarzyszenie nabywa osobowość prawną przez co staje się odrębnym podmiotem praw
i obowiązków i może rozpocząć działalność. Przed dokonaniem wpisu musi zostać
opracowany statut stowarzyszenia, ponieważ to właśnie on jest jednym z najważniejszych
dokumentów. Staje się on prawomocny wraz z zatwierdzeniem dokonanym przez sąd rejonowy
(nie przez członków/władze stowarzyszenia). Również wraz z wpisem do KRS każde
stowarzyszenie/fundacja otrzymuje numer REGON i NIP.
Stowarzyszenia zwykłe odróżnia od tych zarejestrowanych sposób powołania, rodzaj nadzoru
i posiadane uprawnienia, a przede wszystkim brak osobowości prawnej przez co nie mają ani
zdolności do czynności prawnej ani własnego majątku. Uproszczona forma stowarzyszenia
zwykłego umożliwia mu szybsze i łatwiejsze funkcjonowanie oraz utworzenie mniej
sformalizowanej struktury organizacyjnej, jednak łączy się to z pewnymi ograniczeniami co do ich
działalności.
Stowarzyszenia rejestrowane
Ewidencja Stowarzyszeń zarejestrowanych w Powiecie Jasielskim na dzień 31.12.2019 r.

1. Stowarzyszenie Kupców "Bazar" w Jaśle
2. Podgórzański Związek Pszczelarzy w Jaśle
3. Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle
4. Jasielskie Stowarzyszenie Jeździeckie w Jaśle
5. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle
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6. Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu w Nowym Żmigrodzie
7. Stowarzyszenie Radio Południe w Łaskach
8. Stowarzyszenie Forum Jasielskie
9. Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
10. Stowarzyszenie Promocji Kultury Ekologicznej "Klaus" w Jaśle
11. Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA - Region Jasło
12. Przymierze Samorządowe Prawicy w Jaśle
13. Stowarzyszenie "Praworządność i Ekologia"
14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myscowa w Krempnej
15. Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne "Wrzos" w Dębowcu
16. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Julia Mroczka" w Łysej Górze
17. Stowarzyszenie "Radzę Sobie" na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom,
Młodzieży i Dorosłym w Jaśle
18. Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Łemków "Terka"
w Świątkowej Wielkiej
19. Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy
20. Jasielska Kongregacja Kupiecka w Jaśle
21. Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Arka" w Jaśle
22. Jasielski Klub Nurkowy "Submarin" w Jaśle
23. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Osiek Jasielski
24. Stowarzyszenie Prawników "Temida" w Jaśle
25. Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc
26. Klub Sportowy "SPEED" w Jaśle
27. Klub Sportowy "Nowy Dwór" Makowiska
28. Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolicy im. Edwarda Wojtunia
29. Towarzystwo Miłośników Krempnej i Okolicy
30. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" w Jaśle
31. Jasielska Federacja Regionalnych Towarzystw Kultury w Jaśle
32. Międzyszkolny Klub Sportowy "Jasiołka Hankówka - Brzyszczki"
33. Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Ziemnego w Jaśle
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34. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego
35. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bieździedzkiej
36. Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych "Młode Miasto" w Jaśle
37. "Aktywna Młodzież Podkarpacia" w Jaśle
38. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle
39. Stowarzyszenie Animatorów Kultury "Kolejarz" w Jaśle
40. Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego w Tarnowcu
41. Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konika Polskiego w Łaskach
42. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi Brzezowa w Brzezowej
43. Jasielskie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle
44. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przygranicznych w Grabiu
45. "Liwoczanka" Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska w Brzyskach
46. Stowarzyszenie "Tęcza" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
47. Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze "Ikar" im. Leszka Preisnera w Jaśle
48. Stowarzyszenie „Maraton-Coś Więcej Niż Klub” w Tarnowcu
49. Stowarzyszenie "Razem w przyszłość" w Nienaszowie
50. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Brzezówce
51. Młodzieżowe Stowarzyszenie "Solideo" w Lipnicy Górnej
52. Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy
53. "Stowarzyszenie Sympatyków-Czarni 1910"
54. Stowarzyszenie wspierające kształcenie ustawiczne "Progres" w Jaśle
55. Stowarzyszenie Gminy Chór "Zorza" w Kołaczycach
56. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych im. Władysława Świstaka "Kultini"
w Majscowej
57. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Warzyce
58. Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Zespołu nr 4 w Jaśle
59. Stowarzyszenie „Klub Szachowy MDK” w Jaśle
60. Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła" w Niegłowicach
61. Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jaśle
62. Stowarzyszenie Subregion Magurski -Szansa na rozwój w Nowym Żmigrodzie
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63. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Błażkowa
64. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Jasła i Regionu Jasielskiego „Nasz Dom”
w Jaśle
65. Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski
Parasol"
66. Gminny Ludowy Klub Sportowy "Beskid" w Nowym Żmigrodzie
67. Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Osobnica
68. Ludowy Klub Sportowy "Jasiołka" w Szebniach
69. Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego w Jaśle
70. Ludowy Klub Sportowy "Wisłoka" Niegłowice
71. Ludowy Klub Sportowy EKO-INVEST "HURAGAN" Zarzecze
72. Miejski Klub Sportowy "Ostoja" Kołaczyce
73. Parafialny Klub Sportowy "Bartek" w Dębowcu
74. Ludowy Klub Sportowy "TEMPO" Nienaszów
75. Ludowy Klub Sportowy „CZARDASZ” Osiek Jasielski
76. Ludowy Klub Sportowy "BRZEZÓWKA" w Brzezówce
77. Stowarzyszenie św. Antoniego w Jaśle
78. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Dębowiec
79. Stowarzyszenie Koło Gospodyń wiejskich „SOWINIANKI”
80. Stowarzyszenie „KOPERNIK” w Nowym Żmigrodzie
81. Liwockie Stowarzyszenie Jeździeckie „Stanica Liwocz” w Brzyskach
82. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy
83. Stowarzyszenie Młodych Aktywnych Kobiet „Smak” w Roztokach
84. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Kąty "Pokolenie" w Kątach
85. Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Południowo
Wschodni
86. Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „EKO Wisłoka”
87. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „AKACJA” w Osieku Jasielskim
88. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Porozumienie Dla Jasła i Powiatu
Jasielskiego" w Jaśle
89. Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca
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90. Stowarzyszenie Kosynierów Parafii Cieklin w Cieklinie
91. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno-Oświatowe "Omnibus" w Jaśle
92. Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne „Razem” w Krajowicach
93. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nowy Glinik” w Nowym Gliniku
94. Stowarzyszenie Unia Szkół w Gliniku Polskim
95. Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Nasza Szkoła Wspólne Dobro”
w Sowinie
96. Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Wspólna Szkoła - Wspólna Sprawa”
w Sieklówce
97. Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Lublicy
98. Stowarzyszenie Lepsze Dziś w Jaśle
99. Stowarzyszenie "Moja Szkoła" w Łubienku
100. Jasielskie Stowarzyszenie "Consensus" w Jaśle
101. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród w Nowym
Żmigrodzie
102. Stowarzyszenie "Razem Zmieniajmy Jasło" w Jaśle
103. Stowarzyszenie Wspinaczkowe „Klama” w Jaśle
104. Stowarzyszenie ZS Technicznych w Jaśle
105. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Jaślanie" w Jaśle
106. Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe w Jaśle
107. Stowarzyszenie Przysieki „Nasz Dom” w Przysiekach
108. Stowarzyszenie Parafii Szebnie "Dziedzictwo" w Szebniach
109. Stowarzyszenie „Gradatim” w Jaśle
110. Podkarpackie Stowarzyszenie Rekreacji i Turystyki "Aktywni Razem"
w Kołaczycach
111. Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła" w Niegłowicach
112. Uczniowski Klub Sportowy "MOSIR" Jasło
113. Stowarzyszenie "Gmina Chrześcijańska" im. Leona Karcińskiego w Nowym
Żmigrodzie
114. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Tarnowiec
115. Jasielski Klub Sportowy "Czarni 1910" Jasło
116. Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Sportów Walki- Judo Jasło"
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117. Międzyszkolny Klub Narciarski w Jaśle
118. Miejski Klub Sportowy "MOSIR" w Jaśle
119. Gminny Ludowy Klub Sportowy "Sokół" w Zimnej Wodzie
120. Gminny Ludowy Klub Sportowy "Nieplanka" Niepla
121. „Góra-Liwocz” -Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Brzyskach
122. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Bieździedza
123. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Folusz w Foluszu
124. Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy
125. Stowarzyszenie Romów Bahtałe Roma w Jaśle
126. Stowarzyszenie Klubu Działalności Podwodnej Meduza w Jaśle
127. Stowarzyszenie Solidarni w Jaśle
128. Stowarzyszenie Przyjaciół Opacia w Opaciu
129. Stowarzyszenie Szkoła Przyszłości w Lipnicy Dolnej
130. Stowarzyszenie Przyjaciół "Czwórki" w Jaśle
131. Stowarzyszenie Parne Roma w Jaśle
132. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gorajowice
133. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrówka
134. Polska Organizacja „Karate Kyokushin Ikok Sosai” w Jaśle
135. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"
136. Stowarzyszenie Kultury Ludowej w Trzcinicy
137. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno-Oświatowe „Kalokagatia” w Jaśle
138. Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Magneto”
139. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego
Inwentarza w Święcanach
140. Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych w Kołaczycach
141. Stowarzyszenie Podróżników „Za Horyzont” w Jaśle
142. Stowarzyszenie Kosynierów z Bieździedzy
143. Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum Pro Cultura” w Jaśle
144. Stowarzyszenie „Młodzi Dla Gminy” w Dębowcu
145. Samorządowe Jasło
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146. Podkarpackie Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Jaśle
147. Stowarzyszenie „Chór Soli Deo” w Jaśle
148. Stowarzyszenie „Galicja” w Tarnowcu
149. Stowarzyszenie „Nowa Wolica” w Wolicy
150. Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego w Brzyściu
151. Stowarzyszenie Ogródków Działkowych "Za Koleją" w Jaśle
152. Jasielskie Towarzystwo Oświatowe w Jaśle
153. Uczniowski Klub Sportowy w Dębowcu
154. Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych „Bratek” w Jaśle
155. Stowarzyszenie Ogrodowe „Słoneczko” w Jaśle
156. Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Jaśle
157. Stowarzyszenie Karpacki Klaster Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle
158. Stowarzyszenie Ogrodu „Hutnik” w Jaśle
159. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jaśle
160. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Powiatu Jasielskiego w Jaśle
161. Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Łukasiewicza w Jaśle
162. Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” w Łajscach
163. Stowarzyszenie Ogrodowe „Nasz Ogródek” w Jaśle
164. Stowarzyszenie „Razem dla Naszej Szkoły” w Czeluśnicy
165. Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” w Umieszczu
166. Automobilklub Jasielski w Jaśle
167. Stowarzyszenie „Twój Potencjał” w Jaśle
168. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Adsum” w Jaśle
169. Stowarzyszenie "Trzcinica Razem" w Trzcinicy
170. Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Gminy Krempna w Myscowej
171. Stowarzyszenie "Nasza Harklowa" w Harklowej
172. Stowarzyszenie "Nasza Jabłonica" w Jabłonicy
173. Stowarzyszenie „Nordic Walking NW-Team Jasło”
174. Szwadron Podkarpacie w Barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III
Sobieskiego w Jaśle

70

175. Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej w Potakówce
176. Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Brave Dogs Polska Chapter Jasło w Jaśle
177. Jasielski Klub Sportów Walki w Jaśle
178. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego
w Jaśle
179. Stowarzyszenie Śpiewacze "Missionis 1050"
180. Stowarzyszenie Sympatyków Reprezentacji Polski w Piłce Siatkowej
181. Jasielskie Stowarzyszenie Rękodzielników w Jaśle
182. Święcańskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury Wiejskiej "Aktywator"
w Święcanach
183. Stowarzyszenie „Aktywni ...” Jasło przy II LO w Jaśle
184. Stowarzyszenie Budowy Pomnika Chrystusa Króla w Jaśle
185. Stowarzyszenie Turnieje Sportowe w Jaśle
186. Stowarzyszenie Warsztat w Jaśle
187. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Nawsianki" w Nawsiu
Kołaczyckim
188. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych życie bez barier
189. Fundacja im. Stanisława Barabasza w Jaśle
190. Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 213
w Jaśle
191. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Cieklińskiej im. ks. Józefa
Przybylskiego w Cieklinie
192. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce w Warzycach
193. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Wisłoka Błażkowa w Błażkowej
194. Towarzystwo Sportowe „Sokół” Jasło
195. Stowarzyszenie Obywatelskie Dialogu i Aktywizacji „SODA” w Jaśle
196. Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle
Familiaris
197. Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi w Tarnowcu

Powyższa tabela zawiera wykaz wszystkich stowarzyszeń zarejestrowanych w Powiecie Jasielskim.
W 2019 roku zostało zarejestrowanych sześć nowych stowarzyszeń rejestrowanych (w tabeli
zaznaczone są tłustym drukiem), a wyrejestrowanych zostało pięć, co oznacza, że w porównaniu
do roku 2018 liczba stowarzyszeń wzrosła o jedno stowarzyszenie.
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Stowarzyszenia zwykle
Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych:

1. Rafineryjny Klub Seniora w Jaśle
2. Akademia Samoobrony "Personal Protect" w Jaśle
3. Stowarzyszenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Kolejarz" w Jaśle
4. Stowarzyszenie na Rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska w Łysej Górze
5. Stowarzyszenie „Animal Patrol” w Jaśle
6. Stowarzyszenie Na rzecz Krzewienia Historii i Tradycji "Horodna" w Święcanach
7. Stowarzyszenie „MATURA 1999” w Jaśle
8. Stowarzyszenie „Radosna Jesień” w Nowym Żmigrodzie
9. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Dla Żółkowa”

W 2019 roku zostały zarejestrowane cztery nowe stowarzyszenia (w tabeli zaznaczone są
tłustym drukiem), a wyrejestrowane zostały dwa, co oznacza, że w porównaniu do roku 2018
liczba stowarzyszeń wzrosła o dwa stowarzyszenia.
3.7.2. Fundacje
Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji
pozarządowych, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel
oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem.
Fundacja jest zakładem (osobą prawną typu zakładowego), a więc – w odróżnieniu od np.
stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych korporacji – nie
ma członków (jest bezosobowa). Jest przez to bardziej niezależna niż korporacja od osób
fizycznych – o celu, majątku, zasadach działania decyduje jej twórca.
W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, ich zakładania
i funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491).
Ewidencja Fundacji zarejestrowanych w Powiecie Jasielskim

1. Fundacja Rozwoju Ośrodka Akademickiego Ziemi Jasielskiej w Jaśle
2. Fundacja im. Stefanii Woytowicz w Jaśle
3. Fundacja „X7” w Jaśle
4. Fundacja „Sercem Budujemy Przyszłość” w Jaśle
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5. Fundacja im. Janusza Korczaka w Jaśle
6. Fundacja Wspierania Polskiej Astronautyki Pociąg do Gwiazd w Lipnicy Górnej
7. Fundacja Dziedzictwa i Kultury Karpat w Jaśle
8. Fundacja „Wyrównane Szanse” w Jaśle
9. Fundacja wpierania Bioróżnorodności „Horb” w Polanach
10. Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa „Galicja Vitis” w Jaśle
11. Fundacja aktywności w Lipnicy Dolnej
12. Fundacja „MONMONDE” w Dębowcu
13. Fundacja „Zielona Arka” w Siedliskach Żmigrodzkich
14. Fundacja „Projekt Spontan” w Jaśle
15. Fundacja „Mimofon Art.” w Cieklinie
16. Fundacja na rzecz Dzieci, Młodzieży, Dorosłych Niepełnosprawnych, Autystycznych
z Innymi Zaburzeniami Rozwoju oraz Ich Rodzin „Latawiec”, w Wolicy
17. Fundacja „Aktywna Galicja” w Jaśle
18. Fundacja „Ha Long” w Jaśle
19. Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnej „Carpe Diem” w Sowinie
20. Fundacja „ARTE PROIBITA” w Jaśle
21. Fundacja "Nowoczesna Szkoła" w Jaśle
22. Fundacja im. Generała Pułaskiego w Kotani

W 2019 roku zostały zarejestrowane 3 nowe fundacje (w tabeli zaznaczone są tłustym drukiem),
co oznacza, że w porównaniu do roku 2018 liczba fundacji wzrosła o trzy fundacje.
3.8. Nieodpłatna Pomoc Prawna
Świadczenia Nieodpłatnej Pomocy Prawnej są realizowane przez organy administracji publicznej
od 01.01.2016r, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019, poz.294).
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W 2019 r. na terenie powiatu jasielskiego funkcjonowało pięć Punktów, w których udzielana była
Nieodpłatna Pomoc Prawna. Nieodpłatną Pomoc Prawną świadczyli adwokaci i radcy prawni
wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką (ORA) i Okręgową Izbę Radców Prawnych (OIRP)
w Rzeszowie.
Wykaz Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej funkcjonujących w Powiecie Jasielskim w 2019 r:
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieszczący się w pomieszczeniach Powiatowego
Ośrodka Edukacji Nauczycieli, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło (Zespół Szkół Nr 4).
Punkt świadczył nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 10.00 do 14:00
W punkcie porad prawnych udzielali adwokaci wskazani przez ORA w Rzeszowie.
2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieszczący się w budynku Przychodni nr 1
Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 4, 38200 Jasło. Punkt świadczył nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 14.00 do 18:00
W punkcie porad prawnych udzielali radcy prawni wskazani przez OIRP w Rzeszowie.
3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie – mieszczący się w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród. Punkt świadczył nieodpłatną
pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo
wolnych od pracy), w godzinach od 7.30 do 11.30. W punkcie porad prawnych udzielali radcy prawni
wskazani przez OIRP w Rzeszowie.
4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kołaczycach – mieszczący się w budynku Szkoły
Podstawowej przy ul. Szkolnej 7, 38-213 Kołaczyce. Punkt świadczył nieodpłatną pomoc prawną
w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy),
w godzinach od 8.00 do 12.00. W punkcie porad prawnych udzielali radcy prawni wskazani przez
OIRP w Rzeszowie.
5. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie – mieszczący się w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn.
Punkt świadczył nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem świąt dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 14.00 do 18.00
W punkcie porad prawnych udzielali adwokaci wskazani przez ORA w Rzeszowie.
W styczniu 2019 r. 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Nowym Żmigrodzie,
Kołaczycach i Skołyszynie obsługiwała organizacja pozarządowa – Fundacja Honeste Viviere
z Warszawy, z którą umowa (z przyczyn leżących po stronie fundacji) została rozwiązana z dniem
18.01.2019 r. Po rozwiązaniu przedmiotowej umowy z w/w organizacją, w tych punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej udzielali radcy prawni wskazani przez Podkarpacką Izbę Radców
Prawnych w Rzeszowie (Nowy Żmigród, Kołaczyce) oraz przez Podkarpacka Radę Adwokacką
z Rzeszowa (Skołyszyn).
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Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4. nieodpłatną mediację, lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze
skierowaniem sprawy na drogę sądową. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie
karnej
4. Przeprowadzenie mediacji
5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania
mediacyjnego
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 1.400 osób z całego powiatu jasielskiego.
Koszt wynagrodzenia dla adwokatów radców prawnych w 2019 r : 283.510,81 zł.
Koszt wynagrodzenia dla organizacji pozarządowej za miesiąc styczeń 2019 r: 2.643,80 zł.
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4. Aktywizacja lokalnego rynku pracy
4.1. Powiatowy Urząd Pracy – informacja o rynku pracy powiatu jasielskiego
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle wynosiła 5.179 osób, z czego 758 osób uprawnionych było
do pobierania zasiłku. Stopa bezrobocia na terenie powiatu jasielskiego na koniec grudnia 2018
roku wynosiła 9,9 %, w województwie podkarpackim 8,8 %, a w Polsce 5,8 %.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle zarejestrowanych było 4.918
bezrobotnych, z czego 695 z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia na terenie powiatu jasielskiego
na koniec roku 2019 wynosiła 9,3 %, w województwie podkarpackim – 7,9 %, a w Polsce – 5,2 %.
Porównując powyższe dane należy stwierdzić, iż w stosunku do 2018 roku, w 2019 r. nastąpiło
zmniejszenie liczby bezrobotnych o 261 osób oraz nastąpił spadek stopy bezrobocia o 0,6 %.
Wśród 21 powiatów województwa podkarpackiego powiat jasielski znajdował się na 12 miejscu
pod względem stopy bezrobocia.
Na koniec grudnia 2019 roku wyższą stopę bezrobocia zanotowano w powiatach:
leskim – 15,8%, niżańskim – 15,7%, brzozowskim – 15,0%, bieszczadzkim – 13,5%, strzyżowskim –
13,0%, leżajskim – 12,5%, przemyskim – 12,5%, przeworskim – 11,7%, ropczycko - sędziszowskim –
10,2%, jarosławskim – 9,8%, łańcuckim – 9,6%.
4.1.1. Stopa bezrobocia w Polsce i w powiatach województwa podkarpackiego
Stopa bezrobocia
na koniec miesiąca
(w %)

Dane GUS
Powiat

Powierzchnia Ludność
(w km 2)

grudnia
2017

grudnia
2018

grudnia
2019

POLSKA

312 679

38 533 299

6,6

5,8

5,2

PODKARPACKIE

17 846

2 129 951

9,7

8,8

7,9

1 Bieszczadzki

1 139

22 465

15,3

13,9

13,5

2 Brzozowski

539

66 539

16,7

15,6

15,0

3 Dębicki

777

134 877

6,9

5,7

4,5

1 029

122 780

13,3

12,2

9,8

5 Jasielski

831

115 263

10,9

9,9

9,3

6 Kolbuszowski

774

62 833

9,8

8,2

7,5

7 Krośnieński

926

111 681

7,3

6,1

5,1

8 Leski

835

26 924

17,6

16,5

15,8

4 Jarosławski

76

9 Leżajski

583

70 152

14,4

13,6

12,5

1 308

57 761

10,0

8,9

8,3

11 Łańcucki

452

79 373

11,5

11,0

9,6

12 Mielecki

880

135 980

5,6

4,4

4,3

13 Niżański

786

67 812

17,6

16,6

15,7

14 Przemyski

1 211

73 629

14,8

13,4

12,5

15 Przeworski

698

79 402

13,9

12,2

11,7

16 Ropczycko - Sędz.

548

73 001

12,4

11,9

10,2

17 Rzeszowski

1 157

163 004

9,5

8,9

7,8

18 Sanocki

1 224

96 249

7,2

6,7

6,5

19 Stalowowolski

832

109 760

6,0

5,5

4,7

20 Strzyżowski

504

62 360

15,2

14,2

13,0

21 Tarnobrzeski

521

54 292

7,9

6,6

6,3

10 Lubaczowski

4.1.2 Struktura bezrobocia w powiecie jasielskim:
▪ Miejsce zamieszkania bezrobotnych

Lp.

Miasto/gmina

Liczba bezrobotnych
w dniu
31.12.2018 r.

ogółem

1.

JASŁO - MIASTO

2.

z prawem
do zasiłku

Liczba
bezrobotnych
w dniu
31.12.2019 r.

ogółem

z prawem
do zasiłku

Różnica
stanu
osób bezrobotnych

ogółem

z prawem
do zasiłku

1 468

206

1 381

189

- 87

- 17

BRZYSKA

298

46

278

37

- 20

-9

3.

DĘBOWIEC

388

64

368

56

- 20

-8

4.

JASŁO GMINA

741

137

695

90

- 46

- 47

77

5.

KOŁACZYCE

455

75

437

69

- 18

-6

6.

KREMPNA

108

12

108

12

0

0

7.

NOWY ŻMIGRÓD

475

58

429

53

- 46

-5

8.

OSIEK JASIELSKI

229

32

255

48

+ 26

+ 16

9.

SKOŁYSZYN

610

70

571

75

- 39

+5

407

58

396

66

- 11

+8

5 179

758

4 918

695

- 261

- 63

10. TARNOWIEC
RAZEM POWIAT

▪ Wiek bezrobotnych

L.P.

Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych
w dn. 31.12.2019
w wieku

Miasto/gmina

do 24
35 25 - 34
lat
44

45 55 – 59
54

60 - 64

1.

JASŁO MIASTO

131

343

376

311

159

61

2.

BRZYSKA

49

94

63

52

15

5

3.

DĘBOWIEC

41

111

102

70

31

13

4.

JASŁO GMINA

82

214

163

143

69

24

5.

KOŁACZYCE

69

125

103

80

51

9

6.

KREMPNA

15

40

20

26

6

1

7.

NOWY ŻMIGRÓD

46

144

111

74

43

11

8.

OSIEK JASIELSKI

32

96

67

42

15

3

78

9.

SKOŁYSZYN

81

174

144

103

47

22

10.

TARNOWIEC

41

117

111

80

34

13

RAZEM POWIAT

587

981

470

162

1 458 1 260

▪ Wykształcenie bezrobotnych

Liczba bezrobotnych,
zarejestrowanych w dniu
31.12.2019 r. posiadających wykształcenie
L.P.

Miasto/gmina
wyższe

policealne
LO
i śr. zaw.

ZSZ

gimnazjalne
i poniż.

1.

JASŁO MIASTO

224

381

150

375

251

2.

BRZYSKA

40

75

26

86

51

3.

DĘBOWIEC

44

119

31

124

50

4.

JASŁO GMINA

97

185

61

222

130

5.

KOŁACZYCE

50

94

42

154

97

6.

KREMPNA

8

21

11

27

41

7.

NOWY ŻMIGRÓD

52

96

39

127

115

8.

OSIEK JASIELSKI

35

71

17

75

57

9.

SKOŁYSZYN

53

181

41

195

101

10.

TARNOWIEC

57

102

23

136

78

RAZEM POWIAT

660

1 325

441 1 521

971

79

▪ Czas pozostawania bez pracy
▪

L.P.

Miasto/gmina

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w dniu
31.12.2019 r. pozostających bez pracy
( w miesiącach)

do 1 m-ca

1-3

3-6

6 - 12

12 - 24

pow. 24

1

JASŁO MIASTO

127

222

170

233

204

425

2

BRZYSKA

26

58

31

26

49

88

3

DĘBOWIEC

33

67

52

56

42

118

4

JASŁO GMINA

65

107

103

102

104

214

5

KOŁACZYCE

36

77

53

73

69

129

6

KREMPNA

21

24

9

12

13

29

7

NOWY ŻMIGRÓD

50

62

62

60

69

126

8

OSIEK JASIELSKI

24

43

32

39

41

76

9

SKOŁYSZYN

55

95

81

75

82

183

10

TARNOWIEC

38

57

53

56

54

138

RAZEM POWIAT

475

812

646

732

727

1 526

▪ Zawody bezrobotnych

Kod
Nazwa zawodu

zawodu

wg "Klasyfikacji zawodów i specjalności"

2018

2019

Liczba Liczba Liczba
osób
ofert osób
bezro- pracy bezrobotnych
botnych

Liczba
ofert
pracy

80

Sprzedawca

522301

383

133

344

91

Kucharz

512001

221

22

222

12

Fryzjer

514101

142

12

135

7

Technik ekonomista

331403

145

1

125

1

Cukiernik

751201

107

6

110

5

Robotnik gospodarczy

515303

81

168

101

117

Ślusarz

722204

96

10

93

11

Krawiec

753105

98

5

84

3

Pomocniczy robotnik budowlany

931301

57

67

81

35

Mechanik pojazdów
samochodowych

723103

93

18

74

12

Specjalista administracji publicznej

242217

78

30

72

50

Ekonomista

263102

80

3

72

0

Robotnik pomocniczy w przemyśle
przetwórczym

932911

62

12

60

12

Technik prac biurowych

411004

64

81

57

88

Technik handlowiec

522305

50

10

46

4

Technik budownictwa

311204

41

1

46

0

Murarz

711202

44

13

45

0

Technik żywienia i gospodarstwa
domowego

322002

58

0

42

0

Technik mechanik

311504

49

0

41

0

Pedagog

235921

43

1

40

2

Kelner

513101

39

28

37

20

Pakowacz ręczny

932101

34

8

34

9

Laborant chemiczny

311101

37

2

33

1

Technik administracji

334306

38

6

31

4

Specjalista do spraw organizacji
usług gastronomicznych,
hotelowych i turystycznych

242113

32

0

31

0

Pozostali ślusarze i pokrewni

722290

36

1

31

0

81

Na koniec grudnia 2019 roku 687 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle nie
miało przygotowania zawodowego. Stanowi to 14,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Są to
osoby posiadające wykształcenie ogólnokształcące, gimnazjalne, podstawowe lub niepełne
podstawowe, które po ukończeniu szkoły nie uczestniczyły w kursie lub szkoleniu uzyskując
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Są to również osoby, które nie pracowały w żadnym zawodzie
przez co najmniej 6 miesięcy, bądź pracowały w danym zawodzie ponad 6 miesięcy, ale nie mają
ciągłości w wykonywaniu tej pracy.
4.1.3. Pośrednictwo pracy
Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych.
W 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle zgłoszono 1.392 oferty pracy, w tym
dotyczących pracy subsydiowanej – 896 oraz dla osób niepełnosprawnych – 26.
Najwięcej ofert pracy dotyczyło bezrobotnych posiadających zawody: robotnik gospodarczy – 117,
sprzedawca – 91, technik prac biurowych – 88, kierowca samochodu dostawczego – 50, specjalista
administracji publicznej – 50, magazynier – 44, pozostali pracownicy wykonujący prace proste
gdzie indziej niesklasyfikowani – 40, pomocniczy robotnik budowlany – 35, tartacznik – 23,
spawacz – 21, kelner – 20, pomoc kuchenna – 20.
Poradnictwo zawodowe - polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy
w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery
zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu
i podejmowaniu pracy.
W ramach poradnictwa zawodowego może również być udzielana pomoc pracodawcom w doborze
kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy oraz we wspieraniu rozwoju
zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
Poradnictwem zawodowym w 2019 roku objęto 992 osoby bezrobotne, w tym:
1) 484 osoby skorzystało z porady indywidualnej, której celem było pozyskanie informacji
o sytuacji zawodowej, o potrzebach i oczekiwaniach oraz ustalenie form niezbędnej pomocy
z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia zawodowego, poradnictwa grupowego, lub
innej usługi rynku pracy
2) 106 osób uczestniczyło w poradach grupowych, których celem było rozwijanie umiejętności
podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej oraz dokonaniem
samooceny
3) 389 osób skorzystało z informacji zawodowej dotyczącej zawodów, rynku pracy, metod
poszukiwania pracy, możliwości szkolenia i kształcenia (w tym 18 osób skorzystało z informacji
zawodowej indywidualnej, a 371 osób uczestniczyło w grupowych spotkaniach
informacyjnych)
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4) 13 osób bezrobotnych i poszukujących pracy uczestniczyło w szkoleniu z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy realizowanym w oparciu o program szkolenia rekomendowany przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ponadto w ramach usług poradnictwa zawodowego 284 osoby objęto badaniami predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień zawodowych.
4.1.4. Świadczenia obligatoryjne dla osób bezrobotnych
Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy dotyczące ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń obligatoryjnych
dla osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle wydatkował z Funduszu Pracy w roku 2019
kwotę: 8.454.246,21 zł.
Kwota ta przeznaczona została na wypłaty:
1) zasiłków dla bezrobotnych - 8.053.172,61 zł.
2) dodatków aktywizacyjnych - 401.073,60 zł.
4.1.5. Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle mające na celu aktywizację
zawodową osób bezrobotnych
Działając na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie
algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił na 2019 rok dla powiatu
jasielskiego kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 3.527.075 zł. na realizację programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle na przestrzeni 2019 roku mające na
celu pozyskiwanie dla powiatu jasielskiego dodatkowych środków z Funduszu Pracy
i z Europejskiego Funduszu Społecznego spowodowały zwiększenie kwoty środków
przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej na terenie powiatu jasielskiego.
W wyniku podjętych działań Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
1) w dniu 27 maja 2019 r. zwiększył o kwotę 200.000,00 zł. wysokość środków Funduszu Pracy
z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi
2) w dniu 5 listopada 2018 r. zwiększył o kwotę 140.000,00 zł. wysokość środków Funduszu Pracy
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej – po przesunięciu środków z zadań fakultatywnych.
Efektem pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego było:
1) podpisanie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie realizacji
projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (III) oraz
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(IV)” w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2. Wartość projektów
3.752.741,00 zł.
2) podpisanie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie realizacji
projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim
(V)” w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego: Działanie 7.2. Wartość projektu: 2.238.984,00 zł.
W wyniku podjętych działań i zrealizowanych projektów ogólna kwota środków Funduszu Pracy
dla powiatu jasielskiego w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ustalona została na poziomie
9.858.800,00 zł.
Sposób wykorzystania środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przeznaczonych w roku 2019
na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa programu

Kwota środków

Liczba bezrobotnych
objętych programem

1.

