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I. Wstęp
Raport stanowi podsumowanie działalności zarządu powiatu w 2018 r, uwzględniającej różnorakie
wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania. W raporcie starano się przedstawić wszystkie istotne
zagadnienia obrazujące szeroką problematykę spraw, którymi w 2018 r. zajmował się zarząd
powiatu. Zarząd powiatu działał w oparciu o strategię rozwoju powiatu jasielskiego 2016-2022,
określającą cele rozwojowe powiatu.

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
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. Do zadań publicznych powiatu
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 2018 r)
Ludność powiatu wg miejsc zamieszkania (w tyś.)
L.P.
Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

Jednostka
terytorialna

1.

Powiat
Jasielski

w
na wsi razem
w
na
Razem
w
na wsi
miastach
miastach wsi
miastach
17.634
38.405 56.039 19.131
38.845 57.976 36.765
77.250

Powiat jasielski zamieszkuje 114.015 tys. mieszkańców, w tym 57.976 kobiet i 56.039 mężczyzn.
W przeważającej mierze ludność powiatu jasielskiego to mieszkańcy wsi (77.250 osób), co stanowi
ok. 67% ogólnej liczby mieszkańców powiatu. Przyrost naturalny w 2018 r. (dane na koniec I
półrocza) wyniósł 24 osoby (562 urodzeń i 538 zgonów). Łącznie w powiecie znajduje się 115
miejscowości. Gęstość zaludnienia wynosi 139 osób/km2 i od lat utrzymuje się na podobnym
poziomie. Jest to dziewiąta pozycja pod względem gęstości zaludnienia w województwie. Ludność
powiatu stanowi ok. 5,5% ludności województwa.

III. 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.3 ustawy Prawo
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oświatowe, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do
zadań własnych powiatu.
Powiat jasielski posiada rozbudowaną sieć szkół ponadgimnazjalnych. Potencjał edukacyjny
szkolnictwa średniego zapewnia upowszechnienie wykształcenia na poziomie średnim ogólnokszta
łcącym i zawodowym. Powiat jest organem prowadzącym 8 – szkół ponadgimnazjalnych 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. Skłodowska-Curie w Kołaczycach
Ponadto Powiat Jasielski prowadzi :
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Korczaka w Jaśle
2. Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle
3. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
4. Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczna 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 prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Łódź
2. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Wszechnica" w Jaśle
3. Społeczne LO STO w Jaśle
4. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Łódź
5. Policealne Studium Zawodowe "Wszechnica" w Jaśle
6. Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jaśle
7. Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Jaśle
8. Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle
9. Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Latawiec” w Majscowej
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1.2. Uczniowie
Liczba uczniów z podziałem na typy szkół do których uczestniczą

Liczba uczniów z podziałem na oddziały w których się kształcą

Typ szkoły
licea

Nazwa
Szkoły
I LO
II LO
IV LO
LO Koł.

Klasy
I

II

Razem
III

IV

6
4
1
2
13

6
4
1
2
13

6
4
1
4
15

0
0
0
0
0

18
12
3
8
41

ZST
ZSUiS
ZS nr 3
ZS nr 4
ZSB

4
2
4
4
2
16

3
1
5
4
2
15

4
2
4
4
2
16

3
2
4
4
2
15

14
7
17
16
8
62

szkoła
ZST
branżowa I ZSUiS
stopnia
ZS nr 3
ZS nr 4
Ogółem:
RAZEM:
SOSW

2
2
0
1
5
34

2
3
0
2
7
35

2
3
0
2
7
38

0
0
0
0
0
15

6
8
0
5
19
122

Przedszkole

SP Nr 5

Ogółem
technika

Ogółem:

1

7

Gimn.

SSPdP

1

5

14
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1.3. Nauczyciele
Liczba etatów nauczycielskich wg danych Systemu Informacji Oświatowej przedstawia
poniższy wykres:

Liczba nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach

Liczba nauczycieli - w osobach
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

461

Liczba osób nauczyciele

49,4

59,25

Administracja

Obsługa
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Główny trzon kadry pedagogicznej to nauczyciele dyplomowani. W roku 2018 podejmowali oni
różnorakie formy doskonalenia i dokształcania zawodowego, które ilustruje poniższa tabela:
Liczba nauczycieli
podejmujących formy
doskonalenia zawodowego
224

Liczba nauczycieli
podejmujących formy
dokształcania
95

Kwoty dofinasowania
z budżetu powiatu
44.700

W roku 2018 realizowano następujące formy działalności dydaktyczno- wychowawczej:
- obowiązkowe zajęcia edukacyjne
- dodatkowe zajęcia edukacyjne (innowacje, religie, koła rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia uczniów)
- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych
- zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- nauczanie domowe ( 1 uczeń)
- zindywidualizowane ścieżki edukacyjne ( 2 uczniów)
1.4. Źródła finasowania

Dotowanie zgodnie z ustawą o finasowaniu zadań oświatowych szkół niepublicznych
i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż JST.
W 2018 r. z budżetu Powiatu Jasielskiego była udzielona dotacja dla szkół niepublicznych oraz
publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż JST. W roku szkolnym 2018
dotowano 15 szkół, szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:
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Typ i rodzaj szkoły
1. Szkoły publiczne
a) szkoły dla dzieci i młodzieży
w tym:
- gimnazja
- licea ogólnokształcące
- technika
- internat
2. Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych
a) szkoły dla dzieci i młodzieży
w tym:

Łączna kwota
dotacji
3 276 804,00

141 947,00
1 195 157,00
1 308 034,00
631 666,00
245 673,00

- szkoły podstawowe
- licea ogólnokształcące
b) szkoły dla dorosłych
w tym:
- licea ogólnokształcące
- szkoły policealne
Łączna kwota dotacji: 4. 821.779 zł.

20 862,00
224 811,00
1 299 302,00
247 797,00
1 051 505,00

1.5. Remonty, inwestycje oraz projekty unijne
W roku 2018 szkoły i placówki oświatowe wykonały drobne prace remontowe na wartość
129.000,00 zł oraz wykonano zadanie inwestycyjne na kwotę 99.000,00 zł.
Wydatki na realizowane projekty unijne:

Szkoła

Nazwa projektu

Zespół Szkół
„Dostosowanie
Technicznych
infrastruktury
w Jaśle
placówek
edukacyjnych
Centrum
Powiatu Jasielskiego
Kształcenia
Praktycznego do środowiska pracy
zawodowej – część
w Jaśle
I”
Zespół Szkół
Nr 4 w Jaśle
Zespół Szkół
„Dostosowanie
Nr 3 w Jaśle
infrastruktury
placówek
Zespół Szkół
edukacyjnych
Budowlanych
Powiatu Jasielskiego
w Jaśle

Źródło
finansowania

Regionalny
Program
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na
lata 2014-2020
(Poddziałanie
6.4.2)

Kwota
poniesiona od
początku
realizacji
projektu do
31.12.2018 r.
1 689 776,30 zł

686 865,93 zł

Kwota ogólna
projektu

2 943 323,43
zł

540 058,04 zł
1 371 341,27 zł
757 906,04 zł

2 968 981,55
zł
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Zespół Szkół do środowiska pracy
Usługowych
zawodowej – część
i
II”
Spożywczych
w Jaśle
Zespół Szkół
Budowlanych
w Jaśle
„Poprawa jakości
kształcenia
Zespół Szkół
zawodowego
Nr 4 w Jaśle
w szkołach
Zespół Szkół
Usługowych ponadgimnazjalnych
na terenie Powiatu
i
Jasielskiego”
Spożywczych
w Jaśle
Zespół Szkół
Nr 3 w Jaśle
Zespół Szkół
Technicznych
w Jaśle

832 919,72 zł

Regionalny
Program
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na
lata 2014-2020
(Działanie 9.4)

1 811 337,78 zł

2 446 760,24
zł

W ramach w/w projektów szkoły kształcące w zawodach wzbogaciły się o pomoce dydaktyczne na
ogólną wartość 3.641.990,08 zł.
Ponadto w roku 2018 szkoły i placówki realizowały:
Technikum Nr 4 w Jaśle – projekt : „Akademia Kreatywnego myślenia” – wartość projektu to kwota
249.750 zł.; środki pozabudżetowe, projekt finansowany przez Wyższą Szkołę InżynieryjnoEkonomiczną w Rzeszowie.
Zespół szkół Nr 3 w Jaśle – projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego” - wartość projektu 171.175,38 zł,
- program e -Twinning „H2O fiends or foe” – wymiana młodzieży z Holandia –
udział wzięło 15 uczniów plus 3 opiekunów,
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jaśle – Program wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka i jego rodziny „Za życiem” – wartość projektu 72.098,45 zł.
W wyniku zrealizowanego projektu pn. „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół
w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”, w dniu 12.10.2018 r. z udziałem
Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Stadionu
Lekkoatletycznego. Dzięki realizacji tej inwestycji, szkoła zdobyła nowoczesny obiekt do
prowadzenia specjalistycznych zajęć sportowych jak również organizacji zawodów na wysokim
poziomie. Nawierzchnia bieżni posiada parametry najwyższej światowej klasy. Stadion uzyskał
certyfikat PZLA kategorii VA, który pozwala na rozgrywanie na nim zawodów rangi mistrzostw
Polski lub innych zawodów rangi międzynarodowej. W/w projekt został zrealizowany dzięki
dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.200.000,00 zł. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 5.234.057,00 zł.
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1.6. 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.
Corocznie organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną oraz wybraną szkołę akcja Promocyjna Szkół Ponadgimnazjalnych, której celem jest
umożliwienie uczniom ostatnich klas III gimnazjów z powiatu jasielskiego właściwego wyboru szkoły.
Akcja organizowana jest w marcu każdego roku. W miesiącu maju corocznie organizowane są także
spotkania gimnazjalistów ze szkołami kształcącymi zawodowo pod nazwą Jasielski Piknik Zawodowy.
Gimnazjaliści w ramach tego wydarzenia mogą zapoznać się z całą oferta edukacyjna szkół
ponadgimnazjalnych, zasięgnąć opinii o kierunkach kształcenia i specyfice poszczególnych szkół,
porozmawiać z uczniami i nauczycielami danej szkoły, zasięgnąć porady psychologa i doradcy
zawodowego.
Corocznie podobna akcja informacyjna skierowana jest do uczniów ostatnich klas szkół
ponadgimnazjalnych. Pod patronatem Starosty Jasielskiego odbywają się corocznie Podkarpackie
Spotkania Edukacyjne, na których przyszli absolwenci mogą zapoznać się bogatą ofertą edukacyjną
szkół wyższych.
1.7. Osiągnięcia młodzieży szkolnej
Uczniowie naszych szkół osiągnęli wiele sukcesów w konkursach, olimpiadach
i zawodach. Oto niektóre nich:
Nazwa szkoły

Nazwa konkursu/olimpiady
Etap okręgowy XXXI Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych
Zawody centralne XXXI Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności
Technikum nr 5 w Jaśle
Budowlanych
Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny "Przedsiębiorczość
wiejska" Fundacji na rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa
XX Ogólnopolska Olimpiada
Zespół Szkół Usługowych Wiedzy o Żywności - Poznań
Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół
i Spożywczych w Jaśle
Cukierniczych - Warszawa

Uzyskane
miejsce

Liczba
uczniów

III miejsce

1

Laureat

1

II miejsce

1

Finaliści etapu
centralnego
Finalista etapu
centralnego

1
2
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Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w szyciu - Kraków

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle

Ogólnopolska Olimpiada o
Diamentowy Indeks AGH
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Konstytucji RP i o Samorządzie
Terytorialnym
Konkurs Wojewódzki VI Dyktando
Niepodległościowe

Technikum nr 4 z
oddziałami
integracyjnymi w Jaśle
Zespół Szkół
Technicznych im.
Bohaterów Września
w Jaśle

I LO Jasło

LO w Kołaczycach

Olimpiada Wiedzy "Warto
Wiedzieć Więcej O
Ubezpieczeniach Społecznych"

I miejsce oraz
wyróżnienie dla
najlepszej szkoły

2

Półfinał

1

I miejsce, II
miejsce

2

Laureaci

3

Wyróżnienia
Etap
Wojewódzki w
Rzeszowie I
miejsce, Etap
Centralny w
Warszawie

3

Szkolne Mistrzostwa Menadżerskie
VI miejsce
- ogólnopolski konkurs
ekonomiczny
Ogólnopolski konkurs "Z ortografią
Finalista
na co dzień"

3

3
(drużyna)
1

I miejsce

1

Laureat

3

Finalista
Jagielloński Turniej Matematyczny
Ogólnopolska Olimpiada
Finalista
o Diamentowy Indeks AGH Informatyka
Konkurs o Indeks Politechniki
Laureat
Krakowskiej

1

Olimpiada Policyjna w Szczytnie

I, II i III miejsce

10

Wojewódzki Konkurs umiejętności I i III miejsce
policyjno-prewencyjnych
I miejsce
województwo,
"Start -UP na piątkę” - Konkurs
Wyróżnienie
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
w finale
centralnym

6

Ogólnopolski Konkurs Literackiej
Twórczości Dzieci i Młodzieży
Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH Matematyka

2
1

3
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Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

Ogólnopolski Konkurs Historyczny
"Nie jestem żadną bohaterką" IPN
Łódź
Ogólnopolski Konkurs
"Bezpieczeństwo Pożarowe na co
dzień" Senat RP
Ogólnopolski Konkurs "Policjanci
w służbie historii"
II Edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Humanistycznego Rozumiem
IV finał Podkarpackiej Olimpiady
Energetycznej
Finał Wojewódzkiej Licealiady
w tenisie stołowym chłopców

Finaliści etapu
ogólnopolskiego

2

II miejsce

3

I miejsce

3

II miejsce

12

III miejsce

3

IV miejsce

3

Podkarpacki Konkurs Chemiczny

Finalista

1

Ogólnopolski Konkurs Twórczości
Literackiej "Lipa 2018"

Laureat

1

II LO w Jaśle

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 słaby stan infrastruktury
większości obiektów ochrony zdrowia i brak w powiecie niektórych specjalistycznych poradni np.
Alergologii dla dzieci, Gastroenterologii, Leczenia bólu, Choroby naczyń, Leczenia wad postawy
u dzieci i młodzieży, Psychiatrycznych, brak lekarzy, długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty
oraz brak dostępu do usług stomatologicznych w weekendy i w nocy. W dobie starzejącego się
społeczeństwa potrzebą chwili staje się utworzenie Oddziału Opieki Paliatywnej oraz Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego.
2.1. Szpital
Szpital Specjalistyczny w Jaśle jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisany
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000006743.
Szpital Specjalistyczny w Jaśle jest jedyna placówką udzielającą świadczeń zdrowotnych
w zakresie leczenia szpitalnego na terenie Powiatu Jasielskiego. W roku 2018 leczono 17,9 tys.
pacjentów. W poradniach specjalistycznych udzielono 96,9 tys. porad. Wykonano 539,8 tys. badań
diagnostycznych. W 2018 r. przeprowadzono 3,4 tys. zabiegów operacyjnych.
Szpital Specjalistyczny w Jaśle świadczy usługi w zakresie ratownictwa medycznego w ramach
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Izbą Przyjęć oraz Działu Pomocy Doraźnej. Szpital
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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
Oddział Psychiatryczny
Oddział Geriatryczny
Oddział Diabetologiczny
Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć
Apteka
Blok operacyjny
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
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Leczenia Uzależnień
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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 2018 szpital osiągnął przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 85 393,7 tys.
zł. W roku 2018 utworzono nowy Oddział Diabetologiczny oraz nowe poradnie specjalistyczne.
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
• 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 31.12.2018r. wynosiło 940,80 w przeliczeniu na etaty przeliczeniowe.
Szpital jest więc jednym z największych pracodawców w regionie.
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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 2018 szpital zakończył projekt „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz
Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz
zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” realizowany w ramach R P O Województwa
Podkarpackiego 2014-2020. Efektem jest rozszerzenie powierzchni bloku operacyjnego
o ponad 300 m2, utworzenie nowoczesnej sali nadzoru poznieczuleniowego, modernizacja
dotychczasowych sal operacyjnych z przekształceniem jednej sali na wielodyscyplinarną salę
operacyjną. Poszerzono powierzchnię centralnej sterylizatorni o ponad 200 m2 poprzez
zaadoptowanie nieużywanych powierzchni byłej kotłowni. Dostosowano salę do zabiegów
endoprotezoplastyki. Efektem finalnym tego projektu jest utrzymanie świadczeń zabiegowych
w jasielskim szpitalu, poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego i zwiększenie bezpieczeństwa
zdrowotnego pacjentów. Ponadto utrzymuje pozycję szpitala na II poziomie Podstawowego
Szpitalnego Zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. W ramach projektu zakupiono nowoczesną
aparaturę medyczną w tym: RTG z ramieniem C z płaskim detektorem, zestaw do terapii czaszki,
mikroskop operacyjny, zestaw do chirurgii endoskopowej zatok z torem wizyjnym, zestaw do
radiochirurgii RF, defibrylatory, laparoskopy, aparaty do znieczuleń wraz z respiratorem
i monitoringiem, zestawy diatermii, neuromonitoring, laparoskop operacyjny z torem wizyjnym,
kolumna artroskopii stawów, zestaw do mikrochirurgii krtani, aparat USG do znieczuleń
przewodowych oraz respiratory. Ponadto zakupiono wyposażenie i drobny sprzęt do nowych
przebudowanych pomieszczeń. Szpital na inwestycję pozyskał środki z RPO Województwa
Podkarpackiego w wysokości 9. 865 tys. zł.
Źródła finansowania poniesionych nakładów w roku 2018:
Nakłady: 21.361,8 tys. zł w tym:
Powiat Jasielski: 11.168,6 tys. zł
UE: 9.865,2 tys. zł
Szpital: 327,9 tys. zł
W ramach zadania Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zrealizowano II etap
dostosowania budynku głównego szpitala do przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoczęto I etap
przebudowy Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami.
Przebudowa ma na celu poprawę warunków udzielania świadczeń zdrowotnych i poprawę stanu
sanitarno-epidemiologicznego oddziału co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa pacjentów
i personelu.
Źródła finansowania poniesionych nakładów:
Nakłady: 873,5 tys. zł w tym:
Powiat Jasielski: 761,6 tys. zł
Szpital: 111,9 tys. zł
Szpital w 2018 r. 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.:
ambulans sanitarny, ortopedyczny stół operacyjny, instrumentarium do zabiegów
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laparoskopowych, respiratory do podtrzymania funkcji życiowych, aparaty do wentylacji
wysokoprzepływowej dla intensywnej opieki medycznej, defibrylatory, komplety pomp infuzyjnych,
aparaty do pomiaru rzutu serca, analizator parametrów krytycznych, urządzenie do wspomagania
kompresji klatki piersiowej, automatyczne opaski uciskowe, samochód do transportu, maceratory,
urządzenie do dekompresji, centrale monitorująca wraz z kardiomonitorami, łóżka szpitalne,
komputery oraz programy komputerowe.
Źródła finansowania poniesionych nakładów:
Nakłady: 2.583,7 tys. zł w tym:
Powiat Jasielski: 1.118,5 tys. zł (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 540,0 tys. zł)
Urząd Miasta i Urzędy Gmin: 254,0 tys. zł
Ministerstwo Zdrowia: 47,4 tys. zł
Dar Antoniański: 14,0 tys. zł
Szpital: 1.149,7 tys. zł
2.1.5. Sytuacja finansowa
Szpital Specjalistyczny w Jaśle na 31 grudnia 2018 r. osiągnął stratę w wysokości 2 370 670,63 zł.
Zobowiązania ogółem wyniosły 18 685 396,30 zł, w tym zobowiązania wymagalne 2 731 546,08 zł.
Zobowiązania wymagalne to zobowiązania z tytułu dostaw, usług i zakupu środków trwałych (dane
na dzień 25.03.2019 r.).
2.1.6. Plany rozwojowe
Dla poprawy standardu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej konieczne jest dostosowanie
infrastruktury Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i jego jednostek do obowiązujących przepisów,
poprzez jego modernizację i rozbudowę, co pozwoli na utrzymanie wieloprofilowości świadczeń
zdrowotnych, w tym świadczeń zabiegowych i psychiatrycznych oraz poprawi jakość udzielanych
usług medycznych. Odrębną i zarazem pilną sprawą jest zwiększenie liczby zatrudnionych lekarzy
i tym samym wydłużenie czasu pracy istniejących i uruchomienie nowych poradni, które pozwolą
zabezpieczyć dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu.
Główne potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Jaśle:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zakup rezonansu magnetycznego wraz z przystosowaniem pomieszczeń pod pracownię RM
zakup dwóch cyfrowych aparatów RTG
budowa nowego pawilonu mieszczącego Oddział Psychiatryczny i poradnie specjalistyczne
utworzenie Oddziału Rehabilitacji
uruchomienie nowych specjalistycznych poradni
utworzenie lądowiska dla helikopterów sanitarnych

2.2. Apteki
Wykaz aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego
w 2018 roku z rozkładem ich godzin pracy:

Lp.
1.

Nazwa i adres apteki
Apteka typu „A” „Lubelska 1”
Jasło, ul. Lwowska 9/11

Godziny pracy w 2018 roku
poniedziałek sobota
niedziela
piątek
Apteka czynna całodobowo
(również w święta i inne dni wolne od pracy)
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2.

3.

Apteka prywatna typu „A"
Jasło, ul. Kazimierza Wielkiego
14
Apteka prywatna typu „B”
Jasło, ul. Mickiewicza 5
Apteka prywatna typu „B”
Jasło, ul. Grota Roweckiego 66
Apteka prywatna typu „A”
„Niezapominajka”
Jasło, ul. Rynek 20
Apteka prywatna typu „B”
„Rodzinna II”
Jasło, ul. Mickiewicza 3
Apteka typu „A”
„Cefarm Rzeszów S.A.”
Jasło, ul. Rynek 23
Apteka prywatna typu „A”
Jasło, ul. Staszica 17
Apteka typu „A”
„FARM-Lider s.c.”
Jasło, ul. Jana Pawła II 35

Apteka czynna całodobowo
(również w święta i inne dni wolne od pracy)
7:30 – 20:00

8:00 – 13:00

nieczynna

8:00 – 20:00

8:00 – 14:00

nieczynna

7:00 – 20:00

7:00 – 15:00

nieczynna

7:30 – 19:30

8:00 – 14:-00

nieczynna

7:00 – 19:30

7:30 – 15:00

nieczynna

7:00 – 19:00

8:00 – 14:00

nieczynna

8:00 – 19:00

8:00 – 15:00

10. Apteka typu „A” „Alba”
Jasło, ul. Szkolna 2a

7:00 – 22:00

7:00 – 21:00

11. Apteka typu „A”
„Cefarm Rzeszów S.A.”
Jasło, ul. Baczyńskiego 15
12. Apteka prywatna typu „B"
Jasło, ul. 3 Maja 101
13. Apteka prywatna typu
„Rodzinna”
Jasło, ul. 3 Maja 13
14. Apteka prywatna typu „B"
Jasło, ul. Szopena 36
15. Apteka prywatna typu
„ATARAX”
Jasło, ul. Baczyńskiego 20

7:30 – 20:00

7:30 – 15:00

11:00 – 17:00
(niedziela nie
handlowanieczynna)
9:00 – 20:00
(również w
święta i inne
dni wolne od
pracy)
nieczynna

8:00 – 18:00

8:00 – 14:00

nieczynna

7:30 – 19:30

8:00 – 14:00

nieczynna

7:15 – 16:00

nieczynne

nieczynna

8:30 – 19:30

8:30 – 19:30

7:00 – 20:00

8:00 – 14:00

9:00 – 14:00
(niedziela nie
handlowanieczynna)
8:00 – 14:00

7:30 – 19:00

8:00 – 14:00

nieczynna

7:30 – 19:30

8:30 – 12:30

nieczynna

4.
5.

6.

7.

8.
9.

16. Apteka prywatna typu „A"
Jasło, ul. Kołłątaja 18
17. Apteka typu „A"
Jasło, Plac Żwirki i Wigury 10
18. Apteka prywatna „ELIXIR”
Jasło, ul. Staszica 22

„A"

„B"
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19. Apteka typu „A" „Centrum”
Jasło, ul. Kościuszki 37A
20. Apteka „Rafineryjna”
Jasło, ul. Rafineryjna 3b
21. Apteka typu „A” „Alba III”
Jasło, ul. Szkolna 36a
22. Apteka prywatna „Alba Bis”
Jasło, ul. Mickiewicza 108
23. Apteka prywatna „SŁONECZNA”
Jasło, ul. Kościuszki 21
24. Apteka prywatna
Kołaczyce,
ul. Burmistrza Wiejowskiego 18
25. Apteka prywatna
Kołaczyce, ul. Mickiewicza 11
26. Apteka prywatna typu „A”
Kołaczyce, ul. Rynek 14
27. Apteka prywatna „Rynek”
Kołaczyce, ul. Rynek 8
28. Apteka prywatna typu „A”
Nowy Żmigród, ul. Basztowa 4
29. Punkt apteczny
Nowy Żmigród, ul. Rynek 2
30. Punkt apteczny
Nienaszów 45 (gm. Nowy
Żmigród)
31. Apteka prywatna typu „B”
Dębowiec 82
32. Apteka prywatna
Dębowiec 645
33. Apteka prywatna typu „A”
Osiek Jasielski 103

34. Apteka prywatna typu „A”
Skołyszyn 462
35. Punkt apteczny
Święcany (Dom Ludowy)
(gm. Skołyszyn)
36. Apteka prywatna
Skołyszyn 15
37. Punkt apteczny
Harklowa 360 (gm. Skołyszyn)

7:00 – 22:00

7:00 – 15:00

nieczynna

8:00 – 20:00

8:00 – 15:00

9:00 – 15:00

7:00 – 22:00

7:00 – 21:00

nieczynna

7:00 – 21:00

7:00 – 21:00

nieczynna

7:00 – 21:00

8:00 – 15:00

nieczynna

8:00 – 18:00

8:00 – 12:00

nieczynne

7:30 – 18:00

8:00 – 14:00

nieczynna

8:00 – 18:00

8:00 – 13:00

nieczynna

8:00 – 19:00

8:00 – 15:00

nieczynna

7:30 – 19:00

8:00 – 15:00

nieczynna

7:30 – 16:00

8:00 – 15:00

12:00 – 14:00

8:00 – 16:00

8:00 – 12:00

nieczynna

7:30 – 18:00

8:00 – 13:00

nieczynna

7:30 – 18:00

8:00 – 13:00

nieczynna

pon., śr.-pt.
8:00 – 15:30
wt. 9:00 –
17:00
8:00 – 18:00

nieczynna

nieczynna

nieczynna

nieczynna

pon. 12:00 –
18:00
wt.-pt. 8:00 –
14:00
8:00 – 19:00

8:00 – 12:00

nieczynna

8:00 – 14:00

nieczynna

pon. 8:30 –
17:30
wt. 8:00 -12:00
śr. 8:00 –
14:30

nieczynna

nieczynna
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38. Apteka prywatna typu „B”
Tarnowiec 256

39. Apteka prywatna typu „B”
Brzyska 397
40. Punkt apteczny
Krempna 32

41. Apteka prywatna
Osobnica 1106a (gm. Jasło)
42. Apteka „Remedium”
Jasło, ul. Rafineryjna 1A
43. Apteka „Żmigrodzka”
Nowy Żmigród, ul. Basztowa 24

czw. 8:00 –
14:30 pt. 11:00
– 18:00
pon.-czw.
8:00 – 16:00
pt. 9:00 –
17:00
8:45 – 17:30