Refundowanie kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowisk pracy

3 477 984

174

2.

Przyznawanie bezrobotnym
jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej

2 900 677

147

3.

Staże

1 644 790

375

4.

Bon stażowy

152 187

24

5.

Prace interwencyjne

805 471

195

6.

Bon na zasiedlenie

297 516

46

7.

Szkolenia

198 291

70

8.

Dofinansowanie wynagrodzenia
bezrobotnego powyżej 50 roku życia

262 247

42

9.

Bon zatrudnieniowy

48 210

8

10.

Studia podyplomowe

2 158

1

84

11.

Prace społecznie użyteczne

12.

Koszty badań lekarskich
OGÓŁEM

64 376

74

977

27

9 854 884

1 183

5. Bezpieczeństwo publiczne
Liczba przestępstw w powiecie jest zbliżona do średniej w regionie i są to głównie przestępstwa
kryminalne, drogowe, drobne kradzieże oraz przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii. Ważnymi problemami, stojącymi przed powiatem w dziedzinie zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańców jest zmieniający się charakter zagrożeń związanych z przestępczością.
Są to nowe typy przestępstw związane z cyberprzestrzenią i internetem, elektronicznymi środkami
płatniczymi i bankowością elektroniczną, a także przejmowaniem tożsamości elektronicznej
i kradzieżą danych osobowych czy kradzieżą elektronicznych baz danych. Do innych zagrożeń
bezpieczeństwa mieszkańców należą kataklizmy (huragany, burze, nagłe opady, powodzie).
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511)
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in.
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej,
w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ochrony
przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska.
Prawidłową realizację wynikających z aktów prawnych zadań z zakresu szeroko rozumianego
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na szczeblu powiatowym, według kompetencji
zapewniają odpowiednio powiatowe służby, inspekcje i straże:
− Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – ratownictwo
− Komendant Powiatowy Policji w Jaśle – ład i porządek publiczny
− Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle – bezpieczeństwo sanitarne
− Państwowy Powiatowy Inspektor Weterynarii – bezpieczeństwo weterynaryjne
− Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jaśle – bezpieczeństwo budowlane.
Jednym z najistotniejszych i podstawowych zadań realizowanych przez powyższe służby,
jest zapobieganie i przeciwdziałanie powstawaniu różnego rodzaju zagrożeń.
Działania te realizowane są m.in. poprzez różnego rodzaju formy prewencji, profilaktykę nadzoru,
kontrole, itp.
5.1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Jednym z podstawowych zadań administracji powiatowej jest zapewnienie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Poczucie bezpieczeństwa to naczelne prawo każdego człowieka i jest
podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego. Obowiązkiem państwa jest jego
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zapewnienie m.in. poprzez inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom kryminogennym.
Zagrożenia dotykają wiele obszarów życia społecznego i mogą być skutecznie likwidowane tylko
wspólnym wysiłkiem.
Istotnym aspektem działalności samorządu lokalnego w sferze bezpieczeństwa jest funkcjonowanie
na szczeblu powiatu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej na podstawie ustawy z dnia 5
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2019.511).
Komisja posiada specjalny charakter i jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty.
Głównym celem jej powołania jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W skład komisji wchodzi starosta jako przewodniczący, dwóch radnych delegowanych przez radę
powiatu, trzy osoby powołane przez starostę, dwóch przedstawicieli delegowanych przez
komendanta powiatowego policji. W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez
właściwego prokuratora okręgowego.
Do zadań komisji należy między innymi:
• ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
• opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek
organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli
• przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli
• opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz projektów aktów prawa miejscowego
Realne zagrożenia i zdarzenia kryzysowe mogące wystąpić na terenie powiatu jasielskiego, wraz
z przypisanymi im procedurami reagowania i przeciwdziałania zostały zawarte w powiatowym
planie zarządzania kryzysowego, opracowanym i na bieżąco aktualizowanym na podstawie ustawy
o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. Również na mocy tej ustawy na szczeblu
powiatowym funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego (PCZK) i Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego (PZZK), których stałą obsługę zapewnia Wydział ds. Koordynacji Działań
Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Starostwa Powiatowego w Jaśle.
5.2. Zarządzanie kryzysowe
Zgodnie z ustawą, organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu
jest Starosta, który kieruje działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na podległym terenie. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
i zapobiegania zagrożeniom Starosta Jasielski realizuje przy pomocy powiatowej administracji
zespolonej oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
W tym celu powołany został Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, a także utworzono
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
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W 2019 roku na terenie powiatu jasielskiego nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby doprowadzić
do sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a których skutki zagrażałyby
życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu, albo środowisku na znacznym obszarze. Do najczęściej
występujących zagrożeń należały powodzie, podtopienia, pożary, zanieczyszczenie powietrza oraz
przestępczość.
Fundamentalnym dokumentem, opracowanym zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu
kryzysowymi i zatwierdzonym przez Wojewodę Podkarpackiego jest Powiatowy Plan Zarządzania
Kryzysowego, aktualizowany na bieżąco. Plan zawiera wszelkie procedury podejmowanych działań
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania zagrożeniom i usuwania skutków zdarzeń
kryzysowych.
W skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK), wchodzą naczelnicy wydziałów
Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz przedstawiciele służb instytucji, straży i podmiotów
odpowiedzialnych za zapobieganie sytuacjom kryzysowym i reagowanie w czasie ich wystąpienia.
W kompetencjach zespołu leży ocena i prognozowanie potencjalnych zagrożeń szeroko
rozumianego bezpieczeństwa publicznego, opiniowanie Powiatowego Planu Zarządzania
Kryzysowego, przygotowywanie propozycji decyzji dla Starosty - Przewodniczącego ZZK oraz
formułowanie wniosków w zakresie dokonania zmiany lub zaniechania działań ujętych w tym planie.
Ponadto zespół w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych opracowuje i przekazuje do
wiadomości publicznej informacje dotyczące zaistniałego zagrożenia.
W 2019 roku PZZK obradował wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku z uwagi na zbieżność
omawianych problemów oraz ze względu na brak zdarzeń o charakterze kryzysowym.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) pełni całodobowe dyżury zapewniające,
zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie, sprawny przepływ informacji oraz podejmuje
działania w przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia. Do zadań PCZK należy
również powiadamianie oraz koordynacja przekazywanych informacji w przypadku zaistnienia
zdarzeń stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska. Dyżurni PCZK
przyjmują zgłoszenia od różnych podmiotów i przekazują odpowiednim służbom informacje
o zdarzeniach oraz utrzymują w stałej aktualności bazę SMS-owego systemu powiadamiania (Alert
SMS).
Ponadto na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy,
który jest wyposażony w sprzęt i narzędzia służące do walki nie tylko z powodziami, ale również
innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami zagrażającymi środowisku oraz życiu i zdrowiu ludzi.
Na wyposażeniu magazynu znajdują się między innymi:
• worki na piasek
• plandeki
• pompy szlamowe
• przecinarka do betonu
• pilarki spalinowe
• namiot pneumatyczny
• motopompa z osprzętem
• spodniobuty
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Wydział Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży realizował zadania własne
i zlecone z zakresu obrony cywilnej, w skrócie OC oraz obronności.
Do zadań z zakresu OC należy zaliczyć: opracowywanie Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz
jego bieżąca aktualizacja, nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek
samorządu terytorialnego, kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć
obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz
organizacje społeczne działające na terenie powiatu, nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej,
spraw obronnych i powszechnej samoobrony ludności w jednostkach samorządu terytorialnego
i podmiotach gospodarczych, realizowanie zadań upowszechniających obronę cywilną oraz
przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie, nadzór i koordynacja
ćwiczeń w tym ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej.
W 2019 roku opracowano m.in.: aktualizację bazy danych systemu ostrzegania ludności, a także
zestawienie formacji OC sytemu wykrywania i alarmowania, w skrócie SWA. Sprawowano nadzór
nad szefami OC gmin w zakresie działań podejmowanych w związku z dynamicznymi zmianami
atmosferycznymi oraz zaktualizowano wykazy telefonów, adresy serwerów pocztowych i nazwy
operatorów pocztowych do priorytetowego zapewnienia łączności telekomunikacyjnej i pocztowej.
Zadania z zakresu obronności, to m.in.: opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego
Funkcjonowania Powiatu Jasielskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i w czasie wojny, przygotowanie starostwa i jednostek
organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podnoszenia gotowości obronnej Państwa,
organizowanie szkoleń obronnych, realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych,
koordynacja działań oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o stanie wyjątkowym,
wykonywanie zadań, koordynacja działań oraz monitorowanie przestrzegania ograniczeń
wynikających z wprowadzenia stanu wojennego, organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji
wojskowej na terenie powiatu, organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania
obwieszczeń, o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej.
W 2019 roku przygotowano i zaktualizowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia
powiatowego ćwiczenia obronnego oraz zaktualizowano dokumentacje akcji kurierskiej starostwa
i urzędów gmin, a także dane dotyczące ilości zastępczych miejsc szpitalnych w ramach aktualizacji
wojewódzkiego i powiatowego planu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
państwa.
Starosta Jasielski, realizując zadania z zakresu administracji publicznej, odpowiedzialny jest też za
sprawne przeprowadzenie zadania zleconego jakim jest kwalifikacja wojskowa, w tym
za zapewnienie lokalu i wyposażenia pomieszczeń w sprzęty i narzędzia niezbędne do pracy
Powiatowej Komisji Lekarskiej.
W 2019 roku do kwalifikacji wojskowej stawiło się ogółem 652 mężczyzn raz 16 kobiet z przydatnymi
do służby wojskowej kwalifikacjami medycznymi, weterynaryjnymi, psychologicznymi.
Ćwiczenia i treningi
W miesiącu czerwcu 2019 r. powiat jasielski uczestniczył w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pod
kryptonimem BIESZCZADY-2019, nt. „Kierowanie realizacją zadań operacyjnych wsparcia przez
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administrację publiczną Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych sił wzmocnienia w warunkach wyższych
stanów gotowości obronnej państwa”.
Ćwiczenia poprzedzone były okresem przygotowawczym obejmującym cykl spotkań instruktażowoplanistycznych, w których uczestniczyli przedstawiciele ćwiczących jednostek samorządowych,
powiatowych służb, inspekcji i straży, WKU w Jaśle oraz przedstawiciele zakładu Orion Engineered
Carbons Sp. z o. o. w Jaśle. Dokumentację ćwiczenia oraz realizację zadań praktycznych opracował
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Starostwa Powiatowego
w Jaśle wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Zadania zaplanowane do realizacji w czasie ćwiczeń,
uzgodniono z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Zgodnie z kalendarzowym planem działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej na 2019 rok, w dniach 25 marca, 26 czerwca, 25 września i 4 grudnia,
uczestniczono w wojewódzkich treningach z zakresu prognozowania, wymiany informacji oraz
ostrzegania ludności o skażeniach zgodnie z Metodyką ATP-45 D.
Na terenie Polski, w transporcie lądowym codziennie przewożone są ogromne ilości środków
chemicznych, których uwolnienie jest prawdopodobne na skutek różnorodnych zdarzeń.
W większości miast zlokalizowane są zakłady i instalacje (stacje uzdatniania wody, chłodnie,
magazyny kondensatów chwasto, czy bakterio-bójczych), zawierające środki chemiczne, których
uwolnienie w skutek nieprzewidzianego rozwoju sytuacji może doprowadzić do zagrożenia dla
ludności.
To wszystko rodzi zagrożenie, że w czasie transportu pomimo zachowania wszelkich procedur
bezpieczeństwa może dojść do uwolnienia środka chemicznego, czy promieniotwórczego. W takich
okolicznościach niezbędna jest umiejętność szybkiej prognozy rozwoju sytuacji. Jej szybkość,
skuteczność czy dokładność ma ogromny wpływ na zapewnienie ludności właściwego poziomu
bezpieczeństwa.
W trakcie treningów doskonalone są procedury związane z manualnym sporządzaniem prognoz oraz
opracowywaniem właściwych komunikatów do ostrzegania o zagrożeniach zgodnie z metodyką
oceny skażeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych wg. Natowskiej normy ATP-45D.
5.3. Działalność Powiatowej Komendy Policji
Przeprowadzona analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
jasielskiego za rok 2019 wykazała, że poziom bezpieczeństwa jest nadal wysoki i zaliczany jest do
jednego z bezpieczniejszych regionów w województwie podkarpackim.
W roku 2019 na terenie powiatu stwierdzono 1 174 przestępstwa i było ich o 85 mniej, tj. 6,7% niż
w 2018 r. Taka liczba przestępstw w 2019 roku dała korzystny tzw. wskaźnik zagrożenia, który
informuje o tym, ile zaistniało przestępstw w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców. Dla powiatu
jasielskiego wskaźnik ten w analizowanym okresie wyniósł 104,46 przestępstw. Średnia dla całego
Podkarpacia wyniosła 125,19 przestępstw na 10 tys. mieszkańców.
Ten poziom świadczy o tym, że ludność powiatu jasielskiego jest w niższym stopniu zagrożona
przestępczością, niż mieszkańcy większości powiatów Podkarpacia. W strukturze przestępczości
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dominowały przestępstwa kryminalne stanowiące 61,3 % ogółu przestępczości, gospodarcze
17, 8 % i drogowe 17,5 %.

W roku 2019 stwierdzono 597 przestępstw kryminalnych, a najczęściej popełniane czyny to:
uszkodzenia rzeczy 15,0 % tj. 108 przestępstw, kradzieże cudzej rzeczy 12,5%, tj. 90 przestępstw,
następnie kradzieże z włamaniem 10,7 % tj. 77 przestępstw, czyny z Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii 6,9 % tj. 50 przestępstw, oszustwa kryminalne 4,3 % tj. 31 przestępstw, fałszerstwa
kryminalne 2,9 % tj. 21 przestępstw, bójki i pobicia 1,8 % tj. 13 przestępstw, uszczerbek na zdrowiu
1,6 % tj. 12 przestępstw oraz przestępstwa rozbójnicze 0,7 % tj. 5 przestępstw. Odnotowano wzrost
wykrywalności który w 2019 roku wyniósł 67,0 % i był wyższy o 3.6 % w stosunku do roku 2018.
Zaobserwowano spadek przestępstw gospodarczych, których odnotowano 209, to jest o 246
przestępstw mniej niż w 2018 roku, których wykrywalność utrzymuje się na poziomie 75,1 %.
Odnotowano natomiast wzrost przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Liczba ta
wyniosła 50 przestępstw i jest o 12 przestępstw większa niż w 2018 roku. Wykrywalność utrzymuje
się na wysokim poziomie 94,0 %.
W 2019 r Policja zabezpieczyła następujące ilości substancji zabronionych:
• 292 g amfetaminy
• 98,9 g haszyszu
• 87,2 g kokainy
• 2775,5 g marihuany
• 9282 szt. tabletek ecstasy
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• 48 szt. krzewów konopi
• 3800,4 g (3,8 kg) MDMA Metylenodioksymetaamfetamina
• 181, 7 g Ketamina
• 255, 9 g 2 CB
• 50 szt. LSD
• 12 ml GBL Butyrolakton Substancja psychoaktywna z grupy depresantów
Ilość czynów popełnionych przez osoby nieletnie utrzymuje się na stałym poziomie i w 2019 roku
wyniosła 17. Najczęstsze przestępstwa jakie dokonywali nieletni to: kradzieże cudzej rzeczy,
kradzieże z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, rozbój oraz czyny karalne z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
W analizowanym roku przeprowadzono 1336 interwencji domowych, z których 299 dotyczyło
zjawiska przemocy w rodzinie. Sporządzono 299 Niebieskich Kart, zatrzymano 159 osób
agresywnych.
W roku 2019 na drogach powiatu doszło do 70 wypadków. Śmierć poniosło 7 osób, a 76 zostało
rannych. W porównaniu do roku 2018 zanotowano nieznaczny spadek liczby wypadków i osób które
poniosły śmierć. Liczba rannych pozostaje na tym samym poziomie. Głównymi przyczynami
wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (22), niedostosowanie prędkości do
warunków ruchu (17), niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (10), nieustąpienie
pierwszeństwa pieszemu (6), nieprawidłowe wymijanie (3), nieprawidłowa zmiana pasa ruchu (3),
nieprawidłowe omijanie (2), nieprawidłowe skręcanie (1), nieprawidłowe wyprzedzanie (1),
zmęczenie i zaśnięcie (4). Inne przyczyny - 4 wypadki. Największe zagrożenie wypadkami drogowymi
występowało w Jaśle, następnie w gminie Nowy Żmigród, Jasło, Kołaczyce, Skołyszyn, Dębowiec
i Tarnowiec.
Dużym problemem z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym byli nietrzeźwi kierujący.
W 2019 roku policjanci na drogach powiatu jasielskiego zatrzymali 268 kierujących, którzy prowadzili
pojazdy pod wpływem alkoholu, tj. o 20 więcej niż w 2018 roku. Zatrzymano łącznie 536 uprawnień
do kierowania pojazdami.
W minionym roku na terenie powiatu jasielskiego zaistniało 10 wypadków drogowych, które
spowodowali nietrzeźwi sprawcy. W wyniku tych zdarzeń 2 osoby zginęły, a 8 zostało rannych.
Nietrzeźwi kierujący w dalszym ciągu negatywnie wpływają na poziom bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, dlatego policyjne działania w 2020 roku skupiać się będą na dalszym eliminowaniu tego
negatywnego zjawiska.
Stały wzrost oczekiwań społecznych w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa powoduje
konieczność doskonalenia form i metod pracy oraz rozwiązań organizacyjnych zapewniających
wzrost skuteczności Policji. W celu dalszej poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie powiatu jasielskiego prowadzone będą następujące działania:
• prowadzenie aktywnych i efektownych działań zmierzających do wzmocnienia współpracy
ze społeczeństwem
• podniesienie jakości działań Policji w celu identyfikacji i skutecznego zwalczania
największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości
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•
•
•
•

prowadzenie działań prewencyjnych w celu eliminacji społecznie szkodliwych zachowań oraz
zwalczania przestępczości najbardziej uciążliwych społecznie
podejmowanie cyklicznych i systematycznych działań ukierunkowanych na poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych
sukcesywne podnoszenie efektywności i jakości pracy Policji poprzez podwyższanie
kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji
doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji poprzez
zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

W dniu 19 września 2017 r. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie podpisała umowę z firmą
KPB Budownictwo z Krosna, wybraną w drodze przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji
pod nazwą: „KPP Jasło – budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle”.
Realizacja inwestycji przebiega bez zakłóceń. Zgodnie z harmonogramem zaawansowanie robót na
31 grudnia 2019 r. wynosiło ok. 60 %. Obecnie Generalny Wykonawca wykonuje roboty
wykończeniowe wewnątrz budynku administracyjnego tj. tynki, wylewki, posadzki, sufity
podwieszane, malowanie, instalacje sanitarne, wod.kan., c.o., instalacje elektryczne niskoprądowe
oraz roboty zewnętrzne: elewację, roboty drogowe: chodniki, miejsca postojowe, oświetlenie
zewnętrzne.
Termin realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartym kontraktem do 27.11.2020 r. nie jest
zagrożony.
5.4. Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
Zagrożenia występujące na terenie powiatu jasielskiego
5.4.1. Zagrożenie pożarowe obiektów budowlanych
Dokonując corocznej oceny poziomu zagrożeń występujących na obszarze powiatu jasielskiego
pracownicy Komendy kierują się m.in. następującymi kryteriami: liczbą mieszkańców, rodzajem
zabudowy, palnością konstrukcji budynków, wysokością budynków, kategorią zagrożenia ludzi,
występowaniem zakładów przemysłowych stwarzających zagrożenie pożarowe lub inne miejscowe
zagrożenie, występowaniem rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz
gazociągów, natężeniem ruchu na drogach, natężeniem ruchu na szlakach kolejowych, natężeniem
transportu materiałów niebezpiecznych drogami, natężeniem transportu materiałów
niebezpiecznych szlakami kolejowymi, występowaniem cieków wodnych i budowli
hydrotechnicznych stwarzających realne zagrożenie powodziowe, występowaniem cieków
i zbiorników wodnych, w których zachodzi zagrożenie utonięciami, zagrożeniem pożarowym
kompleksów leśnych, występowaniem lotnisk lub terenów operacyjnych lotnisk (w promieniu 9,3
km).
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Przyjęto następującą skalę zagrożeń, którym przyporządkowano następujące Gminy:
Stopień
zagrożenia
ZI

Opis

Zasięg terytorialny

bardzo małe zagrożenie

Krempna
Jasło, Tarnowiec, Brzyska, Dębowiec,

Z II

małe zagrożenie

Osiek Jasielski, Kołaczyce, Nowy
Żmigród

Z III

średnie zagrożenie

Miasto Jasło, Skołyszyn

Z IV

duże zagrożenie

-

ZV

bardzo duże zagrożenie

-
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Rysunek nr 1.

Rysunek nr 1. Sposób zaznaczania stopnia zagrożenia gminy na mapie powiatu
ZIG

ZIIG

ZIIIG

ZIVG

ZVG
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Na terenie powiatu wśród obiektów objętych nadzorem prewencyjnym znajdują się obiekty
zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi i kategorii zagrożenia wybuchem, obiekty
produkcyjne, magazynowe drobnej wytwórczości i usług o podwyższonym zagrożeniu pożarowym
oraz hurtownie różnych branż zlokalizowane w typowych obiektach magazynowych jak
i adaptowanych. Duże zagrożenie pożarowe stanowią drewniane obiekty zabytkowe i sakralne
o dużej wartości kulturowej.
Na terenie powiatu zlokalizowane są obiekty, w których wymagana jest instalacja sygnalizacyjnoalarmowa (ISA) funkcjonująca w systemie monitoringu, którego baza jest zlokalizowana w obiekcie
KP PSP w Jaśle. Poniższa tabela przedstawia obiekty wyposażone w instalację sygnalizacyjnoalarmową.
Lp.

Nazwa
obiektu

Przeznaczenie
obiektu

Podłączenie
UWAGI
do PSP

szpital

tak

posiada ISA

tak

posiada ISA

1.

ZOZ Szpital Specjalistyczny 38-200 Jasło,
ul. Lwowska 22

2.

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu
38-222 Cieklin

3.

Muzeum Regionalne
38-200 Jasło, ul. Kadyiego 11

ekspozycja zabytków

tak

posiada ISA

4.

Kościół Parafialny w Święcanach

obiekt kultu religijnego nie

posiada ISA

5.

Kościół Parafialny
w Osieku Jasielskim

obiekt kultu religijnego tak

posiada ISA

6.

Firma Handlowo- Usługowa „Merkury”
Jasło, ul. Jana Pawła II 39

obiekt handlowy

tak

posiada ISA

7.

Centrum Handlowe „GALERIA JASŁO”
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła

obiekt handlowy

tak

posiada ISA

8.

„KAUFLAND” Jasło,
38-200 Jasło, ul. Lwowska

obiekt handlowy

tak

posiada ISA

pobyt osób
niepełnosprawnych

ISA – Instalacja Sygnalizacji Alarmowej

5.4.2. Zagrożenia chemiczno-ekologiczne
Substancje chemiczne obecne na terenie powiatu dostarczane są do zakładów pracy transportem
drogowym i kolejowym. Transport drogowy, ze względu na wąskie drogi, bardzo duży ruch
pojazdów, nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym przez kierujących tymi pojazdami oraz
zmieniające się warunki atmosferyczne, stwarza potencjalną możliwość powstania katastrofy
powodującej zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz skażenia środowiska.
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Lp.

Nazwa obiektu,
adres

Powiat

Rodzaj substancji
niebezpiecznych

Max
ilość
[T]

Sposób
składowania

40000

Zbiorniki
magazynowe

ZDR

ZDR

1.

LOTOS
Infrastruktura S. A. Jasielski
– 38 – 200 Jasło
ul. 3 Maja 101

substancje
ropopochodne

olej antracenowy

2.

Orion Engineered
Carbons Sp. z o.o.
38 – 200 Jasło
Jasielski
ul. 3 Maja 83

olej smołowy

50

Zbiorniki
magazynowe

Zakład Produkcji
Specjalnej
GAMRAT
Sp. z o.o.
38 – 200 Jasło
ul. Mickiewicza
108

nadchloran amonu
paliwo złożone
heksogen
wyroby gotowe
prochy
nitroglicerynowe

4
10
0,4
9
25

Beczki
Skrzynie
Skrzynie
Beczki
Beczki

Jasielski

kwas azotowy
kwas mrówkowy

77,6
0,1

Zbiorniki
magazynowe

Jasielski

żywica poliestrowa

30

Beczki

3.

4.

5.

6.

NATUREX
Sp. z o. o.
38 – 200 Jasło
ul. Baczyńskiego
29
PPHU Centrum
38 – 200 Jasło
ul. Mickiewicza
108

Jasielski

PPHU Centrum
Jasielski
38 - 242 Skołyszyn
Kunowa 104

nadtlenki
organiczne
aceton
żywica poliestrowa
nadtlenki
organiczne

Uwagi

1000

0,2

Beczki

0,3

Beczka

15
0,2

ZDR

ZZR

Beczki
Beczki

5.4.3. Zagrożenia powodziowe
Obszar powiatu jasielskiego należy do terenów o dużym zagrożeniu powodziowym. Wynika to ze
zróżnicowanej budowy geologicznej, topograficznej i klimatu, co z kolei powoduje dużą zmienność
występowania przypływów w rzekach i licznych potokach. Szczególne zagrożenie może być
powodowane topnieniem śniegu w rejonach górskich i leśnych w okresie wczesnej wiosny oraz
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wezbranych rzek, potoków i rowów melioracyjnych w związku z długotrwałymi opadami deszczu.
Główne rzeki stwarzające zagrożenia powodziowe to: Wisłoka, Jasiołka, Ropa.
Charakteryzują się one specyficznymi cechami, z których najważniejsze to:
• duże zmiany stanu wód
• krótki okres formowania się fal powodziowych
• duża szybkość ich przemieszczania.
Do istotnych szkód powodziowych należą:
• podtapianie budynków mieszkalnych i gospodarczych
• zalewanie znacznych powierzchni użytków rolnych
• zamulanie ujęć wody, studni, rowów, przepływów melioracyjnych
• niszczenie i uszkadzanie dróg, mostów i kładek
• uszkadzanie brzegów rzek i potoków.
Istotny wpływ na wzrost zagrożenia powodziowego w okresie silnych opadów mają małe rzeki,
rowy melioracyjne oraz liczne potoki będące dopływami ww. rzek. Biorąc pod uwagę fakt coraz
częściej występujących anomalii pogodowych w postaci gwałtownych i bardzo obfitych opadów
deszczu na niespotykaną do tej pory skalę, przy braku odpowiednich zabezpieczeń (np. wały
p. powodziowe), skutki ewentualnych powodzi mogą być bardzo dotkliwe.
Na terenie powiatu jasielskiego zagrożone są zalaniem miejscowości, w których brak wałów
przeciwpowodziowych m.in.: Niegłowice, Krempna, Osiek Jasielski, Gorzyce, Mytarka, Mytarz,
Wróblowa, Załęże, Kąty, Majscowa, Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Roztoki, Tarnowiec, Skołyszyn,
Pusta Wola, Kunowa, Sławęcin, Siedliska Sławęcińskie.
W roku 2019 po intensywnych opadach deszczu podtopione zostały domy mieszkalne i budynki
gospodarcze w miejscowości Przysieki. Miało to miejsce ze względu na wysoki stan rzeki Ropy
i zamknięcie się zasuw w wałach przeciwpowodziowych.
Działalność ratownicza w 2019 roku w porównaniu do lat ubiegłych.
Na terenie powiatu jasielskiego w 2019 roku odnotowano 2411zdarzeń, tj. o 1022 więcej niż
w roku 2018, z czego pożary – 874 (wzrost o 360 zdarzeń), miejscowe zagrożenia (MZ) wynikające
z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, a stwarzające zagrożenia dla życia, mienia
i środowiska, np. wypadki drogowe, powodzie, destrukcyjne działanie przyrody itp. – 1470 (wzrost
o 641 zdarzeń, głównie związany ze zwiększeniem ilości zdarzeń związanych z gwałtownymi
opadami atmosferycznymi, przyborami wody i gwatownymi podmuchami wiatru), alarmy fałszywe
– 67.
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Ilość zdarzeń ratownictwa drogowego oraz ich procentowy udział w ogólnej liczbie miejscowych zagrożeń.