8:00 – 12:00

nieczynna

9:00 – 13:00

nieczynna

pon.-wt., czw.pt.
8:00 – 15:00
śr. 11:00 –
18:00
8:00 – 18:00

nieczynna

nieczynna

9:00 – 13:00

nieczynna

8:00 – 18.00

8.00 – 12.00

nieczynna

8:00 – 20:00

8:00 – 16:00

nieczynna

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 w powiecie następujące
placówki i instytucje:
- Dom Pomocy Społecznej w Foluszu
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Warsztaty 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 2018 Dom zapewniał
całodobową opiekę oraz niezbędne potrzeby bytowe i społeczne 278 mieszkańcom.
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Kadra domu liczyła 177 osób (w tym 17 osób na zastępstwo), które posiadały odpowiednie
predyspozycje i kwalifikacje zawodowe. Pracownicy systematycznie podnosili swoje kwalifikacje
poprzez uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, tematycznych, udział w konferencjach
naukowych.
W 2018 roku zorganizowano 4 szkolenia wewnętrzne, natomiast w 13 szkoleniach prowadzonych
w ośrodkach szkoleniowych i Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych uczestniczyło 31 osób.
Dom Pomocy Społecznej w Foluszu w 2018 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 DPS w Foluszu prowadzone
były zajęcia terapeutyczne, w których uczestniczyło 39 mieszkańców, zajęcia z psychologiem – 5
mieszkańców oraz zajęcia ruchowe – 16 osób.
W roku 2018 mieszkańcy Domu uczestniczyli łącznie w 42 imprezach organizowanych przez Dom,
przy współudziale lub na zaproszenie. Były to imprezy integracyjne o charakterze kulturalnym,
sportowym, rekreacyjnym i religijnym, Koszt spotkań integracyjnych, spotkań poza Domem, imprez
sportowych, kulturalnych, religijnych, wycieczek, wynosił –15.617,40 zł.
W 2018 roku odpłatność za zakup materiałów medycznych niezbędnych do codziennej pielęgnacji
chorych mieszkańców Domu wyniosła 25.018,10 zł. Na zakup leków dla 278 mieszkańców
wydatkowano kwotę 196.340,78 zł, natomiast odpłatność za środki pomocnicze i ortopedyczne
(pieluchomajtki, majtki chłonne, wkłady anatomiczne, wkładki uszne, soczewki okularowe
korekcyjne, materace przeciwodleżynowe, ortezy, balkoniki, wózki inwalidzkie) wyniosła 21.437,04
zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pralnicę (24 kg) za kwotę 42.176,70 zł oraz
samochód Opel Vivaro za kwotę 120.850,00 zł w tym: 50.850,00 zł środki własne, środki PFRON –
70.000,00 zł.
W celu podniesienia standardu usług, mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców Domu,
sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami wykonywane były remonty i zakupy zarówno ze
środków własnych, jak i z dodatkowych środków otrzymanych na działalność bieżącą Domu.
W roku 2018, w ramach doposażenia, czy wymiany zniszczonych sprzętów, zakupiono:
− 200 kompletów pościeli (poszwa, poszewka, prześcieradło)
− 5 szt. poduszek, 88 szt. krzeseł
− 10 stołów drewnianych
− 15 szafek nocnych
− telewizor do świetlicy
− stół do tenisa,
− organy
− pralkę automatyczną (6 kg)
na łączną kwotę – 42.235,99 zł
Ponadto doposażono dyżurki pielęgniarskie w ciśnieniomierze szt. 7, ssaki elektryczne – szt. 4,
koncentrator tlenu, meble biurowe i medyczne na kwotę – 21.187,64 zł.
Na bieżąco wykonywane były remonty, m. in;
− malowanie pomieszczeń mieszkańców
− wykonanie podjazdu dla wózków przy pralni za kwotę 8.980,18 zł.
− wymiana grzejników w pokojach mieszkańców w ilości 243 na kwotę 84.500,00 zł.
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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 niepełnosprawnością intelektualną (typ B). Od stycznia do grudnia 2018 r. ze wsparcia
w Środowiskowym Domu Samopomocy skorzystało 51 osób tj. 35 mężczyzn i 16 kobiet
wykazujących w/w niepełnosprawności. Największą grupę osób stanowiły osoby do 40 roku życia.
W 2018 roku do ośrodka wsparcia zostało wydanych 24 decyzji kierujących.
Budynek ŚDS pozbawiony jest barier architektonicznych, salę integracji społecznej, szatnię, część
administracyjną i socjalną, łazienki, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Kadra placówki w 2018 roku zatrudniona na podstawie umowy o pracę liczyła 12 osób, z czego
w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 10 osób, natomiast w niepełnym 2 osoby.
W przeliczeniu na etaty było to 10,75 etatu. 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.
W roku 2018 w celu zwiększenia standardu usług z posiadanych środków wykonano dodatkowo
bieżące remonty tj. malowanie pomieszczeń, łazienek, malowanie drzwi garażowych. Ponadto
przeprowadzono gruntowny remont schodów wejściowych do budynku, zakładając stopnie i podest
z antypoślizgowego granitu. Założono barierkę i poręcze na schodach wejściowych.
Wyremontowano wyjście prowadzące z kuchni do ogrodu (z tyłu budynku), które było strome,
a przystosowano na rzecz łagodnego zejścia i podjazdu dla osób poruszających się na wózkach.
Wyremontowano odbojówki wokół budynku. Zasadzono drzewka i krzewy ozdobne, wyłożono
kamieniem ozdobnym, co znacznie poprawiło wizerunek i estetykę budynku.
Na działce przylegającej do Środowiskowego Domu Samopomocy, w 2018 roku zamontowano
siedem urządzeń służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zakupiono kosiarkę
traktorową do koszenia trawy wraz z funkcją odśnieżania (traktorek). Doposażono pracownie
w następujący sprzęt: krzesła, komplety wypoczynkowe, sprzęt rehabilitacyjny, dywan sensoryczny,
gry dydaktyczne, książki. Pracownię kulinarną doposażono w piec konwekcyjno - parowy, zakupiono
dodatkowy, nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego. Zakupiono nowoczesne stoły i krzesła
ogrodowe.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w 2018 roku realizował zadania zgodnie
z celami i zadaniami wyznaczonymi planem pracy, w tym działania terapeutyczne i pomocowe:
− w zakresie kształtowania umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu
− w zakresie kształtowania umiejętności społecznych
− w zakresie kształtowania umiejętności spędzania czasu wolnego
− w zakresie poradnictwa psychologicznego
− w zakresie 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 tj. autobus 23-osobowy 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 po byłym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie.
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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.
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 2018 roku z zajęć w Warsztacie korzystało 55 uczestników. W Warsztatach zatrudnionych jest
11 terapeutów zajęciowych, którzy prowadzą terapię podopiecznych w 11 pracowniach
tematycznych. Jest to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka pobytu dziennego,
stwarzająca osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem umysłowym uniemożliwiającym im
podjęcie 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, 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 jest aktualne
orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wpis w orzeczeniu
o wymaganym uczestnictwie w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Orzeczenie takie wraz z kwalifikacją
do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności. Uczestnictwo w Warsztacie jest bezpłatne.
W roku 2018 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 2018 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 2018 r. zatrudniała 16 osób
z tego:
− pracownicy administracyjni 3 osoby – 2,5 etatu
− pracownicy obsługi 5 osób – 4,5 etatu
− wychowawcy 8 osób – 7,75 etatu, w tym 1 etat pedagoga
W placówce w ciągu roku przebywało średnio 22 wychowanków.
Wychowankowie brali udział m.in.:
– w konkursie kolęd w Jarosławiu
– w zawodach pływackich w Sanoku
– w konkursie w warcaby w Skopaniu
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Dodatkowo w miesiącu styczniu 2018 roku uczestniczyli w dorocznym balu zorganizowanym przez
Nowy Styl w Krośnie, a w miesiącu sierpniu 2018 roku przebywali 2 tygodnie na wakacjach w Woli
Michowej.
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.
Działania PZ ds. ON w 2018 roku:
1) Wydane orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia – 384 z tego:
a) wydane orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności – 4
b) wydanie orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 60
c) wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 320
2) Wydane orzeczenia dla osób po 16 roku życia – 2637 z tego:
a) wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 19
b) wydane orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 11
c) wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności – 2607
3) Liczba wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 1054
4) Liczba wydanych kart parkingowych – 582
3.6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w 2018 roku realizowało zadania z zakresu:
- rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- pomocy społecznej
3.6.1. Zadania zakresu rehabilitacji społecznej:
1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych - przyznano dofinansowanie 84 osobom (46 ON + 38 opiekunów)
w łącznej kwocie 94.623 zł
2) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - przyznano
dofinansowanie dla 4 Wnioskodawców (organizacji pozarządowych)
w łącznej kwocie 15.057,00 zł
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów – przyznano dofinansowanie 428 ON w łącznej kwocie
392.431,00 zł
4) Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej – przyznano dofinansowanie
w łącznej kwocie 798.247,00 zł
5) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych –
zrealizowano 69 umów w łącznej kwocie 158.063,00 zł
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6) Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
– w ramach przedmiotowego zadania nie wpłynął żaden wniosek.
Dodatkowo ze środków PFRON w 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
realizowało pilotażowy programu „Aktywny: Samorząd”. Na realizacje programu wydatkowano
kwotę 578.999,67 PLN, z czego:
1) w ramach Modułu I dofinansowanie otrzymało 59 beneficjentów na łączną kwotę
214.626,57 zł, w tym:
− dofinansowanie zakupu i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu otrzymało 2
osoby na kwotę 10.200,00 zł,
− dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B otrzymały 3 osoby
na kwotę 3.681,50 zł,
− dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
otrzymało 35 osób na kwotę 154.229,50 zł,
− dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania - 0 zł,
− dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka
o napędzie elektrycznym, otrzymała 1 osoba na kwotę 3.000,00 zł,
− dofinansowanie do zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, otrzymała
1 osoba na kwotę 20.000,00 zł, + 95,28 zł – koszty dojazdu do eksperta PFRON – pierwsza
wizyta
− dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie
jakości), otrzymała 1 osoba na kwotę 6.000,00 zł + 138,91 zł koszty dojazdu do eksperta
PFRON – pierwsza wizyta
− dofinansowanie lub refundację kosztów opieki nad osobą zależną, otrzymało 16 osób na
łączną kwotę 17.281,38 zł.
2) w ramach Modułu II zrealizowano 162 umowy na łączną kwotę 364.373,10 zł.
3.6.2. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
W roku 2018 opracowano i przyjęto do realizacji 3-letni powiatowy program rozwoju pieczy
zastępczej na lata 2018 - 2020, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych
zawodowych.
Ponadto:
• podejmowano działania promujące rodzinną pieczę zastępczą. W ramach tego zadania
prowadzono akcję promującą rodzicielstwo zastępcze poprzez
zredagowanie i rozpropagowanie ulotek pn.: „Zostań rodziną zastępczą”. Ulotki przekazano do
instytucji oświatowych, placówek medycznych, ośrodków pomocy społecznej,
• zatrudniano 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy mieli pod opieką łącznie 56
rodzin zastępczych,
• prowadzono kwalifikacje kandydatów na rodziców zastępczych, kierowano na szkolenia,
• prowadzono rejestr osób zakwalifikowanych oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej
zawodowej i niezawodowej,
• zapewniono instytucjonalną pieczę zastępczą w ramach działalności placówki opiekuńczowychowawczych na terenie powiatu jasielskiego – Domu Dziecka w Wolicy,
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• opiniowano kandydatów na rodziny zastępcze dla potrzeb sądu,
• organizowano dla rodzin zastępczych grup wsparcia w celu integracji środowiska rodzinnej
pieczy zastępczej,
• organizowano specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla rodzin
zastępczych,
• zabezpieczano środki na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
oraz innych świadczeń fakultatywnych przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej,
• udzielano wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej.
W wyniku realizacji ustawowych zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Jaśle w roku 2018 objęło wsparciem i pomocą 70 rodzin zastępczych oraz będących pod ich opieką
124 wychowanków, w tym 20 po ukończeniu 18 r.ż., z tego:
a) 37 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 47 wychowanków,
w tym 8 po ukończeniu 18 r.ż.
b) 25 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 39 wychowanków, w tym 5 po
ukończeniu 18 r.ż.
c) 4 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywało 18 wychowanków, w tym 5 po
ukończeniu 18 r.ż.
d) 3 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, w których przebywało 9 dzieci, w tym 2 po
ukończeniu 18 r.ż.
e) 1 rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywało
w różnych okresach łącznie 11 dzieci.
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. Program miał na celu:
− promowanie modelu rodziny wielodzietnej
− promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej
− umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej
− zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Ponadto realizowano projekt konkursowy pn. „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie
jasielskim”, w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt
był realizowany od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. skierowany był do rodzin zastępczych i ich
wychowanków, obejmował realizację następujących działań:
1. Grupy wsparcia wraz z poradnictwem specjalistycznym (zatrudnienie specjalistów:
psychoterapeuta, seksuolog i psychiatra dziecięcy do cyklicznych wykładów i poradnictwa
w ramach grup wsparcia).
2. Poprawa dostępu do działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej poprzez finansowanie
zatrudnienia nowych koordynatorów. W ramach tego zadania nastąpiło zatrudnienie 3
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy objęli wsparciem rodziny zastępcze,
podopiecznych PCPR w Jaśle. Każdy z koordynatorów pracował z 15 rodzinami zastępczymi.
3. Zorganizowanie 10 - dniowego turnusu terapeutyczno-integracyjnego dla rodzin zastępczych
zawodowych ich dzieci i wychowanków pieczy zastępczej wraz ze wsparciem rodzin w roku 2017
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oraz 3 – dniowego wyjazdu terapeutyczno-integracyjny dla dzieci i rodzin zastępczych
niezawodowych i spokrewnionych, w których wychowują się dzieci z trudnościami edukacyjnymi
lub zaburzeniami zachowania. W ramach projektu objęto wsparciem 194 osoby. Były to rodziny
zastępcze, ich dzieci biologiczne oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu
jasielskiego.
Całkowita wartość projektu w latach 2017-2018 wyniosła: 480.326,30 zł
w tym kwota dofinansowania: 448.991,26 zł
Kwota wkładu własnego: 31.335,04 zł.
3.6.3. Zadania z zakresu pomocy społecznej
Kolejnym obszarem działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w 2018 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
pozostającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle specjalistycznej
pomocy udzielił 107 osobom znajdującym się w kryzysach. Liczba przeprowadzonych konsultacji
indywidualnych w formie poradnictwa lub oddziaływań terapeutycznych wyniosła 483.
Z poradnictwa prawnego skorzystało 43 osoby.
3.7. Organizacje pozarządowe
W powiecie jasielskim zarejestrowanych jest kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, których łączy
wspólny cel – uczynienie czegoś pożytecznego dla lokalnej społeczności, bez osiągania zysku. Obok
sektora publicznego i sektora przedsiębiorstw nazywane są „trzecim” sektorem. Powstają
z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób) i prowadzą działalność w interesie publicznym. To
podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej
i samorządowej). Tymi organizacjami są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, np. stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich.
3.7.1. Stowarzyszenia
Stowarzyszenia prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r 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
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i postanowieniami statutu.
Ewidencja Stowarzyszeń zarejestrowanych w Powiecie Jasielskim
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Stowarzyszenie Kupców "Bazar" w Jaśle
Podgórzański Związek Pszczelarzy w Jaśle
Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle
Jasielskie Stowarzyszenie Jeździeckie w Jaśle
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle
Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu w Nowym Żmigrodzie
Stowarzyszenie Radio Południe w Łaskach
Stowarzyszenie Forum Jasielskie
Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Stowarzyszenie Promocji Kultury Ekologicznej "Klaus" w Jaśle
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA - Region Jasło
Przymierze Samorządowe Prawicy
Stowarzyszenie "Praworządność i Ekologia"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Publicznego Gimnazjum w Dębowcu
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myscowa
Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne "Wrzos"
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Julia Mroczka" w Łysej Górze
Stowarzyszenie "Radzę Sobie" na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom,
Młodzieży i Dorosłym w Jaśle
Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Łemków "Terka"
w Świątkowej Wielkiej
Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy
Jasielska Kongregacja Kupiecka w Jaśle
Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Arka" w Jaśle
Jasielski Klub Nurkowy "Submarin" w Jaśle
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Osiek Jasielski
Stowarzyszenie Prawników "Temida" w Jaśle
Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc
Klub Sportowy "SPEED"
Klub Sportowy "Nowy Dwór" Makowiska
Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolicy im. Edwarda Wojtunia
Towarzystwo Miłośników Krempnej i Okolicy
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Ruchowo "Daria" w Skołyszynie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"
Jasielska Federacja Regionalnych Towarzystw Kultury w Jaśle
Międzyszkolny Klub Sportowy "Jasiołka Hankówka - Brzyszczki"
Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Ziemnego w Jaśle
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bieździedzkiej
Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych "Młode Miasto"
"Aktywna Młodzież Podkarpacia"
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle
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Stowarzyszenie Animatorów Kultury "Kolejarz" w Jaśle
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego
Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konika Polskiego w Łaskach
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi Brzezowa w Brzezowej
Jasielskie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przygranicznych w Grabiu
"Liwoczanka" Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska w Brzyskac
Stowarzyszenie "Tęcza" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze "Ikar" im. Leszka Preisnera w Jaśle
Stowarzyszenie Maraton-Coś Więcej Niż Klub w Tarnowcu
Stowarzyszenie "Razem w przyszłość" w Nienaszowie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Brzezówce
Młodzieżowe Stowarzyszenie "Solideo" w Lipnicy Górnej
Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy
"Stowarzyszenie Sympatyków-Czarni 1910"
Stowarzyszenie wspierające kształcenie ustawiczne "Progres" w Jaśle
Stowarzyszenie Gminy Chór "Zorza"
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych im. Władysława Świstaka "Kultini" w Majscowej
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Warzyce
Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Zespołu nr 4 w Jaśle
Stowarzyszenie Klub Szachowy MDK w Jaśle
Stowarzyszenie Edukacyjno Regionalne "Nasza Szkoła"
Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jaśle
Stowarzyszenie Subregion Magurski -Szansa na rozwój
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Błażkowa
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Jasła i Regionu Jasielskiego Nasz Dom w Jaśle
Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol"
Gminny Ludowy Klub Sportowy "Beskid" w Nowym Żmigrodzie
Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Osobnica
Ludowy Klub Sportowy "Jasiołka"
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego
Ludowy Klub Sportowy "Wisłoka" Niegłowice
Ludowy Klub Sportowy EKO-INVEST "HURAGAN" Zarzecze
Miejski Klub Sportowy "Ostoja" Kołaczyce
Parafialny Klub Sportowy "Bartek" w Dębowcu
Ludowy Klub Sportowy "TEMPO" Nienaszów
Ludowy Klub Sportowy CZARDASZ Osiek Jasielski
Ludowy Klub Sportowy "BRZEZÓWKA" w Brzezówce
Stowarzyszenie św. Antoniego w Jaśle
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Dębowiec
Stowarzyszenie Koło Gospodyń wiejskich SOWINIANKI
Stowarzyszenie KOPERNIK w Nowym Żmigrodzie
Stowarzyszenie Miłośników Ogródków Działkowych w Jaśle
Liwockie Stowarzyszenie Jeździeckie Stanica Liwocz w Brzyskach
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy
Stowarzyszenie Młodych Aktywnych Kobiet Smak w Roztokach
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Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Kąty "Pokolenie" w Kątach
Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Południowo Wschodni
Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych EKO Wisłoka
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych AKACJA w Osieku Jasielskim
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Porozumienie Dla Jasła i Powiatu Jasielskiego"
w Jaśle
Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca
Stowarzyszenie Kosynierów Parafii Cieklin w Cieklinie
Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Lipnica w Lipnicy Dolnej
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno-Oświatowe "Omnibus" w Jaśle
Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne Razem w Krajowicach
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik w Nowym Gliniku
Stowarzyszenie Unia Szkół w Gliniku Polskim
Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne Nasza Szkoła - Wspólne Dobro w Sowinie
Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne Wspólna Szkoła - Wspólna Sprawa w
Sieklówce
Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Lublicy
Stowarzyszenie Lepsze Dziś w Jaśle
Stowarzyszenie "Moja Szkoła" w Łubienku
Jasielskie Stowarzyszenie "Consensus" w Jaśle
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród w Nowym Żmigrodzie
Stowarzyszenie "Razem Zmieniajmy Jasło" w Jaśle
Stowarzyszenie Wspinaczkowe Klama w Jaśle
Stowarzyszenie ZS Technicznych w Jaśle
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Jaślanie" w Jaśle
Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe w Jaśle
Stowarzyszenie Przysieki Nasz Dom w Przysiekach
Stowarzyszenie Parafii Szebnie "Dziedzictwo" w Szebniach
Stowarzyszenie Gradatim w Jaśle
Podkarpackie Stowarzyszenie Rekreacji i Turystyki "Aktywni Razem" w Kołaczycach
Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła" w Niegłowicach
Uczniowski Klub Sportowy "MOSIR" Jasło
Stowarzyszenie "Gmina Chrześcijańska" im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Tarnowiec
Jasielski Klub Sportowy "Czarni 1910" Jasło
Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Sportów Walki- Judo Jasło"
Międzyszkolny Klub Narciarski w Jaśle
Miejski Klub Sportowy "MOSIR" w Jaśle
Gminny Ludowy Klub Sportowy "Sokół" w Zimnej Wodzie
Gminny Ludowy Klub Sportowy "Nieplanka" Niepla
Góra-Liwocz-Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Brzyskach
Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Bieździedza
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Folusz w Foluszu
Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy
Stowarzyszenie Romów Bahtałe Roma w Jaśle
Stowarzyszenie Klubu Działalności Podwodnej Meduza w Jaśle
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Stowarzyszenie Solidarni w Jaśle
Stowarzyszenie Przyjaciół Opacia w Opaciu
Stowarzyszenie Szkoła Przyszłości w Lipnicy Dolnej
Stowarzyszenie Przyjaciół "Czwórki" w Jaśle
Stowarzyszenie Parne Roma w Jaśle
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gorajowice
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrówka
Polska Organizacja Karate Kyokushin Ikok Sosai w Jaśle
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"
Stowarzyszenie Kultury Ludowej w Trzcinicy
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno-Oświatowe Kalokagatia w Jaśle
Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych Magneto
Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych w Kołaczycach
Stowarzyszenie Podróżników Za Horyzont w Jaśle
Stowarzyszenie Kosynierów z Bieździedzy
Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy Vinum Pro Cultura w Jaśle
Stowarzyszenie Młodzi Dla Gminy w Dębowcu
Samorządowe Jasło
Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Jaśle
Stowarzyszenie Chór Soli Deo w Jaśle
Stowarzyszenie Galicja w Tarnowcu
Stowarzyszenie Nowa Wolica w Wolicy
Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego w Brzyściu
Stowarzyszenie Ogródków Działkowych "Za Koleją" w Jaśle
Jasielskie Towarzystwo Oświatowe w Jaśle
Uczniowski Klub Sportowy w Dębowcu
Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych Bratek w Jaśle
Stowarzyszenie Ogrodowe Słoneczko w Jaśle
Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Jaśle
Stowarzyszenie Karpacki Klaster Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle
Stowarzyszenie Ogrodu Hutnik w Jaśle
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Jaśle
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Powiatu Jasielskiego w Jaśle
Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Łukasiewicza w Jaśle
Stowarzyszenie Oświatowe Razem w Szkole w Łajscach
Stowarzyszenie Ogrodowe Nasz Ogródek w Jaśle
Stowarzyszenie Razem dla Naszej Szkoły w Czeluśnicy
Stowarzyszenie Oświatowe Kraina Wiedzy w Umieszczu
Automobilklub Jasielski w Jaśle
Stowarzyszenie Twój Potencjał w Jaśle
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Adsum w Jaśle
Stowarzyszenie "Trzcinica Razem" w Trzcinicy
Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Gminy Krempna w Myscowej
Stowarzyszenie "Nasza Harklowa" w Harklowej
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177. Stowarzyszenie "Nasza Jabłonica" w Jabłonicy
178. Stowarzyszenie Nordic Walking NW-Team Jasło
179. Szwadron Podkarpacie w Barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego
w Jaśle
180. Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej w Potakówce
181. Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Brave Dogs Polska Chapter Jasło w Jaśle
182. Jasielski Klub Sportów Walki w Jaśle
183. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle
184. Stowarzyszenie Śpiewacze "Missionis 1050"
185. Stowarzyszenie Sympatyków Reprezentacji Polski w Piłce Siatkowej
186. Jasielskie Stowarzyszenie Rękodzielników w Jaśle
187. Święcańskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury Wiejskiej "Aktywator"
w Święcanach
188. Stowarzyszenie Aktywni... Jasło przy II LO w Jaśle
189. Stowarzyszenie Budowy Pomnika Chrystusa Króla w Jaśle
190. Stowarzyszenie Turnieje Sportowe w Jaśle
191. Stowarzyszenie Warsztat w Jaśle
192. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Nawsianki" w Nawsiu Kołaczyckim
193. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych życie bez barier
194. Fundacja im. Stanisława Barabasza w Jaśle
195. Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 213 w Jaśle
196. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Cieklińskiej im. ks. Józefa Przybylskiego
w Cieklinie
3.7.2. Fundacje
Ewidencja Fundacji zarejestrowanych w Powiecie Jasielskim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fundacja Rozwoju Ośrodka Akademickiego Ziemi Jasielskiej w Jaśle
Fundacja im. Stefanii Woytowicz w Jaśle
Fundacja „X7” w Jaśle
Fundacja Sercem Budujemy Przyszłość w Jaśle
Fundacja im. Janusza Korczaka w Jaśle
Fundacja Wspierania Polskiej Astronautyki Pociąg do Gwiazd w Lipnicy Górnej
Fundacja Świat Pieniądza w Jaśle
Fundacja Dziedzictwa i Kultury Karpat w Jaśle
Fundacja Wyrównane Szanse w Jaśle
Fundacja wpierania Bioróżnorodności „Horb” w Polanach
Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa „Galicja Vitis” w Jaśle
Fundacja aktywności w Lipnicy Dolnej
Fundacja MONMONDE w Dębowcu
Fundacja „Zielona Arka” w Siedliskach Żmigrodzkich
Fundacja Projekt Spontan w Jaśle
Fundacja Mimofon Art w Cieklinie
Fundacja na rzecz Dzieci, Młodzieży, Dorosłych Niepełnosprawnych, Autystycznych
z Innymi Zaburzeniami Rozwoju oraz Ich Rodzin „Latawiec’” w Wolicy
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18 Fundacja „Aktywna Galicja” w Jaśle
19 Fundacja Ha Long w Jaśle
20 Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnej „Carpe Diem” w Sowinie
3.7.3. Ochotnicze Straże Pożarne

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Czekaju

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach Dębowieckich

3

Ochotnicza Straż Pożarna w Duląbce

4

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobryni

5

Ochotnicza Straż Pożarna w Lublicy

6

Ochotnicza Straż Pożarna w Sieklówce

7

Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnej Wodzie

8

Ochotnicza Straż Pożarna w Załężu

9

Ochotnicza Straż Pożarna w Hankówce

10 Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach
11 Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe
12 Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie
13 Ochotnicza Straż Pożarna w Błażkowej
14 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzyskach
15 Ochotnicza Straż Pożarna w Skalniku
16 Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach Żmigrodzkich
17 Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach Sławęcińskich
18 Ochotnicza Straż Pożarna w Łubienku
19 Ochotnicza Straż Pożarna w Pustej Woli
20 Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstówce
21 Ochotnicza Straż Pożarna w Niepli
22 Ochotnicza Straż Pożarna w Szebniach
23 Ochotnicza Straż Pożarna w Osobnicy
24 Ochotnicza Straż Pożarna w Czeluśnicy
25 Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy Górnej
26 Ochotnicza Straż Pożarna w Siepietnicy
27 Ochotnicza Straż Pożarna w Przysiekach
28 Ochotnicza Straż Pożarna w Święcanach
29 Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie
30 Ochotnicza Straż Pożarna w Skołyszynie
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31 Ochotnicza Straż Pożarna w Sowinie
32 Ochotnicza Straż Pożarna w Bieździedzy
33 Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu
34 Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Dębowieckiej
35 Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczycach
36 Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy
37 Ochotnicza Straż Pożarna w Mytarce
38 Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach
39 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Żmigrodzie
40 Ochotnicza Straż Pożarna w Tokach
41 Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze
42 Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Żmigrodzie
43 Ochotnicza Straż Pożarna w Makowiskach
44 Ochotnicza Straż Pożarna w Łężynach
45 Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach
46 Ochotnicza Straż Pożarna w Desznicy
47 Ochotnicza Straż Pożarna w Grabaninie
48 Ochotnicza Straż Pożarna w Nienaszowie
49 Ochotnicza Straż Pożarna w Mytarzy
50 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezowej
51 Ochotnicza Straż Pożarna w Gorajowicach
52 Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonicy
53 Ochotnicza Straż Pożarna w Sądkowej
54 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Gliniku
55 Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Cieklińskiej
56 Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowej
57 Ochotnicza Straż Pożarna w Świątkowej Wielkiej
58 Ochotnicza Straż Pożarna w Potakówce
59 Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucowej
60 Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniku Polskim
61 Ochotnicza Straż Pożarna w Wrocance
62 Ochotnicza Straż Pożarna w Bączalu Dolnym
63 Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnie Szlacheckim
64 Ochotnicza Straż Pożarna w Harklowej
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65 Ochotnicza Straż Pożarna w Bierówce
66 Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadce Osieckiej
67 Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy
68 Ochotnicza Straż Pożarna w Mrukowej
69 Ochotnicza Straż Pożarna w Opaciu
70 Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce
71 Ochotnicza Straż Pożarna w Świerchowej
72 Ochotnicza Straż Pożarna w Majscowej
73 Ochotnicza Straż Pożarna w Myscowej
74 Ochotnicza Straż Pożarna w Łajscach
75 Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy Dolnej
76 Ochotnicza Straż Pożarna w Polanach
77 Ochotnicza Straż Pożarna w Krempnej
78 Ochotnicza Straż Pożarna w Łaskach
79 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezówce
80 Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowcu
81 Ochotnicza Straż Pożarna w Umieszczu
82 Ochotnicza Straż Pożarna w Warzycach
83 Ochotnicza Straż Pożarna w Pielgrzymce
84 Ochotnicza Straż Pożarna w Dzielcu
85 Ochotnicza Straż Pożarna w Samoklęskach
86 Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku Jasielskim
87 Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowcu
88 Ochotnicza Straż Pożarna w Nawsiu Kołaczyckim
89 Ochotnicza Straż Pożarna w Cieklinie
90 Ochotnicza Straż Pożarna w Bączalu Górnym
91 Ochotnicza Straż Pożarna w Bieździadce - Góry
92 Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiu
93 Ochotnicza Straż Pożarna w Bieździadce
94 Ochotnicza Straż Pożarna w Żółkowie
95 Ochotnicza Straż Pożarna w Niegłowicach
96 Ochotnicza Straż Pożarna w Foluszu
97 Ochotnicza Straż Pożarna Jasło-Brzyszczki
98 Ochotnicza Straż Pożarna w Pustej Woli
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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).
W 2018 r. na terenie powiatu jasielskiego funkcjonowało pięć Punktów, w których udzielana była
Nieodpłatna Pomoc Prawna. Trzy z pośród 5-punktów prowadzone były przez organizację
pozarządową - Fundację Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKION” z siedzibą
w Rzeszowie, natomiast w 2-punktach Nieodpłatną Pomoc Prawną świadczyli adwokaci i radcy
prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Rzeszowie.
Wykaz Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej funkcjonujących w Powiecie Jasielskim w 2018 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 ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 9:45 do 14:00
W punkcie porad prawnych udzielali adwokaci wskazani przez OIA 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 ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 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 ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7:15 do 11:30.
W punkcie porad prawnych udzielali prawnicy wskazani przez w/w organizację pozarządową.
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 ustawowo wolnych od pracy),
w godzinach od 8:00 do 12:15. W punkcie porad prawnych udzielali prawnicy wskazani przez w/w
organizację pozarządową.
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 ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00
W punkcie porad prawnych udzielali prawnicy wskazani przez w/w organizację pozarządową.
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,
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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:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania
mediacyjnego
2) 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.
4. Aktywizacja lokalnego rynku pracy
4.1. Powiatowy Urząd Pracy – informacja o rynku pracy powiatu jasielskiego
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Jaśle wynosiła 5.748 osób, z czego 609 osób uprawnionych było do pobierania
zasiłku. Stopa bezrobocia na terenie powiatu jasielskiego na koniec grudnia 2017 roku wynosiła 10,9
%, w województwie podkarpackim 9,7 %, a w Polsce 6,6 %.
Natomiast w dniu 31 grudnia 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle zarejestrowanych
było 5.179 bezrobotnych, z czego 758 z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia na terenie powiatu
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jasielskiego na koniec roku 2018 wynosiła 9,9 %, w województwie podkarpackim – 8,8 %, a w Polsce
– 5,8 %.
Porównując powyższe dane należy stwierdzić zmniejszenie liczby bezrobotnych o 569 osób oraz
spadek stopy bezrobocia o 1 %.
Wśród 21 powiatów województwa podkarpackiego powiat jasielski znajdował się na 12 miejscu
pod względem stopy bezrobocia.
Na koniec grudnia 2018 roku wyższą stopę bezrobocia zanotowano w powiatach:
niżańskim – 16,6%, leskim – 16,5%, brzozowskim – 15,6%, strzyżowskim – 14,2%, bieszczadzkim –
13,9%, leżajskim – 13,6%, przemyskim – 13,4%, przeworskim – 12,2%, jarosławskim – 12,2%,
ropczycko - sędziszowskim – 11,9%, łańcuckim – 11,0%.
4.1.1. Stopa bezrobocia w Polsce i w powiatach województwa podkarpackiego
Stopa bezrobocia
na koniec miesiąca
(w %)

Dane GUS
Powiat

Powierzchnia
(w km 2)

Ludność

grudnia
2016

grudnia
2017

grudnia
2018

POLSKA

312 679

38 533 299

8,2

6,6

5,8

PODKARPACKIE

17 846

2 129 951

11,5

9,7

8,8

1 Bieszczadzki

1 139

22 465

17,9

15,3

13,9

2 Brzozowski

539

66 539

18,8

16,7

15,6

3 Dębicki

777

134 877

9,3

6,9

5,7

1 029

122 780

14,6

13,3

12,2

5 Jasielski

831

115 263

13,2

10,9

9,9

6 Kolbuszowski

774

62 833

11,5

9,8

8,2

7 Krośnieński

926

111 681

10,1

7,3

6,1

8 Leski

835

26 924

20,5

17,6

16,5

9 Leżajski

583

70 152

15,5

14,4

13,6

1 308

57 761

11,8

10,0

8,9

11 Łańcucki

452

79 373

14,4

11,5

11,0

12 Mielecki

880

135 980

7,4

5,6

4,4

13 Niżański

786

67 812

19,2

17,6

16,6

4 Jarosławski

10 Lubaczowski

39

14 Przemyski

1 211

73 629

16,7

14,8

13,4

15 Przeworski

698

79 402

15,5

13,9

12,2

16 Ropczycko - Sędz.

548

73 001

13,1

12,4

11,9

17 Rzeszowski

1 157

163 004

10,9

9,5

8,9

18 Sanocki

1 224

96 249

8,9

7,2

6,7

19 Stalowowolski

832

109 760

7,0

6,0

5,5

20 Strzyżowski

504

62 360

17,7

15,2

14,2

21 Tarnobrzeski

521

54 292

10,1

7,9

6,6

4.1.2 Struktura bezrobocia w powiecie jasielskim:
▪ Miejsce zamieszkania bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w dniu
31.12.2018 r.
Lp

Miasto/gmina
Ogółem

Z prawem do
zasiłku

1 468

857

1

JASŁO MIASTO

2

BRZYSKA

298

205

3

DĘBOWIEC

388

258

4

JASŁO GMINA

741

448

5

KOŁACZYCE

455

290

6

KREMPNA

108

59

7

NOWY ŻMIGRÓD

475

274

8

OSIEK JASIELSKI

229

143

9

SKOŁYSZYN

610

390

10

TARNOWIEC

407

254

40

RAZEM POWIAT

5 179

3 178

▪ Wiek bezrobotnych

Lp

Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w dn. 31.12.2018
w wieku

Miasto/gmina

do 24 lat 25 - 34

35 - 44

45 - 54 55 – 59

60 - 64

1

JASŁO MIASTO

127

389

395

316

171

70

2

BRZYSKA

44

104

78

48

17

7

3

DĘBOWIEC

41

131

103

72

26

15

4

JASŁO GMINA

82

233

164

167

73

22

5

KOŁACZYCE

84

114

86

52

6

6

KREMPNA

26

37

14

23

7

1

7

NOWY ŻMIGRÓD

58

166

118

74

44

15

8

OSIEK JASIELSKI

35

82

59

32

16

5

9

SKOŁYSZYN

84

184

145

124

58

15

10

TARNOWIEC

39

115

105

92

38

18

620

1 555

1 294

1 034

502

174

RAZEM POWIAT

113

41

▪ Wykształcenie bezrobotnych

Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w dniu 31.12.2018 r. posiadających
wykształcenie
Lp

Miasto/gmina
wyższe

policealne
i śr. zawod.