Analiza ilości miejscowych zagrożeń pokazuje, że od 2015 roku notuje się podwyższoną ilość tych
zdarzeń. Udział miejscowych zagrożeń w stosunku do wszystkich zdarzeń przedstawia poniższy
wykres:
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Powyższe zestawienie obrazuje ilość miejscowych zagrożeń według rodzaju działań w roku 2019,
natomiast na poniższym wykresie pokazany jest rozkład ilości pożarów i miejscowych zagrożeń w
układzie miesięcznym, gdzie widoczny jest znaczny wzrost ilości pożarów w miesiącu kwietniu
związany z wypalaniem traw, nieużytków i pozostałości roślinnych.
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Po raz kolejny można zaobserwować, że w miesiącach wiosennych (marzec, kwiecień) występuje
największa liczba pożarów. Porównując statystyki z lat wcześniejszych można stwierdzić, że wzrost
liczby pożarów powtarza się cyklicznie i ma on związek z wypalaniem traw, nieużytków i pozostałości
roślinnych.
Końcem maja i czerwca na terenie powiatu jasielskiego wystąpiły intensywne opady deszczu, co
spowodowało zwiększoną ilość wyjazdów jednostek PSP i OSP do wypompowania wody z zalanych
piwnic i studni.
Miesiąc sierpień to zdecydowanie duży wzrost miejscowych zagrożeń, wśród których należy zwrócić
uwagę na zdarzenia związane z nietypowym zachowaniem się zwierząt, owadów (szerszenie, osy,
pszczoły).
Należy również zwrócić uwagę na powtarzające się z roku na rok w okresie jesienno-zimowym
wyjazdy jednostek straży pożarnej do miejscowych zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla
przez niedrożne przewody wentylacyjne, brak ich regularnych kontroli (również przewodów
kominowych), to podstawowe przyczyny tych zdarzeń.
Stan przygotowania KP PSP w Jaśle do prowadzenia działań ratowniczych.
O skuteczności działań ratowniczych decydują przede wszystkim dwa czynniki: przygotowanie
i wyszkolenie strażaków oraz posiadanie odpowiedniej ilości specjalistycznego sprzętu
pożarniczego. Komenda Powiatowa PSP jest przygotowana do prowadzenia działań ratowniczych.
Dużym wzmocnieniem dla formacji PSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych są jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają coraz to lepszy i nowocześniejszy sprzęt, a strażacy
ochotnicy wyższe kwalifikacje.
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Mapa rozmieszczenia Jednostek OSP z KSRG.
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Rozmieszczenie sił i środków podmiotów ratowniczych.

Legenda:
- zasięg działania jednostki OSP z KSRG przy prędkości 60 km/h w czasie

15 minut od rozpoczęcia alarmowania.

- zasięg działania jednostki JRG Jasło przy prędkości 60 km/h w czasie

15 minut od rozpoczęcia alarmowania
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5.5. Bezpieczeństwo weterynaryjne
Na szczeblu powiatu właściwym organem do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej jest
Powiatowy Lekarz Weterynarii, który równocześnie kieruje Powiatowym Inspektoratem
Weterynarii. Do głównych obszarów działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii należy
w szczególności:
• zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
• badania kontrolne zakażeń zwierząt
• nadzór nad wprowadzeniem zwierząt na rynek
• nadzór nad przestrzeganiem przepisów o humanitarnej ochronie
• nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, badanie zwierząt
rzeźnych
• nadzór nad wytwarzaniem obrotem i stosowaniem pasz łącznie z monitoringiem
• nadzór nad pozyskiwaniem i zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego nieprzeznaczonych do konsumpcji przez ludzi.
W roku 2019 na terenie powiatu jasielskiego nie stwierdzono żadnego przypadku wścieklizny.
Pobierano próby do badań w każdym przypadku zgłoszenia dotyczącego znalezienia martwych
dzików w kierunku ASF (Afrykański Pomór Świń). Pobrano próbki od 25 padłych dzików i w żadnym
wypadku nie stwierdzono wyników dodatnich. Przeprowadzono 134 kontrole gospodarstw
utrzymujących trzodę chlewną pod kątem bioasekuracji. Pod kątem ochrony zwierząt dokonano
w 2019 roku kontroli dobrostanu w 114 gospodarstwach utrzymujących bydło, cielęta, konie, świnie,
owce, kozy oraz w 1 gospodarstwie utrzymującym kury nioski. W zakresie produkcji mięsa i jego
przetworów dokonano badania przed i poubojowego 483 sztuk bydła oraz 4890 sztuk trzody
chlewnej.
Na terenie powiatu jasielskiego znajduje się 8 podmiotów sektora akwakultury, które umieszczają
na rynku zwierzęta wyłącznie w celu spożycia przez ludzi w zakresie określonym w art. 1 ust. 3 lit. c
rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego oraz podmioty typu „wpuść i złów”.
Gospodarstwo zajmujące się wylęgiem ryb jest obiektem, w skład którego wchodzą baseny
hodowlane dla ryb łososiowatych i lipieniowatych, baseny manipulacyjne, wylęgarnia
i podchowalnia. Na terenie obiektu prowadzony jest chów i hodowla w pełnym zakresie począwszy
od wylęgarni poprzez podchów narybku, na produkcji ryb zarodowych. Nadzorowane podmioty
podlegają kontroli na zgodność spełnienia warunków weterynaryjnych.
W roku 2019 r. przeprowadzono w podmiotach nadzorowanych 4 kontrole.
W zakresie produkcji paszowej na terenie powiatu jasielskiego znajduje się obecnie: 35 podmiotów
wprowadzających do obrotu środki żywienia zwierząt (materiały paszowe, mieszanki paszowe
pełnoporcjowe, mieszanki paszowe uzupełniające, dodatki paszowe), 6 podmiotów
zarejestrowanych w zakresie transportu materiałów paszowych, 7 podmiotów zarejestrowanych
w zakresie wytwarzania materiałów paszowych powstałych przy produkcji spożywczej, 1 podmiot
wytwarzający mieszanki paszowe, oraz 1 podmiot zatwierdzony prowadzący obrót dodatkami
paszowymi. Podmioty te podlegają kontrolom pod kątem warunków magazynowania oraz szeroko
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pojętej jakości (oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeznaczenie, pochodzenie,
skład, termin przydatności itp.). W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na trenie
powiatu działalność rozpoczęło 2 podmioty, a 1 zakończył działalność w sektorze paszowym.
W ramach Rocznego Planu Urzędowej Kontroli Pasz na 2019 r. pobrano w ramach monitoringu 28
wyznaczonych na 2019 rok próbek pasz do badań. Próbki te zostały zbadane w kierunku:
wykrywanie pałeczek salmonella, przetworzonego białka zwierzęcego, oznaczenie zawartości
metali, oznaczenie zawartości pestycydów chloroorganicznych, oznaczenie zawartości
polichlorowanych bifenyli, oznaczenie zawartości miotoksyn, wykrywanie substancji
przeciwbakteryjnych, oznaczenie zawartości formaldehydu, badanie zawartości żelaza, cynku,
selenu, badanie zawartości witaminy A i E, oznaczenie podstawowych składników pokarmowych,
szacowanie energii metabolicznej, badanie obecności szkodników żywych, wykrywanie produktów
GMO. Z 28 pobranych próbek, 27 dały wyniki ujemne.
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii w 2019 roku kontroli podlegało 2%
gospodarstw pod kątem żywienia zwierząt. Kontrola dokonywana była przez inspektorów
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i obejmowała między innymi rodzaj stosowanych pasz dla
zwierząt, sposób ich przechowywania, zadawania, zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem itd.
Podobnie kontrola punktów obrotu środkami żywienia zwierząt oparta była na wytycznych
zawartych w Rocznym Urzędowym Planie Kontroli Pasz na 2019, w którym ilość kontroli ustalano
w oparciu o analizę ryzyka, oraz planu kontroli przekazanym przez Głównego Lekarza Weterynarii.
W 2019 roku dokonano 95 kontroli, w tym: kontrole gospodarstw pod kątem żywienia zwierząt,
kontrole podmiotów działających w zakresie pasz, kontrole sprawdzające. W 2019 roku zgłoszenia
działalności zgodnie z wymogami rozporządzenia 183/2005 dokonało 33 podmioty, w zakresie
wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania pasz na własne potrzeby.
Na terenie powiatu jasielskiego obecnie znajduje się 3 podmioty wykorzystujące uboczne produkty
pochodzenia zwierzęcego: 1 – do skarmiania psów z uznanej hodowli, 1 – zajmujący się transportem
produktów ubocznych kat.3 oraz 1–garbarnia. Kontrole przeprowadzane są zgodnie
z harmonogramem.
Kompleksowa działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle zgodnie z przydzielonymi
przepisami prawa zadaniami zapewnia bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne na terenie powiatu
jasielskiego.
Nadzorem weterynaryjnym objęte są wszelkie możliwe etapy produkcji żywności od momentu
żywienia zwierząt będących producentami surowca (mleko surowe) lub stanowiącymi surowiec do
produkcji mięsa (żywiec), poprzez pozyskiwanie surowców (udój mleka, ubój zwierząt, pozyskiwanie
dziczyzny itp.), magazynowanie tych surowców i ich transportu do zakładów przetwórstwa,
przetwórstwo, magazynowanie, aż po dystrybucję produktów gotowych.
Nadzór od produkcji podstawowej tj. dojenia i składowania mleka w gospodarstwie, produkcji
i zbierania jaj w pomieszczeniach producenta, polowania, zabijania i patroszenia na miejscu dzikich
zwierząt łownych i rzeźnych do wyprodukowania żywności gotowej do spożycia skupiony jest
w rękach Inspekcji Weterynaryjnej, co daje gwarancję kompleksowego panowania Inspekcji
Weterynaryjnej nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego.
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Ważnym elementem działalności i realizacji przez Inspekcję Weterynaryjną zadań ustawowych jest
prowadzony przez nią nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. Inspekcja
Weterynaryjna kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, sprawdzając przestrzeganie
przepisów o ochronie zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw utrzymujących świnie,
cielęta i kury nośne, a także kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt w transporcie,
a także podczas uboju zwierząt rzeźnych.
5.6. Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje swoje zadania z zakresu zdrowia publicznego,
w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
•
•
•
•
•
•
•

higieny środowiska
higieny pracy w zakładach pracy
higieny radiacyjnej
higieny procesów nauczania i wychowania
higieny wypoczynku i rekreacji
zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku
higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu ochrony zdrowia
ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

W roku 2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle prowadził nadzór nad 17
wodociągami sieciowymi oraz 35 wodociągami zaopatrującymi szkoły w wodę.
Na terenie powiatu jasielskiego wodociągi sieciowe stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla ok. 48 461 osób, co stanowi 43 % ludności powiatu.
Pozostała część ludności tj. ok. 57 % osób korzysta z indywidualnych ujęć wody.
Jakość wody we wszystkich wodociągach sieciowych na koniec 2019 roku oceniono jako dobrą.
Dzięki prowadzonemu monitoringowi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu utrzymywane jest na dobrym poziomie.
Poziom bezpieczeństwa w zakresie obiektów użyteczności publicznej funkcjonujących w ramach
nadzoru higieny komunalnej przedstawia się na dobrym poziomie. Wszelkie obiekty utrzymane były
w dobrym stanie techniczno-sanitarnym.
Sekcja Higieny Pracy prowadziła nadzór nad czynnikami rakotwórczymi. Kontrolą objęto 7 zakładów
pracy, w których 132 pracowników pracuje w narażeniu na czynniki rakotwórcze (32 kobiety, 100
mężczyzn). Do czynników rakotwórczych występujących w zakładach na terenie powiatu należy:
chlorek winylu, związki chromu 6-cio wartościowego, nikiel i jego związki, benzo (a) piren, kadm
i jego związki, pył drewna twardego.
Prowadzony nadzór nad warunkami higieny radiacyjnej pozwala stwierdzić, że na terenie powiatu
nie występuje zagrożenie radiacyjne.
W 2019 roku stwierdzono dalszą poprawę w zakresie opracowania i wdrażania systemów dobrej
praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej oraz systemu HACCP w zakładach spożywczych.
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Pomimo tych pozytywnych tendencji nadal stwierdzano usterki w zakresie przestrzegania zasad
higieny określonych w przepisach prawa krajowego i wspólnotowego.
W wyniku stwierdzonych usterek podczas przeprowadzonych 727 kontroli sanitarnych
potwierdzono, że stan higieniczno-sanitarny nadzorowanych obiektów nie uległ pogorszeniu
natomiast w dalszym ciągu wymaga od wszystkich podmiotów gospodarczych działań naprawczych,
a od organów kontroli urzędowych systematycznego nadzoru.
Szczepienia obowiązkowe wykonywano u dzieci i młodzieży w wieku 0-20 lat przeciwko chorobom
zakaźnym takim jak: wirusowe zapalenie wątroby typu B, gruźlica, błonica, tężec, krztusiec,
poliomyelitis, odra, świnka, różyczka oraz powodowanymi przez bakterie Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae. W 2019 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jaśle
nadzorowała wykonanie szczepień ochronnych w 39 punktach szczepień. W ramach nadzoru nad
szczepieniami w 2019 r. przeprowadzono 56 kontroli w zakresie oceny prowadzenia i wykonania
szczepień ochronnych na terenie powiatu jasielskiego. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano
5 niepożądanych odczynów po szczepieniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle
wszczął postepowanie administracyjne wobec rodziców 2 dzieci, uchylających się od
obowiązkowych szczepień ochronnych. W bieżącym roku szczepienia ochronne przeciwko
chorobom zakaźnym prowadzono zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na 2019 rok
stanowiącego załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.10.2018r. (Dz.
Urz. M. Z. z 2018 r. poz. 104). Bardzo ważnym elementem profilaktyki chorób zakaźnych są
szczepienia ochronne. Warunkiem utrzymania korzystnej sytuacji epidemiologicznej jest uzyskanie
dużej ilości zaszczepionych dzieci do drugiego roku życia.
Na terenie powiatu jasielskiego zarejestrowano łącznie 3 295 przypadków zachorowań na choroby
zakaźne u ludzi lub wykryto u nich czynnik chorobotwórczy. W 2019 roku opracowano 5 zbiorowych
zatruć pokarmowych. Włącznie nadzorem objęto 27 osób, w tym 10 osób było hospitalizowanych.
Potwierdzonym czynnikiem etiologicznym zachorowań były: Salmonella Enteritidis, Rotawirus.
W roku 2019 sytuacja epidemiologiczna w zakresie zatruć pokarmowych pałeczkami Salmonella
uległa poprawie w stosunku do roku ubiegłego. W roku 2018 zgłoszono 47, natomiast w 2019 – tylko
25 przypadków. W rejestrze nosicieli Salmonelli w 2019 roku zarejestrowano 8 osób, z czego
skreślono 9 (w tym 3 osoby zarejestrowane jeszcze w 2018r.). Pod nadzorem sanitarnym tut.
Inspektora w dalszym ciągu pozostaje 1 nosiciel Salmonelli para B.
Stwierdzono 10 przypadków zapalenia opon mózgowych innych i nieokreślonych. Zarejestrowano
1 przypadek wirusowego zapalenia opon mózgowych u mężczyzny z terenu wiejskiego. Ponadto
zgłoszono 2 przypadki zapalenia mózgu inne i nieokreślone oraz 2 przypadki wirusowego zapalenia
mózgu inne określone i nieokreślone.
Zarejestrowano 183 pokąsania przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę. Sprawcami pokąsań były
zwierzęta domowe oraz zwierzęta dzikie. Do szczepień p/wściekliźnie zakwalifikowano 52 osoby ze
względu na brak możliwości obserwacji zwierzęcia będącego sprawcą pokąsania.
Borelioza jest odzwierzęcą wieloukładową chorobą zakaźną. Symptomatologia boreliozy jest
zróżnicowana dlatego istotnym czynnikiem mającym wpływ na rozpoznawalność boreliozy jest
diagnostyka laboratoryjna. Przeciwko boreliozie nie ma szczepionki, co potęguje problem
i uniemożliwia szybkie jego opanowanie. W roku 2019 zmniejszyła się ilość zgłaszanych zachorowań
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z 79 do 37 przypadków, w tym 1 przypadek neuroboreliozy, z czego 6 osób było hospitalizowane
w jasielskim szpitalu.
W 2019 roku, w stosunku do roku ubiegłego ilość zachorowań na ospę wietrzną zwiększyła się z 358
przypadków na 451. Przeważały zachorowania na terenie wiejskim, które dotknęły aż 319 osób,
w tym 160 mężczyzn i 159 kobiet.
Różyczka jest ostrą, zakaźną infekcją wirusową najczęściej występującą u dzieci i osób młodych.
Zwykle o łagodnym przebiegu, jest jednak niebezpieczna dla kobiet w ciąży – może powodować
śmierć płodu lub wystąpienie u dziecka wad wrodzonych, znanych jako zespół różyczki wrodzonej.
Wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko różyczce dla dzieci obojga płci oraz stosowanie
dwóch dawek tej szczepionki powoduje systematyczny spadek zapadalności na tę chorobę.
W 2019 roku odnotowano tylko 2 przypadki zachorowania, które nie wymagały hospitalizacji. Dzieci
pochodziły z terenu wiejskiego.
Krztusiec jest bakteryjną chorobą zakaźną wywołaną przez tzw. pałeczki krztuśca. Ma charakter
przewlekły przebiega pod postacią zapalenia oskrzeli z ciężkimi napadami kaszlu. Po wprowadzeniu
do Programu Szczepień Ochronnych dodatkowej dawki szczepienia przypominającego p/krztuścowi
dla dzieci w 14 roku życia, zachorowalność na krztusiec spadła. W omawianym okresie na terenie
powiatu naszego nie stwierdzono przypadków zachorowania.
W związku z kontynuacją Programu Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącego eradykcji
zachorowań na polimyelitis, prowadzony jest czynny monitoring zachorowań na ostre porażenie
wiotkie u dzieci do lat 14 oraz nadzór działań profilaktycznych w zakresie wykonania szczepień
ochronnych przeciwko poliomyelitis. W omawianym okresie na terenie powiatu jasielskiego nie
stwierdzono przypadków zachorowania.
W omawianym okresie zarejestrowano jeden potwierdzony przypadek zapalenia
meningokokowego opon mózgowych w przebiegu posocznicy meningokokowej. W posiewie z płynu
mózgowo-rdzeniowego wyhodowano: obecność materiału genetycznego, specyficznego dla
Neisseria meningitidis typ C. Przypadek dotyczył dziewczynki – lat 6, nie zaszczepionej
p/meningokokom, która wraz z rodzicami przyleciała z Nowego Jorku. Zasięg zagrożenia był
międzynarodowy. Przypadek zgłoszony do Krajowego Punktu Centralnego ds. MPZ. Po otrzymaniu
informacji o zachorowaniu bezzwłocznie przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne.
Poinformowano osoby z otoczenia chorej o konieczności zgłoszenia się do lekarza w celu
zastosowania chemioprofilaktyki. Dziecko zostało wypisane z oddziału w stanie ogólnie dobrym.
Nie ustalono źródło zakażenia, brak było innych zgłoszeń zachorowań na tę jednostkę chorobową.
Wirusowe zapalenia wątroby to choroby wywoływane przez hepatotropowe wirusy, które
powodują stan zapalny wątroby. W niektórych przypadkach WZW może przebiegać jak ciężka
choroba i grozić poważnymi następstwami zdrowotnymi. Zależy to między innymi od typu WZW oraz
wieku zakażonego, jego stanu zdrowia przed zakażeniemi chorób współistniejących.
Wirusy wywołujące WZW są oporne na działanie czynników fizycznych i chemicznych. Na terenie
powiatu jasielskiego w okresie sprawozdawczym, liczba zgłoszonych zachorowań utrzymywała się
na poziomie roku 2018 – 9 przypadków. W zakresie zachorowań na WZW typu B, aktualną sytuację
epidemiologiczną można uznać za korzystną, głównie z powodu szerokiego rozpowszechnienia
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szczepień ochronnych. W roku 2019 odnotowano 2 przypadki zachorowań, hospitalizowano
2 osoby. Nie odnotowano zachorowań ostrych.
Ważnym problemem epidemiologicznym są zachorowania na WZW typu C. Zakażenie wirusem HCV
występuje głównie w postaci bezobjawowej. Chorobę rozpoznaje się na ogół przypadkowo
w późnym okresie. Zakażenie prowadzi do poważnych następstw zdrowotnych w postaci
przewlekłego zapalenia wątroby, marskości wątroby i raka wątroby. W roku 2019 zarejestrowano
8 zachorowań z objawami zapalenia wątroby i obecnością przeciwciał anty HCV. W minionym roku
nie odnotowano zachorowań na WZW typu A.
Analiza wyników działań prowadzonych na terenie powiatu wskazuje, że sytuacja epidemiologiczna
jest stabilna, niemniej jednak pod koniec 2019 roku pojawiło się nowe wyzwanie przed służbami
sanitarnymi tj. opanowanie zagrożeń związanych z pojawieniem się w Chinach epidemii
spowodowanych koronawirusem SARS-Co-2. Wymagało to podejmowania szeregu działań
zapobiegawczych w celu zapewnienia mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa zdrowotnego i dlatego
konieczne jest kontynuowanie stałego systematycznego nadzoru, obejmującego działania
prewencyjne, monitoringowe i naprawcze.
5.7. Ochotnicza Straż Pożarna
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim,
samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne w celu
reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek OSP RP
i jednostki OSP jako organizacje pozarządowe, funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej oraz zatwierdzonych statutów, stanowią ważny element krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego (KSRG) bezpieczeństwa państwa.
Ochotnicze straże pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży
Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli
na terenie swego działania (miasta i gminy) lub wspomagają sąsiednie obszary w ramach odwodów
operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej.
Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu
bezinteresownej pomocy ludziom i służbie Ojczyzny. Wykonuje zadania o charakterze użyteczności
publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalnooświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną
i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Celem Związku OSP RP jest w szczególności:
• działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi
i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami
• rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku (jednostek OSP) wobec organów
administracji publicznej
• działanie na rzecz ochrony środowiska
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•
•
•
•

informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach
miejscowych oraz sposobach im zapobiegania
rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej
rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu
organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży

Te cele realizowane są przez m.in.: współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami
administracji publicznej oraz innymi podmiotami; udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt,
zaopatrywanie w mundury, odznaki, dystynkcje oraz organizowanie szkoleń; zapewnienie
doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania OSP; mobilizowanie społeczeństwa do udziału
w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej; inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz
przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP; prowadzenie działalności
wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych;
przedstawianie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu
ochrony przeciwpożarowej.
Zapewnieniem ciągłości szeregów OSP są młodzieżowe i harcerskie drużyny pożarnicze, w których
młodzież poznaje tajniki strażackiej służby, zasady zapobiegania pożarom oraz zachowania
w wypadku zagrożenia.
Ważna dla środowiska strażackiego jest troska o własne tradycje, sztandar, zachowanie wiedzy o ich
dorobku dla przyszłych pokoleń. OSP prowadzą kroniki w izbach tradycji gromadzą eksponaty
dokumentujące życie strażaków i środowiska. Są one cennym źródłem informacji dla
dokumentowania historii pożarnictwa i życia tych środowisk.
Z tych zagadnień, składa się program Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej, który preferuje przede wszystkim aktywną i skuteczną pomoc w wypełnianiu przez OSP ich
społecznej roli.
Zgodnie ze Statutem Związku oraz regulaminem organizacyjnym, Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Jaśle koordynuje społeczną działalność Oddziałów Gminnych Związku OSP RP,
w których zrzeszone są jednostki OSP, działające na terenie powiatu jasielskiego.
Wg informacji zawartych w SYSTEMIE OSP, na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie powiatu
jasielskiego działa:
• 9 Oddziałów Gminnych Związku OSP RP
• 1 Oddział Miejski Związku OSP RP
• 97 Jednostek OSP w tym:
- 18 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
- 1 jednostka wpisana przez Wojewodę Podkarpackiego do rejestru jednostek
współdziałających z Państwowym Ratownictwem Medycznym
- 95 jednostek OSP jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
- 97 jednostek posiada nadany numer statystyczny REGON
- 91 jednostek posiada własny NIP.
W szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszonych jest ogółem 3 993 członków (spadek do
roku 2016 – o 317 członków) w tym:
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• 3 545 członków zwyczajnych (spadek o 150 członków)
• 179 członków wspierających (spadek o 100 członków)
• 269 członków honorowych (spadek o 67 członków).
Przy jednostkach OSP powołano 89 Jednostek Operacyjno-Technicznych, w tym:
• kategorii I – 1
• kategorii II – 9
• kategorii III – 24
• kategorii IV – 55
Uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jest 1205 strażaków w wieku 18 - 65
lat, którzy posiadają aktualne badania lekarskie i ukończyli podstawowe szkolenie strażaka.
Przy Ochotniczych Strażach Pożarnych działa:
• 28 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których działa 340 członków
• 1 orkiestra dęta
• 2 zespoły artystyczne.
W jednostkach OSP funkcjonuje:
• 7 izb tradycji
• 47 jednostek OSP prowadzi swoje kroniki
• 67 jednostek OSP posiada własny sztandar organizacyjny.
Najważniejszym zadaniem statutowym naszego stowarzyszenia jest – zapobieganie i zwalczanie
zaistniałych zagrożeń pożarowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
Według danych z KP PSP w roku 2019 na terenie powiatu odnotowano 2 411 zdarzeń w tym:
Pożary - 874, MZ - 1470, AF - 67.
Jednostki OSP samodzielnie uczestniczyły w likwidacji 1602 zdarzeń.
Ponadto co roku wiele działań podejmowanych przez OSP na rzecz szerokorozumianego
bezpieczeństwa nie znajduje odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach zdarzeń bowiem wiele
z nich zostały określone jako „wyjazdy gospodarcze” i nie są ewidencjonowane w statystykach
zdarzeń PSP. Mimo, że te działania prowadzone są na prośbę władz samorządowych czy Policji.
Do takich zdarzeń należy zaliczyć prowadzenie działań zabezpieczających lokalne imprezy
kulturalne, imprezy sportowe, wyścigi kolarskie, rajdy samochodowe, biegi przełajowe,
zabezpieczanie parkingów w okolicach cmentarzy.
Nie wszystkich interwencji typu udrażnianie przepustów, obcinanie gałęzi przy drogach, likwidacja
barszczu Sosnowskiego zaliczane są do miejscowych zagrożeń i nie są ujęte w statystykach. Takich
wyjazdów gospodarczych jednostki OSP wykonały ponad 300.
Stan wyszkolenia strażaków-ratowników OSP wchodzących w skład JOT-ów OSP. Szkolenia z zakresu
podstawowego i specjalistycznego dla strażaków OSP prowadzi Państwowa Straż Pożarna.
W roku 2019 zostało przeszkolonych 167 strażaków w 4 kursach z zakresu szkolenia podstawowego
i 1 kursie w zakresie ratownictwa technicznego. Jednostki przy pomocy finansowej z budżetów gmin
organizowały kursy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, kursy sterników motorowodnych.
OSP uczestniczą w ćwiczeniach organizowanych przez PSP Jasło lub organizowanych we własnym
zakresie przez poszczególne gminy.
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Stan wyposażenia w jednostkach OSP
Jednostki OSP na swym wyposażeniu posiadają 134 samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym:
10 ciężkie, 56 średnie i 66 lekkie oraz 2 specjalne.
Przedział wiekowy pojazdów samochodowych:
- samochody w wieku powyżej 31 lat (niektóre ponad 40 letnie) ogółem 49, w tym:
5 ciężkie, 32 średnie i 12 lekkie
- samochody w wieku 21-30 lat ogółem 21,w tym: 3 ciężkie, 8 średnie i 10 lekkie
- samochody do 20 lat ogółem 62, w tym: 2 ciężkie, 16 średnie i 44 lekkie.
Jednostki OSP dysponują ponadto następującym sprzętem:
• łodzie na przyczepach z silnikami zaburtowymi - 5 (Kłodawa, Trzcinica, Harklowa, Pusta Wola,
Roztoki)
• pontony z silnikami zaburtowymi: 3 (Jasło Hankówka, OSP Skołyszyn i Święcany)
• pompy o dużej wydajności: 3 (OSP Jasło Niegłowice, Jasło Hankówka, OSP
Skołyszyn)
• agregaty prądotwórcze na podwoziu: 4 (OSP Jasło Niegłowice, Jasło Hankówka,
OSP Pusta Wola i OSP Trzcinica)
• agregaty jedno fazowe – 75
• agregaty trójfazowe – 26
• motopompy - 286 motopomp w tym; 126 szlamowych i 71 pływających
• defibrylatory AED – 16
• torby medyczne/zestawy OSP R1 - 40 z tlenoterapią i 38 bez tlenoterapii
• narzędzia hydrauliczne -15 zestawów (jednostki KSRG)
• pilarki spalinowe – 119
• piły do cięcia stali i betonu - 27
• namiot ratowniczy pneumatyczny z ogrzewaniem - 1 (OSP Pusta Wola).
Ochotnicze Straże Pożarne zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej utrzymywane są głównie
ze środków budżetów gmin oraz środków pozyskiwanych w formie dotacji z MSWiA, WFOŚiGW,
Funduszu Sprawiedliwości, Związku OSP RP, KRUS, PZU, czy PKN Orlen. Działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych i Oddziałów Związku opiera się wyłącznie na społecznej pracy.
Inna działalność statutowa
Od wielu lat jednostki OSP włączają się w ogólnopolskie czy regionalne akcje charytatywne m.in.
„Nocna Jazda Ratowników”, „Misie ratownisie”, ale też organizują własne, np. OSP Zimna Woda
i OSP Jasło Hankówka były organizatorem już 3 edycji akcji „Paczka dla dziecka na święta od
strażaka”, połączona z honorowym oddawaniem krwi na potrzeby Szpitala Onkologicznego.
Niektóre jednostki np. OSP Roztoki, OSP Tarnowiec, OSP Skołyszyn, OSP Pusta Wola, OSP Warzyc,
OSP Lipnica Dolna, OSP Myscowa, OSP Bączal Dolny, prowadzą aktywną pracę z dziećmi i młodzieżą
w przedszkolach, szkołach oraz w remizach ucząc dzieci bezpiecznych zachowań i udzielania
pierwszej pomocy.
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ZOP ZOSP RP był organizatorem 42. eliminacji środowiskowych, gminnych i powiatowych OTWP
„Młodzież zapobiega pożarom”.
Jednostki dbają też o historię pożarnictwa poprzez organizację stałych Izb Pamięci np. w OSP
Skołyszyn. Za zorganizowanie tej Izby, OSP było nominowane do Konkursu Floriany 2019.
Członkowie OSP z Gminy Dębowiec zorganizowali wystawę umundurowania, sprzęt i pamiątek
z okazji święta Niepodległości, a OSP Roztoki uczestniczyła w Zlocie zabytkowych samochodów
prezentując 40 letniego Żuka z oryginalnym wyposażaniem i umundurowaniem z tamtych lat.
Jednostki OSP z terenu Gmin Jasło i Nowy Żmigród kontynuują międzynarodową współpracę ze
strażakami ze Słowacji i Ukrainy. W ramach tej współpracy, w Jaśle odbyły się międzynarodowe
ćwiczenia p. powodziowe wspólnie ze strażakami ze Słowacji, w których m.in. uczestniczył Paulo
Celuch - Szef Słowackich ochotników.
Stan ilościowy jednostek w poszczególnych gminach

Lp.