LO

ZSZ

gimnazjalne
i poniż.

1

JASŁO MIASTO

241

421

166

392

248

2

BRZYSKA

50

73

26

97

51

3

DĘBOWIEC

53

113

38

130

54

4

JASŁO GMINA

110

200

70

238

123

5

KOŁACZYCE

44

101

57

159

94

6

KREMPNA

9

32

9

28

30

7

NOWY ŻMIGRÓD

64

105

53

136

117

8

OSIEK JASIELSKI

29

59

26

74

41

9

SKOŁYSZYN

61

204

39

209

98

10

TARNOWIEC

45

119

22

142

79

706

1 427

506

1 605

935

RAZEM POWIAT

▪ Czas pozostawania bez pracy

Lp

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w dniu
31.12.2018 r. pozostających bez pracy
- w miesiącach

Miasto/gmina
do 1

1-3

3-6

6 - 12

12 - 24

pow. 24

42

1

JASŁO MIASTO

130

264

171

198

219

486

2

BRZYSKA

32

71

38

33

38

86

3

DĘBOWIEC

38

56

49

51

59

135

4

JASŁO GMINA

92

115

95

103

88

248

5

KOŁACZYCE

51

84

62

56

51

151

6

KREMPNA

7

25

15

17

21

23

7

NOWY
ŻMIGRÓD

46

79

75

62

57

156

8

OSIEK JASIELSKI

23

35

39

24

29

79

9

SKOŁYSZYN

46

112

77

94

90

191

10

TARNOWIEC

40

64

47

55

60

141

505

905

668

693

712

1 696

RAZEM POWIAT
▪ Zawody bezrobotnych

Kod
zawodu

Liczba
osób
bezrobotnych

Liczba
ofert
pracy

Sprzedawca

522301

383

133

Kucharz

512001

221

22

Technik ekonomista

331403

145

1

Fryzjer

514101

142

12

Cukiernik

751201

107

6

Krawiec

753105

98

5

Ślusarz

722204

96

10

Mechanik pojazdów samochodowych

723103

93

18

Nazwa zawodu
wg "Klasyfikacji zawodów i specjalności"
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Robotnik gospodarczy

515303

81

168

Ekonomista

263102

80

3

Specjalista administracji publicznej

242217

78

30

Technik prac biurowych

411004

64

81

Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym

932911

62

12

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

322002

58

0

Pomocniczy robotnik budowlany

931301

57

67

Technik handlowiec

522305

50

10

Technik mechanik

311504

49

0

Murarz

711202

44

13

Pedagog

235921

43

1

Technik budownictwa

311204

41

1

Rolnik

613003

39

0

Kelner

513101

39
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Na koniec grudnia 2018 roku 721 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
minimum 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 2018 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle zgłoszono 1.722 oferty pracy, w tym
dotyczących pracy subsydiowanej – 1.136 oraz dla osób niepełnosprawnych - 51.
Najwięcej ofert pracy dotyczyło bezrobotnych posiadających zawody: robotnik gospodarczy – 168,
sprzedawca – 133, technik prac biurowych – 81, pomocniczy robotnik budowlany – 67, magazynier
– 65, kierowca samochodu dostawczego – 61, pomoc kuchenna – 37, kierowca samochodu
ciężarowego – 33, specjalista administracji publicznej – 30, kelner – 28, operator maszyn do
produkcji opakowań z papieru i tektury – 27, kucharz – 22, przedstawiciel handlowy – 22, tancerz –
20, sortowacz – 20.
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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 2018 roku objęto 1.366 osób bezrobotnych, w tym:
1) 509 osób 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) 126 osób uczestniczyło w poradach grupowych, których celem było rozwijanie umiejętności
podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej oraz dokonaniem
samooceny
3) 719 osób skorzystało z informacji zawodowej dotyczącej zawodów, rynku pracy, metod
poszukiwania pracy, możliwości szkolenia i kształcenia
4) 12 osób bezrobotnych i poszukujących pracy uczestniczyło w szkoleniu z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy
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 2018
kwotę 8.244.475,14 zł.
Kwota ta przeznaczona została na wypłaty:
1) zasiłków dla bezrobotnych - 7.849.222,54 zł.
2) dodatków aktywizacyjnych -

395.252,60 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 2018 rok dla powiatu jasielskiego kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 3.684.110 zł na
realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej.
Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle na przestrzeni 2018 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:
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1) w dniu 23 marca 2018 r. zwiększył o kwotę 1.103,8 tys. zł wysokość środków Funduszu Pracy
z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w formie programu regionalnego dla osób
długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat (po zmianie - 946,4 tys. zł)
2) w dniu 25 kwietnia 2018 r. zwiększył o kwotę 691,8 tys. zł wysokość środków Funduszu
Pracy z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych (po
zmianie - 299,3 tys. zł)
3) w dniu 22 czerwca 2018 r. zwiększył o kwotę 1.200,0 tys. 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
4) w dniu 6 września 2018 r. zwiększył o kwotę 1.303,0 tys. zł wysokość środków Funduszu Pracy
z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
(po zmianie - 1.852,9 tys. zł)
5) w dniu 9 listopada 2018 r. zwiększył o kwotę 92,0 tys. 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)” w ramach Osi Priorytetowej I PO WER Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2.
Wartość projektu 4.758.365 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 (IV)” w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego Działanie 7.2. Wartość projektu 2.196.725 zł.
Dodatkowo w ramach ustalonego dla powiatu jasielskiego przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej limitu środków Funduszu Pracy na realizację zadania, o którym mowa
w art. 150 f ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy tj. refundację pracodawcy
części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne
z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia wydatkowano kwotę 2.646.449
zł.
W wyniku podjętych działań i zrealizowanych projektów ogólna kwota środków Funduszu Pracy dla
powiatu jasielskiego w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ustalona została na poziomie 17.676.249
zł.
Sposób wykorzystania środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przeznaczonych
w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej przedstawia się następująco:
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Lp.

Nazwa programu

1

Refundowanie kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowisk pracy

5 151 862

235

2

Przyznawanie bezrobotnym
jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej

5 167 188

224

3

Refundowanie części kosztów
wynagrodzenia bezrobotnych do 30 r.
ż.

2 646 449

188

4

Staże

2 695 065

564

5

Prace interwencyjne

1 036 514

234

6

Bon na zasiedlenie

238 470

41

7

Szkolenia

195 613

82

8

Bon stażowy

248 994

32

9

Dofinansowanie wynagrodzenia
bezrobotnego powyżej 50 roku życia

209 240

35

10

Bon zatrudnieniowy

25 686

7

11

Prace społecznie użyteczne

59 766

78

12

Koszty badań lekarskich

1 402

68

17 676 249

1 788

OGÓŁEM

Kwota środków

Liczba
bezrobotnych
objętych
programem

5. Bezpieczeństwo publiczne
Liczba przestępstw w powiecie jest zbliżona do średniej w regionie i są to głównie przestępstwa
kryminalne, drogowe i drobne kradzieże. Ważnymi problemami, stojącymi przed powiatem
w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców jest zmieniający się charakter zagrożeń
związanych z przestępczością, tj. nowe typy przestępstw związane z cyberprzestrzenią i internetem,
elektronicznymi środkami płatniczymi i bankowością elektroniczną, a także przejmowaniem
47

tożsamości elektronicznej i kradzieżą danych osobowych czy kradzieżą elektronicznych baz danych.
Do innych zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców należą kataklizmy (huragany, burze, nagłe opady,
powodzie) oraz zagrożenia związane z działalnością przemysłu chemicznego, a także transportem
materiałów niebezpiecznych przez obszar powiatu. Istnieje system stałego monitorowania poziomu
wody w głównych rzekach powiatu i ostrzegania przed wzbierającą falą powodziową. Coraz
większym zagrożeniem wynikającym z dobrego stanu środowiska i jego bioróżnorodności stają się
kolizje drogowe z dzikimi zwierzętami, wścieklizna roznoszona przez lisy i inne zwierzęta, możliwość
zarażenia się boreliozą i zapalaniem mózgu wskutek ugryzienia przez kleszcze. Zagrożenia te
stanowią również czynnik zmniejszający atrakcyjność turystyczną powiatu.
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,
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
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
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• 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. Działalność Powiatowej Komendy Policji
Przeprowadzona analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
jasielskiego za rok 2018 wykazała, że poziom bezpieczeństwa jest nadal wysoki i zaliczany jest do
jednego z bezpieczniejszych regionów w województwie podkarpackim.
W 2018 roku na terenie powiatu stwierdzono 1259 przestępstw których było o 129 mniej
(9.3%) niż w 2017 r. Taka liczba przestępstw w 2018 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 100,88 przestępstw. Średnia dla
całego Podkarpacia wyniosła 116,86 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
dominowały przestępstwa kryminalne, gospodarcze i przestępstwa drogowe.
W roku 2018 stwierdzono 597 przestępstw kryminalnych, a najczęściej popełniane czyny to:
kradzież i uszkodzenie cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, czyny z ustawy o narkomanii, oszustwa,
fałszerstwa, bójki, pobicia, przestępstwa rozbójnicze. Odnotowano wzrost wykrywalności, który
w 2018r wyniósł 63,4 %. Zaobserwowano spadek przestępstw gospodarczych, których odnotowano
455, to jest o 173 przestępstwa mniej niż w roku 2017, których wykrywalność utrzymuje się na
wysokim poziomie 94,1 %.
Odnotowano natomiast wzrost przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Liczba ta
wyniosła 38 przestępstw i jest to o 11 przestępstw więcej niż w 2017 roku. Wykrywalność utrzymuje
się na poziomie ponad 92 %.
Odnotowano również wzrost przestępstw nieletnich, których stwierdzono 17, tj. o 6
przestępstw więcej niż w roku poprzednim. Najczęściej popełniane przez nieletnich przestępstwa
to: kradzieże z włamaniem, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie rzeczy, fałszerstwo kryminalne, czy
czyny karalne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
W analizowanym roku przeprowadzono 1362 interwencji domowych, z których 373 dotyczyło
przemocy w rodzinie. Sporządzono 373 Niebieskie Karty, zatrzymano 205 osób agresywnych.
Podczas prowadzonych interwencji odebrano i umieszczono 6 dzieci w rodzinach zastępczych lub
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
W roku 2018 na drogach powiatu doszło do 71 wypadków. Śmierć poniosło 8 osób, a 76 zostało
rannych. W porównaniu do roku 2017 wzrosła ilość wypadków o 11 oraz zwiększyła się liczba
rannych o 9 osób. Głównymi przyczynami wypadków było niedostosowanie prędkości do warunków
drogowych, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie i wymijanie,
niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
49

nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, nieostrożne wejście pieszego na jezdnie. Największe zagrożenie
wypadkami odnotowano w mieście Jaśle, następnie w gminie Jasło, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Osiek
Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec.
Dużym problemem z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym byli nietrzeźwi kierujący.
W 2018 r. policjanci na drogach powiatu jasielskiego zatrzymali 248 kierujących, którzy prowadzili
pojazdy pod wpływem alkoholu, tj. o 4 więcej niż w 2017 r. Zatrzymano łącznie 341 uprawnień do
kierowania pojazdami. Rozpatrując stan trzeźwości sprawców wypadków stwierdzić należy, że
w jednym przypadku sprawcą zdarzenia, w którym jedna osoba została ranna był pieszy pod
działaniem alkoholu. Natomiast nietrzeźwy kierujący byli sprawcami 4 wypadków, w których 3 osoby
zostały ranne, a jedna poniosła śmierć.
W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku liczba wypadków spowodowanych zarówno
przez pieszych jak i kierujących uległa zmniejszeniu. Niemniej jednak wzrosła liczba osób, które
w wyniku wypadku poniosły śmierć.
Stały wzrost oczekiwań społecznych w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa powoduje
konieczność doskonalenia form i metod pracy oraz rozwiązań organizacyjnych.
W celu dalszej poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu jasielskiego
prowadzone będą następujące działania:
• Zwiększenie efektywności działań na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem
• Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych
zagrożeń, w tym cyberprzestępczości
• Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
• Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych
• Podniesienie efektywności i jakości pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie kompetencji
zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji
• Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym wspólnie ze społecznością lokalną i instytucjami
funkcjonującymi na terenie powiatu
5.3. Działalność Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
Dokonując corocznej oceny poziomu zagrożeń występujących na obszarze powiatu jasielskiego
pracownicy Komendy Powiatowej PSP 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.
Na terenie działania KP PSP w Jaśle 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.
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Na terenie powiatu zlokalizowane są obiekty, w których wymagana jest instalacja
sygnalizacyjno–alarmowa (ISA) funkcjonująca w systemie monitoringu, którego baza jest
zlokalizowana w obiekcie KP PSP w Jaśle.
Poniższa tabela przedstawia obiekty wyposażone w instalację sygnalizacyjno- alarmową, które
wymagają podłączenia do PSP oraz te, wobec których nie ma takiego wymogu, a są wyposażone
w ISA.
Ilość
Zobowiązane do
Przeznaczenie dozorowan Podłączeni
podłączenia
obiektu
ych
e do PSP
Lp Nazwa obiektu oraz adres
z PSP
obiektów
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dom Pomocy Społecznej
Pobyt osób
w Foluszu,
niepełnosprawny
38 – 222 Cieklin
ch

1

Tak

Tak (1)

Muzeum Regionalne
w Jaśle
Przechowywanie
38-200 Jasło, ul. Kadyiego
zabytków
11

1

Tak

Tak (2)

Tak (3)

Kościół Parafialny
w Święcanach
Gmina Skołyszyn

Obiekt
zabytkowy

1

Tak

Jasielski Dom Kultury
38-200 Jasło, ul. Kołłątaja
1

Obiekt
użyteczności
publicznej

1

Nie

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
38-200 Jasło, ul. Rynek 18

Obiekt
użyteczności
publicznej

1

Nie

Nie

Balic Wood
38-200 Jasło, ul.Fabryczna
6a

Zakład
produkcyjny

1

Nie

Nie

Ośrodek Edukacyjny wraz
z Muzeum MPN
38 – 232 Krempna 59

Muzeum

2

Nie

Nie

Starostwo Powiatowe
38 – 200 Jasło, ul. Rynek
18

Obiekt
administracyjny

1

Nie

Nie

Bank Spółdzielczy
w Tarnowcu,
38 – 204 Tarnowiec

Obiekt
użyteczności
publicznej

1

Nie

Nie

Nie
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10

11

12

13

14

15

Bank Spółdzielczy
w Skołyszynie,
38 – 242 Skołyszyn

Obiekt
użyteczności
publicznej

1

Nie

Nie

Pekao S.A.
38-200 Jasło, ul. Staszica
6

Obiekt
użyteczności
publicznej

1

Tak

Nie

Supermarket ALBERT
38-200 Jasło, ul.
K.Wielkiego 4

Obiekt handlowy

1

Nie

Nie

Citibank Handlowy
w Warszawie
O/Jasło, 38-200 Jasło ul.
Baczyńskiego 15

Obiekt
użyteczności
publicznej

1

Nie

Nie

Poszukiwania Nafty i Gazu
38-200 Jasło, ul. Asnyka 6

Obiekt
użyteczności
publicznej

1

Nie

Nie

PETROGEO
Laboratorium Zakładowe
38-200 Jasło, ul.
Przemysłowa 11

Budynek
produkcyjny

1

Nie

Nie

Budynek
administracyjny

1

Nie

Nie

Obiekt handlowy

1

Tak

Tak (4)

Obiekt
użyteczności
publicznej

1

Nie

Nie

Telekomunikacja Polska
S.A.
Rejon Obsługi Klientów
38 – 200 Jasło, ul. 3 Maja
4

Centrala
telefoniczna

1

Tak

Tak (5)

PKO BP
38 – 200 Jasło, ul. Staszica
23

Obiekt
użyteczności
publicznej

1

Nie

Nie

16 Urząd Kontroli Skarbowej
38 – 200 Jasło, ul. 3 Maja
30
17

Firma Handlowo –
Usługowa MERKURY
38 – 200 JASŁO, ul.
J.Pawła II 39

18 Budynek Administracyjny
KRUS
38 – 200 Jasło, ul.
Mickiewicza 4a
19

20
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21 TBS Budynek Mieszkalny
Wielorodzinny z Garażami
Segment A, B, C
38 – 200 Jasło, ul.
Krasińskiego
22

Sąd Rejonowy w Jaśle
38 – 200 Jasło, ul. A.
Krajowej 3

Budynek
mieszkalny

1

Nie

Nie

Obiekt
użyteczności
publicznej

1

Nie

Nie

3

Tak

Nie

1

Tak

Tak (6)

23

Zakład LOTOS
Instalacja
Infrastruktura S.A.
technologiczna (
ul. 3-go Maja 101, 38-200
Baza Paliw)
Jasło
24
Kościół Parafialny
Obiekt
w Osieku Jasielskim
zabytkowy
Gmina Osiek Jasielski
25

26

27

28

29

30

31

Stacja Dializ
38 – 200 Jasło, ul.
Sroczyńskiego 8

Budynek Opieki
Zdrowotnej

1

Nie

Nie

Nowy Styl Group –
Zakład Produkcji
Metalowej
38 – 200 Jasło, ul
Fabryczna 6

Zakład
produkcyjny

1

Tak

Nie

Nowy Styl Group –
Produkcja i magazyn
krzeseł
38 – 200 Jasło, ul
Fabryczna 6b

Zakład
produkcyjny

1

Tak

Nie

Nowy Styl Group –
Zakład przetwórstwa
tworzyw sztucznych,
38 – 200 Jasło, ul.
Fabryczna 4

Zakład
produkcyjny

1

Tak

Nie

Nowy Styl Group –
Fabryka Mebli Biurowych,
38 – 200 Jasło, ul
Fabryczna 8

Zakład
produkcyjny

1

Tak

Nie

POLWAX
38 – 200 Jasło, ul. 3 Maja
101

Zakład
produkcyjny

1

Tak

Nie

Budynek Handlowo –
Usługowy KAUFLAND

Obiekt handlowy

1

Tak

Tak (7)
53

38 – 200 Jasło, ul.
Lwowska 24H
32

33

34

35

36

37

38

Skansen Archeologiczny
Karpacka Troja, Trzcinica
646, 38 – 207 Przysieki

Muzeum

1

Tak

Nie

Kościół

1

Nie

Nie

Parafia Rzymsko –
Katolicka, 38 – 232
Krempna –
Cerkiew w Kotani

Kościół

1

Nie

Nie

Parafia Rzymsko –
Katolicka,
38 –203 Szebnie 45

Kościół

1

Nie

Nie

Parafia Rzymsko –
Katolicka w Trzcinicy,
38 –207 Przysieki

Kościół

1

Nie

Nie

Podkarpacka Szkoła
Wyższa
38 – 200 Jasło, ul. Na
Kotlinę 8

Obiekt naukowo
– dydaktyczny
szkoły wyższej

1

Nie

Nie

Dom Dziecka
38 – 200 Jasło, Wolica 63

Budynek
zamieszkania
zbiorowego

1

Tak

Nie

Parafia Rzymsko –
Katolicka,
Cerkiew w Krempnej
38 – 232 Krempna

39

40

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

Szpital

1

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

Budynek
handlowy

1

(podłączono
oddziały
wyposażone
w ISA)

Tak

Tak (8)

Tak (9)

5.3.1. 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
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zmieniające się warunki atmosferyczne, stwarza potencjalną możliwość powstania katastrofy
powodującej zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz skażenia środowiska.
5.3.2. 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
wezbranych rzek, potoków i rowów melioracyjnych w związku z długotrwałymi opadami deszczu.
Główne rzeki stwarzające zagrożenia powodziowe to: Wisłoka, Jasiołka i Ropa. Charakteryzują się
one specyficznymi cechami, z których najważniejsze to:
- znaczne, lecz nierówne zasoby wodne
- duże zmiany stanu wód
- krótki okres formowania się fal powodziowych
- duża szybkość ich przemieszczania
Do istotnych szkód powodziowych należą:
- zatapianie i 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 lub roztopów
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,
co zaobserwowaliśmy podczas ubiegłorocznej powodzi.
W czasie powodzi spowodowanych silnymi opadami deszczu i wiosennymi roztopami śniegu
występuje zagrożenie zalaniem m.in. następujących miejscowości i terenów: Jasło, Krempna, Osiek
Jasielski, Gorzyce, Mytarka, Mytarz, Wróblowa, Załęże, Kąty,Świerchowa, Majscowa, Kołaczyce,
Nawsie Kołaczyckie, Roztoki, Tarnowiec, Umieszcz.
Najbardziej narażone są tereny zlokalizowane wzdłuż takich rzek jak:
- Wisłoka na odcinku przebiegającym przez miasto Jasło
- Ropa na terenie miejscowości Trzcinica
- Jasiołka na terenie miasta Jasła
Państwowa Straż Pożarna w Jaśle na swoim wyposażeniu posiada następujący sprzęt do działań
przeciwpowodziowych:
- sprzęt pływający – ponton (z silnikiem) oraz dwie łodzie płaskodenne z silnikami
- pompy szlamowe i pływające
- agregaty prądotwórcze i sprzęt oświetleniowy
- worki i wodne wały przeciwpowodziowe
- inny (kombinezony do pracy w wodzie, wodery, linki pływające, rzutki ratownicze itp.).
Służbę pełnią także nurkowie działający w ramach specjalistycznej grupy ratownictwa wodnonurkowego SANOK posiadający sprzęt do działań podwodnych i nawodnych.
Sprzęt przeciwpowodziowy znajduje się również na stanie jednostek OSP. Najczęściej są to pompy
szlamowe i pływające oraz wodery. Ponadto jednostki: OSP Skołyszyn i OSP Święcany, OSP
Harklowa, OSP Trzcinica, OSP Osiek Jasielski posiadają łodzie /pontony/ z silnikami. Działania
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jednostek ochrony przeciwpożarowej w sytuacji zagrożenia polegają na monitorowaniu sytuacji
(poziom wód, prognozy meteo) i ocenie niebezpieczeństwa, budowaniu i wzmacnianiu wałów
chroniących przed zalaniem obiektów, ewakuacji ludzi i zwierząt, wypompowaniu wody z zalanych
obiektów (po ustabilizowaniu się sytuacji).
5.3.3.

Miejsca, obiekty i tereny o utrudnionych warunkach prowadzenia
ratowniczych i niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego
1. Szpital Specjalistyczny w Jaśle
2. Budynki wysokie zamieszkania zbiorowego – wieżowce przy ul. 3-go Maja
3. Kościół w Święcanach
4. Galeria Jasło
5. Galeria Europa
6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Jasło
7. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu
8. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaśle
9. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Jaśle
10. Zakład Karny w Jaśle

działań

Zdarzenia w 2018 roku w układzie miesięcznym

miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Ogółem

pożary

miejscowe zagrożenia

20
24
43
225
37
17
20
35
14
39
29
11

31
35
28
34
49
75
148
190
114
53
35
37

514

829

Poszkodowani w akcjach ratowniczo – gaśniczych w 2018 roku

ranni /miejscowe zagrożenia/
ranni /pożary/
wypadki śmiertelne /miejscowe zagrożenia/
wypadki śmiertelne /pożary/
Ranni razem
Wypadki śmiertelne razem

155
10
11
2
165
13
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5.4. Bezpieczeństwo weterynaryjne
Na terenie powiatu jasielskiego znajdują się podmioty prowadzące przedsiębiorstwa produkcyjne
sektora akwakultury. 2-podmioty prowadzą przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury,
które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury 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 1-podmiot 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 określonych rozporządzenie
m Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury ( Dz. U.
z 2008 r. Nr 190 poz.1167). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 8 kontroli w wyżej
wymienionych podmiotach.
W zakresie produkcji paszowej, na terenie powiatu jasielskiego znajduje się obecnie: 33 podmioty
wprowadzające do obrotu środki żywienia zwierząt (materiały paszowe, mieszanki paszowe
pełnoporcjowe, mieszanki paszowe uzupełniające), 5 podmiotów w zakresie sprzedaży bez
magazynowania materiałów paszowych pochodzenia roślinnego, 7 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 pojętej jakości
(oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeznaczenie, pochodzenie, skład, termin
przydatności itp.). W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku na terenie powiatu
działalność rozpoczęło 5 podmiotów, a 3 zakończyły działalność w sektorze paszowym. W ramach
Rocznego Planu Urzędowej Kontroli Pasz na 2018 r pobrano w ramach monitoringu 27
wyznaczonych na 2018 rok próbek pasz do badań. Próbki te zostały zbadane w kierunku:
wykrywanie pałeczek salmonella, przetworzonego białka zwierzęcego, oznaczenie zawartości metali
ciężkich, oznaczenie zawartości arsenu, oznaczanie zawartości pestycydów fosforoorganicznych,
oznaczenie zawartości dioksyn, oznaczenie zawartości fipronilu, wykrywanie niedozwolonych
antybiotykowych stymulatorów wzrostu, wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych, wykrywanie
obecności mikotoksyn, badanie zawartości żelaza, manganu, cynku, miedzi, lizyny i metioniny, jodu,
wykrywanie obecności weterynaryjnych produktów skreślonych z rejestru, oznaczenie zawartości
podstawowych składników pokarmowych oraz makroelementów, badanie homogeniczności
mieszanek paszowych. W 2018 roku dwie badane próbki dały wyniki dodatnie. Zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii w 2018 roku kontroli podlegało 2% gospodarstw
pod kątem żywienia zwierząt. Kontrola dokonywana była przez inspektorów Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w gospodarstwach. Kontrola 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 2018, w którym ilość
kontroli ustalono w oparciu o analizę ryzyka, oraz planu kontroli przekazanym przez Głównego
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Lekarza Weterynarii. W 2018 roku dokonano 65 kontroli (w tym kontrole sprawdzające)
w gospodarstwach pod kątem żywienia zwierząt, oraz 36 kontroli ( w tym
kontrole sprawdzające) punktów obrotu środkami żywienia zwierząt. Najczęściej stwierdzane
nieprawidłowości to: brak prowadzenia rejestrów stosowanych środków ochrony roślin, sprzedaż
pasz o niewłaściwej jakości handlowej, lub bez wymaganego oznakowania. W związku z tym
nałożono 4 mandaty karne na łączną kwotę 650 zł. W 2018 r. zgłoszenia działalności zgodnie
z wymogami rozporządzenia 183/2005 dokonało 30 podmiotów, w zakresie wytwarzania,
wprowadzania do obrotu i stosowania pasz na własne potrzeby.
Na terenie powiatu jasielskiego obecnie znajduje się 4 podmioty w sektorze ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego w tym: 1 podmiot wykorzystujący uboczne produkty
pochodzenia zwierzęcego do skarmiania psów z uznanej hodowli, 1 podmiot zarejestrowany
w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, 1 ferma zwierząt
futerkowych oraz 1 zakład zatwierdzony w zakresie prowadzenia czynności pośrednich
na produktach ubocznych po ich zebraniu i/lub magazynujących produkty uboczne pochodzenia
zwierzęcego – garbarnia. Kontroli zagospodarowania UPPZ podlega również działająca na trenie
powiatu jasielskiego rzeźnia. W 2018 roku przeprowadzono 6 kontroli w wymienionych podmiotach
zgodnie z harmonogramem kontroli.
Kompleksowa działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle zgodnie z przydzielonymi
przepisami prawa zadaniami zapewnia bezpieczeństwo sanitarno- weterynaryjne na terenie
powiatu jasielskiego. Aby objąć kompleksowym nadzorem produkcję żywności należy zacząć od
wyegzekwowania odpowiedniego zdrowia i kondycji zwierząt, odpowiedniej identyfikacji
i rejestracji zwierząt, od których produkty mają być kierowane do produkcji żywności. 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 transport 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.
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 nieśne a także kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt w transporcie,
a także podczas uboju zwierząt rzeźnych.
5.5. 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
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− 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 2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle prowadził nadzór nad 17
wodociągami sieciowymi oraz 35 wodociągami zaopatrującymi w wodę szkoły.
Na terenie powiatu jasielskiego wodociągi sieciowe stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla ok. 48 180 osób, co stanowi 42 % ludności
powiatu. Pozostała część ludności tj. ok. 66 546 osób korzysta z indywidualnych ujęć wody (studni
przydomowych lub prywatnych lokalnych wodociągów).
Jakość wody we wszystkich wodociągach sieciowych na koniec 2018 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 11
zakładów pracy, w których 160 pracowników pracuje w narażeniu na czynniki rakotwórcze (16
kobiet, 144 mężczyzn). Do czynników rakotwórczych występujących w zakładach na terenie powiatu
należy: chlorek winylu, związki winylu 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 2018 roku stwierdzono dalszą poprawę w zakresie opracowania i wdrażania systemów dobrej
praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej oraz systemu HACCP w zakładach spożywczych.
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 747 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, posocznica wywołana przez haemophilus influenzae typ B,
streptococcus pneumoniae. W 2018 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jaśle
nadzorowała wykonanie szczepień ochronnych w 38 punktach szczepień. W ramach nadzoru nad
szczepieniami w 2018 r. przeprowadzono 61 kontrole w zakresie oceny prowadzenia i wykonania
szczepień ochronnych na terenie powiatu jasielskiego. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano
2 niepożądane odczyny po szczepieniu. Odczyny miały charakter łagodny. Państwowy Powiatowy
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Inspektor Sanitarny w Jaśle działając na podstawie art. 26 §1 ustawy z dnia 17.06.1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r. poz. 1201 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt.
1b, ust. 2 ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2018r. poz. 151) wszczął postępowanie administracyjne wobec rodziców 4 dzieci
uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych. W bieżącym roku szczepienia ochronne
przeciwko chorobom zakaźnym prowadzono zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na 2018
rok stanowiącego załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.10.2017r.
(Dz. Urz. M. Z. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173). 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 1 418 przypadków zachorowań na choroby
zakaźne u ludzi lub wykryto u nich czynnik chorobotwórczy. W 2018 roku opracowano 4 zbiorowe
zatrucia. Włącznie nadzorem objęto 45 osób, w tym 11 osób było hospitalizowanych. U 23 osób
potwierdzonym czynnikiem etiologicznym zachorowań była Salmonella Enteritidis, a tylko u 2 –
wykryto Norowirus.
W roku 2018 wzrosła z 27 przypadków do 47 zapadalność na zatrucia i zakażenia pokarmowe
wywołane czynnikami bakteryjnymi. Przyczyną tego wzrostu były ogniska zatruć pokarmowych.
W rejestrze nosicieli Salmonelli w 2018 r zarejestrowano 32 osoby, (w tym 2 osoby zarejestrowane
jeszcze w 2017r.), z czego skreślono 29. Pod nadzorem sanitarnym tut. Inspektora w dalszym
ciągu pozostaje 1 nosiciel Salmonelli para B.
Stwierdzono 8 przypadków zapalenia opon mózgowych innych i nieokreślonych. Zarejestrowano 1
przypadek wirusowego zapalenia opon mózgowych u 17 letniego chłopca. Ponadto zgłoszono 6
przypadków bakteryjnego zapalenia opon mózgowych.
Zarejestrowano 179 pokąsań przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę. Sprawcami pokąsań były
zwierzęta domowe (psy, koty, królik) oraz zwierzęta dzikie (kuna, jeż, borsuk, kret, szczur). Do
szczepień p/wściekliźnie zakwalifikowano 50 osób ze względu na brak możliwości obserwacji
zwierzęcia będącego sprawcą pokąsania.
Borelioza jest odzwierzęcą wieloukładową chorobą zakaźną. Symptomatologia boreliozy jest
zróżnicowana dla tego 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 2018 zwiększyła się ilość zgłaszanych zachorowań
z 70 przypadków w 2017 r. do 79. Na terenie wiejskim zachorowały 56 osoby, w tym 31 kobiet i 25
mężczyzn, natomiast na terenie miasta 23 osoby.
W 2018 roku w stosunku do roku ubiegłego ilość zachorowań na ospę wietrzną zwiększyła się z 80
przypadków na 358. Przeważały zachorowania na terenie wiejskim, które dotknęły aż 332 osób,
w tym 178 mężczyzn i 154 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 2018r. odnotowano tylko 5 przypadków zachorowania na różyczkę. Wszystkie osoby pochodziły
z terenu wiejskiego.
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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 dawkiszczepienia przypominają
cego p/krztuścowi dla dzieci w 14 r. życia, zachorowalność na krztusiec spadła.
W 2018 roku na terenie powiatu jasielskiego zarejestrowano tylko 1 przypadek krztuśca.
Zachorowanie dotyczyło kobiety z terenu wiejskiego.
W związku z kontynuacją Programu Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącego eradykacji
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 powiecie jasielskim w 2018r. lekarze podejrzewali ostre
porażenie wiotkie u małego chłopca z terenu wiejskiego, jednak wyniki badań laboratoryjnych
w kierunku OPV nie potwierdziły zachorowania (izolacje w hodowlach komórkowych enterowirusó
w, w tym wirusa polio z przypadków ostrych porażeń wiotkich (AFP) zostały wykonane w PZH
w Warszawie).
W 2018 roku zarejestrowano 2 przypadki zachorowania na chorobę meningokokową. Pierwszy
przypadek dotyczył młodej kobiety z terenu wiejskiego. Ostateczne rozpoznanie przy wypisie - to
choroba meningokokowa – posocznica. W KOROUN izolaty zostały scharakteryzowane jako:
Neisseria meningitidis grupy W. Drugi przypadek dotyczył mężczyzny 58 letniego też
z terenu wiejskiego. Ostateczne rozpoznanie: meningokokowe zapalenie opon mózgowo –
rdzeniowych. W KOROUN izolat został scharakteryzowany jako: Neisseria meningitidis grupy C. Po
otrzymaniu informacji o zachorowaniach bezzwłocznie przeprowadzono dochodzenie epidemiologi
czne. Zastosowano chemioprofilaktykę u osób z otoczenia chorych oraz u pracowników szpitala.
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 zakażeniem i chorób współistniejących. Wirusy
wywołujące WZW są oporne na działanie czynników fizycznych i chemicznych. Na terenie powiatu
jasielskiego w roku 2018 liczba zgłoszonych zachorowań zmniejszyła się z 10 na 9 w porównaniu do
2017 roku. W zakresie zachorowań na WZW typu B, aktualną sytuację epidemiologiczną można
uznać za korzystną, głównie z powodu szerokiego rozpowszechnienia szczepień ochronnych. W 2018
roku odnotowano tylko 3 przypadki zachorowań, natomiast w rejestrze nosicieli wirusa HBV
prowadzonym od 1997 roku znajduje się 439 osób.
Ważnym problemem epidemiologicznym są zachorowania na WZW typu C. Brak możliwości
czynnego uodpornienia utrudnia zwalczanie choroby. Zakażenie wirusem HCV występuje głównie
w postaci bezobjawowej. Chorobę rozpoznaje się na ogół przypadkowo w późnym jej okresie.
Zakażenie prowadzi do poważnych następstw zdrowotnych w postaci przewlekłego zapalenia
wątroby, marskości wątroby i raka wątroby. W rejestrze osób zakażonych wirusem HCV
prowadzonym od 1997 roku znajduje się 232 osoby. W roku 2018 zarejestrowano 5 zachorowań
z objawami zapalenia wątroby i obecnością przeciwciał anty HCV. W minionym roku zarejestrowano
1 przypadek zachorowania na WZW typu A.
Analiza wyników działań prowadzonych na terenie powiatu wskazuje, że sytuacja epidemiologiczna
jest stabilna, niemniej jednak w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa zdrowotnego,
konieczne jest kontynuowanie stałego systematycznego nadzoru, obejmującego działania
prewencyjne, monitoringowe i naprawcze.
61