Gmina

Ilość
OSP

KSRG

6
11
4
12
8
5
16
8
13
14

2
1
0
3
2
1
2
3
3
1

Powołane JOT
Kategoria
I

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

Brzyska
Dębowiec
Jasło Miasto
Jasło Gmina
Kołaczyce
Krempna
Nowy Żmigród
Osiek Jasielski
Skołyszyn
Tarnowiec

II
2
1
2
1
1

1

1
1

III
1
1
2
3
2
1
1
2
4
8

Ilość
członków

IV
3
7
2
6
5
4
13
7
5

196
343
104
395
309
86
376
275
501
446

Ilość
pojazdów

Typ jednostki
S1
4
9
3
5
6
4
13
6
8
12

S2
2
2
5
1
1
3
2
1
2

S3

S5

1
2
1

3

1

8
13
6
21
11
6
19
10
24
16

Wykaz jednostek w KSRG
Lp.

Gmina

Jednostka KSRG

1.

Brzyska

Brzyska, Kłodawa

2.

Dębowiec

Dębowiec

3.

Jasło Gmina

Osobnica, Warzyce, Trzcinica

4.

Kołaczyce

Kołaczyce, Sieklówka

5.

Krempna

Krempna

Współdziałająca z PRM
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6.

Nowy Żmigród

Łysa Góra, Skalnik

7.

Osiek Jasielski

Osiek Jasielski, Świerchowa, Załęże

8.

Skołyszyn

Harklowa, Skołyszyn, Święcany

9.

Tarnowiec

Tarnowiec

Pusta Wola

6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W ramach dotacji celowej (8.000,00 zł) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanej
na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego – zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy
nadzieję” z siedzibą w Jaśle zadanie publiczne: Organizacja imprez o charakterze kulturalnym
skierowanym dla dzieci, młodzieży i osób starszych, pn. „Kultura i turystyka formą wyrównania
szans i zapobiegania wykluczeniu społecznemu”. Dofinansowanie dotyczyło wsparcia osób
niepełnosprawnych z rodzinami lub opiekunami, osób starszych, rencistów i emerytów
w organizacji jednodniowego wyjazdu do Kielc, z programem: zwiedzanie Geoparku – Centrum
Geodezji oraz różnych atrakcji Gór Świętokrzyskich.
Kwota dotacji celowej: 3 600,00 zł. Różnica z planowanej do realizacji kwoty dotacji (4.400,00 zł)
nie została wydatkowana.
6.1. Instytucje kultury
Na terenie powiatu funkcjonują następujące placówki kultury:
• Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja”- oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
Oprócz muzeum i zrekonstruowanych murów grodu, atrakcję stanowi również wieża
widokowa
• Jasielski Dom Kultury
• Biblioteki miejskie i gminne
• Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej
• Muzeum Regionalne w Jaśle
• Muzeum Narciarstwa w Cieklinie
• Gminne Ośrodki Kultury w miejscowościach Brzyska, Dębowiec, Skołyszyn, Kołaczyce
Tarnowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród
6.2. Imprezy kulturalne
W placówkach kultury prowadzone są zajęcia dla mieszkańców, które rozwijają ich pasje oraz
działalność związaną bezpośrednio z kulturą. Organizowane są imprezy kulturalne, zarówno
kameralne jak i masowe.
Wykaz imprez kulturalnych oraz obchodów świąt narodowych organizowanych w 2019 r. przez
powiat jasielski:
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• 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (m.in. uroczystości przy pomniku
Żołnierzy Niezłomnych, konferencja naukowa poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle z udziałem przedstawiciela IPN; Msza Święta w intencji Ojczyzny
i Żołnierzy Niezłomnych)
• 20 marca – Love me tender - XXXI Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (impreza o charakterze
cyklicznym, adresowana do uczniów, pod patronatem honorowym Starosty Jasielskiego,
organizowana przez MDK)
• 10 kwietnia – Obchody rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej (m.in. Msza
Święta w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej; uroczystości pod pomnikiem
„Golgota Wschodu”; modlitwa przy grobie śp. Stanisława Zająca - Senatora RP)
• 23 maja – Rajd Szlakiem Konfederatów Barskich (rajd szlakiem konfederatów barskich - ku
pamięci gen. Kazimierza Pułaskiego - na trasie Krempna – Ożenna – granica państwa, dla
uczniów szkół ponadpodstawowych)
• 14 lipca– XVIII Krempiańska Parada Historyczna (cykliczna impreza promująca bogactwo
i różnorodność kulturową regionu, poświęcona pamięci gen. Kazimierza Pułaskiego, w 250.
rocznicę jego przybycia do Grabiu z konfederatami)
• 18 sierpnia – dożynki powiatowe (Nienaszów - Msza Św., korowód dożynkowy, obrzęd
dożynkowy, prezentacja wieńców, koncerty - gwiazda wieczoru „FEEL”).
• 16 - 18 sierpnia – IX Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza w Karpackiej Troi
w Trzcinicy (impreza cykliczna pod patronatem Starosty Jasielskiego)
• 30 sierpnia – powiatowe obchody Rocznicy Porozumień Sierpniowych i śmierci ks. Stanisława
Kołtaka, kapelana jasielskiej „Solidarności” (przekazanie Krzyża Komandorskiego Orderu
Odrodzenia Polski rodzinie Ks. Kołtaka, otwarcie wystawy „Sylwetka ks. Stanisława Kołtaka
w zdjęciach Jerzego Polaka”, Msza Święta w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka,
złożenie kwiatów pod
• 27 września – uroczyste odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Wyklętych (poświęcenie i uroczyste
odsłonięcie pomnika, przy udziale pocztów sztandarowych, służb mundurowych, rodzin
żołnierzy wyklętych i zaproszonych gości)
• 19 października – obchody Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych w 35. rocznicę
zamordowania ks. J. Popiełuszko (konferencja naukowa poświęcona pamięci błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszki i sylwetkom Duchownych Niezłomnych, Msza Święta w intencji
rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki, złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą księdzu
Jerzemu Popiełuszce)
• 27 października – Koncert Pieśni Patriotycznych w Foluszu (Piknik rodzinny połączony
z koncertem pieśni patriotycznych)
• 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (m.in. organizacja Rajdu Niepodległości na
trasie Umieszcz – Liwocz; Msza Święta w intencji Ojczyzny; Apel Pamięci przy Grobie
Nieznanego Żołnierza
w Parku Miejskim w Jaśle; złożenie kwiatów; koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
orkiestry dętej)
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• 13 grudnia - Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego (konferencja poświęcona Pamięci Ofiar
Stanu Wojennego w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle, Msza Św., złożenie kwiatów)
Do najważniejszych cyklicznych imprez kulturalnych organizowanych w powiecie należą:
• Przegląd Zespołów i Kapel Folklorystycznych (maj)
• Noc Muzeów (maj)
• Jarmark Antoniański (czerwiec)
• Podkarpackie Miodobranie w Kołaczycach (czerwiec)
• Krempniańska Parada Historyczna (lipiec)
• Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat w Trzcinicy (lipiec)
• Dwa Oblicza- Festiwal Archeologiczny w Skansenie „Karpacka Troja” w Trzcinicy (sierpień)
• Memoriał Kawaleryjski mjra. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (sierpień)
• Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle (sierpień)
• Festiwal Smaków Regionalnych "Pierogi" w Tarnowcu (sierpień)
• Dożynki powiatowe i gminne (sierpień)
Oprócz w/w cyklicznych imprez kulturalnych, na terenie powiatu odbywają się również:
Jasielskie Spotkania Artystyczne, „Piknik z Konikiem Polskim”, Koncert Kolęd i Pastorałek „Na Nutę
Kantyczek”, Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz, Festiwal
Muzyki OFF-owej, Konkurs Piosenki Młodzieżowej GIM – HIT, Festiwal Piosenki Poetyckiej
i Turystycznej w Foluszu, Jasielski Festiwal Literacki i Regionalny organizowany przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Jaśle, Zlot Motocyklowy im. "Hubala".
Miejscowości powiatu organizują również lokalne imprezy plenerowe- najczęściej są to dni
miejscowości, pikniki rodzinne, gdzie kultura łączy się z rekreacją i edukacją.
W mniejszych miejscowościach w działalność kulturalną mocno angażują się Koła Gospodyń
Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna
Ważną częścią życia mieszkańców powiatu jest religia. Główne obchody świąt i akcje religijne
odbywające się w powiecie, a przyciągające wielu uczestników to:
- Dni Młodych organizowane w Dębowcu, w Sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej
- Wielkopostne Drogi Krzyżowe odbywające się na trasach Dróg Krzyżowych
- Odpusty w najbardziej znanych sanktuariach - w Dębowcu i w Tarnowcu
Wiele parafii organizuje również coroczne festyny parafialne, konkursy szopek
bożonarodzeniowych, konkursy kolęd, jasełka oraz koncerty charytatywne.
7. Kultura fizyczna
7.1. Działalność klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej
W powiecie działają liczne kluby sportowe, zajmujące się głównie piłką nożną, lekkoatletyką,
sportami walki, sportami zespołowymi, pływaniem, kolarstwem (w tym górskim). Organizują
różnego rodzaju imprezy sportowe, zawody i turnieje oraz imprezy o charakterze masowym.
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Stowarzyszenia sportowe prowadzą zajęcia z dorosłymi i młodzieżą. Organizują też obozy
sportowe, rajdy turystyczne i wycieczki. Dla zrzeszonych w klubach sportowych organizowane są
turnieje i mistrzostwa powiatu w różnych dyscyplinach. Rozwijają się nowe dziedziny sportu jak np.
nordic walking. Główne, cyklicznie organizowane, masowe imprezy sportowe w powiecie to:
•
•
•
•
•

Grand-Prix rowerów górskich
Mistrzostwa Jasła Amatorów BMX
Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości
Bieg Beskidnika
Bieg Pamięci Senatora Stanisława Zająca

Ewidencja Klubów Sportowych i Stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych w Powiecie Jasielskim

1. Uczniowski Klub Sportowy "Relax" z siedzibą przy Szkole Podstawowej w Jareniówce
2. Uczniowski Klub Sportowy "Wisłoka" Nowy Żmigród
3. Uczniowski Klub Sportowy "Tempo" Nienaszów
4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Technik" Trzcinica
5. Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" w Jaśle
6. Międzyszkolny Klub Sportowy "GAMRACIK" w Jaśle
7. Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA" przy Szkole Podstawowej nr 4
8. Międzyszkolny Klub Sportowy z siedzibą w Jaśle
9. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Dębowcu
10. Uczniowski Klub Sportowy Przy Gimnazjum w Brzyskach
11. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Jabłonicy
12. Uczniowski Klub Sportowy "OLSZYNKA" przy Szkole Podstawowej w Święcanach
13. Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA" w Jaśle
14. Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" przy SP nr 6 w Jaśle
15. Uczniowski Klub Sportowy "Lider" przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle
16. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kunowa
17. Stowarzyszenie Miłośników Rugby w Jaśle
18. Klub Sportowy Zamczysko Mrukowa
19. Gminny Ludowy Klub Sportowy "Liwocz" Brzyska
20. Ludowy Klub Sportowy Zorza 03 Łubienko
21. Klub sportowy "Wisłoka" w Nowym Żmigrodzie
22. Katolicki Klub sportowy "Gaudium" im św. Andrzeja Boboli z siedzibą w Łężynach
23. Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" przy SP nr 8 w Jaśle
24. Ludowy Klub Sportowy "Standart" w Święcanach
25. Ludowy Klub Sportowy Skołyszyn
26. Ludowy Klub Sportowy "Dębowczanka" Dębowiec
27. Ludowy Klub Sportowy w Warzycach
28. Ludowy Klub Sportowy "Tajfun" w Łubnie Szlacheckim
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29. Klub sportowy Maraton w Tarnowcu
30. Wiejski Klub Sportowy "Żółków Dragon” w Żółkowie
31. Uczniowski Klub Sportowy "Dwójeczka" w Osobnicy
32. Gminny Ludowy Klub sportowy "Wenus" w Chrząstówce
33. Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" w Jaśle
34. Klub Sportowy "Dragon - Nowy Glinik"
35. Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" w Skołyszynie
36. Uczniowski Klub Sportowy "Arka" w Umieszczu
37. Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjum Cieklin"
38. Uczniowski Klub Sportowy "Łubno" w Łubnie Szlacheckim
39. Uczniowski Klub Sportowy "Licek" w Kołaczycach
40. Ludowy Klub Sportowy w Czeluśnicy
41. Ludowy klub sportowy "Wrzos" w Krempnej
42. Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła
43. Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" w Trzcinicy
44. Klub sportowy w Cieklinie
45. Uczniowski Klub Sportowy CEBULKA w Warzycach
46. Uczniowski Klub Sportowy SPIN w Jaśle
47. Klub Sportów Walki International Full Contact Team Oyama Karate Kickboxing w Jaśle
48. Uczniowski Klub Sportowy "Wróblowa"
49. Stowarzyszenie "Galicja" w Jaśle
50. Jasielski Klub Kształtowania i modelowania sylwetki "Atlas"
51. Uczniowski Klub Sportowy Spartakus w Jaśle
52. Uczniowski Klub Sportowy "Mat" w Jaśle
53. KMS "Volley" Tarnowiec
54. Uczniowski Klub Sportowy MixTeam Tarnowiec
55. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo Dębowiec
56. Stowarzyszenie Kolarstwa Nowoczesnego w Jaśle
57. Stowarzyszenie Sportowe WOLANIE w Woli Cieklińskiej
58. Ludowy Klub Sportowy Trzcinica
59. Klub Sportowy "Global Soccer Academy" w Jaśle
60. Gminny Klub Sportowy "TEAM 17" w Szebniach
61. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Polskie Piekarnie" Jasło
62. Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł Biały" w Jaśle
63. Uczniowski Klub Sportowy "UKS CZELUŚNICA"
64. Uczniowski Klub Sportowy „Sportowa Rodzina” w Sowinie
65. Klub Sportowy Skazani na Street Workout w Jaśle
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W 2019 roku zostały zarejestrowane dwa nowe kluby sportowe (w tabeli zaznaczone są tłustym
drukiem), co oznacza, że w porównaniu do roku 2018 liczba klubów wzrosła o dwa kluby.
7.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej
7.2.1. Wykaz imprez sportowych współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaśle
Najważniejszą imprezą sportową organizowaną w 2019r. przez Starostwo Powiatowe był IV Bieg
Beskidnika, w którym wzięło udział 460 uczestników (w tym 80 – dzieci) z całej Polski oraz ze
Słowacji.
Ponad to Starostwo Powiatowe było współorganizatorem następujących imprez sportowych
odbywających się pod Patronatem Starosty Jasielskiego:
1. „Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców urodzonych w roku 2007 i młodszych” – Patronat
Honorowy Starosty Jasielskiego
2. „Turniej Piłki Nożnej Rocznika 2006 i młodsi” – Patronat Honorowy Starosty Jasielskiego
3. „VII Turniej Piłki Siatkowej Policjantów” – Patronat Honorowy Starosty Jasielskiego
4. „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Jasielskiego” – Patronat Honorowy Starosty Jasielskiego
5. „Turniej Ćwierćfinałowy o wejście do II ligi siatkówki męskiej”
6. „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty przy Szkole Podstawowej w Nienaszowie”
7. „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Jasielskiego”
8. „II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu Górskim” i jednocześnie „XVI
Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Biegach Przełajowych” – Patronat
Honorowy Starosty Jasielskiego
9. „XI Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych” – Patronat Honorowy Starosty Jasielskiego
10. Cykl turniejów piłki nożnej „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Jasielskiego z okazji odzyskania
Niepodległości” – Patronat Honorowy Starosty Jasielskiego
11. „Turniej o Puchar Starosty Jasielskiego”- Patronat Honorowy Starosty Jasielskiego
12. „XX Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej Pro-Familia Cup 2019”
13. „Powiatowe zawody rowerowe” – Patronat Honorowy Starosty Jasielskiego
14. „Nie tracąc wiary w Niepodległą – biegi przełajowe” – Patronat Honorowy Starosty Jasielskiego
15. „Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców urodzonych w roku 2013 i młodszych”
16. „Turniej Piłkarski Chłopców Rocznika 2006 r.” – Patronat Honorowy Starosty Jasielskiego
17. „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Jasielskiego” – Patronat Honorowy Starosty
Jasielskiego
7.2.2. Dotacje celowe
W ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanej na
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego – na zadanie publiczne: „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej
poprzez organizację zawodów sportowych” zostały przyznane następujące środki:
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Zadanie
Dotacja celowa na wsparcie realizacji przez organy samorządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania
publicznego Powiatu Jasielskiego w 2019 r
Zadanie: „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności
fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych”
W wyniku otwartego konkursu Zarząd Powiatu przyznał środki dla
następujących organizacji:
Dotowany podmiot
Przedsięwzięcie

Plan (PLN)
8.000,00

Wykonanie
5.000,00

Plan

Wykonanie

Uczniowski Klub Sportowy Akademii
Sportów Walki Judo Jasło .

Turniej o Puchar Starosty
Jasielskiego

2.500,00

2.500,00

Uczniowski Klub Sportowy Dębowiec.

VII Wojewódzki Turniej
Piłki Siatkowej Dziewcząt
w Dębowcu”.
Mikołajkowy Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Starosty
Jasielskiego”.

1.000,00

1.000,00

1.500,00

1.500,00

8.000.00

5.000,00

Stowarzyszenia Zespołu Szkół
Technicznych
w Jaśle.
RAZEM

Różnica z planowanej do realizacji kwoty dotacji (3.000,00PLN) nie została wydatkowana

7.2.3. Stypendia sportowe i nagrody o charakterze szczególnym
Lp.
1.

2.

Zadanie
Stypendia dla 10 zawodników z klubów sportowych (Jasielskie
Stowarzyszenie Sportowe - 6, ULKS „TECHNIK” Trzcinica - 4, w kwotach:
200,00 – 300,00 PLN, na okres 4-miesięcy (maj-sierpień), przyznane
zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/351/10, z dn. 10.11.2010
Nagrody o charakterze szczególnym dla 18 sportowców (z klubów
sportowych: UKS ASW Judo Jasło - 9, Klub Sportowy SPEED Jasło - 4,
Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło -1, ULKS „Technik „ Trzcinica - 4), za
osiągnięcia sportowe (w kwocie od 400,00 – 1.000,00 zł.), przyznane
zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XIII/83/2015, z dn.
09.09.2015r.
Razem:

Kwota (PLN)
9.200,00

10.900,00

20.100,00

V. Infrastruktura techniczna
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (stan na dzień 31.12.2019)
Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Jasielskiemu praw własności:
Powiat Jasielski posiada mienie nabyte z mocy prawa, na mocy decyzji uznaniowych, kupna,
zamiany, darowizny, oraz nieodpłatnego przekazania. Nieruchomości Powiatu Jasielskiego są
oddane w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym, w użytkowanie Szpitalowi
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Specjalistycznemu w Jaśle oraz w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych
w Trzcinicy oraz Stowarzyszeniu „Kopernik” z siedzibą w Nowym Źmigrodzie.
Nieruchomości są zagospodarowane przez w/w podmioty i wykorzystywane są na ich cele
statutowe. Nieruchomości zabudowane które nie zostały przekazane w/w podmiotom są
w większości zagospodarowane i znajdują się w stanie technicznym pozwalającym na ich
użytkowanie.
Nieruchomości zabudowane które są zagospodarowane:
•

działka ewid. nr 520/1 położona w Jaśle, obręb nr 08-Centrum, zabudowana budynkiem
o funkcji administracyjno - biurowej (siedziba Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaśle),

•

działka ewid. nr 520/1 położona w Jaśle, obręb nr 08-Centrum, zabudowana budynkiem
o funkcji usługowo-mieszkalnej (parter przeznaczony jest na prowadzenie działalności
gospodarczej, piętro ma charakter mieszkalny)

•

działka ewid. nr 2424 położona w Jaśle, obręb nr 08-Centrum (udział ½ w prawie
własności), zabudowana budynkiem o funkcji administracyjno - biurowej (siedziba
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Jaśle)

Nieruchomości zabudowane które nie są zagospodarowane i wymagają remontu:
• działka ewid. nr 204/5 położona w Jaśle, obręb nr 13 – Wądoły,
• nieruchomości pozostałe po zlikwidowanym Liceum Ogólnokształcącym w Nowym
Żmigrodzie (działki ewid. nr: 525/6, 525/7, 525/10 i 525/11).
Nieruchomości gruntowe:
• działka ewid. nr 761/1 położona w Trzcinicy jest wydzierżawiana, z przeznaczeniem na
działalność rolniczą.
• działka ewid. nr 742 położona w Nowym Żmigrodzie przeznaczona jest do zbycia
(darowizna na rzecz gminy Nowy Żmigród).
Gmina Skołyszyn przystąpiła do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, obejmującego m.in. działkę ewid. Nr 315/2 położoną w Przysiekach. Po
uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa
nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia. Pozostałe nieruchomości gruntowe w 2019 r.
nie były przedmiotem zbycia, najmu oraz dzierżawy.

120

Wartość gruntów, budynków i budowli została określona wg wartości księgowej brutto (łączna
wartość gruntów wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 23 533 168,78 zł, a wartość łączna
budynków i budowli wynosi: 324 773 430,63 zł).
1.1. Stan mienia Powiatu Jasielskiego (budynki i budowle)
Nazwa jednostki

Centrum Kształcenia
Praktycznego w Jaśle

Nazwa mienia komunalnego
1. Budynki

2 230 934,04

1.1. Budynek główny CKP w Jaśle

1 261 495,45

1.2. Budynek - pawilon Pracowni Mechanicznej
1.3. Wiata blaszana
2. Budowle

Razem:

Dom Pomocy Społecznej
w Foluszu

7 369,75
-

1.1. Budynek administracyjno-gospodarczy

13 839 604,96

1.2. Pawilon łóżkowy
2. Budowle

5 605 453,66
1 004 420,34
-

20 449 478,96
5 243 835,24

I Liceum Ogólnokształcące 1.1. Budynek szkoły
w Jaśle
1.2. Budynek sali gimnastycznej
2. Budowle

5 156 821,24
87 014,00
86 564,00

Razem:

5 330 399,24
1. Budynki

3 292 168,77

II Liceum Ogólnokształcące 1.1. Budynek szkoły
w Jaśle
1.2. Budynek sali gimnastycznej
2. Budowle
Razem:

1. Budynki

1 286 926,67
2 005 242,10
227 504,24
3 519 673,01
3 456 217,15

1.1. Budynek MDK

647 068,42

1.2. Budynek administracyjno - mieszkalny,
Ożenna

2 770 176,73

1.3. Budynek garażowy, Ożenna
2. Budowle

38 972,00
1 310 394,43

Razem:

Razem:

2 230 934,04
19 445 058,62

1. Budynki

Dom Dziecka w Wolicy

962 068,84

1. Budynki

Razem:

Młodzieżowy Dom Kultury
w Jaśle

Wartość mienia według stanu
na 31.12.2019 (brutto)

-

4 766 611,58

1. Budynki

298 849,96

1.1. Budynek mieszkalny
1.2. Budynek administracyjny
1.3. Budynek gospodarczy
2. Budowle

265 038,83
21 830,60
11 980,53
71 187,96

-

370 037,92
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Powiatowy Urząd Pracy
w Jaśle

Powiatowy Zarząd Dróg
w Jaśle

1. Budynki

49 263,22

1.1. Portiernia w Mytarzy

3 032,18

1.2.Budynek magazynowy w Mytarzy

20 707,78

1.3. Wiata stalowa w Mytarzy
2. Budowle

25 523,26

Razem:

Starostwo Powiatowe
w Jaśle

1. Budynki

11 511 630,13

1.1. Budynek administracyjny, Rynek 18

5 357 170,23

1.2. Budynek administarcyjny, ul. 3-go Maja

534 600,00

1.3. Budynek administracyjno - biurowy w Jaśle,
przy ul. Modrzejewskiego 12 (1/2)

207 497,30

1.4. Budynek administracyjno-biurowy - ul.
Słowackiego

895 666,09

1.5. Budynek mieszkalno - usługowy - ul.
Słowackiego

30 022,00

1.6. Budynki po zlikwidowanym Zespole Szkół
w Trzcinicy

2 938 510,07

1.7. Budynki po zlikwidowanym Liceum
Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie

1 546 714,44

1.8. Budynek inwentarski w miejscowości Folusz
2. Budowle

2.2. Budowle po zlikwidowanym Zespole Szkół
w Trzcinicy
2.2. Budowle po zlikwidowanym Liceum
Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie
Razem:

1. Budynki

Razem:
Zespół Szkół Usługowych
i Spożywczych w Jaśle

27 468,00
1 573 532,90
344 366,05
13 456 997,08
489 340,62

Zespół Szkół Budowlanych
1.1. Budynek szkoły z salą gimnastyczną
w Jaśle
2. Budowle
Razem:

1 450,00
1 945 366,95

2.1. Budowle - Starostwo Powiatowe w Jaśle

Zespół Szkół Techniczych
w Jaśle

211 916 240,49
211 965 503,71

1. Budynki
1.1. Budynek szkoły
1.2. Budynek kotłowni
1.3. Węzeł cieplny

489 340,62
228 721,45
718 062,07
1 100 836,50
731 205,64
206 681,33
35 833,59

1.4. Przebudowa kominów, wentylacji
grawitacyjnej.

68 716,77

1.5. Przebudowa wew. instal. elektr. w budynku
szkoły

58 399,17

2. Budowle

256 957,61

1. Budynki
1.1. Budynek B szkoły
1.2. Pawilon budynku A szkoły

1 357 794,11
3 403 499,76
354 496,17
44 594,30
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1.3. Budynek A szkoły
1.4. Budynek internatu przy ul. Staszica 30a
2. Budowle
Razem:

1. Budynki
1.1. Budynek szkoły z salą gimnastyczną
1.2. Budynek laboratorium

Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle

1.4. Garaże samochodowe
2. Budowle

15 159,85
440 029,81

-

2 659 302,18

1.1. Budynek szkoły
1.2. Budynek internatu
1.3. Budynek przewiązki
1.4. Budynek sali gimnastycznej
1.5. Szyb i winda

745 964,25
325 972,06
154 232,90
1 270 711,76
162 421,21
27 842,35

-

1 408 502,84

1.1. Budynek - liceum
1.2. Budynek - internat
1.3. Budynek gospodarczy
2. Budowle

1 008 344,52
375 453,47
24 704,85
-

1. Budynki

1 408 502,84
1 688 910,83

1.1. Budynek zmodernizowany
1.2. Budynek nowy
1.3. Budynek szkoła
1.4. Budynek gospodarczy

458 310,88
591 266,51
36 446,36
602 887,08

2. Budowle

14 543,32

Razem:

-

1 703 454,15

1. Budynki

1 520 987,75

1.1. Lokal użytkowy - wydzielona część budynku
przy ul. Gorlickiej 10 w Nowym Żmigrodzie

1 520 987,75

2. Budowle

-

Razem:

1 520 987,75

Ogółem ( jedn. budż + SP):

277 719 995,05

w tym:
Szpital Specjalistyczny
w Jaśle

2 687 144,53

1. Budynki

Razem:

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Nowym
Żmigrodzie

2 830 914,30

1. Budynki

Razem:

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

2 390 884,49
854 653,52
1 130 615,56
390 455,56

2. Budowle

Liceum Ogólnokształcące
w Kołaczycach

3 403 499,76

1.3. Budynek warsztatów szkolnych

Razem:

Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle

269 123,67
2 735 285,62
-

Budynki

60 190 222,10

Budowle

217 529 772,95

1. Budynki

46 490 334,42

2. Budowle

563 101,16
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Razem:

-

Ogółem:
w tym:

47 053 435,58
324 773 430,63

Budynki
Budowle

106 680 556,52
218 092 874,11
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1.2. Stan mienia Powiatu Jasielskiego (grunty)

Lp.

Nazwa
jednostki
organizacyjnej

Tytuł
prawny
władania

Położenie
nieruchomości

Nr działki

Nr księgi
wieczystej

1

2

3

4

25

26

27

1

Dom Dziecka
w Wolicy

Trwały zarząd

Wolica

300/1

KS1J/00051665/3

2,4025

95 859,75

475

0,0678

13 351,38

476/1

0,0119

2 343,39

476/2

0,0357

7 030,15

478

0,0471

9 275,08

2

Zespół Szkół Nr 4
Trwały zarząd
w Jaśle

08-Centrum

Powierzchnia
Wartość
działek
gruntów na
/w ha/
31.12.2019 r.

KS1J/00059513/9

Razem:

32 000,00

08-Centrum

2243/3

KS1J/00063271/1

0,2543

97 232,00

Trzcinica

761/1

KS1J/00001807/6

15,4712

431 725,08

0,1733

69 320,00

0,0280

11 200,00

3,8872

108 472,63

1,2006

33 502,84

520/1
3

Powiat Jasielski

Własność

28

08- Centrum

KS1J/00062721/4
520/2
1791/5

Trzcinica

KS1J/00001807/6
1800
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1811/2

1,0433

30 352,36

1791/15

9,5094

5 578 729,68

4,4288

48 273,92

0,0700

37 267,98

0,0430

22 893,18

0,0066

3 513,84

Przysieki

315/2

06 - Zachód

583/1

06 - Zachód

586/6

06 - Zachód

584/2

Mytarz

52

KS1J/00001549/9

9,4200

137 820,00

4/27

KS1J/00063797/4

2,1266

31 113,38

4/29

KS1J/00073299/6

13,2544

299 500,17

4/31

KS1J/00073299/6

0,0553

809,07

1041

KS1J/00061081/8

0,3138

4 591,07

523

KS1J/00041917/2

0,7402

11 510,21

344

KS1J/00065227/2

1,5533

22 725,67

525/4 (udział
35396/117744)

KS1J/00073299/6

0,2316

1 040,44

525/6

KS1J/00073299/6

0,4424

6 611,16

525/7

KS1J/00073299/6

0,2777

4 149,91

525/8

KS1J/00073299/6

0,1803

2 694,37

525/9

KS1J/00073299/6

0,0744

1 111,82

Nowy Żmigród

KS1J/00071405/9

KS1J/00043119/2
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525/10

KS1J/00073299/6

1,0537

15 746,33

525/11

KS1J/00073299/6

0,2649

3 958,62

525/12

KS1J/00063543/9

3,7167

55 541,79

742

KS1J/00073299/6

0,0660

963,60

528

KS1J/00073299/6

0,0647

944,62

8,6091

125 919,49

7,5305

111 338,67

567/1

7,5105

108 851,47

1282/5

0,0018

1 141,01

0,1991

70 196,02

1282/11

0,1924

67 862,49

1282/7

0,2456

81 908,07

0,2679

89 345,18

0,1290

43 021,75

0,1303

420,00

0,0802

249,00

0,0788

2 082,46

0,2172

5 502,51

9/1
Samoklęski

22 - Brzyszczki II

22 - Brzyszczki II

564/1

1282/8

1282/9

KS1J/00065050/0

KS1J/00091748/1

KS1J/00091748/1

1282/12
262/8
Folusz

KS1J/00093251/4
262/15
1892

Cieklin

KS1J/00095262/8
1821

127

1905

0,4465

11 168,82

1906

0,2017

5 119,49

1904/2

0,1369

3 518,19

1895

0,0829

2 183,78

Razem:

4

Zespół Szkół
Budowlanych
w Jaśle

Trwały zarząd

06-Zachód

7 803 144,14
700/12

KS1J/00001953/4

1,1701

Razem:

II LO w Jaśle

Trwały zarząd

411 188,04
2102/24

KS1J/00063363/3

0,4409

154 315,00

2102/21(1/2)

KS1J/00080363/8

0,0101

1 767,50

2102/22

KS1J/00047345/3

0,0709

24 815,00

2102/23(1/2)

KS1J/00080363/8

0,0130

2 275,00

08-Centrum

5

Razem:

183 172,50
348/1

I LO w Jaśle

Trwały zarząd

411 188,04

08-Centrum

348/2

KS1J/00057312/6

0,5643

225 720,00

0,0137

5 480,00

0,1079

43 160,00

6
348/3
Razem:
7

Liceum
Ogólnokształcące Trwały zarząd
w Kołaczycach

274 360,00
671/5

Kołaczyce

0,1890

12 321,57

0,1921

12 557,09

KS1J/00037123/8
671/7
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671/8

0,5127

33 513,88

671/9

0,0448

2 928,46
61 321,00

8

Specjalny
Ośrodek Szkolno
- Wychowawczy
w Jaśle

Trwały zarząd

2344

KS1J/00006197/1

0,2735

101 806,23

494

KS1J/00060119/7

0,0782

29 108,77

08-Centrum

Razem:

130 915,00
35/3

9

Doma Pomocy
Społecznej
w Foluszu

0,1055

2 517,52

2,5997

54 965,88

330

0,1882

2 727,31

269/3

0,0091

870,85

263
Trwały zarząd

Folusz

KS1J/00064648/2

Razem:
04-Dz. Mag-Prz.
10

Powiatowy
Zarząd Dróg
w Jaśle

Trwały zarząd

61 081,56
19\3

KS1J/00062976/6

0,9692

87 000,00

94/21

KS1J/00004835/2

0,4800

24 403,17

94/34 (½)

KS1J/00053567/0

0,4400

11 184,78

Mytarz
Razem:

11

Powiat Jasielski

Własność

08-Centrum

12

Centrum
Kształcenia

Trwały zarząd

07-Południe

122 587,95
2424 (½)

KS1J/00044246/8

1346/16

0,1121

4 120,05

0,0036

930,60

0,0660

17 061,01

KS1J/00065142/2
1346/17

129

Praktycznego
w Jaśle

3056/5

0,0330

8 530,50

3056/7

0,0307

7 935,95

3056/9

0,3034

78 428,94

Razem:

112 887,00
1346/14

13

Zespół Szkół
Technicznych

0,0685

17 715,64

0,9624

248 898,33

3056/8

0,0014

362,07

3056/11

0,0102

2 637,96

3056/3
Trwały zarząd

07-Południe

KS1J/00066715/7

Razem:

269 614,00
3056/13

14

Zespół Szkół
Usługowych
i Spożywczych

Trwały zarząd

07-Południe

3056/15

KS1J/00071747/8

3056/14

0,0078

2 016,30

0,5877

151 920,70

0,4562

117 928,00

Razem:

15

Zespół Szkół
Technicznych,
Zespół Szkół
Usługowych
i Spożywczych,
CKP w Jaśle

271 865,00
1346/15

0,0142

3 670,70

0,0758

19 594,30

3056/10

0,0116

2 998,60

3056/12

0,0144

3 722,40

3056/2
Trwały zarząd

07-Południe

Razem:

KS1J/00071746/1

29 986,00
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16

Zespół Szkół Nr 3
Trwały zarząd
w Jaśle

620/13
06-Zachód

0,2072

72 520,00

1,4226

497 910,00

KS1J/00049619/9
620/15

Razem:
08-Centrum

17

Młodzieżowy
Dom Kultury
w Jaśle

Trwały zarząd

570 430,00
1977/7

KS1J/00065949/9

0,1343

29 526,00

269/2

KS1J/00090537/2

2,1512

206 047,36

262/3

KS1J/00064648/2

5,3433

112 659,07

51

KS1J/54285/6

1,1696

27 880,00

Folusz

Ożenna
Razem:
Powiat Jasielski

Własność

13 - Wądoły

376 112,43
204/5

KS1J/00065408/5

0,7498

468 625,00

18
Razem:

19

Środowiskowy
Dom
Samopomocy
w Nowym
Żmigrodzie

Trwały Zarząd

Nowy Żmigród

468 625,00

525/4 (udział
82348/117744)

KS1J/00089155/0

0,2316

2 420,55

525/3

KS1J/00073299/6

0,0688

1 028,14

525/5

KS1J/00073299/6

0,0198

295,89
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525/2

20

21

Powiatowy
Zarząd Dróg
w Jaśle

Szpital
Specjalistyczny
w Jaśle

Grunty pod
drogami
powiatowymi

Użytkowanie

0,6710

10 027,32

Razem:

13 771,90

Razem:

10 086 497,46

Razem:

21 379 538,78

03 - Błonie

9/1 KS1J/00042219/6

6,0286

1 726 000,00

08 - Centrum

827 KS1J/00040107/4

0,2593

90 000,00

06 - Zachód

1053/2 KS1J/00012421/6

0,3304

148 000,00

07 - Południe

1058/16

KS1J/00052351/6

0,1017

43 731,00

07 - Południe

1058/17

KS1J/00052351/6

0,2058

88 494,00

07 - Południe

1058/18

KS1J/00048217/4

0,051

21 930,00

07 - Południe

1058/19

KS1J/00048217/4

0,0825

35 475,00

Razem:

Ogółem:

KS1J/00073299/6

2 153 630,00

23 533 168,78
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2. Zadania realizowane w zakresie geodezji i kartografii
2.1. Dochody powiatu jasielskiego za rok 2019 związane z realizacją zadań z zakresu geodezji
pochodziły z opłat:
•
•
•
•

ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków
za udostępnianie i sprzedaż innych materiałów oraz informacji zasobu geodezyjnego i
kartograficznego
za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu
z uzgodnień projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2.2. W ramach realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii:
• przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Czekaj,
Mrukowa, Samoklęski gm. Osiek Jasielski oraz Gorzyce gm. Nowy Żmigród
• zlecano pomiary geodezyjne dla prowadzonych postępowań administracyjnych
• prowadzono postępowania w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji
użytków gruntowych
• kontynuowano informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przetworzono do
wersji cyfrowej części dokumentów PZGiK, w zakresie operatów technicznych związanych
z mapą zasadniczą).
2.3. W sprawie scalania gruntów wsi Umieszcz, Czeluśnica i Gąsówka gm. Tarnowiec:
• zawarto umowy o przyznaniu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”
objętego PROW na lata 2014-2020
• zawarto porozumienie administracyjne z Samorządem Województwa Podkarpackiego na
wykonanie scaleń
• wszczęto postępowanie scaleniowe
• wybrano Radę uczestników scalenia
• przeprowadzono analizę i ocenę dostępnych materiałów geodezyjno-kartograficznych oraz
badanie ksiąg wieczystych z terenu objętego scaleniem
• przeprowadzono aktualizację klasyfikacji gruntów.
3. Transport i komunikacja
Funkcję zarządcy dróg powiatowych pełni Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, który jest jednostką
organizacyjną powiatu jasielskiego. Powiat posiada rozwiniętą sieć komunikacyjną dróg krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Miasto Jasło stanowi węzeł transportowo-logistyczny
z zapleczem transportu kolejowego i samochodowego. Część dróg wymaga sukcesywnej
modernizacji ze względu na zły stan techniczny nawierzchni. Drogowe szlaki komunikacyjne
przebiegające przez powiat to:
• droga krajowa nr 28 (Zator - Medyka)
• droga krajowa nr 73 (Pilzno - Jasło)
• droga wojewódzka nr 988 (Babica - Warzyce)
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• droga wojewódzka nr 992 (Jasło- Ożenna –Granica Państwa)
• droga wojewódzka nr 993 (Gorlice-Dukla)
3.1. Drogi powiatowe
Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle zarządza drogami powiatowymi na obszarze Powiatu Jasielskiego,
który obejmuje 8 gmin wiejskich (Brzyska, Skołyszyn, Krempna, Jasło, Tarnowiec, Osiek Jasielski,
Dębowiec, Nowy Żmigród), 1 gminę miejsko – wiejską (Kołaczyce) i 1 gminę miejską (Miasto Jasło).
Łączna długość dróg powiatowych wynosi 384,310 km, z których 368,630 km to drogi zamiejskie,
a 15,680 km to ulice na terenie miasta Jasła.
Z ogólnej ilości 384,310 km dróg:
- 375,282 km posiada nawierzchnię bitumiczną
- 9,028 km posiada nawierzchnię nieulepszoną (gruntową, żwirową, tłuczniową).
W ciągu dróg powiatowych zlokalizowane są 72 obiekty mostowe o łącznej długości 1 783,01 mb.,
w tym: 35 szt. to mosty stalowe z płytą drewnianą lub żelbetową, 37 mostów żelbetowych oraz
około 786 szt. przepustów, o łącznej długości 5 525 mb.
Podczas realizacji zadań w 2019 r. :
− przebudowano łącznie 5.063 km dróg powiatowych
− wybudowano łącznie 2.493 km chodników przy drogach powiatowych
− przygotowano teren pod budowę chodników (wykonanie odwodnienia, zarurowanie, ułożenie
krawężnika) łącznie 520 mb.
− wyremontowano 0,538 km chodników w ciągu dróg powiatowych
− wyremontowano 5.609 km dróg powiatowych
− wykonano odmulenie rowów i ścinkę poboczy
− wykonano remonty cząstkowe i likwidacje przełomów
− przebudowano i wyremontowano przepusty
− ustawiono i wyremontowano bariery energochłonne i mostowe
− wykonano remont nawierzchni żwirowych
− wykonano oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) oraz zamontowano progi zwalniające
i przejścia aktywne
3.1.1. Przebudowa dróg powiatowych w 2019 r.:
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska - Brzyska przez wieś wraz
z budową chodnika
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845 R Szebnie-Chrząstówka-Przybówka wraz
z budową chodnika
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec - Zarzecze
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6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Tarnowiec- Jedlicze- Potok
7. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie (budowa
kolektora wody deszczowej)
8. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze - Potok
wraz z mostem na rzece Jasiołce, w miejscowości Dobrucowa
3.1.2. Budowa chodników przy drogach powiatowych w 2019 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nr 1829 R Jareniówka – Jabłonica - gr. wojew. Czermna w miejscowości Jareniówka i Opacie
Nr 1832 R Bączal - Skołyszyn w miejscowości Bączal
Nr 1868 R Trzcinica – Osobnica - Cieklin w miejscowości Osobnica
1838 R Bieździedza – Sowina - Januszkowice w miejscowości Bieździedza
1835 R Kołaczyce – Brzyska - Brzyska przez wieś
Nr 1861 R Droga przez wieś Przysieki w miejscowości Przysieki
Nr 1845 R Szebnie- Chrząstówka- Przybówka w miejscowości Szebnie
Nr 1830 R Lipnica Górna – Lisów - Skołyszyn (wykonanie odwodnienia, zarurowania oraz
ułożenie krawężnika)
9. Nr 1863 R Skołyszyn- Harklowa - gr. wojew.- Wójtowa - Lipinki (wykonanie odwodnienia,
zarurowania oraz ułożenie krawężnika)
3.2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W 2019 r. Powiat Jasielski zrealizował 2 zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
tj.:
- remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie- Grab w km 1+327 – 13+181
w miejscowościach Krempna, Żydowskie, Ciechania, Grab, wraz z remontem przepustów w km:
2+645, 4 + 330, 6 + 884
- stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty- Desznica - Świątkowa
Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 –10+105, w miejscowości Świątkowa Wielka.
W powiecie Jasielskim znajduje się wiele dróg gminnych, które stanowią jedną z czterech kategorii
dróg publicznych. Łączna ich długość wynosi ponad 400 km. Drogi te podlegają samorządom
gminnym. Stanowią one uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. Ich stan
techniczny w większości wymaga uregulowania pasów drogowych i przeprowadzenia remontów.
Wiele z tych dróg posiada nawierzchnie żużlowe, które należy zastąpić nawierzchniami
bitumicznymi.
3.3. Komunikacja kolejowa
Transport kolejowy ma obecnie słabnące znaczenie, co przekłada się również na malejące znaczenie
jasielskiego węzła kolejowego. Zły stan techniczny trakcji kolejowej nie pozwala na przyspieszenie
jazdy pociągów, komunikacja pasażerska nie jest więc konkurencyjna w stosunku do samochodowej.
Szansą na zmianę stanu komunikacji kolejowej są inwestycje realizowane i planowane przez
samorząd województwa w zakresie modernizacji linii kolejowych, szczególnie linii Jasło-Rzeszów
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i odcinka Jasło-Zagórz-Łupków. Rewitalizacja połączeń pasażerskich na tej linii wymaga współpracy
pomiędzy władzami wojewódzkimi Podkarpacia i Małopolski oraz zainteresowanymi powiatami
w obu województwach.
W 2019 roku przewozy kolejowe na terenie powiatu jasielskiego, świadczone były przez
następujących przewoźników kolejowych:
•
•
•

Spółka POLREGIO - kierunek: Rzeszów, Gorlice, Medzilaborce, Sanok, Zagórz
Spółka Koleje Małopolskie - kierunek: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów
PKP Intercity S.A. - kierunek: Rzeszów, Stróże, Zagórz, Lublin

Głównymi szlakami komunikacji kolejowej przebiegającymi przez powiat jasielski są: linia nr 106
Rzeszów – Jasło oraz linia nr 108 Stróże - Zagórz. W 2019 r. ze stacji Jasło najwięcej pociągów
odjeżdżało w kierunku stolicy województwa podkarpackiego. Na linii nr 106 od poniedziałku do
piątku kursowało 7 par pociągów osobowych R-REGIO Przewozy Regionalne sp. z o.o. , a w okresie
sobota - niedziela 5 par pociągów. Wątpliwości budził jednak ich rozkład jazdy. Pomimo sugestii
zgłaszanych m.in. przez pracowników zatrudnionych w zakładach produkcyjnych Warzyckiej Strefy
Przemysłowej, godziny odjazdu i przyjazdu pociągów ze stacji Jasło – fabryczne wciąż wydają
się być niedostosowane do ich potrzeb.
W rozkładzie jazdy znalazły się również pociągi do Sanoka i Zagórza. Oprócz pociągów Intercity TLK
„Pogórze” z Jasła do Sanoka, kursowały również pociągi Przewozów Regionalnych, które mogły
stanowić alternatywę dla mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego, którzy do Krosna podróżują
samochodami, czy też komunikacją autobusową.
Pociągiem Intercity - TLK „Wetlina” można było dotrzeć przez Rzeszów, Lublin i Warszawę do
Poznania. Do rozkładu wróciły pociągi do Gdyni.
Linie kolejowe nr 108 relacji Stróże – Krościenko i nr 107 relacji Nowy Zagórz – Łupków, prowadzące
do przejścia granicznego ze Słowacją w Łupkowie mają razem, bez wątpienia charakter
międzyregionalny w znaczeniu europejskim i w przyszłości mogą stać się elementem sieci TEN – T.
Przebiegają w pobliżu strategicznych dla gospodarki zakładów rafineryjnych w Jaśle i Jedliczu
i obsługują atrakcyjne turystycznie i ważne ekologicznie tereny Beskidu Niskiego i Bieszczadów.
Sporym rozczarowaniem był brak dodatkowych połączeń kolejowych w kierunku zachodnim,
łączących regiony Podkarpacia i Małopolski, które stanowiłyby ważne społecznie oraz gospodarczo
połączenie południowych obszarów województwa podkarpackiego z ośrodkiem metropolitalnym
Krakowa, przebiegające przez ciekawe krajobrazowo i turystycznie tereny Pogórza Ciężkowickiego.
W rozkładzie jazdy był obecny weekendowy pociąg Kolei Małopolskich „Hubal” z Jasła do Krakowa,
który cieszył się zainteresowaniem przede wszystkim wśród studentów krakowskich uczelni oraz
pociąg kursujący w piątki do Nowego Sącza. Tylko jeden kurs z Jasła Gorlic wykonywał pociąg
Przewozów Regionalnych. To niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich miesiącach
samorządowcy powiatu jasielskiego, na czele ze Starostą Jasielskim oraz powiatu gorlickiego czynili
starania o uruchomienie nowych połączeń pomiędzy województwem podkarpackim i małopolskim.
Wielomiesięczne zabiegi o uruchomienie m.in. połączenia kolejowego Jasło-Krynica przyniosły efekt
na jesieni. W sobotę 28 września 2019 r. został bowiem uruchomiony specjalny, pilotażowy kurs
pociągu Kolei Małopolskich z Jasła do Krynicy Zdroju, którego celem było rozeznanie rzeczywistego
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zainteresowania połączeniem na tej linii wśród mieszkańców powiatu jasielskiego, Gorlic
i okolicznych miejscowości. Pociąg ten wśród podróżnych, cieszył się ogromną popularnością.
Z jego usługi skorzystało wówczas 250 osób.
W ramach starań o uruchomienie nowych połączeń kolejowych pomiędzy województwem
podkarpackim i małopolskim, samorządowcy zadeklarowali gotowość do partycypowania
w kosztach ich realizacji. Efektem wspólnych ustaleń było przyjęcie w grudniu 2019 r. na spotkaniu
w Starostwie Powiatowym w Jaśle propozycji rozkładu jazdy pociągów, które na linii 108 miałyby
kursować pomiędzy Jasłem Gorlicami i Stróżami. Na dzień dzisiejszy z uwagi na brak możliwości
dofinansowania przedmiotowego połączenia przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski, w rozkładzie
jazdy pociągów na 2020 rok nadal widnieje brak połączenia kolejowego z Jasła do Stróż. Pod znakiem
zapytania pozostają również plany uruchomienia połączeń kolejowych z Krynicą, jak również innych
połączeń łączących region jasielski z ośrodkami miejskimi położonymi na obszarze województwa
Małopolskiego, które niewątpliwie są bardzo potrzebne i jak najbardziej uzasadnione.
3.4. Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim
Po przygotowaniu wstępnego Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
dla Powiatu Jasielskiego (2015 r.), określającego najważniejsze zadania powiatu w zakresie rozwoju
transportu publicznego, Samorządy Powiatu Jasielskiego połączyły siły i utworzyły PowiatowoGminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim (PGZK), który organizuje publiczny transport
zbiorowy na terenie powiatu jasielskiego i wszystkich jego gmin. Jego celem jest zapewnienie
dojazdu mieszkańcom nawet najbardziej oddalonych miejscowości (i tym samym przeciwdziałanie
wykluczeniu komunikacyjnemu), co było dotychczas poważnym problemem, ponieważ
nierentownych linii nikt nie chciał obsługiwać (prywatni przewoźnicy byli zainteresowani obsługą
linii dochodowych, na których jest najwięcej pasażerów, natomiast nierentowne linie ulegały
likwidacji).
Członkami PGZK są :
1. Powiat Jasielski
2. Miasto Jasło
3. Miasto i Gmina Kołaczyce
4. Gmina Brzyska
5. Gmina Dębowiec
6. Gmina Jasło
7. Gmina Krempna
8. Gmina Nowy Źmigród
9. Gmina Osiek Jasielski
10. Gmina Skołyszyn
11. Gmina Tarnowiec
Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku. Funkcję wykonawczą
Związku pełni Zarząd Związku. Funkcje kontrolną organów Związku pełni Komisja Rewizyjna,
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a sprawami bieżącymi zajmuje się Biuro Związku, które posiada swoją siedzibę w Jaśle (adres: 38200 Jasło ul. Śniadeckich 15).
Zgodnie z zapisami statutu, Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność oraz posiada osobowość prawną. Zadania Związku obejmują planowanie,
organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w rozumieniu powszechnie
obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym.
Kluczowe dla funkcjonowania transportu na terenie Powiatu Jasielskiego Związku było podjęcie
decyzji w sprawie wykupu 100 % udziałów powstałej z wydzielenia PKS JASŁO S.A. firmie
transportowej PGZK JASIEL Spółka z o.o. Podpisanie przedmiotowej umowy miało miejsce
w dniu 06.02.2019 r.
W dniu 01.03.2019 r. Zgromadzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego
w Powiecie Jasielskim podjęło uchwał w sprawie:
- ustalenia linii komunikacyjnych w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze
działania PGZK w powiecie jasielskim
- ustalenia wysokości kosztów realizacji zadań statutowych, tj. finansowania systemu
komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym w 2019r.
Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w powiecie Jasielskim w roku 2019 r. realizował
przewozy użyteczności publicznej na obszarze swojej działalności w ramach 28 linii, w tym na
7 liniach miejskich, a także na liniach z nimi skorelowanymi.
Przewozy realizowane były przez dwóch operatorów publicznego transportu zbiorowego tj. PGZKJasiel Spółka z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 6 oraz Miejska Komunikacja Samochodowa
w Jaśle Spółka z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Piotra Skargi 84. Oprócz przychodów z biletów działalność
operatorów finansowana jest ze składek uczestników Związku, dopłat z Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz rekompensat z tytułu
utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg ustawowych.
Działalność Związku jako Organizatora zapewnia nieprzerwane świadczenie usług transportowych
na terenie całego powiatu, co jest szczególnie ważne dla placówek oświatowych, służby zdrowia,
zakładów pracy, handlu itp.
W roku 2019 opracowany został Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim (plan transportowy),
który po konsultacjach społecznych został uchwalony przez Zgromadzenie Związku dniu 27 lutego.
Na bieżąco dokonywane były zmiany w rozkładach jazdy polegające na dostosowaniu oferty
przewozowej do realnych potrzeb ludności, a także uruchamiane nowe połączenia na obszarach
dotychczas wykluczonych komunikacyjnie. Komunikacją obejmowane są również obszary gdzie
lokalizowane są nowe przystanki autobusowe.
Związek czyni starania mające na celu podjęcie współpracy z sąsiednimi samorządami
w kwestiach transportu publicznego. W najbliższym czasie finalizowane będzie stosowne
porozumienie z Gminą Szerzyny.
Trwają również pace nad przygotowaniem docelowego modelu współpracy z innymi podmiotami
działającymi na rynku przewozu osób.
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Wysokość zrealizowanego budżetu w roku 2019 wynosiła 6.705.771,29 zł.
Wykaz usług zrealizowanych przez operatorów transportu publicznego w 2019 r.

Lp.

1.
2.
3.

Rodzaj usługi

Nazwa Operatora

Dzienna liczba kursów
w okresie roku szkolnego (dni robocze)
Ilość przewiezionych pasażerów
Ilość sprzedanych biletów
Bilety 1-razowe
(tyś.)
Bilety miesięczne

Razem

PGZK-Jasiel

MKS

420

345

765

1.386.000
582.172
803.828

1.112.210
579.106
533.104

2.498.210
1.161.278
1.336.932

Finansowanie przewozów realizowane jest z przychodów biletowych, środków z Funduszu Rozwoju
Połączeń Autobusowych oraz środków przekazywanych przez Uczestników Związku.
3.4.1. Wykaz linii komunikacyjnych w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na
obszarze działania PGZK, wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

PGZK-JASIEL Spółka z o.o.
38-200 Jasło ul. Przemysłowa 6

Lp.

Zaświadczenie
nr wydane
przez PGZK
w Powiecie
Jasielskim

Data ważności

Linia komunikacyjna

Jasło ul. Fabryczna - Warzyce - Jasło - Zarzecze (Nienaszów)
- Nowy Żmigród (Brzezowa) - Kąty/Łysa Góra -Jaworze Krempna - Świątkowa/Grab - Polany.
1.

26/2019

31.12.2019 r.

2.

22/2019

31.12.2019 r.

Jasło - Ujazd - Brzyska Liwocz.
Brzyska Liwocz - Ujazd - Jasło.

3.

27/2019

31.12.2019 r.

Jasło DA - Trzcinica - Skołyszyn - Święcany.
Święcany - Skołyszyn - Trzcinica - Jasło Dworcowa.

4.

28/2019

31.12.2019 r.

Jasło DA - Trzcinica - Skołyszyn - Lisów /Kunowa - Harklowa.
Harklowa (Kunowa) / Lisów - Skołyszyn - Trzcinica - Jasło
DA.

Grab/Polany/Świątkowa-Krempna/Jaworze/Łysa Góra/
Kąty(Brzezowa) - Nowy Żmigród (Nienaszów) - ZarzeczeJasło -Warzyce - J. Fabryczna.
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Jasło Baza PKS - Jasło DA - Dębowiec - Cieklin/Wola
Cieklińska - Folusz/Dobrynia /Zawadka - Osiek –
Pielgrzymka - Mrukowa.
5.

25/2019

31.12.2019 r.
Mrukowa (Pielgrzymka) - Osiek (Zawadka) / Folusz Dobrynia - Wola Cieklińska/Cieklin - Dębowiec - Jasło DA –
Jasło, Baza PKS.
Jasło Baza PKS -Jasło DA- Kowalowy/Gamrat - Kołaczyce Bieździadka - Sowina/Sieklówka Dolna.

6.

23/2019

31.12.2019 r.
Sieklówka Dolna/Sowina - Bieździadka - Kołaczyce –
Gamrat/Kowalowy, Jasło DA - Jasło Baza PKS.
Jasło DA - Gamrat/Kowalowy – Kołaczyce Błażkowa/Kołaczyce Kluczowa.

7.

24/2019

31.12.2019 r.
Błażkowa/Kołaczyce - Kluczowa – Kołaczyce Gamrat/Kowalowy–Jasło DA.

Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Piotra Skargi 84

Lp.

Zaświadczenie
wydane przez
PGZK
w Powiecie
Jasielskim

Data ważności

Linia komunikacyjna

1.

1/2019

31.12.2019 r.

Jasło ul. Rynek - Warzyce- Zimna Woda- Bierówka - Szebnie
- Chrząstówka - Niepla

2.

2/2019

31.12.2019 r.

Jasło ul. Jana Pawła II - ul. Ulaszowice - Gorajowice

3.

3/2019

31.12.2019 r.

Jasło - ul. Jana Pawła II - ul. 17 stycznia - Kowalowy

4.

4/2019

31.12.2019 r.

Jasło ul. Piotra Skargi - Wolica - Czeluśnica - Gąsówka Umieszcz - Glinik Polski - Łajsce

140

5.

5/2019

31.12.2019 r.

Jasło ul. Rynek - Niegłowice - Dębowiec - Łazy Dębowieckie
- Wola Dębowiecka - Załęże

6.

6/2019

31.12.2019 r.

Jasło ul. Rynek - Niegłowice - Dębowiec - Łazy Dębowieckie
- Osobnica - Radość - Pagórek - Dzielec Cieklin

7.

8/2019

31.12.2019 r.

Jasło ul. Rynek - Jareniówka - Trzcinica - Opacie - Jasło

8.

9/2019

31.12.2019 r.

Jasło ul. Rynek - Dąbrówka - Wróblowa - Ujazd - Kołaczyce Brzyska - Błażkowa

9.

10/2019

31.12.2019 r.

Jasło ul. Piotra Skargi - Sobniów - Łaski - Nowy Glinik Zarzecze

10. 11/2019

31.12.2019 r.

Jasło ul. Jana Pawła II - Trzcinica - Osobnica - Radość Pagórek

11. 12/2019

31.12.2019 r

Jasło ul. Rynek - Brzyście - Osobnica - Pagórek - Jasło

12. 13/2019

31.12.2019 r

Jasło - Szebnie - Chrząstówka

13. 14/2019

31.12.2019 r

Jasło ul. Rynek - Jasło ul. Kaczorowy

14. 15/2019

31.12.2019 r

Jasło ul. Jana Pawła II - Jasło ul. Sikorskiego - Jasło ul. Jana
Pawła II

15. 16/2019

31.12.2019 r

Jasło ul. Rynek (Starostwo Powiatowe) - Jasło ul. Hankówka
- Jasło ul. Rynek

16. 17/2019

31.12.2019 r

Jasło ul. Rynek - Jasło ul. Gądki

17. 18/2019

31.12.2019 r

Jasło ul. P. Skargi - Jasło ul. Graniczna - Jasło ul. P. Skargi
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18. 19/2019

31.12.2019 r

Jasło ul. Rynek (Starostwo Powiatowe) - Jasło ul.
Mickiewicza - Jasło ul. Rynek (Starostwo Powiatowe)

19. 20/2019

31.12.2019 r

Jasło ul. Rynek (Starostwo Powiatowe) - Jasło ul. 17
Stycznia - Jasło ul. Rynek (Starostwo Powiatowe)

Rozległa sieć komunikacyjna posadowiona na zagęszczonej sieci dróg powoduje generowanie
określonych przebiegów dla realizacji przewozów publicznych.
W 2019 r. na rzecz Związku zrealizowano 3.035.972 wozokilometrów (Jasiel: 2.349.555; MKS:
686.417), których ilość w podziale na samorządy przedstawiała się następująco:
- na rzecz Powiatu: 779.327 wk.
- na rzecz Miasta Jasła: 484.544 wk.
- na rzecz Gmin: 1.773.101 wk.
W ramach współpracy Polsko -Słowackiej, w 2020 r planowane jest uruchomienie testowego
połączenia międzynarodowego Jasło–Bardejow. Połączenia to byłoby realizowane przez
Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Jaśle, na odcinku Jasło - Grab – Ożenna - Granica
Państwa, przy współpracy z przewoźnikiem słowackim. Realizując międzynarodowe połączenie
Jasło-Bardejow wg opracowanego wspólnie ze stroną słowacką spójnego rozkładu jazdy autobusów
(z przystankiem na przesiadkę w Ożennej-Granica Państwa), podróżni Polscy będą mogli
w określonych godzinach spędzać czas w Bardejowie, a podróżni Słowaccy w Jaśle.
3.5. Dane statystyczne dotyczące komunikacji i transportu w Powiecie Jasielskim w 2019 r.
Lp.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
1.
2.

Rejestracja pojazdów samochodowych
Ilość zarejestrowanych pojazdów na dzień 31.12.2019 r. (ogółem)
116.113
Ilość wydanych decyzji o rejestracji pojazdów
11.334
Ilość wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
2.031
Prawa jazdy
3.458
Ilość wydanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do
kierowania pojazdami
324
Ilość wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdami
Ilość wydanych decyzji o zatrzymaniu0 praw jazdy
545
Ilość wydanych decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania
45
pojazdami
Szkolenia kierowców
Ilość Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK)
9
Ilość szkół prowadzących szkolenia na prawo jazdy
2
Ilość instruktorów nauki jazdy wpisanych do ewidencji
73
Stacje kontroli pojazdów
Ilość stacji kontroli pojazdów
21
Ilość uprawnionych diagnostyków
88

2018 r.
113.975
10.865
2.109
3.485
233
538
25

9
2
73
20
81
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1.
2.

3.

1.
2.

3.
4.
5.