6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanych na
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego – zostało zrealizowane zadanie publiczne: Organizacja imprez o charakterze
kulturalnym skierowanym dla dzieci, młodzieży i osób starszych, pn. „ Dziedzictwo kulturowe
Podkarpacia – zwiedzamy obiekty muzealne w formie zorganizowanej wycieczki”.
Dotacje (2.442,00 PLN) na organizację wycieczki do Muzeum w Łańcucie otrzymało Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” z siedzibą w Jaśle.
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
• Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
• 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 2018 r. przez
powiat jasielski:
• 5 stycznia – uroczystości w hołdzie mieszkańcom Powiatu Jasielskiego, którzy nieśli pomoc
Żydom podczas II wojny światowej (uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Eleonorze Goleń
oraz innym mieszkańcom powiatu jasielskiego, którzy nieśli pomoc Żydom w czasie II wojny
światowej na budynku sądu; konferencja w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle;
prezentacje multimedialne przygotowane przez młodzież jasielskich szkół średnich, część
artystyczna)
• 24 lutego - Koncert Papieski ku czci Jana Pawła II pn. „Ojcze Nasz” (koncert „Ojcze Nasz”,
dedykowany pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II w kościele pw. Św. Antoniego w Jaśle)
• 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (m.in. „Namioty Wyklętych”,
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Adama Lazarowicza, działacza zbrojnego
podziemia niepodległościowego, zamordowanego w mokotowskim więzieniu; sesja naukowa
poświęcona pamięci Adama Lazarowicza i Żołnierzy Wyklętych z udziałem IPN-u; Msza Święta
w intencji Żołnierzy Niezłomnych)
• 10 kwietnia – Obchody rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej (m.in. wystawa
portretów ofiar tragedii smoleńskiej; Msza Święta w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy
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smoleńskiej; uroczystości pod pomnikiem „Golgota Wschodu”; modlitwa przy grobie ś.p.
Stanisława Zająca, Senatora RP)
11 maja – 250. rocznica konfederacji barskiej (m.in. rajd szlakiem konfederatów barskich - ku
pamięci gen. Kazimierza Pułaskiego - na trasie Krempna – Ożenna – granica państwa;
rozstrzygnięcie konkursu literacko – plastycznego dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych
o tematyce historycznej związanej z konfederacją barską)
13 maja – koncert muzyki organowej, dedykowany pamięci Ojca Świętego (koncert ku czci Ojca
Świętego Jana Pawła II, w 101. rocznicę objawień fatimskich i 37. rocznicę zamachu na Ojca
Świętego w kościele pw. Św. Antoniego w Jaśle).
15 sierpnia – dożynki powiatowe ( Kołaczyce - Msza Św., korowód dożynkowy, obrzęd
dożynkowy, prezentacja wieńców, koncerty - gwiazda wieczoru „CZADOMAN”, Mateusz Mijal).
15 sierpnia – Powiatowe Święto Wojska Polskiego w Kołaczycach (Msza Św., hymn państwowy,
apel, złożenie kwiatów).
31 sierpnia – powiatowe obchody 38. Rocznicy Porozumień Sierpniowych i 20. Rocznicy śmierci
ks. Stanisława Kołtaka, kapelana jasielskiej „Solidarności” (konferencja poświęcona rocznicy
porozumień sierpniowych i śmierci ks. Stanisława Kołtaka, otwarcie wystawy „Sylwetka ks.
Stanisława Kołtaka w zdjęciach Jerzego Polaka”, Msza Święta
w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka, złożone zostaną kwiaty pod tablicą poświęconą
ks. Stanisławowi Kołtakowi i księdzu Jerzemu Popiełuszce)
7 września – Narodowe Czytanie (czytanie fragmentów „Przedwiośnia”, konkursy dla młodzieży
dotyczące m.in. twórczości Żeromskiego, rozdawanie cytatów pochodzących z tego wybitnego
działa literackiego)
17 września – obchody 79. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz 79. Rocznicy Agresji
ZSRR na Polskę (Msza Św, złożenie kwiatów pod pomnikiem „Dąb Pamięci”, akademia w Zespole
Szkół Technicznych, koncert Pawła Piekarczyka)
19 października – 34. rocznica zamordowania ks. J. Popiełuszko (konferencja naukowa
poświęcona pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, podczas której referat pn. „Ks.
Jerzy Popiełuszko kapelan „Solidarności” wygłosi Artur Brożyniak, przedstawiciel Instytutu
Pamięci Narodowej o. Rzeszów, Msza Święta w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą księdzu Jerzemu Popiełuszce)
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)
13 grudnia - Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego (konferencja poświęcona Pamięci Ofiar
Stanu Wojennego, koncert pieśni o polskiej wolności w wykonaniu Pawła Piekarczyka, 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)
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• Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle (sierpień)
• Festiwal Smaków Regionalnych "Pierogi" w Tarnowcu (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
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.
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
• Bieg Króla w Jaśle
Ewidencja Klubów Sportowych i Stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych w Powiecie Jasielskim

1.
2.
3.

Uczniowski Klub Sportowy "Relax" z siedzibą przy Szkole Podstawowej w Jareniówce
Uczniowski Klub Sportowy "Wisłoka" Nowy Żmigród
Uczniowski Klub Sportowy "Tempo" Nienaszów

4.
5.
6.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Technik" Trzcinica
Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" w Jaśle
Międzyszkolny Klub Sportowy "GAMRACIK" w Jaśle

7.
8.

Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA" przy Szkole Podstawowej nr 4
Międzyszkolny Klub Sportowy z siedzibą w Jaśle

9.
10.
11.
12.

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Dębowcu
Uczniowski Klub Sportowy Przy Gimnazjum w Brzyskach
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Jabłonicy
Uczniowski Klub Sportowy "OLSZYNKA" przy Szkole Podstawowej w Święcanach
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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.
17.
18.
19.

Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kunowa
Stowarzyszenie Miłośników Rugby w Jaśle
Klub Sportowy Zamczysko Mrukowa
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
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 Chrząstkówce
33. Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" w Jaśle
34.
35.
36.
37.

Klub Sportowy "Dragon - Nowy Glinik"
Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" w Skołyszynie
Uczniowski Klub Sportowy "Arka" w Umieszczu
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.
44.
45.
46.
47.

Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" w Trzcinicy
Klub sportowy w Cieklinie
Uczniowski Klub Sportowy CEBULKA w Warzycach
Uczniowski Klub Sportowy SPIN w Jaśle
Klub Sportów Walki International Full Contact Team Oyama Karate Kickboxing w Jaśle

48.
49.
50.
51.

Uczniowski Klub Sportowy "Wróblowa"
Stowarzyszenie "Galicja" w Jaśle
Jasielski Klub Kształtowania i modelowania sylwetki "Atlas"
Uczniowski Klub Sportowy Spartakus w Jaśle
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52.
53.
54.
55.

Uczniowski Klub Sportowy "Mat" w Jaśle
KMS "Volley" Tarnowiec
Uczniowski Klub Sportowy MixTeam Tarnowiec
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.
60.
61.
62.
63.

Klub Sportowy "Global Soccer Academy" w Jaśle
Gminny Klub Sportowy "TEAM 17" w Szebniach
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Polskie Piekarnie" Jasło
Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł Biały" w Jaśle
Uczniowski Klub Sportowy "UKS CZELUŚNICA"