Transport drogowy rzeczy
Ilość podmiotów posiadających zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
Ilość podmiotów posiadających zezwolenie na wykonywanie
transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie
rzeczy (spedycja)
Ilość podmiotów wykonujących niezarobkowy przewóz drogowy
rzeczy, posiadających zaświadczenie na przewozy na potrzeby
własne
Transport drogowy osób
Ilość podmiotów posiadających zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego osób (autobusy)
Ilość podmiotów posiadających licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób pojazdem samoch. przeznaczonym do
przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 (włącznie z kierowcą)
Ilość podmiotów wykonujących regularne przewozy osób
Ilość podmiotów posiadających licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego samochodem osobowym
Ilość podmiotów wykonujących niezarobkowy przewóz drogowy
osób, posiadających zaświadczenie na przewozy drogowe na
potrzeby własne

142

143

12

11

130

129

16

16

12

12

8

5

2

2

1

1

Informacje uzupełniające do w/w tabeli dotyczącej danych statystycznych:
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców (stan na dzień 31.12.2019 r.)

Lp.

1.

Nazwa przedsiębiorcy (nr
ewidencyjny ośrodka)
Ośrodek Szkolenia „RENE”
Zdzisław Wiśniowski
(00021805P)

Adres ośrodka
(biuro)

ul. Kościuszki 47/1,
38-200 Jasło

2.

Ośrodek Szkolenia Kierowców
„RENOMA” Tadeusz Dzięglewicz
(00061805P)

ul. Kadyiego 12,
38-200 Jasło
ul. Staszica 17,

3.

Ośrodek Szkolenia Kierowców
MOTO-SZKOŁA Sławomir Michnal
(00191805)

4.

Przedsiębiorstwo-ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe „DUET”
Robert Bęben
(00321805)

ul. 3 Maja 24A,
38-200 Jasło

38-200 Jasło

Zakres
szkolenia
A1, A2, A, B, C, D, B+E,
C+E
AM, A1, A2, A, B, C, D,
B+E, C+E,

B

C, B+E, C+E
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5.

Ośrodek Szkolenia Kierowców
„DAKAR” Edyta Gawlik
(00331805)

ul. 3 Maja 31a,
38-200 Jasło

B

6.

Liga Obrony Kraju
Ośrodek Szkolenia Kierowców w Jaśle
(00351805)

ul. Koralewskiego 3,
38-200 Jasło

B, C, D, C+E, T

7.

Ośrodek Szkolenia Kierowców
„RONDO” Bogdan Maziarz
(00361805)

ul. Czackiego 17,
38-200 Jasło

B

38-207 Przysieki 397

8.

Nauka Jazdy Relaks
Józef Kielar
(00371805)

9.

Ośrodek Szkolenia Kierowców OES
Magdalena Setlak-Bigos
(00391805)

ul. Śniadeckich 17/10,
38-200 Jasło

B

B

Wykaz szkół prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania
pojazdami silnikowymi (stan na dzień 31.12.2019 r.)

Lp.

Nazwa podmiotu
(nr ewidencyjny)

Adres

Zakres szkolenia

1.

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1
(011805/SZ)

ul. Staszica 30D,
38 – 200 Jasło

B

2.

Zespół Szkół Stowarzyszenia
Absolwentów Szkół Rolniczych
w Trzcinicy
(021805/SZ)

Trzcinica 79,
38 – 207 Przysieki

B, T
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Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (stan na dzień 31.12.2019 r.)

Lp.

1.

2.

3.

Firma przedsiębiorcy
(kod rozpoznawczy stacji)

Przedsiębiorstwo
Transportowo-Handlowe
„Trans-Gam” Spółka z o.o.
(RJS/001/P)
Auto-Diagnostyka
Stanisław Szeląg
(RJS/002/P)
„Trans-Wiert” Spółka z o.o.
(RJS/006)

Adres stacji
ul. A. Mickiewicza 108,
38-200 Jasło
ul. Towarowa 29,
38-200 Jasło
ul. Przemysłowa 11,
38-200 Jasło

4.

Autodiagnostyka Jasło Zakład
Kontroli i Napraw Pojazdów
Spółka z o.o.
(RJS/007)

ul. 3 Maja 101,
38-200 Jasło

5.

Zakłady Metalowe w Przysiekach
Spółka z o.o.
(RJS/008)

Przysieki 421,
38-207 Przysieki

6.

7.

8.

9.

10.

UWSP Spółka z o.o.
(RJS/010/P)
„LASZKŁO” Spółka z o.o.
(RJS/011/P)
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „AUTO-REM”
Misiołek Spółka Jawna
(RJS/013/P)
Firma Usługowo Handlowa Adam
Korzeń i Wspólnicy
Spółka Jawna
(RJS/014/P)
AUTO MARLON SERWIS
R. Balwierz, W. Dobosz
Spółka Cywilna
(RJS/015/P)

ul. Kazimierza
Wielkiego 15,
38-200 Jasło
ul. Żeromskiego 7,
38-200 Jasło
Siedliska Sławęcińskie
74,
38-242 Skołyszyn
ul. 17 Stycznia 129B,
38-200 Jasło
Skołyszyn 237B
38-242 Skołyszyn

Zakres badań
A, B, T
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a) i b) ustawy Prawo o ruchu
drogowym

A, B, T
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a) i b) ustawy Prawo o ruchu
drogowym

Okręgowa
Upoważniona do umieszczania
nadanych cech identyfikacyjnych
pojazdu

Okręgowa
Upoważniona do umieszczania
nadanych cech identyfikacyjnych
pojazdu

Okręgowa
Upoważniona do umieszczania
nadanych cech identyfikacyjnych
pojazdu

A, B, T, E
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a), b) i c) ustawy Prawo
o ruchu drogowym

A, B, T, E
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a), b) i c) ustawy Prawo
o ruchu drogowym

A, B, T
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a) i b) ustawy Prawo o ruchu
drogowym

A, B, T, E
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a), b) i c) ustawy Prawo
o ruchu drogowym

A, B, T
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a) i b) ustawy Prawo o ruchu
drogowym

145

A, B, T, E

11.

Wanda Majka
Zakład Wulkanizacyjny
Części Samochodowe
(RJS/016/P)

ul. Jasielska 11,
38-230 Nowy Żmigród

12.

SKP ŁĄCZNOŚĆ
Zbigniew Gadzała
(RJS/017/P)

ul. Towarowa 35,
38-200 Jasło

zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a) i b) ustawy Prawo o ruchu
drogowym

13.

Usługi Budowlane i Transportowe
Krzysztof Stachurski
(RJS/018/P)

ul. Dukielska 88A,
38-230 Nowy Żmigród

zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a), b) i c) ustawy Prawo
o ruchu drogowym

14.

AUTO-KRYS
Krzysztof Witusik
(RJS/019/P)

15.

AUTO MARLON SERWIS
R. Balwierz, W. Dobosz
Spółka Cywilna
(RJS/021/P)

16.

US Spółka z o.o.
(RJS/022)

17.

AUTO MARLON SERWIS
R. Balwierz, W. Dobosz
Spółka Cywilna
(RJS/023/P)

18.

Firma Handlowo Usługowa „PITSTOP” Wojciech Kozicki
(RJS/024/P)

Tarnowiec 341,
38-204 Tarnowiec

19.

P.U.H. AG AUTO
Andrzej Gorczyca
(RJS/025/P)

ul. Bieszczadzka 29,
38-200 Jasło

CBJ Spółka z o.o.
(RJS/026)

ul. Przemysłowa 6,
38-200 Jasło

20.

21.

SKP ŁĄCZNOŚĆ
Zbigniew Gadzała
(RJS/027/P)

zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a), b) i c) ustawy Prawo
o ruchu drogowym
Upoważniona do umieszczania
nadanych cech identyfikacyjnych
pojazdu

1) A, B, T

A, B, T, E

Osiek Jasielski 253,
38-223 Osiek Jasielski

ul. Jana Pawła II 28,
38-200 Jasło

ul. Floriańska 110,
38-200 Jasło
ul. Burmistrza
Wiejowskiego dz. nr
1155/2,
38-213 Kołaczyce

ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 55a,
38-200 Jasło

A, B, T, E
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a), b) i c) ustawy Prawo
o ruchu drogowym

A, B, T, E
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a), b) i c) ustawy Prawo
o ruchu drogowym

Okręgowa
Upoważniona do umieszczania
nadanych cech identyfikacyjnych
pojazdu

A, B, T, E
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a), b) i c) ustawy Prawo
o ruchu drogowym

A, B, T, E
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a), b) i c) ustawy Prawo
o ruchu drogowym

A, B, T
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a) i b) ustawy Prawo o ruchu
drogowym

Okręgowa
Upoważniona do umieszczania
nadanych cech identyfikacyjnych
pojazdu

A, B, T, E
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1
litera a), b) i c) ustawy Prawo
o ruchu drogowym
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Wykaz przedsiębiorców wykonujących przewozy regularne osób na obszarze Powiatu
Jasielskiego (stan na dzień 31.12.2019 r.)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oznaczenie przedsiębiorcy
PGZK-JASIEL Spółka z o.o.
Henryk Konieczny, Bogdan Konieczny
Firma Usługowo-Przewozowa „HESTA” S.C.
Transport Pasażerski Międzymiastowy
Sarnecki Krzysztof „BOGUŚ”
Rido Investment Spółka z o.o.
MIŚ” Firma Przewozowo-Handlowo-Usługowa
Robert Wielgos
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Transport Pasażerski Międzymiastowy
„BOGUŚ TOUR” Dominik Sarnecki
Firma Przewozowa „MICHAEL” S.C.
Tadeusz Dykas, Teresa Dykas

Siedziba (adres)
ul. Przemysłowa 6,
38 – 200 Jasło
ul. Jagiełły 50,
38 – 200 Jasło
Bączal Dolny 193,
38 – 242 Skołyszyn
Zarzecze 243,
38 – 220 Dębowiec
ul. Bohaterów Westerplatte 17/56,
38-400 Krosno
ul. Ks. Piotra Skargi 84,
38-200 Jasło
Jabłonica 163,
38-200 Jasło
Świerchowa 121,
38-223 Osiek Jasielski

VI. Gospodarka
Najważniejszymi branżami gospodarki w powiecie jasielskim są przemysł chemiczny, rafineryjny,
meblarski, materiałów budowlanych, szklarski i oraz spożywczy (w tym przetwórstwo owoców
i warzyw, przetwórstwo mięsa, cukiernictwo) oraz budownictwo. Coraz mniejsze zatrudnienie daje
branża górnictwa naftowego i gazownictwa - dawniej przemysł powiatu o najbogatszej tradycji.
Coraz większą rolę odgrywają średnie i małe przedsiębiorstwa różnych branż, w tym świadczące
usługi. Pojawiają się wśród nich firmy wdrażające innowacyjne technologie i produkujące
nowoczesne produkty - jak np. drukarki 3D i wysokiej jakości materiały (filamenty) do takiego druku
dla zastosowań przemysłowych i medycznych.
1. Podmioty gospodarcze
Na obszarze powiatu oferowanych potencjalnym inwestorom znajduje się ok. 60 ha terenów
inwestycyjnych. Tereny te należą do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
WISŁOSAN, zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu. Oprócz
terenów inwestycyjnych w Jaśle (42,1308 ha w Warzycach i 10,8196 ha w Niegłowicach) strefa
obejmuje rejon Rymanów (7,24 ha) oraz rejon Jedlicze (0,84 ha).
Ogółem, w Podstrefie Jasło TSSE EURO-PARK WISŁOSAN działalność prowadzą:
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• BALTIC WOOD S.A. (produkcja paneli podłogowych)
• NOWY STYL Sp. z o.o. (produkcja mebli–krzeseł)
• LOTOS ASFALT Sp. z o.o. (producent materiałów hydroizolacyjnych)
• POLYMERNET Sp. z o.o., Sp. k. (producent węży siatkowych z polietylenu małej gęstości)
• POL–PANEL Sp. z o.o. (produkcja mebli i wyrobów drewnianych)
• RYMATEX Sp. z o.o. (produkcja siatek do tarcz szlifierskich) –rejon Rymanów
Firmy te działają na podstawie ważnych zezwoleń. Od momentu utworzenia do dnia dzisiejszego
zrealizowały nakłady inwestycyjne w kwocie 187,2 mln zł oraz utworzyły 2400 miejsc pracy.
W samym 2019 roku zrealizowały nakłady inwestycyjne w kwocie 5,4 mln. zł.
Dobry klimat dla rozwoju gospodarczego sprawia, że w powiecie jasielskim powstają i rozwijają się
firmy, które oferują szeroką gamę aktywności gospodarczych i świadczących usługi dla społeczności
lokalnej, regionalnej, a także międzynarodowej. Spośród nich można wyróżnić:
1.
2.
3.
4.
5.

Kronoflooring LVT Sp z o.o. (produkcja paneli podłogowych i listw wykończeniowych)
Polwax (produkcja i dystrybucja parafin i wosków parafinowych przemysłowych)
Stal Met (produkcja części do samochodów zabytkowych)
Celpap Sp z o.o. (przetwarzanie surowców mineralnych)
Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. (systemy rynnowe, deski tarasowe, rury PCV
i PE)
6. Tarkett Polska Sp. z o.o. ( rozwiązania podłogowe)
7. FPHU Dom z Bieszczad Sp. z o.o. (produkcja całorocznych, drewnianych domów z bali)
8. Smakmięs Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. z o.o. (produkcja i sprzedaż wyrobów
mięsnych i wędliniarskich)
9. Fabryka Armatur JAFAR S.A. (armatura wodociągowa i kanalizacyjna)
10. Skatpol – Bud s.c. Kuzak Ł.R (dystrybucja kostki brukowej granitowej, systemów
odwodnienia i dociepleń)
11. ZPS Gamrat Sp. z .o.o. (produkcja specjalna dla przemysłu obronnego)
12. Tekpud Sp. z o.o. (producent opakowań)
13. Lotos Infrastruktura S.A. (wydobycie i przerób ropy naftowej)
14. Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. (produkcja środków chemicznych)
15. Carlson i Piechocki Sp. z o.o. (ramy i oprawy do obrazów i luster)
16. Drukarnia Jasło Kosiba Sp. Jawna (foldery, plakaty)
17. Eko – Karpaty (produkcja tkanin technicznych)
18. Huta Szkła S.A. (produkcja szkła technicznego)
19. Habys Sp. z o.o. (stoły do masażu)
20. Dagmara Sp. z o.o. (produkcja ozdób choinkowych)
21. JASŁOMET PPH Sp.j. (produkcja artykułów i części metalowych)
22. „ERKO” (produkcji końcówek i złączek kablowych oraz narzędzi do prac elektrycznych)
23. SOLGAM Sp. z o.o. (produkcja specjalistycznych narządzi, drukarek)
24. O.B.A. Sp. z o.o. (produkcja ogrodzeń, bram, furtek z aluminium)
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25. Tarnopak Sp. z o.o. (produkcja opakowań tekturowych)
26. Zpuh Confection Sp. z o.o. ( produkcja, konfekcja i sprzedaż hurtowa odzieży)
27. El- Mech-Plast Jedziniak Sp.j. (produkcja profili meblowych)
28. Arbet Sp.j. Fabryka styropianu (produkcja płyt styropianowych)
29. Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. (oprogramowanie dla biznesu)
30. Trans – Wiert Sp. z o.o. (usługi transportowo sprzętowe)
31. Żelbet s.c. (produkcja betonu)
32. ZPOiW Naturex S.A. (przetwórstwo owocowo – warzywne)
33. PPHU Astra Sp. z o.o. (producent słodyczy)
34. ZPOiW „VORTUMNUS” (przetwórstwo owoców i warzyw)
35. Zakład Cukierniczy „KEKS” S.A. (produkcja wyrobów cukierniczych)
36. Delta Tech Electronics (producent nowoczesnych urządzeń diagnostycznych dla
motoryzacji).
Kronoflooring Sp. z o.o. - realizuje inwestycję w ramach uzyskanego w 2017 r. zezwolenia na
prowadzenie działalności na terenie SSE Mielec.
Nowy Styl Sp. z o.o. – realizuje inwestycję na podstawie uzyskanej w 2019 r. decyzji o wsparciu
nowej inwestycji. Inwestycja spółki Nowy Styl obejmuje dwa powiaty (jasielski oraz sanocki).
Łączna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla obu firm w ramach ww. inwestycji, to
330 000 000 mln zł i 85 deklarowanych nowych miejsc pracy.
Prowadzenie przez powiat jasielski działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi naszego
regionu sprawia, że istniejące firmy poszerzają zakres działalności oraz są notowane na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Przykładem takiej symbiozy może być Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.
rozwijające sieć światłowodową FTTH, telefonię komórkową, telewizję Ultra HD 4K oraz pozostałe
usługi telekomunikacyjne. Pozyskanie kapitału z zewnętrznych źródeł finansowania z kapitału
prywatnego, sprawiło, że firma wdrożyła strategię realizacji polityki informacyjnej
i rozpowszechniania technologii zaawansowanych w dziedzinie IT.
Według danych GUS na dzień 31.12.2019 roku, najwięcej podmiotów gospodarczych działających
w powiecie jasielskim, według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest w handlu hurtowym
i detalicznym i naprawie pojazdów samochodowych 2 227, w budownictwie 1 323, w przetwórstwie
przemysłowym 938, w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 681. Nowych podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON jest 42 w handlu hurtowym i detalicznym oraz
w sekcji napraw pojazdów samochodowych i 41 podmiotów zarejestrowanych w administracji
publicznej, obronie narodowej oraz w zabezpieczeniu społecznym. Ilość podmiotów gospodarczych
według liczby pracujących w sektorze publicznym w poszczególnych przedziałach kształtuje się
następująco: 0-9 osób – 140 firm , 10-49 osób - 106 firm, 50-249 osób - 24 firmy, 250 – 999 osób –
2 firmy. W sektorze prywatnym w poszczególnych przedziałach wyniki wyglądają następująco: 0-9
zatrudnionych – 8 089 firm, 10-49 zatrudnionych - 196 firm, 50-249 zatrudnionych - 31 firm, 250 –
999 zatrudnionych - 4 firmy. Działalność osób fizycznych w sektorze prywatnym w poszczególnych
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przedziałach wygląda następująco: 0-9 osób – 6 723 firmy, 10-49 osób - 64 firmy, 50-249 osób - 1
firma i 250-999 osób - 0 firm.
Z powyższych danych wynika, że w 2019 roku w stosunku do roku ubiegłego, nastąpił wzrost
w handlu hurtowym i detalicznym i naprawie pojazdów samochodowych o 3 podmioty gospodarcze,
w budownictwie widnieje wzrost o 119 podmiotów, w przetwórstwie przemysłowym wzrost o 10
podmiotów. W sektorze publicznym w poszczególnych przedziałach kształtuje się następująco: 0- 9
zatrudnionych, wzrost o 4 firmy, w przedziale 10-49 zatrudnionych wzrost o 5 firm, w przedziale 50249 wzrost o 2 firmy. W sektorze prywatnym w przedziale 0-9 osób - widnieje wzrost o 212 firm,
w przedziale 10-49 zatrudnionych - wzrost o 7 firm, w przedziale 50-249 osób - wzrost o 2 firmy
i w przedziale 250-999 zatrudnionych - liczba firm utrzymuje się na tym samym poziomie. Działalność
osób fizycznych w sektorze prywatnym kształtuje się następująco: w przedziale 0-9 – wzrost o 174
firmy, w przedziale 10-49 – wzrost o 4 firmy, w przedziale 50-249 – utrzymuje się na tym samym
poziomie i w przedziale 250-999 – brak wzrostu.
2. Analiza potencjału gospodarczego – działalność przedsiębiorstw
Rozwój gospodarczy to decydujący czynnik rozwoju całego powiatu. Bez wzrostu dochodów
mieszkańców i wzrostu dochodów z podatków trudno będzie rozwijać usługi publiczne, chronić
środowisko czy rozwijać infrastrukturę. Celem jest rozwój przedsiębiorczości we wszystkich
obszarach aktywności społecznej – produkcji, turystyce, rolnictwie i wszystkich innych branżach.
Szczególnie ważne jest wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, by mogły konkurować na
rynkach krajowych i zagranicznych. Niestety tylko niewielka część terenów inwestycyjnych
w powiecie (w strefie ekonomicznej i poza nią) to tereny w pełni uzbrojone. Dodatkowo, lokalizacja
terenów inwestycyjnych nie zawsze nawiązuje do podobnych lokalizacji w gminach sąsiednich, gdyż
większość gmin nie posiada miejscowych planów zagospodarowania, a te które są, nie zawsze są
konsultowane z sąsiadami.
Potrzebne jest wspieranie małych i średnich firm powiatu, aby mogły rozbudować swój potencjał,
zwłaszcza wykorzystując dostępne możliwości dofinansowania inwestycji, szkoleń i promocji.
Wsparcie takie powinno zachęcać mieszkańców do większej aktywności na rynku pracy i zakładania
nowych przedsiębiorstw, co jest szczególnie ważne dla terenów wiejskich i osób rezygnujących
z rolnictwa. Nowe firmy, w początkowym okresie działalności powinny mieć szczególne wsparcie,
tak aby utrzymały się na rynku i zbudowały potencjał pozwalający na utrzymanie trwałych miejsc
pracy. Popierać należy tworzenie klastrów branżowych, tworzenie i rozwój organizacji wspierania
biznesu, stowarzyszeń przedsiębiorców. Należy też rozwijać współpracę między przedsiębiorcami,
a administracją, szkolnictwem i organizacjami pozarządowymi. Konieczna jest promocja
gospodarcza powiatu, w zakresie przyciągania inwestycji zewnętrznych jak i w zakresie promowania
produktów istniejących w powiecie firm. Szczególnie ważna wydaje się współpraca z krajami
sąsiednimi, zwłaszcza ze Słowacją i Ukrainą, gdzie firmy powiatu jasielskiego mogłyby w stosunkowo
łatwy sposób zdobywać nowe rynki zbytu. Należy wspierać nowoczesne sposoby edukacji
zawodowej oraz kształcenie dopasowane do potrzeb rynku pracy.
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Do najbardziej znanych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie powiatu
jasielskiego należą m. in następujące firmy :
2.1. KRONOFLOORING LVT Sp. z o.o.
Firma, która powstała na terenie dawnego Zakładu Płyt Wiórowych. Jej branża została w Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jako produkcja wyrobów drewnopodobnych.
Sukcesywnie rozbudowywana przy odbywającej się produkcji. Inwestycja obejmuje rozbudowę
istniejących obiektów oraz dalsze zwiększanie powierzchni użytkowych, celem dostosowania do
wymagań zgodnych z przeprowadzanymi projektami. Zaplanowano również modernizację
istniejącej infrastruktury drogowej na terenie zakładu, celem umożliwienia transportu surowców,
jak i wysyłki wyrobów gotowych transportem samochodowym, kontenerowym, i kolejowym.
2.2. Lotos Infrastruktura SA
Jest koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą
hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. To producent i dostawca m.in. benzyny
bezołowiowej, oleju napędowego do celów opałowych ( tzw. lekki olej opałowy), paliwa lotniczego
oraz ciężkiego oleju opałowego. Firma świadczy usługi dla podmiotów usytuowanych na terenach
dawnej Rafinerii jasielskiej w zakresie udostępniania infrastruktury i obsługi serwisowej bazy
logistycznej oraz zaopatrzenia
w media energetyczne. W 2019 roku firma osiągnęła korzystne wyniki finansowe i nie korzystała
z pomocy zewnętrznych źródeł finansowania m.in. funduszy unijnych. Na przełomie 2018 i 2019
roku realizowała jedno zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja ośmiu linii nalewczych terminala
autocystern”. Projekt zakończyła z sukcesem w czerwcu 2019 roku.
2.3.Tekpud Sp. z o.o.
Jest nowoczesnym podmiotem gospodarczym, specjalizującym się w produkcji opakowań z tektur
wielowarstwowych. Zrealizował wiele przedsięwzięć inwestycyjnych do których należy m.in.
zainstalowanie linii do produkcji opakowań klapowych i fasonowych, linii drukarsko – wykrawającej
i dwóch linii składająco – sklejających. W 2018 roku zainstalował linię drukarską o wysokiej
rozdzielczości HD tj. 5 kolorów. Z kolei w 2019 roku ze środków własnych zrealizował zakup przed
podajnika do linii drukarskiej, wykrawarki opakowań, sprężarki powietrza i wózków widłowych.
Firma zatrudniała na pełne etaty 197,5 osób w 2018 roku, natomiast w 2019 roku 203,22 osoby.
2.4. Grupa NATUREX
W skład grupy wchodzi Naturex Polska Sp. z o.o. (dawniej PEKTOWIN), we wrześniu 2018
r. została kupiona przez Grupę GIVAUDAIN z siedzibą w Szwajcarii. Założony w 1895 roku
szwajcarski koncern Givaudan International SA jest czołowym producentem zapachów i
aromatów. Zatrudnia ponad 1178 tys. pracowników w 100 lokalizacjach na całym świecie,
a w ubiegłym roku osiągnął sprzedaż na poziomie blisko 5 mld franków szwajcarskich.
2.5. Firma Igmar Ramut Sp. J.
Firma kompleksowo zaopatruje hurtownie, sklepy i klientów indywidualnych w produkty
najwyższej jakości przeznaczone do domu i ogrodu. Obecna na polskim rynku od 1993 roku.
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3. Instrumenty wsparcia przedsiębiorców
Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze powiatu jasielskiego dostępne
są instrumenty wspierające rozwój działalności gospodarczej o charakterze dotacyjnym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, których
dysponentem jest Marszałek Województwa Podkarpackiego, a także inne, między innymi
Europejska Współpraca Terytorialna, Europejski Instrument Sąsiedztwa, Infrastruktura
i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Polska Wschodnia.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jest jednym z programów z którego
przedsiębiorcy, mogą czerpać środki finansowe wspierające działania nakierowane na gospodarkę
niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport
i bezpieczeństwo energetyczne.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi wsparcie w rozwój
infrastruktury technicznej służącej pozyskiwaniu, magazynowaniu oraz dystrybucji
niespożytych/niesprzedanych artykułów żywnościowych. Beneficjentami programu są organizacje
non profit posiadające osobowość prawną, status organizacji pożytku publicznego oraz pełniące
funkcję „banków żywności” , które funkcjonują na terenie powiatu jasielskiego. O dofinansowanie
z NFOŚiGW, można się ubiegać w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami, Część
1 Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”. Tego typu działanie dopełnia
system gospodarki odpadami w kontekście jego umiejscowienia w „gospodarce o obiegu
zamkniętym”.
Ponadto na rozwój działalności gospodarczej dostępne są pożyczki na zasadach preferencyjnych,
których udziela Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik finansowy
w województwie podkarpackim, lokalnie Punkt Obsługi Klienta mieszczący się w Spółdzielni
Rzemieślniczej Rzemiosł Różnych w Jaśle przy ul. Czackiego. Pośrednik Finansowy oferuje pożyczkę
standardową, pożyczkę innowacyjną oraz pożyczkę Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka
II, skierowaną dla firm z branży turystycznej i okołoturystycznej.
Dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych istnieje możliwość
dofinansowania usług rozwojowych np. szkoleń. Operatorem prowadzącym obsługę
przedsiębiorstw jest Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, w ramach projektu pn. Podmiotowy
systemu finansowania usług rozwojowych–subregion SK.
Funkcjonująca w ramach partnerstwa Platforma Startowa – START IN PODKARPACIE, której
liderem/animatorem jest Rzeszowska Agencka Rozwoju Regionalnego wraz z Partnerami
Operacyjnymi i Wspierającymi, ma na celu stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu oraz
rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw. Wsparcie dotyczy programu
inkubacji, który składa się z usług podstawowych i specjalistycznych, wynikających ze specyficznych
potrzeb technologicznych i biznesowych startupów, nieograniczonych zamkniętym katalogiem.
Podobnie Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przystąpiła do realizacji projektu „SIV–
Bony Wpływu Społecznego”, który jest realizowany w ramach międzynarodowego programu
Interreg Central Europe. Fundusz jest oparty na kapitale prywatnym zasilanym przez inwestorów.
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zatrudniające osoby które przez dłuższy okres czasu były
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wykluczone z rynku pracy będą wsparte przez zachęty finansowe oparte na systemie bonów. Projekt
wprowadzi nowatorski instrument, którego celem będzie zwiększenie zdolności przedsiębiorstw
społecznych jak i publicznych do zatrudniania osób długotrwale bezrobotnych.
Inne formy wsparcia jakich udziela Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego dla podmiotów
gospodarczych funkcjonujących na terenie powiatu jasielskiego to między innymi: dotacje w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, kredyty na innowacje technologiczne, sieć
otwartych innowacji – granty na transfer technologii, bony na innowacje dla MŚP, w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, środki na badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów na innowacje technologiczne, to instrument
wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikromałych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych,
będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców
w ramach projektu. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę
części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji
technologicznej.
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle udziela dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej – są
to jednorazowe środki pieniężne skierowane do osób, które pragną rozpocząć własną działalność
gospodarczą. Jednorazowe bezzwrotne środki pieniężne na podjęcie działalności gospodarczej może
otrzymać osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
absolwent Centrum Integracji Społecznej lub absolwent Klubu Integracji Społecznej.
Działające na obszarze powiatu jasielskiego Lokalne Grupy Działania tj.: „Nowa Galicja” i „Liwocz”
również udzielają wsparcia w formie dotacji bezzwrotnej na rozwój działalności gospodarczej dla
firm oraz w celu uruchomienia i prowadzenia działalności.
4. Inwestycje przedsiębiorstw
W dziedzinie rozwoju firm zostały udzielone m. in. dotacje dla następujących projektów
inwestycyjnych w przedsiębiorstwach:
4.1. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:
Nowy Styl Sp. z o.o. - firma należąca do najdynamiczniej rozwijających się grup meblarskich
w Europie. Inwestycje finansuje ze środków własnych, a także z zewnętrznych źródeł finansowania,
jakim są fundusze unijne. Od 2015 roku do 2019 roku realizowała projekt z Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój. Spółka ta systematycznie modernizuje park maszynowy oraz infrastrukturę
budowlaną w 4 zakładach położonych w Jaśle. Celem tych działań jest zwiększenie mocy
produkcyjnych, innowacyjność procesów produkcyjnych jak i unowocześnienie miejsc pracy,
wszystko zgodnie z realizowaną od lat Polityką zrównoważonego rozwoju. Średniorocznie na te cele
przeznacza około 30 mln złotych. W 2019 roku Spółka zakończyła realizację projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, którego celem było utworzenie
własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Wartość projektu ogółem przekroczyła 13 mln zł,
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a dofinansowanie z EFRR wyniosło bez mała 3,5 mln zł. Projekt obejmował modernizację budynku
oraz doposażenie dla kadry naukowców, laboratorium badawczego. Zrealizowane przedsięwzięcie
wpłynęło istotnie na przyspieszenie dalszego rozwoju technologicznego firmy i usprawniło
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań meblowych Grupy Nowy Styl.
Tarket Polska S.A. - jest liderem w produkcji innowacyjnych rozwiązań podłogowych
i systemów sportowych, które spełniają wymagania projektowe i funkcjonalne w wielu segmentach
rynku. Firma ta od 2018 do 2019 roku realizowała przedsięwzięcie związane z rozwojem,
wdrożeniem i kontynuowaniem produkcji paneli podłogowych RIGID LVT. Obecnie zakład zatrudnia
ponad 250 osób i w 2020 roku nie planuje zwiększenia zatrudnienia.
Fabryka Armatur Jafar S.A. - realizuje projekt, którego celem jest wprowadzenie do oferty firmy
nowego produktu, tj. armatury – hydrant, odpornej na uszkodzenia mechaniczne. Jego rozpoczęcie
planowane jest w kwietniu 2020 roku, a zakończenie w grudniu 2021 roku.
Polski Bazalt S.A. Huta Tarnowiec - realizuje projekt, który rozpoczął się w marcu 2018 roku, a jego
zakończenie planowane jest na maj 2021 roku. Celem projektu jest przeprowadzenie badań
przemysłowych i prac rozwojowych, a także rozwinięcie pierwszego na świecie, systemu produkcji
włókien bazaltowych ciągłych. Projekt pozwala wprowadzić na rynek wiele nowych produktów,
a opracowane technologie można zastosować w branżach: przemysłu samochodowego, w tym
samochodów elektrycznych, w lotnictwie, sektorze obronnym, budownictwie i energetyce.
Erko Sp. z o.o., sp. k. - firma od marca 2017 roku, realizuje projekt, który polega na opracowaniu
innowacyjnego w skali światowej systemu do mechanicznego łączenia żył kabli
elektroenergetycznych niskich i średnich napięć i będzie można go wdrożyć nawet we własnej
działalności gospodarczej. Zakończenie realizacji projektu, planowane jest w lutym 2020 roku.
AP-Media Sp. z o.o.; sp. k. - firma realizuje projekt rozpoczęty we wrześniu 2018 roku, którego
zakończenie planowane jest na sierpień 2020 roku i dotyczy zakupu usług proinnowacyjnych oraz
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które umożliwią spółce skuteczne
wdrożenie innowacji produktowej i procesowej. Rezultatem projektu będą nowe i udoskonalone
usługi telekomunikacyjne i multimedialne świadczone przez spółkę. Dzięki usługom doradczym
możliwe będzie opracowanie nowych modułów systemu LMS, które będą odpowiedzialne za
świadczenie nowych i znacząco udoskonalonych usług, a także rozwój zasobów ludzkich spółki,
w zakresie wdrażanych w spółce rozwiązań.
ItLog sp. z o.o. - firma jest w trakcie realizacji projektu, który rozpoczął się we wrześniu 2019 roku,
którego zakończenie planowane jest w sierpniu 2020 roku. Celem projektu jest opracowanie
nowego produktu oraz metod efektywnego zasilania energią kinetyczną i może mieć zastosowanie
m.in. w transporcie kolejowym. Projekt pozwoli wprowadzić na rynek urządzenie mogące
wytrzymać na jednym ładowaniu min. rok czasu i jest odporne na trudne warunki eksploatacyjne.
Asapon sp. z o.o. - firma, której siedziba główna mieści się w Poznaniu, a najbliższe
przedstawicielstwo w Krakowie. W powiecie jasielskim w okresie od kwietnia 2017 roku do stycznia
2019 roku realizowała projekt pn. „Nowa usługa zarządzania multioperatorską siecią
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automatycznych terminali pocztowych odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby firm kurierskich”.
Opracowano technologię zarządzania siecią automatycznych terminali pocztowych. Zastosowanie
terminala pocztowego pozwala na zautomatyzowanie i usprawnienie wysyłki przesyłek listowych,
paczkowych i reklamowych.
PPHU Gamrat S.A. - w okresie od września 2018 roku do września 2019 roku firma realizowała
projekt, którego celem było wdrożenie innowacyjnych technologii w dziedzinie branży przesyłów
wodnych, kanalizacyjnych i gazowych. Obecnie w dobie tak dużego postępu istotne jest osiąganie
dodatkowych cech wyrobów, które zwiększają żywotność, wytrzymałość, efektywność i możliwość
stosowania w szerszej gamie instalacji przesyłowych. Firma w oparciu o opatentowaną technologię
wytwarzania produktów łuków giętych do wody i kanalizacji przeprowadziła prace rozwojowe, także
dla branży gazowniczej.
Fabryka Styropianu Arbet Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk sp. j. - realizuje projekt od
lutego 2019 roku, a jego zakończenie, planowane jest na czerwiec 2020 roku. Projekt, polega na
wdrożeniu własnej, nowej technologii oraz uruchomieniu nowych, ulepszonych, produktów. Istotą
projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii, w zakresie obróbki polistyrenu w kierunku
optymalizacji produkcji płyt styropianowych. Wykonane badania pozwoliły określić założenia
technologiczne umożliwiające produkcję płyt styropianowych.
Zakład Przetwórstwa Owoców i warzyw „VORTUMNUS” Sp. z o.o. - realizuje projekt od maja 2018
roku, którego zakończenie planowane jest w kwietniu 2020 roku pn.: „Innowacyjna technologia
produkcji jabłka prażonego, oparta na procesie blanszowania jabłka”. Celem projektu jest wdrożenie
nowej technologii opracowanej przez firmę.
Drukarnia „Jasło” Kosiba Sp. J. - firma w okresie od kwietnia 2019 roku, realizuje projekt, którego
celem jest wprowadzenie innowacyjnych technologii w dziedzinie opakowań, które podlegają
ciągłemu rozwojowi, pozwalają na uzyskanie dodatkowych cech opakowań, które zwiększą świeżość
produktu oraz pozwolą zminimalizować ilość konserwantów.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., zakład realizuje projekt od stycznia
2018 do marca 2021 roku, który zakłada zabudowę układu kogeneracyjnego w celu pokrycia
zapotrzebowania na poziomie ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w systemie
ciepłowniczym miasta. Założono zastosowanie dwóch agregatów kogeneracyjnych, o mocy
termicznej 2,3 MWti mocy elektrycznej 1,99 MWe każdy z nich.
4.2. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:
Voice Net S.A. - firma rzeszowska, która realizuje projekt na terenie powiatu jasielskiego od lutego
2017 roku. Jego zakończenie planowane jest we wrześniu 2020 roku. Celem projektu jest budowa
infrastruktury informatycznej, która zapewni dostęp do usług szerokopasmowego Internetu
w powiecie. Projekt zakłada budowę sieci szerokopasmowych z wykorzystaniem podbudowy
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słupowej (dzierżawionej i własnej). Trakty światłowodowe budowane tą metodą wykorzystują kable
światłowodowe typu ADSS.
4.3. W ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia:
Fabryka Armatur Jafar S.A. - realizuje projekt, który dotyczy uszczelnień wyrobów branży
armaturowej, celem uzyskania takich cech wyrobów, żeby zwiększyć ich żywotność, odporność na
korozję i ścieranie oraz zastosowanie ich do instalacji przemysłowych. Projekt rozpoczął się
w sierpniu 2017 roku, a jego zakończenia planowane jest w czerwcu 2020 roku.
PPHU „Gamrat” S.A. - od maja 2019 roku, firma realizuje projekt , którego celem jest zwiększenie
konkurencyjności firmy GAMART na rynkach zagranicznych, poprzez wdrożenie modelu
biznesowego. Firma eksportuje do Niemiec, Rosji i Ukrainy, a głównymi produktami eksportowymi
firmy, są maszyny i urządzenia do produkcji w branży tworzyw sztucznych oraz wyroby z tworzyw
sztucznych. Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2021 roku.
OBR – ERG Sp. z o.o. - firma, która realizuje projekt od stycznia 2018 roku. Działalność firmy
obejmuje produkcję narzędzi i maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz wytwarzanie
wyrobów z PCV. Firma posiada dwa obszary produkcyjne: dział elementów z tworzyw sztucznych
oraz narzędziownię . Kadra firmy posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.
Opracowała innowacyjne narzędzie wytłaczarskie, które pozwala na zwiększenie wydajności
produkcyjnej linii wytłaczarskiej.
Folporter II Sp z o.o., sp. - firma realizuje projekt, który będzie wdrażał 4 kluczowe innowacje do
bieżącej działalności firmy, a które przyczynią się do znacznego wzrostu konkurencyjności w branży
tworzyw sztucznych. Innowacje będą dotyczyć: wzorniczej innowacji organizacyjnej, wzorniczej
usługi produktowej, wzorniczej innowacji procesowej i wzorniczej innowacji marketingowej. Dużą
zaletą projektu będzie również zwiększenie kompetencji kadry zarządczej oraz pracowników
niższego szczebla w zakresie wzornictwa. Planuje się realizację projektu od stycznia 2020 do czerwca
2021 roku.
Firma Handlowo Usługowa Piotr Baran - działa od dwudziestu paru lat na rynku mebli i zabudowy
z drewna litego i płyty. Dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem, kadrą i parkiem
maszynowym, współpracuje także z firmami budowlanymi. Od lipca 2019 roku realizowała projekt,
który polegał na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i przygotowaniu strategii wzorniczej firmy.
Zakład Poligraficzny "FLEXODRUK"-Źrebiec Spółka Jawna - realizował projekt związany
z przeprowadzeniem indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii
wzorniczej firmy. Audyt przeprowadzono pod kątem potencjału przedsiębiorcy i jego
zapotrzebowania. Wynikiem audytu było opracowanie strategii wzorniczej firmy. Projekt
realizowano od marca do września 2019 roku.
Dariusz Stachnik Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego i Inżynieryjnego
Hydrotech - zakład realizował projekt w okresie od czerwca do października 2019 roku, którego
celem było przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla produktów
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oferowanych przez firmę HYDROTECH. W dalszej perspektywie wprowadzenie do oferty nowych
produktów. Przedmiotem audytu był węzeł betoniarski, a przede wszystkim mieszarka dwuwałowej
i planetarna do betonu, która stanowi serce całej instalacji.
4.4. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
Centrum Edukacji Sigma Sp. z o.o. - firma od stycznia 2020 roku realizuje projekt z zakresu
aktywizacji zawodowej, w farmaceutyce, w jednostkach medyczno-opiekuńczych i na stanowiskach
paramedycznych (np. ratownictwie drogowym, górskim oraz wodnym), także w przemyśle wyrobów
medycznych. Głównym celem projektu jest indywidualne doradztwo zawodowe wraz
z pośrednictwem pracy, poradnictwem psychologicznym, warsztatami aktywizacji zawodowej,
szkoleniami zawodowymi i stażami. Zakończenie projektu, planowane jest w grudniu 2021 roku.
4.5. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014
– 2020:
Podkarpackie Centrum Produkcyjno – Wdrożeniowe „Eko- Karpaty” dr inż. Jan Pąprowicz realizuje projekt od listopada 2017 roku, którego zakończenie planowane jest na czerwiec 2020
roku. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania, wysoko skutecznych
kompozycji włókien filtropochłaniających. Produkty te są wielofunkcyjne, zdolne do
kompleksowego oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz
drobnoustrojów, będą również posiadały właściwości samoczyszczące, które wydłużą ich trwałość
i funkcjonalność użytkową.
Solgam Sp. z o.o. - firma realizująca projekt od kwietnia 2019 roku, którego celem jest inwestycja
w infrastrukturę budowlaną m.in. halę montażową oraz zakup środków trwałych (maszyn
i urządzeń), niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowego produktu o nazwie - EOAT, czyli
wyspecjalizowanej jednostki do obsługi zrobotyzowanych systemów produkcji w branży
samochodowej. Celem tych jednostek jest wyeliminowanie pracy manualnej człowieka ze względów
na powtarzalność procesu, szybkość działania i precyzję. Zakończenie projektu, planowane jest
w lutym 2020 roku.
Multifarb Sp. z o.o. - realizuje projekt od listopada 2019 roku, którego celem jest wzrost
konkurencyjności firmy przez wdrożenie do produkcji wyników własnych prac badawczorozwojowych w postaci innowacyjnej technologii wykonywania wielowarstwowych opakowań
transportowych oraz uruchomienie produkcji z wielowarstwowego materiału opakowaniowego na
bazie tektury falistej z folią pęcherzykową lub pianką elastyczną z tworzywa sztucznego. Nowy
asortyment wpisuje się w zidentyfikowane nisze i trendy rynkowe, odpowiadając na
zapotrzebowanie sektorów wysoko - technologicznych, tj. branży ITC, przemysłu samochodowego
i lotniczego. Zakończenie projektu, planowane jest do czerwca 2020 roku.
RKM Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Kazimierz Ropa Marcin Ropa S.C. - realizuje projekt,
którego celem jest prowadzenie prac badawczych w zakresie budowy samochodów elektrycznych,
na bazie istniejących pojazdów spalinowych. Wyniki prac badawczych przyczynią się do powstania
centrum technologii produkcji samochodów elektrycznych.
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GROSAR Sp. z o.o. - realizowała projekt od stycznia do lipca 2019 roku, którego celem było
wykonanie elektrowni fotowoltaicznych na dachach obiektów i gruntach należących do firmy
Grosar, aby zwiększyć poziom produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji obiektów.
Fabryka Armatur Jafar S.A. - realizowała projekt, którego celem było wdrożenie innowacyjnej
technologii tworzywa odlewniczego najnowszej generacji – staliwa stopowego, niezbędnego do
wytwarzania armatury przemysłowej. Projekt rozpoczął się w 2018 roku, a zakończył się w styczniu
2020 roku.
4.6. W ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020:
Erko Sp. z o.o. - firma, która jest jednym z wiodących producentów różnego typu końcówek i złączek
kablowych oraz narzędzi do prac elektrycznych w Polsce. Zrealizowała projekt, którego celem jest
pozyskanie dużych klientów, którzy mają wygenerować przychód dla firmy.
5. Organizacje gospodarcze
Na obszarze powiatu jasielskiego prowadzą działalność następujące organizacje gospodarcze:
Cech Rzemiosł Różnych Jasło, który jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego
rzemiosła oraz federacją pracodawców. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego
jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno- wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o Rzemiośle.
Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców (instytucja prorozwojowa), działa na podstawie
przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Celem stowarzyszenia jest m.in. działalność
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Rozwój gospodarczy to decydujący czynnik rozwoju całego powiatu. Bez wzrostu dochodów
mieszkańców i wzrostu dochodów z podatków trudno będzie rozwijać usługi publiczne, chronić
środowisko czy rozwijać infrastrukturę. Celem jest rozwój przedsiębiorczości we wszystkich
obszarach aktywności społecznej- produkcji, turystyce, rolnictwie i wszystkich innych branżach.
Szczególnie ważne jest wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, by mogły konkurować na
rynkach krajowych i zagranicznych. Potrzebne jest wspieranie małych i średnich firm powiatu, aby
mogły rozbudowywać swój potencjał, zwłaszcza wykorzystując dostępne możliwości
dofinansowania inwestycji, szkoleń i promocji. Wsparcie takie powinno zachęcać mieszkańców do
większej aktywności na rynku pracy i zakładania nowych przedsiębiorstw, co jest szczególnie ważne
dla terenów wiejskich i osób rezygnujących z rolnictwa. Nowe firmy, w początkowym okresie
działalności powinny mieć szczególne wsparcie, tak aby utrzymały się na rynku i zbudowały potencjał
pozwalający na utrzymanie trwałych miejsc pracy. Popierać należy tworzenie klastrów branżowych,
tworzenie i rozwój organizacji wspierania biznesu, stowarzyszeń przedsiębiorców. Należy też
rozwijać współpracę między przedsiębiorcami a administracją, szkolnictwem i organizacjami
pozarządowymi. Konieczna jest promocja gospodarcza powiatu, w zakresie przyciągania inwestycji
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zewnętrznych jak i w zakresie promowania produktów istniejących w powiecie firm. Szczególnie
ważna wydaje się współpraca z krajami sąsiednimi, zwłaszcza ze Słowacją i Ukrainą, gdzie firmy
powiatu jasielskiego mogłyby w stosunkowo łatwy sposób zdobywać nowe rynki zbytu. Należy
wspierać nowoczesne sposoby edukacji zawodowej, oraz kształcenie dopasowane do potrzeb rynku
pracy.
Na koniec 2019 roku w Powiecie Jasielskim w rejestrze REGON było zarejestrowanych 1 179
podmiotów gospodarki narodowej (w przeliczeniu na 10 tyś. ludności w roku produkcyjnym).

VII. Rolnictwo, ochrona środowiska i gospodarka leśna
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w Polsce w 2019 r. wynosi
ok. 11 ha. W województwie podkarpackim średnia wielkość jest zdecydowanie mniejsza i wynosi ok.
4,5 ha. W powiecie jasielskim rolnictwo jest jeszcze bardziej rozdrobnione. Średnia powierzchnia
gospodarstwa rolnego wynosi ok. 2ha (w tym ok. 1,5 ha użytków rolnych). W powiecie znajduje się
ok. 11,5 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni do 1 ha, oraz ok. 8 tys. gospodarstw o wielkości 15 ha. Stanowią one prawie połowę wszystkich gospodarstw w powiecie. Rozdrobnienie jest dużym
utrudnieniem w rozwoju produkcji rolnej. Dodatkowym utrudnieniem jest niesprzyjająca rolnictwu
górska rzeźba terenu-mało jest bowiem terenów płaskich.
W gospodarstwach rolnych dominuje niezmiennie od lat uprawa roślin okopowych, a w produkcji
zwierzęcej chów bydła i trzody chlewnej. Ta utrzymująca się od lat tendencja jest odzwierciedleniem
wykorzystywania przez rolników swoich gospodarstw do produkcji żywności na własne potrzeby.
W gospodarstwach utrzymywana jest mała liczba zwierząt, co uniemożliwia pozyskiwanie dla
przetwórstwa wysokiej jakości, dużych, jednolitych partii surowca. Taka sytuacja pociąga za sobą
trudności ze zbytem małych ilości surowca, pomimo jego bardzo dobrej jakości. Jednak od kilku już
lat nie obserwuje się spadku w produkcji roślinnej. Produkcja ta ukierunkowana jest przede
wszystkim na produkcję pasz i samozaopatrzenie gospodarstw. Brak tendencji spadkowej
w produkcji roślinnej potwierdza osiągnięcie stabilizacji w produkcji rolnej, która dostosowała się do
istniejącego zapotrzebowania (podaży) na produkty rolne.
W powiecie przeważają gleby o dużym zakwaszeniu. Około 70% gleb to gleby o odczynie kwaśnym
i bardzo kwaśnym. Najbardziej urodzajne gleby tj. mady występują w dolinach rzek i okolicach Jasła,
jednak jest ich stosunkowo mało. Większość obszaru powiatu zajmują gleby gliniaste. Rozwijającym
się typem upraw jest uprawa winorośli i związana z tym sprzedaż winogron, sadzonek winorośli oraz
produkcja wina i soku. W powiecie istnieje już kilkanaście winnic, w tym kilka prowadzących
sprzedaż sadzonek winorośli oraz degustację i sprzedaż win własnej produkcji. Przy okazji degustacji
win turyści odwiedzający winnice mają okazję spróbować także innych specjałów regionalnej kuchni.
Prowadzona jest aktywna działalność szkoleniowa w zakresie zakładania winnic i produkcji oraz
sprzedaży wina. W Jaśle powstała Podkarpacka Akademia Wina prowadząca specjalistyczne kursy
dla początkujących i zaawansowanych winiarzy.
Jedną z form działalności dodatkowej w gospodarstwie jest prowadzenie działalności
agroturystycznej. Walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz czyste środowisko i dużo
niewykorzystanej siły roboczej stwarzają korzystne warunki dla jej rozwoju.
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1. Organizacje rolnicze
1.1. Spółki wodne
Grunty rolne na terenie Powiatu Jasielskiego objęte są działalnością Gminnych Spółek Wodnych:
Brzyska, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Nowy Żmigród, Kołaczyce, Osiek Jasielski, Skołyszyn,
Tarnowiec. Wszystkie wymienione wyżej Gminne Spółki Wodne są zrzeszone w Rejonowym Związku
Spółek Wodnych w Jaśle, który zgodnie ze statutem i na podstawie stosownych upoważnień władz
poszczególnych spółek zajmuje się organizacją i wykonywaniem zadań gospodarczych gminnych
spółek wodnych oraz prowadzeniem ich gospodarki finansowej.
Działania podejmowane przez Związek opierają się przede wszystkim na postanowieniach walnego
zgromadzenia, które składa się z delegatów poszczególnych spółek wodnych. Zagadnienia związane
z działalnością spółek wodnych regulują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.
2020r. poz. 310 ze zm.). Ustawa ta określa uprawnienia przysługujące staroście wobec spółek
wodnych z zastrzeżeniem wynikającym z art. 444, zgodnie z którym przepisy dotyczące spółek
wodnych stosuje się odpowiednio do związków spółek wodnych, z tym że prawa
i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście, w stosunku do związków spółek
wodnych wykonuje wojewoda. Do podstawowych zadań spółek wodnych należą konserwacja
i utrzymywanie w należytym stanie sieci drenarskich, rowów melioracyjnych i innych budowli
melioracyjnych. Finansowanie tych robót odbywa się poprzez składki członków spółek oraz dotacje
ze środków zabezpieczanych co roku w budżecie Wojewody Podkarpackiego. Według stanu na
koniec 2019 roku powierzchnia gruntów zmeliorowanych na terenie powiatu jasielskiego objętych
działalnością spółek wodnych wynosiła 11 859 ha, natomiast długość rowów melioracyjnych
wynosiła 306 km. Głównymi przedsięwzięciami realizowanymi przez spółki w 2019 roku były
zadania polegające na usuwaniu awarii na sieciach drenarskich oraz konserwacja rowów
melioracyjnych.
1.2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją wyznaczoną przez Rząd RP do
pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Agencja wspiera rozwój rolnictwa i obszarów
wiejskich. Głównymi beneficjentami realizowanych przez ARiMR działań są rolnicy, mieszkańcy wsi,
przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Biuro Powiatowe w Jaśle jest jednym z 21 biur powiatowych
Podkarpackiego Oddziału Regionalnego w Rzeszowie. Do Biura Powiatowego w Jaśle w 2019 r.
złożono 6 806 wniosków. Z tytułu dopłat bezpośrednich, płatności dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW), płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych, rolnictwa ekologicznego, zalesień, dopłat do materiału siewnego,
pomocy suszowej, dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich, ARiMR BP w Jaśle wypłaciło za 2019 r.
beneficjentom z Powiatu Jasielskiego kwotę: 24.455.284 zł. Ważnym elementem unijnego systemu,
gwarantującego żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów, jest rejestr oznakowanych zwierząt
gospodarskich. Rejestr taki wdrożyła i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
BP ARiMR w Jaśle aktualizuje rejestr zwierząt na podstawie informacji od rolników, o zmianach jakie
zaszły w ich stadzie bydła, trzody chlewnej, owiec czy kóz. Pogłowie zwierząt w Powiecie Jasielskim
przedstawia się następująco: bydło 5.435 zarejestrowanych szt. - 906 siedzib, 808 szt. owiec - 38
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siedzib, 98 kóz - 19 siedzib. Aktualnie trwa nabór wniosków na 2020 r. Rolnicy mogą składać wnioski
również na działania obsługiwane przez Biura Oddziału Regionalnego w Rzeszowie na działalność
rolniczą i pozarolniczą.
1.3. Izba Rolnicza
Organizacja została powołana w 1996 roku. Głównym zadaniem Izby Rolniczej jest reprezentacja
interesów rolników. Organem statutowym Podkarpackiej Izby Rolniczej jest Rada Powiatowa. Rok
2019 był rokiem nietypowym w działalności Podkarpackiej Izby Rolniczej, ponieważ był rokiem
wyborczym.
V kadencja Izby wygasła z dniem 30 maja 2019 r. W okresie od 1 stycznia do 30 maja członkowie
Rady Powiatowej Powiatu Jasielskiego spotkali się 2 razy. Z inicjatywy członków Rady Powiatowej
PIR w Jaśle oraz Starosty Jasielskiego Pana Adama Pawlusia, w dniu 15.02.2019 r. w Starostwie
Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami geodezji wojewódzkiej,
powiatowej i przedstawicielami instytucji okołorolniczych. W spotkaniu uczestniczyła również Pani
Senator Alicja Zając. Głównym celem spotkania było wypracowanie stanowiska w sprawie
zatrzymania degradacji gruntów rolnych na terenie Powiatu Jasielskiego spowodowanej głównie
zaprzestaniem użytkowania rolniczego co w konsekwencji doprowadza do powstawania dzikich
zalesień. Drugie spotkanie odbyło się 10.05.2019 r., podczas którego członkowie Rady zapoznali się
z działalnością bieżącą instytucji okołorolniczych oraz trybem wyborczym do Izby. Po wyborach,
które odbyły się 28.07.2019 r. pierwsze w VI kadencji posiedzenie Rady odbyło się 13.08.2019 r.,
podczas którego członkowie wybrali przewodniczego Rady, którym ponownie został Pan Piotr Suski
oraz delegata na Walne Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolniczej w osobie Pana Piotra Kędziora.
Kolejne już robocze posiedzenie Rady odbyło się 30.09.2019 r z udziałem Pani Małgorzaty Wajdy –
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, przedstawicieli Zarządu Podkarpackiej Izby
Rolniczej oraz pani Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jaśle. Posiedzenie było
kontynuacją lutowego spotkania poświęconego degradacji gruntów rolnych. Ostatnie posiedzenie
odbyło się 23.12.2019 r. Jego tematyką były szkody łowieckie. W ramach tego posiedzenia miało
również miejsce szkolenie z zakresu uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne,
przeprowadzone przez Panią Małgorzatę Ruchałę – przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Jaśle. Podczas każdego posiedzenia członkowie Rady zgłaszali wnioski wynikające
z konieczności zmiany regulacji prawnych do aktualnej sytuacji w rolnictwie. Wypracowane przez
Radę wnioski były omawiane podczas posiedzeń Zarządu i nadawano im odpowiedni bieg kierując
pisma do Ministerstwa Rolnictwa i instytucji obsługujących rolnictwo. Przez cały rok, w każdy piątek
delegat na Walne Zgromadzenie pełnił dyżur w biurze Rady Powiatowej, a w okresie od marca do
lipca pomagano rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe. Ponadto z inicjatywy
członków Rady Powiatowej w Jaśle oraz grupy rolników zostało w listopadzie wystosowane pismo
do Prezydenta RP, Premiera, Ministra Rolnictwa, Marszałka Województwa Podkarpackiego
i Starosty Jasielskiego, przedstawiające problem dzikich zalesień i degradacji gruntów rolnych.
2. Nadleśnictwa
Na terenie Powiatu Jasielskiego występują 3 nadleśnictwa: Nadleśnictwo Kołaczyce, Dukla i Gorlice.
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Obszar Nadleśnictwa Kołaczyce posiada różnorodną rzeźbę terenu. Część północna obejmuje
Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie i Pogórze Dynowskie - tworzą je pasma wzgórz
przebiegające z południowego wschodu na północny zachód, z Liwoczem (561 m n.p.m.), Górą
Chełm (528 m n.p.m.) i Suchą Górą (591 m n.p.m.). Część środkowa leży w Dołach Jasielsko Sanockich (200 – 300 m n.p.m.), stanowiących rozległe i wyrównane obniżenie wewnątrz Karpat.
Niewielka południowa część Nadleśnictwa Kołaczyce leży w Beskidzie Niskim. Tworzą ją pasma
górskie charakteryzujące się łagodnymi grzbietami i kopulastymi wierzchołkami, poprzecinanymi
potokami i jarami. Lasy tego nadleśnictwa w większości (94 %) zostały zaliczone do ochronnych,
wśród których wyróżniamy lasy wodochronne, glebochronne, położone w granicach
administracyjnych miast oraz stanowiące ostoje zwierząt chronionych.
Zróżnicowana rzeźba terenu wpływa na duże zróżnicowanie lasów tutaj rosnących, w których
gatunkiem najczęściej występujących drzew jest jodła, buk. Występuje wiele gatunków zwierząt,
chronionych jak m.in. wilk, ryś, orlik krzykliwy czy bocian czarny jak również mniejszych zwierząt
a także roślin. Ochrona przyrody na obszarze Nadleśnictwa Kołaczyce funkcjonuje w wielu formach
ochrony. Są to między innymi 4 rezerwaty przyrody, 2 parki krajobrazowe, 3 obszary chronionego
krajobrazu oraz 8 obszarów należących do sieci Natura 2000. Na obszarze tego nadleśnictwa
znajduje się także 15 pomników przyrody.
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Kołaczyce wynosi 990 km2 i obejmuje teren 2 województw
(podkarpackiego i małopolskiego) oraz 6 powiatów (gorlickiego, brzozowskiego, krośnieńskiego,
strzyżowskiego, jasielskiego i tarnowskiego) i 26 gmin. Gospodaruje ono na powierzchni 10,7 tys.
ha, z czego 10,6 tys. stanowią lasy. Na tym terenie prowadzona jest zrównoważona gospodarka
leśna, mająca na celu zachowanie trwałości lasu, utrzymanie jego dużej bioróżnorodności oraz
dostarczanie tak ważnego dla nas surowca jakim jest drewno. W skład Nadleśnictwa Kołaczyce
wchodzi 10 leśnictw: Bierówka, Bieździedza, Lisów, Pagorzyna, Tarnowiec, Pietrusza Wola,
Czarnorzeki, Węglówka, Odrzykoń oraz Wola Komborska. Jednostką nadrzędną jest natomiast
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.
Na terenie tego nadleśnictwa funkcjonuje także wiele ścieżek przyrodniczych, z których do
najciekawszych należą z pewnością ścieżka Prządki- Zamek Kamieniec czy Centrum Edukacji
Ekologicznej w Bierówce, w którym prowadzone są zajęcia przybliżające chętnym pracę leśnika oraz
lokalną przyrodę. Łatwa dostępność lasów Nadleśnictwa Kołaczyce wpływa niestety również na
pojawianie się nieodpowiedzialnych zachowań, takich jak np. nielegalny wjazd do lasu samochodami
terenowymi lub motocyklami oraz wyrzucanie dużej ilości śmieci.
Na obszarze powiatu działają także nadleśnictwa Dukla i Gorlice, jednak obszar lasów państwowych
jaki nadzorują na ternie powiatu jest nieznaczny i obejmuje niewielkie enklawy w obrębie gmin
Krempna i Nowy Żmigród.
3. Magurski Park Narodowy
Magurski Park Narodowy rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 stycznia 1995 roku jako szósty karpacki
park narodowy. Do momentu jego powołania nie istniał na obszarze między Bieszczadami,
a Pieninami obszar ochronny tej rangi. MPN chroni najbardziej reprezentatywny fragment Beskidu
Niskiego z lasami bukowymi i charakterystyczną dla nich puszczańską fauną. Jego powierzchnia to
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prawie 20 tysięcy ha, z czego zdecydowaną większość porastają lasy. Jedynie kilka procent obszaru
parku to tereny nieleśne, zlokalizowane głównie w jego południowej części. Są one jednak niezwykle
cenne przyrodniczo i cechują się bardzo dużą różnorodnością występujących na nich zbiorowisk
roślinnych. Magurski Park Narodowy troszczy się również o dziedzictwo przyrodnicze tego terenu.
Na jego obszarze leżą nieistniejące już łemkowskie wsie z pozostałościami w postaci kamiennych
i żeliwnych krzyży przydrożnych, cmentarzy, ale także starych sadów. W otulinie natomiast znajdują
się cmentarze z I Wojny Światowej i zabytkowe drewniane cerkwie, które na stałe wpisały się już
w krajobraz Beskidu Niskiego. Siedziba MPN znajduje się w miejscowości Krempna.
Podobnie jak w poprzednich latach Magurski Park Narodowy wiele wysiłku wkładał w zachowanie
siedlisk nieleśnych. Koszenia zabezpieczające przed sukcesją roślinności drzewiastej zrealizowano na
powierzchni ponad 500 ha z czego ok. 200 ha w ramach projektu z programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Dedykowane działania dla ochrony cennych gatunków roślin
obejmowały powierzchnię 7,45 ha, z kolei dla ochrony motyli: modraszka arion i niepylaka
mnemozyna, wykonano koszenie i odkrzaczenie na pow. 1,4 ha. Odtwarzanie siedlisk nieleśnych jest
procesem żmudnym, a jego efekty obserwujemy dopiero po kilku latach. Tak było między innymi na
szczycie Wysokie, częściowo zarośniętym przed wielu laty brzozą. Po 6 latach od rozpoczęcia działań
ochronnych możemy powiedzieć o sukcesie i powrocie zbiorowisk łąkowych, czego najlepszym
dowodem jest pojawienie się tam w 2019 r. mieczyków dachówkowatych.
W trosce o zachowanie starych odmian drzew owocowych występujących na terenie Parku
wykoszona została roślinność zielna w na sadzeniach jabłoni w areale 4,2 ha. Ponadto w ramach
współpracy z lokalną społecznością udało się zaszczepić 500 sztuk drzew owocowych. Powstałe
sadzonki zostaną rozdysponowane w tym roku między uczestników wspólnej akcji.
Poza działaniami ochronnymi w parku nie mniej ważna jest działalność badawcza skupiająca się na
monitoringu stanu elementów środowiska przyrodniczego Parku. Bez wiedzy m.in. o zmianach
w siedliskach i populacjach roślin i zwierząt trudno bowiem mówić o właściwym zarządzaniu ochroną
przyrody. Jak co roku prowadzony był monitoring ptaków szponiastych, z których znany jest
Magurski Park Narodowy. Populacja orlika krzykliwego będącego symbolem Parku jest wciąż
stabilna. Ponadto w 2019 r. kontynuowano wieloletni monitoring zgrupowań ptaków leśnych
będących znakomitym bioindykatorem stanu lasów. Jak co roku prowadzony był również monitoring
ssaków drapieżnych, zwierząt kopytnych, gryzoni leśnych, a także płazów i gadów. Monitoring
towarzyszył również wszelkim działaniom ochronnym realizowanym w siedliskach nieleśnych Parku.
W 2019 roku MPN odwiedziło 55 tysięcy turystów. Obszar parku jest od samego początku
udostępniany turystycznie, a obecnie długość szlaków pieszych wynosi ponad 94 km. Znajduje się
tutaj również 5 ścieżek przyrodniczych o łącznej długości 32 km. Są to ścieżki: Kiczera im. Prof.
J. Rafińskiego, Hałbów – Kamień, Folusz, Świerzowa Ruska oraz Olchowiec. Dodatkowo na terenie
MPN znajduje się prawie 52 km tras rowerowych oraz ścieżka konna o długości 16 km. Wszystkie
z nich były udostępniane w 2019 roku.
W 2019 roku odnowiono oznakowanie szlaków turystycznych łącznej długości 36,8 km.
Udostępniono także 3 miejsca do palenia ogniska i dziennego wypoczynku. Na terenie MPN odbyło
się 9 imprez sportowych w których łącznie wzięło udział 2.252 osoby. Podejmowane były również
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działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturowego. Utrzymywano w stanie istniejącym
5 cmentarzy w nieistniejących miejscowościach, a także wyremontowano 2 krzyże przydrożne.
Magurski Park Narodowy prowadzi także działalność edukacyjną i wydawniczą. Jej celem jest
tworzenie relacji między człowiekiem, a przyrodą, na której opiera się jej docenienie i zachowanie
dla przyszłych pokoleń. We wszystkich wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez MPN
w 2019 r. wzięły udział 31 662 osoby.
W 2019 roku zakończono realizację projektu „Rozwój Ośrodka im. Jana Szafrańskiego MPN”,
w ramach którego przeprowadzono remont istniejącego już ośrodka w Krempnej. Zagospodarowano
edukacyjnie jego trzy piętra tworząc zupełnie nową ekspozycję, na której znajduje się ponad 40
interaktywnych stanowisk. Zagospodarowano również Ogród Dydaktyczny przylegający do Ośrodka
Edukacyjno – Muzealnego, w którym pojawiły się konstrukcje nawiązujące do ptasich gniazd w dużej
skali. Od momentu uruchomienia w czerwcu nowej ekspozycji Ośrodek odwiedziło 11 361
zwiedzających.
Kontynuowany był również projekt edukacyjny „Przybliżyć Naturę”, w ramach którego
prowadzonych jest szereg działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców.
W zajęciach dla przedszkoli udział wzięło 301 przedszkolaków. W zajęciach dla szkół podstawowych
w 10 szkołach udział wzięło 621 uczniów, a dla szkół ponadpodstawowych – 153 uczniów. Odbyły się
również 24 warsztaty przyrodnicze, głównie terenowe, poświęcone 18 różnym zagadnieniom,
w których udział wzięły 394 osoby. Natomiast przy żywych altanach zlokalizowanych w każdej
gminie, na terenie której położony jest MPN zgromadziło się na zajęciach przyrodniczych 1.620 osób.
Realizowane były także warsztaty terenowe dla pracowników lokalnych samorządów domów
pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy.
Magurski Park Narodowy prowadził również inne działania edukacyjne, w zajęciach kameralnych
i terenowych. W Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym oraz na ścieżkach przyrodniczych udział wzięły
133 grupy zorganizowane, o łącznej liczbie uczestników ponad 3.500. Dodatkowo w roku 2019
zorganizowano 2 konkursy – plastyczny i fotograficzny, 5 wystaw czasowych oraz włączono się
w wydarzenia ogólnopolskie, takie jak m.in. Noc Muzeów czy Noc Sów. Prowadzona była także
działalność wydawnicza, wydano 4 numery czasopisma „Magura”, a także szereg wydawnictw dla
dzieci i dorosłych o charakterze edukacyjnym.
4. Polski Związek Wędkarski
Na terenie Powiatu Jasielskiego działa największe stowarzyszenie polskich wędkarzy – Polski
Związek Wędkarski (PZW).
Polski Związek Wędkarski zrzesza ponad 600 tys. członków, reprezentujących wszystkie środowiska
i grupy społeczne. Jest kontynuatorem 140-letniej historii i tradycji zorganizowanego wędkarstwa
polskiego. Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,
użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej.
PZW prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania i ochrony wód, realizuje politykę
ekologiczną państwa, zgodną z przyjętymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami
i dyrektywami Unii Europejskiej.
Popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej wśród młodzieży należy
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do najważniejszych celów statutowych PZW. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej
członków.
Związkiem kieruje Zarząd Główny w Warszawie, organizując pracę całego stowarzyszenia.
Struktury organizacyjne PZW tworzą koła (ok. 2500) i okręgi (42) jako jednostki terenowe.
W Powiecie Jasielskim działają trzy koła wędkarskie zrzeszone w Okręgu Krosno:
− Koło PZW Nr 1 w Jaśle
− Koło PZW Jasło Rafineria
− Koło PZW Jasło 2
Na koniec 2019 roku liczba członków wszystkich Kół PZW Powiatu Jasielskiego wynosiła
1031, w tym w Kole Nr 1 - 404, w Kole Jasło Rafineria – 280, w Kole Jasło 2 – 347.
5. Działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki leśnej
Ważną gałęzią gospodarki powiatu jest leśnictwo, bowiem 37,3 % powierzchni powiatu zajmują
tereny leśne. Część z nich podlega jednak ochronie i nie może być normalnie eksploatowana
Starosta prowadzi nadzór nad lasami niestanowiącymi własności
Skarbu Państwa,
tj. nad lasami będącymi własnością osób fizycznych, wspólnot leśnych, gmin czy parafii,
o łącznej powierzchni ponad 9 000 ha, położonymi na terenie powiatu jasielskiego.
Nadzór ten prowadzony jest w oparciu o aktualizowane co 10 lat uproszczone plany urządzenia lasu.
Ustawa o lasach nakłada na starostę obowiązek sporządzenia takich planów dla lasów będących
własnością osób fizycznych oraz wspólnot leśnych. Dla w/w lasów uproszczone plany urządzenia
lasu są opracowywane na bieżąco. W roku 2019 został opracowany na zlecenie Starosty Jasielskiego
uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych z terenu gminy Osiek Jasielski dla
miejscowości Świerchowa i Zawadka Osiecka oraz Wspólnoty Leśnej wsi Czekaj na łącznej
powierzchni ok. 113 ha. Koszt wykonania wyniósł 4 899,00 zł.
W 2003 roku Starosta Jasielski wydał 17 decyzji wyrażających zgodę na przeznaczenie gruntu
rolnego do zalesienia na pow. ponad 41 ha i przyznających prawo do comiesięcznego ekwiwalentu
pieniężnego przez okres 20 lat. Na mocy zawartego porozumienia z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Starostwo Powiatowe w Jaśle wypłaca ten ekwiwalent dla
rolników. W 2019 roku został wypłacony ekwiwalent na łączna kwotę 102.534,51 zł.
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Lasy i grunty leśne ( nie stanowiące własności Skarbu Państwa )
stan na dzień 31 grudnia 2019r.
Powiat Jasło - ogółem

Gmina

Brzyska
Dębowiec
Jasło gmina
Jasło miasto
Kołaczyce
Krempna
Nowy Żmigród
Osiek Jasielski
Kołaczyce miasto
Skołyszyn
Tarnowiec

Suma

Rolnicze
Indywidualne Inne grunty
Wspólnoty Parafie
Własności Suma
spóldzielnie gospodarstwa indywidualne gruntowe i związki
komunalna
produkcyjne rolne
wyznaniowe
w hektarach

0
0

375,12
508,19

190,78
404,68

0
0

0,4800
32,09

5,22
210,78

571,6000
1155,7400

0
0
0,42
0
6,39
0
0,04
0
0

542,52
30,450
382,9800
482,52
788,46
406,23
27,15
704,99
320,35

339,7
29,5
215,97
197,1
507,65
257,2
16,64
398,40
286,17

145,54
0
0
0
137,49
241,8
0
12,36
0,0

19,87
0
41,9700
0,07
45,0000
1,53
0
16,40
7,10

17,62
8,28
44,1653
324,95
48,79
70,53
109,89
35,83
16,04

1065,2500
68,23
685,5053
1004,64
1533,7800
977,2900
153,7200
1167,9800
629,66
9013,3953

6,8500

4568,9600

2843,79

537,19

164,5100

892,0953

9013,3953

Dla Powiatu Jasielskiego obowiązuje „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata
2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r.” Program ten został przyjęty przez Radę Powiatu
w listopadzie 2017 r. Jest on już czwartą z kolei edycją programu ochrony środowiska sporządzonego
dla powiatu jasielskiego. Program ten określa priorytety, cele ekologiczne oraz działania na rzecz ich
realizacji podejmowane przez podmioty gospodarcze, gminy, organizacje społeczne, instytucje
rządowe, w tym również Powiat Jasielski. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska
zarząd powiatu sporządza co dwa lata raport z wykonania programu ochrony środowiska
i przedstawia go radzie powiatu oraz przekazuje go do organu wykonawczego województwa. Taki
raport został przedłożony radzie w 2017 r., kolejny zostanie przedłożony w roku 2020.
Realizując cele określone w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska Powiat Jasielski w 2019
roku podejmował działania zarówno inwestycyjne jak i z zakresu edukacji ekologicznej, finansowane
ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z ustawą do zadań powiatu należy finansowanie ochrony środowiska w wysokości nie
mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat za korzystanie środowiska, z tytułu administracyjnych
kar pieniężnych oraz z tytułu opłat i kar związanych z usuwaniem drzew.
W 2019 roku wpływy te wyniosły 95 751,27 zł i w myśl ustawy zostały wydatkowane na
finansowanie ochrony środowiska w następującym zakresie:
− zadanie z zakresu wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących
ochronie środowiska i gospodarce wodnej: „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek
Edukacji Ekologicznej w Ożennej” - wydatki w wysokości 48 100,00 zł.
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− przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków jako zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Nowym Żmigrodzie - wydatki w wysokości 2 000,00 zł.
− pomiary hałasu jako zadanie z zakresu wspomagania innych systemów kontrolnych
i pomiarowych – wydatki w wysokości 3 274,52 zł.
− wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko
sporządzonych do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu – wydatki 4 899,00 zł.
− zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych
realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego (wydatki w wysokości 23.876,44 zł.)
w tym:
➢ konkurs wiedzy ekologicznej oraz zajęcia ekologiczne w Ośrodku Edukacyjnym Magurskiego Parku
Narodowego w Krempnej - zorganizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
➢ lekcja ekologiczna w Magurskim Parku Narodowym, akcja Sprzątanie Świata – Polska 2019, szkolny
test wiedzy ekologicznej - zorganizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Jaśle
➢ Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Znajomość ekologii warunkiem skutecznej ochrony przyrody”
zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle
➢ zajęcia na terenie Ogrodu Botanicznego UJ Krakowie, lekcja ekologiczna w Magurskim Parku
Narodowym, zajęcia edukacyjne w rezerwacie przyrody „Skamieniałe Miasto” na terenie Muzeum
Przyrodniczego, konkurs „Fotołowy”– zorganizowane przez Liceum Ogólnokształcące
w Kołaczycach
➢ Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Rady na nasze domowe odpady” zorganizowany przez Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle
➢ Powiatowy Konkurs Biologiczno – Ekologiczny i Konkurs Ekologiczno-Informatyczny pod hasłem „Jak
rozwiązać plastikowy problem” - zorganizowane przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
➢ Akcja Sprzątanie Świata, zajęcia edukacyjne w ramach akcji ekologicznej pt. „Ogrody tematyczne
uzdrowiska Muszyna jako przykład synergii pomiędzy przyrodą a rozwojem społecznogospodarczym regionu”, Powiatowy Konkurs Ekologiczny, organizowany przez Zespół Szkół
Budowlanych w Jaśle
➢ Konkurs Recytatorski „Alfabet Przyrody”, Ekopiosenki z małej scenki, Konferencja Ekologiczna
„Zasoby wodne – zarządzanie i gospodarka wodami”, Konkurs Wiedzy Przyrodniczej „Ptak mój
przyjaciel”- zorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
➢ Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Chemiczny „Człowiek, chemia, środowisko”, Konkurs Wiedzy
Ekologicznej „Odnawialne źródła energii”, Konkurs Ekologiczno – Chemiczny „Chemia w zgodzie
z ekologią”, Konkurs Wiedzy Przyrodniczej „Z przyrodą w zgodzie” - zorganizowane przez Zespół
Szkół Nr 3 w Jaśle.

VIII. Turystyka
Turystyka - to wciąż niewykorzystana szansa powiatu jasielskiego. Mimo dużego potencjału
i wielu atrakcji turystycznych, nie jest ona znaczącą gałęzią gospodarki powiatu. Nie daje dużej liczby
stałych miejsc pracy, ani znaczących dochodów dla jego mieszkańców. Co prawda duża liczba
turystów odwiedza powiat w sezonie letnim, jednak ich ilość znacznie zmniejsza się w innych porach
roku. Powiat nie posiada nowoczesnych wyciągów narciarskich, które zapewniałyby turystów zimą.
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Mało wykorzystane turystycznie są rzeki i stawy. Brakuje miejsc do rekreacji, uprawiania sportów
wodnych, nie ma szlaków kajakowych. Jedynie wędkarze mogą wygodnie realizować swoją pasję.
Niemniej jednak, turystyka w powiecie stale się rozwija. Powstają nowe obiekty noclegowe i nowe
produkty turystyczne wykorzystujące główne atrakcje powiatu.
1. Atrakcje turystyczne Powiatu Jasielskiego
Do największych atrakcji turystycznych powiatu należą:
• Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy - znajduje się tu najstarsza w Polsce
osada obronna z początków epoki brązu oraz jedno z najstarszych grodzisk słowiańskich.
Istniejący od kilku lat skansen archeologiczny przyciąga co roku prawie 50 tys. turystów
• Magurski Park Narodowy - położony w Beskidzie Niskim, w południowej części powiatu, obejmuje
kompleksy leśne z bogatą fauną i florą. Największe atrakcje turystyczne parku to: Diabli Kamień ostaniec piaskowca magurskiego – w miejscowości Folusz, Wodospad Magurski oraz Ośrodek
Edukacji Ekologicznej wraz z nowoczesnym Muzeum Magurskiego Parku Narodowego
w Krempnej. Muzeum parku odwiedza rocznie ok. 50 tyś. turystów
• Muzeum Regionalne im. Stanisława Kadyiego w Jaśle - posiada bogate zbiory etnograficzne
z regionu oraz dużą kolekcje sztuki ludowej i obrazów znanych malarzy. Muzeum jest
odwiedzane rocznie przez kilka tysięcy osób
• Muzeum Narciarstwa Polskiego im. Stanisława Barabasza w Cieklinie – posiada największą
kolekcją nart w Polsce. Cieklin, gdzie mieści się muzeum, był kolebką polskiego narciarstwa.
Muzeum jest odwiedzane przez około 2 tys. turystów rocznie
• Obserwatorium Astronomiczne przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle – działa od roku
2011. To innowacyjna atrakcja turystyczna powiatu, która przyciągające co roku ponad
4 tys. odwiedzających
• Góra Liwocz z platformą widokową oraz wieże widokowe na Górze Grzywackiej i w Trzcinicy
Znaczącą rolę w rozwoju turystyki w powiecie odgrywa turystyka pielgrzymkowa. Sanktuaria, baza
turystyki pielgrzymkowej, przyciągają liczne rzesze pielgrzymów, których liczba może sięgać rocznie
ok. 100 tys. osób. Są to: Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, Sanktuarium Matki Bożej
Zawierzenia w Tarnowcu, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku, Sanktuarium Św.
Antoniego w Jaśle, Sanktuarium bł. Ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie oraz Sanktuarium
Krzyża na Górze Liwocz. Turystyka pielgrzymkowa odbywa się także na trasach Drogi Krzyżowej,
zlokalizowanych
w okolicach sanktuariów i na terenach leśnych, jak np. Droga Krzyżowa w Mrukowej, na Grzywackiej
Górze w Kątach czy na Górze Liwocz.
Ciekawą ofertą dla odwiedzających powiat samochodem, czy rowerem są regionalne szlaki
tematyczne:
• Szlak Cmentarzy z I Wojny Światowej, który, choć niedawno wyznakowany, już stał się dużą
atrakcją turystyczną Beskidu Niskiego i Pogórzy
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• Szlak Architektury Drewnianej, który udostępnia turystom najcenniejsze drewniane świątynie
Małopolski i Podkarpacia, a w powiecie jasielskim między innymi cerkwie w Świątkowej Małej,
Kotani czy Krempnej oraz kościoły w Załężu, Osieku Jasielskim i Trzcinicy
• Szlak Naftowy łączący ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego
w Polsce i na Ukrainie, prowadzący w powiecie przez Jasło, Folusz, Osobnicę- miejsca gdzie
zachował się jeszcze krajobraz dawnego zagłębia naftowego
• Szlak Papieski, upamiętniający wędrówki Ojca Świętego Jana Pawła II po Beskidzie Niskim.
• Jasielski Szlak Winny - kilkanaście winnic z możliwością zwiedzania oraz degustacji win.
Coraz większą atrakcją powiatu staje się enoturystyka, czyli turystyka związana z uprawą winorośli i
produkcją wina. Właściciele gospodarstw, organizują w swoich winnicach degustacje oraz inne
usługi, jak edukacja winiarska czy zwiedzanie winnicy. Wino jest też głównym wyróżnikiem
promocyjnym miasta Jasła - hasło promocyjne „(w)inne klimaty”. W powiecie działa kilkanaście
winnic, a kilka może prowadzić sprzedaż wina. W otoczeniu działających winnic mogą się również
rozwijać inne usługi komplementarne, jak handel materiałami i narzędziami do uprawy,
przetwórstwo wspomagające uprawy rolne, rzemiosło i produkty regionalne uzupełniające sprzedaż
wina.
2. Infrastruktura turystyczna
Na koniec 2019 roku w Powiecie Jasielskim było zarejestrowanych 116 obiektów noclegowych
(hotele, motele, zajazdy, pensjonaty, domki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne),
posiadających łącznie 1.334 miejsca noclegowe. W w/w ogólnej liczbie obiektów prowadzących
działalność noclegową, największą ilość stanowią gospodarstwa agroturystyczne, których
w Powiecie Jasielskim funkcjonuje 86. Gospodarstwa te znajdują się w gminach: Krempna, Nowy
Żmigród, Dębowiec, Osiek Jasielski, Skołyszyn oraz w Gminie Jasło. Wiele z nich skupionych jest
w Stowarzyszeniu Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady".
Wykaz obiektów prowadzących działalność noclegową w Powiecie Jasielskim w 2019 r.
Lp.
Miasta/Gminy
1.
Jasło
2.
Gmina Jasło
3.
Krempna
4.
Nowy Żmigród
5.
Dębowiec
6.
Skołyszyn
7.
Osiek Jasielski
8.
Kołaczyce
9.
Brzyska
10
Tarnowiec
Ogółem

Obiekty noclegowe
13
7
20
50
10
6
9
1
0
0
116

Miejsca noclegowe
320
62
323
305
193
61
42
28

1.334
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Podmiotami turystycznymi, które m.in. pośredniczą w organizowaniu usług turystycznych
w szerokim tego słowa znaczeniu, są Biura Turystyczne. Na terenie Powiatu Jasielskiego prowadzą
działalność następujące biura, posiadające swoje siedziby w Jaśle:
1. Biuro Turystyczne „KOMPAS”, ul. St. Staszica 34
2. Biuro Turystyczne „JOLANDA” s.c. Jolanta Stec, Łukasz Stec, ul. Bednarska 6
3. Biuro Turystyczne „RUMCAJS”, ul. Koralewskiego 7
4. Biuro Turystyczne „KAISER TOUR”, ul. Chopina 22/5
W Jaśle ma również siedzibę (ul. Floriańska15) Oddział Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego (PTTK), które rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we
wszystkich formach. Od turystyki pieszej, górskiej i nizinnej począwszy, przez turystykę kolarską,
kajakową, konną i narciarską. Ponad to służy poznawaniu ojczyzny, ochronie przyrody, krajobrazu
i zabytków oraz stwarza warunki ułatwiające turystom wędrowanie po kraju.
3. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Powiat Jasielski posiada bardzo duży potencjał do rozwoju działalności turystycznej, jednak do tej
pory turystyka nie była traktowana jako branża która ma przynosić dochody mieszkańcom a raczej
jako dziedzina związana z rekreacją i wypoczynkiem mieszkańców. Działania dotyczące rozwoju
turystyki powinny przyczyniać się do zmiany sposobu myślenia o turystyce i wykorzystywania
turystyki jako znaczącego źródła dochodów mieszkańców powiatu. Powinny być skierowane na
gospodarcze wykorzystanie posiadanego potencjału przyrodniczego, kulturowego i ludzkiego oraz
na zwiększanie dochodów z turystyki i branż pokrewnych. Uwzględnić należy zadania związane
z rozwojem narzędzi internetowych i mobilnych wspomagających turystykę, stworzenie i promocję
marek regionalnych oraz produktów turystycznych, zwłaszcza transgranicznych. Dobre produkty
turystyczne można przygotować we współpracy z partnerami słowackimi, wykorzystując
przygraniczne położenie powiatu. Dla wielu turystów z centralnej Polski wypoczywających
w regionie, dodatkowy wyjazd zagranicę, choćby na Słowację jest dużą atrakcją. Podobieństwo
górskich regionów pogranicza Polski i Słowacji pozwala przygotować ciekawą ofertę turystyczną,
wykorzystując posiadane zasoby – zarówno te podobne jak i te różne po stronie polskiej i słowackiej.
Działalność ta powinna dawać znaczące przychody ludności powiatu, zwłaszcza tej z jego
południowej części. Wpierać należy tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych
obejmujących większe obszary, np. Beskid Niski. Konieczna będzie tu współpraca z sąsiednimi
powiatami a nawet sąsiadami ze Słowacji. W celu rozwoju marek regionalnych i produktów
turystycznych w powiecie jasielskim należy podejmować dodatkowe działania mające na celu
integrację osób i firm oferujących produkty turystyczne i tradycyjne, promocję już istniejących
marek oraz marek o największym potencjale, ułatwienia sprzedaży produktów tradycyjnych,
informowanie mieszkańców o potencjale jaki posiadają oraz o możliwości wykorzystania tego
potencjału do zwiększenia swoich dochodów. Priorytetem jest również ułatwienie turystom
i mieszkańcom dostępu do atrakcji turystycznych, obiektów turystycznych i kulturalnych, jak np.
drewnianych kościołów i cerkwi, wydłużenie sezonu turystycznego przez promowanie tworzenia
produktów turystycznych na sezon jesienny i zimowy oraz produktów turystycznych całorocznych.
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Wspierane powinny być działania związane z lepszym zagospodarowanie turystycznym rzek
i stawów, w tym stawów tworzonych z dawnych żwirowisk. Konieczne jest tworzenie kąpielisk,
łowisk dla wędkarzy i turystów, szlaków kajakowych, przystani wodnych, miejsc do caravaningu, itp.
Pomimo faktu, że powiat jasielski posiada dobre warunki do rozwoju turystyki, zwłaszcza turystyki
rekreacyjnej, aktywnej, kwalifikowanej i kulturowej, to nie są one wykorzystywane w dużym
stopniu. Aby zapewnić rozwój turystyki i efektywnie wykorzystać walory przyrodniczokrajobrazowe, konieczna jest intensywniejsza promocja, tworzenie oferty różnorodnych produktów
turystycznych o wysokiej jakości oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej
i okołoturystycznych.

IX. Zakończenie
Zarząd Powiatu identyfikuje problemy społeczno-gospodarcze jakie dotykają mieszkańców
i przedsiębiorców powiatu i wyznacza priorytety dla jego rozwoju, m.in. poprzez realizacje wielu
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych i wewnętrznych. Składane projekty
przyczyniają się do zdynamizowania rozwoju powiatu w zakresie rozbudowy infrastruktury
technicznej, społecznej, szkolnej, ochrony zdrowia oraz aktywizacji rynku pracy.
W 2019 roku oraz w roku poprzednim były i są nadal, zgodnie ze strategicznymi założeniami
rozwoju powiatu, podejmowane przez Zarząd Powiatu – przy współpracy z gminnymi samorządami
- sukcesywne działania mające na celu poprawę stanu technicznego i przepustowości dróg, budowy
mostów i chodników oraz dostępności komunikacyjnej, polegającej m.in. na dostosowaniu oferty
przewozowej do realnych potrzeb ludności, zapewniającej jej dojazd nawet do najbardziej
oddalonych miejscowości.
W usługach publicznych na uwagę zasługuje poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, w tym
rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz rozwój edukacji.
Dostosowana infrastruktura Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, wpływa na wzrost jakości
udzielanych świadczeń zabiegowych, a tym samym na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.
Rozpoczęcie zadania inwestycyjnego mającego na celu dostosowanie infrastruktury do świadczeń
psychiatrycznych, pozwala na utrzymanie tego zakresu świadczeń. Zakupy nowoczesnego sprzętu
medycznego, nie tylko zwiększają dostępność do nowoczesnej diagnostyki, ale wpływają na
podniesienie jakości realizowanych usług medycznych. Podejmowane działania w Szpitalu
Specjalistycznym w Jaśle przekładają się na poprawę infrastruktury ochrony zdrowia, wpływają na
podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych, co w konsekwencji przekłada się na
poprawę stanu zdrowotności mieszkańców.
Szkoły Powiatu Jasielskiego zostały należycie przygotowane do wprowadzenia reformy edukacji,
w ramach której w jednym roku szkolnym przyjęto 2-roczniki uczniów, tj. absolwentów szkół
podstawowych i gimnazjów. W oparciu o wzbogaconą (dzięki realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) bazę dydaktyczną szkół, nastąpił rozwój
nowoczesnego szkolenia zawodowego, z dostosowaniem kształcenia zawodowego do
zmieniających się potrzeb na rynku pracy.
W ostatnich latach zauważalny jest też w powiecie rozwój przedsiębiorczości. Systematycznie
poprawiająca się sytuacja gospodarcza Polski sprawia, że w powiecie jasielskim odnotowuje się stały
wzrost liczby oferowanych miejsc pracy, m.in. poprzez udzielanie przez Powiatowy Urząd Pracy
zachęt finansowych w postaci przyznawania osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności
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gospodarczej i refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle co roku pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych (krajowych i UE) na
realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej. W wyniku podjętych działań ogólna kwota środków Funduszu Pracy (w tym
Europejskiego Funduszu Społecznego) dla powiatu jasielskiego w 2019 roku na realizację
powyższych programów ustalona została na poziomie 9.858.800,00 zł.
Bezpieczeństwo Publiczne jest jednym z najbardziej znaczących elementów życia społecznego
obywateli, które obejmuje szeroki wachlarz zadań publicznych, które stoją przed organami
administracji. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z podstawowych
zadań powiatu, wynikającym m.in. z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Stały wzrost
oczekiwań społecznych w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa powoduje konieczność ciągłego
doskonalenia form i metod pracy oraz rozwiązań organizacyjnych, zapewniających utrzymanie na
odpowiednim poziomie szeroko rozumianego bezpieczeństwa na obszarze całego powiatu. Każda
nowa inicjatywa, pomysł, który przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa może
uzupełnić planowane przedsięwzięcia w tym zakresie. Tylko zintegrowane działania wszystkich
podmiotów mogą przeciwstawić się niekorzystnym zjawiskom i zagrożeniom dla poprawy
bezpieczeństwa powiatu i jego mieszkańców.
Przedstawione w Raporcie podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Jasielskiego w 2019 roku,
jego organów i jednostek organizacyjnych, obrazuje szeroki i zróżnicowany zakres zadań, które są
przypisane samorządowi powiatowemu w celu realizacji zadań publicznych.
Zarząd Powiatu w okresie swojej kadencji stara się racjonalnie gospodarować mieniem publicznym
i środkami finansowymi, by zagwarantować mieszkańcom powiatu zaspokajanie ich życiowych
potrzeb. Taki cel przyświecał nam w roku 2019 i nim będziemy się kierować w latach następnych.
Raport o stanie powiatu został sporządzony na podstawie informacji i materiałów przedstawionych
przez wydziały i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jaśle.
Ufamy, że zaprezentowany materiał pozwoli na obiektywną ocenę dokonań, które miały miejsce
w Powiecie Jasielskim w 2019 roku.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jasielskiego

…………………………………………………………..
Adam Pawluś
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