7.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej
Najważniejszą imprezą sportową organizowaną w 2018r przez Starostwo Powiatowe był III Bieg
Beskidnika, w którym wzięło udział ponad 300 biegaczy z całej Polski oraz ze Słowacji.
Ponad to Starostwo Powiatowe było współorganizatorem następujących imprez sportowych
odbywających się pod Patronatem Starosty Jasielskiego:
- „Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców urodzonych w roku 2011 i młodszych”
- „Turniej Szachowy o Puchar Starosty Jasielskiego”
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej: „Młodzież zapobiega pożarom”
- I Jasielski Piknik Piłkarski
- Turniej piłki nożnej dla szkół z terenu Powiatu Jasielskiego
- XIX Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej Pro-Familia
Cup 2018”
- Bieg przełajowy pod hasłem: „ Nie tracąc wiary w Niepodległą”
- „Turniej Piłki Nożnej z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości”
- „18. Jasielski Rajd Niepodległości”
- „Turniej o Puchar Starosty Jasielskiego”.
- XV Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości”
- „Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców urodzonych w roku 2010 i młodszych” .
- „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej”
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IV. Infrastruktura techniczna
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (stan na dzień 31.12.2018)
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
Specjalistycznemu w Jaśle oraz w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych
w Trzcinicy oraz Stowarzyszeniu „Kopernik” z siedzibą w Nowym Żmigrodzie.
Wartość gruntów, budynków i budowli została określona wg wartości księgowej brutto (łączna
wartość gruntów wg. Stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 22.902.346,97 zł, a wartość łączna
budynków i budowli wynosi 303.480.331,54 zł).
2. Zadania realizowane w zakresie geodezji i kartografii
Dochody powiatu jasielskiego za rok 2018 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
W ramach realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii:
- przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów:
Pielgrzymka gm. Osiek Jasielski oraz Kołaczyce gm. Kołaczyce
- zlecano pomiary geodezyjne dla prowadzonych postępowań administracyjnych
- prowadzono postępowania w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
i aktualizacji użytków gruntowych
- kontynuowano informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wykonano
przetwarzanie wybranych analogowych rejestrów gruntów, zarysów pomiarowych
oraz manualiów z terenu miasta Jasła do formy cyfrowej)
- dokonano inwentaryzacji punktów osnowy geodezyjnej na terenie obrębu Czekaj,
Mrukowa, Samoklęski gm. Osiek Jasielski
Na wniosek właścicieli gruntów, wsi Umieszcz, Czeluśnica i Gąsówka gm. Tarnowiec
podjęto działania zmierzające do wszczęcia postępowania scaleniowego i zapewnienia jego
finansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020.
3. Transport i komunikacja
Funkcję zarządcy dróg powiatowych sprawuje Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, który jest jednostką
organizacyjną powiatu jasielskiego. Powiat posiada rozwiniętą sieć komunikacyjną dróg krajowych,
powiatowych i gminnych. Miasto Jasło stanowi węzeł transportowo-logistyczny z zapleczem
transportu kolejowego i samochodowego. Część dróg wymaga modernizacji ze względu na zły stan
techniczny nawierzchni. Drogowe szlaki komunikacyjne przebiegające przez powiat to:
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• droga krajowa nr 28 (Zator - Medyka)
• droga krajowa nr 73 (Pilzno - Jasło)
• droga wojewódzka nr 988 (Babica - Warzyce)
• 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 384,501 km, z których 368,804 km to drogi zamiejskie,
a 15,697 km to ulice na terenie miasta Jasła.
Z ogólnej ilości 384,501 km dróg:
- 375,210 km posiada nawierzchnię bitumiczną
- 9,291 km posiada nawierzchnię nieulepszoną (gruntową, żwirową, tłuczniową).
W ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych jest: 72 obiekty mostowe o łącznej długości 1783,47
mb w tym: 35 szt. to mosty stalowe z pomostem drewnianym lub żelbetowym i 37 mostów
żelbetowych oraz około 786 szt. przepustów o łącznej długości 5 525 mb.
Podczas realizacji zadań w 2018 r.:
− przebudowano łącznie 8,505 km dróg powiatowych
− przebudowano trzy mosty (dwa w ramach skutków klęsk żywiołowych i jeden z Subwencji
Ogólnej)
− wybudowano łącznie 8,157 km chodników przy drogach powiatowych
− przygotowano pod budowę chodników (zarurowanie, ułożenie krawężnika) łącznie 2,813 km
− wykonano odmulenia rowów i ścinka poboczy
− wykonano remonty cząstkowe
− przebudowano oraz wyremontowano przepusty
− ustawiono i wyremontowano bariery energochłonne i mostowe
3.1.1. Przebudowa dróg powiatowych w 2018 r.:
1. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II –
przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica
2. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III przebudowa drogi powiatowej Nr 1880R Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec
3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka – I etap
4. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło – (Sobniów) –Łaski – Nowy Glinik – Zarzecze
w miejscowości Łaski
5. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka wraz z rozbiórką
i budową mostu
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847r Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś
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3.1.2. Budowa chodników przy drogach powiatowych 2018r.:
1. Nr 1879R Zawadka Osiecka – Pielgrzymka w miejscowości Pielgrzymka
2. Nr 1895R Samoklęski – Brzezowa – Kąty w miejscowości Samoklęski i w miejscowości
Mrukowa
3. Nr 1881R Dębowiec – Załęże –Osiek Jasielski w miejscowości Załęże
4. Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w miejscowości Wolica i w miejscowości Umieszcz
5. Nr 1880R Załęże – Wola Dębowiecka –Dębowiec w miejscowości Wola Dębowiecka
6. Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. woj.-Czermna w miejscowość Jareniówka
i w miejscowości Opacie
7. Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w miejscowości Osobnica
8. Nr 1867R Harklowa - Osobnica w miejscowości Osobnica
9. Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze-Potok w miejscowości Szebnie, Tarnowiec
i w miejscowości Dobrucowa
10. Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza
11. Nr 1851R Jasło - ul. Sobniowska
12. Nr 1831R Skołyszyn – Lisów w miejscowości Lisów
13. Nr 1832R Bączal – Skołyszyn w miejscowości Bączal
14. Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w miejscowości Przysieki
15. Nr 1863R Skołyszyn – Harklowa – gr. woj. – Wójtowa – Lipinki
w miejscowości Harklowa
16. Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny w miejscowości Święcany
17. Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec miejscowości Dębowiec
18. Nr 1884R Łężyny – Łajsce w miejscowości Łężyny
19. Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska –Brzyska przez wieś w miejscowości Brzyska
20. Nr 1888R Umieszcz – Tarnowiec w miejscowości Umieszcz
21. Nr 1313 Jasło – Błażkowa -Jodłowa w miejscowości Dąbrówka
22. Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka
23. Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin
24. Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek – Czeluśnica
w miejscowości Gliniczek
3.2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W 2018 roku Powiat Jasielski zrealizował łącznie 8 zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych na łączną kwotę 5.305.022,44 zł.
Głównymi efektami rzeczowymi uzyskanymi dzięki realizacji powyższych zadań jest modernizacja
4,655 km dróg oraz 2 mostów.
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
i odcinka Jasło-Zagórz-Łupków. Rewitalizacja połączeń pasażerskich na tej linii wymaga współpracy
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pomiędzy władzami wojewódzkimi Podkarpacia i Małopolski oraz zainteresowanymi powiatami
w obu województwach.
Głównymi szlakami komunikacji kolejowej przebiegającymi przez powiat jasielski są: linia nr 106
Rzeszów – Jasło oraz linia nr 108 Stróże - Zagórz. Na linii nr 106 kursuje 6 par pociągów Regio
Przewozy Regionalne sp. z o.o. Pociągi kursują w dni robocze w relacji Rzeszów Główny – Jasło.
W piątki pomiędzy Jasłem i Gorlicami kursuje jeden wydłużony pociąg z Rzeszowa do Gorlic.
W związku z modernizacją odcinka linii kolejowej od Stróż do Woli Łużańskiej, na odcinku od
miejscowości Stróże po Jasło, kursuje komunikacja zastępcza autobusowa od pociągu relacji Kraków
– Jasło. Pomiędzy Jasłem, Sanokiem i Zagórzem (część linii nr 108), kursują cztery pary pociągów
Regio Przewozy Regionalne sp. z o.o .
3.4. Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim
W roku 2015 przygotowany został wstępny Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego dla Powiatu Jasielskiego, określający najważniejsze zadania powiatu w zakresie rozwoju
transportu publicznego. Określono schemat głównych połączeń w powiecie, które będą
obsługiwane przez wyłonionego w przetargu operatora.
W 2017r. Samorządy Powiatu Jasielskiego połączyły siły i utworzyły Powiatowo-Gminny Związek
Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim (PGZK), który będzie organizował publiczny transport
zbiorowy na terenie powiatu jasielskiego i wszystkich jego gmin. Chodzi o to, aby zapewnić dojazd
mieszkańcom nawet najbardziej oddalonych miejscowości (i tym samym przeciwdziałać wykluczeniu
społecznemu), co jest obecnie poważnym problemem, wszak dzisiaj nierentownych linii nikt nie
chce obsługiwać. Prywatni przewoźnicy zainteresowani są obsługą linii dochodowych, na których
jest najwięcej pasażerów, natomiast nierentowne linie likwidują.
Przewozy regularne osób wykonywane są obecnie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) przez przewoźników
komercyjnych (na zasadach wolnorynkowych), na podstawie udzielanych im przez organy (właściwe
ze względu na zasięg tych przewozów) zezwoleń. Zezwolenia na wykonywanie przewozów
regularnych osób na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu wydaje (do dnia 31.12.2019 r.)
starosta w uzgodnieniu z właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej
wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast (po złożeniu przez przewoźnika stosownego wniosku
wraz z wymaganymi dokumentami). Starosta Jasielski będąc organem właściwym do wydania,
zmiany oraz cofnięcia zezwolenia na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, nie jest – na
podstawie przepisów wspomnianej wyżej ustawy o transporcie drogowym – organem władnym do
tego, aby zmusić jakiegokolwiek przewoźnika do wykonywania przewozów regularnych na
konkretnej linii komunikacyjnej. Nie jest również uprawnionym do decydowania o kształcie rozkładu
jazdy przewoźnika komercyjnego tj. o trasie przejazdu autobusów, częstotliwości kursów, dniach
i godzinach odjazdów autobusów z poszczególnych przystanków. Wszelkie postępowania
administracyjne związane z wydaniem czy zmianą zezwoleń na wykonywanie przewozów
regularnych osób przeprowadzane są na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. Obecnie więc
przewoźnicy wykonują przewozy regularne tam gdzie im się to opłaca, natomiast w przypadku linii
niedochodowych rezygnują ze świadczenia usług przewozowych. Takim sytuacjom ma
przeciwdziałać ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (teks jedn. Dz.
U. z 2018 r. poz. 2016, z późn. zm.). Ustawa ta daje bowiem samorządom możliwość kształtowania
polityki transportowej na swoim terenie. Samorządy mają zajmować się planowaniem,
organizowaniem i finansowaniem na własnym terenie przewozów o charakterze użyteczności
publicznej tj. przewozów niezbędnych z punktu widzenia interesu społecznego, mających na celu
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bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb przewozowych społeczności lokalnej. Ustawa ta
nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia transportu przede wszystkim tam, gdzie nie są one
wykonywane na zasadzie reguł rynkowych. Samorządowcy Powiatu Jasielskiego (Powiat Jasielski
oraz gminy: Miasto Jasło, Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek
Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec) chcąc rozwiązać ww. problemy, powołali Powiatowo-Gminny
Związek Komunikacyjny, który z dniem ogłoszenia Statutu Związku w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego (25.04.2017r.) przejął uprawnienia i obowiązki organizatora
publicznego transportu zbiorowego (planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym
transportem zbiorowym) i jest zobligowany m. in. do opracowania i przyjęcia planu transportowego
(gdzie określona zostanie sieć komunikacyjna, na której będą wykonywane przewozy o charakterze
użyteczności publicznej) oraz przeprowadzenia postępowania prowadzącego do zawarcia
z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (wybór
operatora). Obecnie więc Związek odpowiada za zorganizowanie publicznego transportu
zbiorowego w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby przewozowe mieszkańców powiatu jasielskiego
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Związek posiada swoją siedzibę w Jaśle (adres: 38-200 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. Organami Związku są: Zgromadzenie Związku (organ stanowiący i kontrolny Związku)
oraz Zarząd Związku (organ wykonawczy).
3.4.1. Kalendarium powstania Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego :
• W dniu 01.01.2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym,
samorządzie gminnym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opublikowana
w Dzienniku Ustaw z 2015 r., poz. 1045 – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Nowela ta wprowadziła nowe pojęcie
organizatora publicznego transportu zbiorowego, jakim jest związek powiatowo-gminny, jak
również stworzyła możliwość wykonywania zadań publicznych, należących do kompetencji
powiatu wspólnie z gminami, poprzez utworzenie związku powiatowo-gminnego (zadaniem
takim jest organizacja publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym)
• Utworzenie związku powiatowo-gminnego wymagało opracowania statutu Związku, uzgodnienia
statutu z Wojewodą Podkarpackim oraz podjęcia uchwał przez Radę Powiatu i Rady
poszczególnych Gmin (uczestników Związku) stosownych uchwał w sprawie:
- utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim
- przyjęcia jego statutu, zgodnego z projektem statutu uzgodnionym z wojewodą
• Sprawa powstania Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim
została po raz pierwszy poruszona na Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego
w dniu 03.11.2015 r., z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Jaśle, gdzie wyrażono
chęć utworzenia takiego Związku
• W listopadzie 2015 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem statutu Związku.
W pracach tych uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaśle i Urzędu Miasta
Jasła (treść statutu była również konsultowana z pozostałymi Gminami z terenu powiatu
jasielskiego)
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• W dniu 08.04.2016 r. przesłano Wojewodzie Podkarpackiemu projekt statutu Związku celem
uzgodnienia zgodnie z art. 72a ust. 2 w zw. z art. 67 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym. W postępowaniu przed wojewodą w sprawie uzgodnienia projektu
statutu Związku, Powiat i Gminy reprezentował Starosta Jasielski upoważniony przez wójtów
gmin: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec
oraz burmistrzów: Miasta Jasła i Miasta i Gminy Kołaczyce
• W dniu 16.08.2016r projekt statutu Związku został ostatecznie uzgodniony przez Wojewodę
Podkarpackiego
• W okresie od 08.09.2016-28.10.2016 następowało podejmowanie przez Gminy powiatu
jasielskiego uchwał w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego
w Powiecie Jasielskim i przyjęcia jego statutu
• W dniu 24.01.2017 r. Rada Powiatu w Jaśle podjęła przedmiotowe uchwały
• W dniu 08.02.2017 r. Starosta Jasielski Adam Pawluś – działając z upoważnienia wójtów gmin:
Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn
i Tarnowiec oraz burmistrzów: Miasta Jasła i Miasta i Gminy Kołaczyce – przesłał do Wojewody
Podkarpackiego informację o utworzeniu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego
w Powiecie Jasielskim
• W dniu 10.04.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Jaśle wpłynęła informacja
o wpisaniu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim do Rejestru
związków powiatowo-gminnych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji (data wpisu 04.04.2017 r., poz. 7 w rejestrze)
• W dniu 25.04.2017 r. Wojewoda Podkarpacki ogłosił statut Powiatowo-Gminnego Związku
Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
(Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, poz. 1737)
• W dniu 25.05.2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się – zwołane
przez Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia – pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Związku, na
którym wybrano przewodniczącego Zgromadzenia (został nim Rafał Papciak – Wójt Gminy
Brzyska) oraz dwóch Wiceprzewodniczących (zostali nimi: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy
Żmigród oraz Małgorzata Salacha – ówczesna Burmistrz Kołaczyc) oraz podjęto uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na działalność bieżącą Związku za rok 2017
oraz terminu jej płatności
• W dniu 14.07.2017 r. na drugim posiedzeniu Zgromadzenia, został wybrany Zarząd Związku oraz
Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym Zarządu Związku został wybrany Tadeusz Gorgosz –
ówczesny Wicestarosta Jasielski. Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został wybrany Ryszard
Pabian – Burmistrz Miasta Jasła, natomiast Członkiem Zarządu został Stanisław Pankiewicz –
ówczesny Wójt Gminy Jasło
• Obecnie skład Zarządu Związku wygląda następująco:
- Przewodniczący Zarządu Stanisław Pankiewicz (Wicestarosta Jasielski)
- Zastępca Przewodniczącego Zarządu Grzegorz Bara (Wójt Gminy Nowy Żmigród)
- Członek Zarządu Bogusław Kręcisz (Wójt Gminy Skołyszyn).
Przewodniczącym Zgromadzenia Związku jest Ryszard Pabian (Burmistrz Miasta Jasła).
Kluczowe dla dalszego 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 umowy miało miejsce w dniu 06.02.2019 r.
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W dniu 01.03.2019 r. Zgromadzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego
w Powiecie Jasielskim podjęło uchwały w sprawie:
- ustalenia linii komunikacyjnych w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na
obszarze działania PGZK w powiecie jasielskim (wykaz linii komunikacyjnych poniżej)
- ustalenia wysokości kosztów realizacji zadań statutowych, tj. finansowania systemu
komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym w 2019r.
3.4.2. Wykaz linii komunikacyjnych w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na
obszarze działania PGZK
Liczba
Relacja linii
kursów

Liczba

Przebieg

Dedykowane
dofinansowanie

Tam

Powrót

jazd

rozkładowy

Gmina

km

7

7

308

8 008

Powiat jasielski

8 008

Jasło-Brzostek Kamienica
Górna-Brzostek Jasło
1

2

66

3 344

Powiat jasielski

3 344

Jasło-Brzostek-Strzyżów

13

11

484

21 252

Powiat jasielski

21 252

Jasło-Kołaczyce-Sowina

10

10

456

8 488

Gmina Kołaczyce

7 120

Jasło-Kołaczyce-Lubla

7

7

308

6 776

Gmina Kołaczyce

5 852

Jasło-KołaczyceBieździadka

2

2

88

1 408

Gmina Kołaczyce

1 144

Jasło-KołaczyceSieklówka

11

10

376

7 304

Gmina Kołaczyce

6 176

Jasło dworzec-Jasło ul.
Przemysłowa

2

2

44

220

Jasło-Lubla-Frysztak

1

1

44

572

Powiat jasielski

572

Jasło-Tarnowiec-Jedlicze

5

6

228

4 980

Gmina Tarnowiec 4 524

Jasło-TarnowiecWrocanka

7

7

316

5 188

Gmina Tarnowiec 4 556

Jasło-Łężyny-NienaszówNowy Żmigród
14

13

486

12 904

Gmina Nowy
Żmigród

11 446

Jasło-Nowy Żmigród-Łysa
Góra
9

8

374

9 988

Gmina Nowy
Żmigród

8 866

Nowy Żmigród-Łysa Góra 3

4

154

1 166

Gmina Nowy
Żmigród

1 166

Jasło-Krempna-Polany

5

6

220

9 086

Gmina Krempna

8 426

Jasło-Osiek JasielskiZawadka Osiecka

1

1

44

814

Gmina Osiek
Jasielski

682

Jasło-Brzostek-Skurowa
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Jasło-Nowy ŻmigródSkalnik-BrzezowaJaworze

8

8

300

Jasło-Krempna-Grab

4

5

118

8 592

Gmina Nowy
Żmigród

7 692

5 596

Gmina Krempna

5 242

44

396

Gmina Nowy
Żmigród

396

Nowy-Żmigród-Jaworze

2

Jasło-Dębowiec-Osiek
Jasielski-Mrukowa

9

10

396

11 022

Gmina Osiek
Jasielski

9 834

Jasło-DębowiecOsobnica-Wola
Cieklińska

1

2

66

1 628

Gmina Dębowiec

1 430

Jasło-Dębowiec-CieklinFolusz

9

9

316

7 606

Gmina Dębowiec

6 658

Jasło-DębowiecDobrynia

7

7

286

6 160

Gmina Dębowiec

5 302

Jasło-Biecz-Gorlice

14

13

550

16 720

Powiat jasielski

16 720

Jasło-Kunowa-Grudna
Kępska

2

3

88

1 760

Gmina Skołyszyn

1 408

Jasło-Kunowa-Pagorzyna 7

5

220

4 388

Gmina Skołyszyn

3 508

Jasło-Harklowa-Kunowa

2

1

66

1 298

Gmina Skołyszyn

1 034

Jasło-Harklowa-Biecz

12

11

430

9 986

Gmina Skołyszyn

8 266

Jasło-Biecz-Bugaj

2

2

88

2 618

Powiat jasielski

2 618

Jasło-Szerzyny-Żurowa

8

9

360

10 466

Gmina Skołyszyn

9 026

Jasło-Skołyszyn-Czermna 7

7

308

8 954

Gmina Skołyszyn

7 722

Jasło-Skołyszyn-LisówJabłonica

7

7

308

5 346

Gmina Skołyszyn

4 114

Skołyszyn-Lisów

1

1

44

132

Gmina Skołyszyn

132

500

15 154

Gmina Brzyska

12 154

8 484

219 320

Jasło-Brzyska-Jasło (linia
dookólna)
23
Razem

223

197

196
390
Gmina Jasło

16 026

Miasto Jasło

6 684

Razem Gminy
i Powiat

0

V. Gospodarka
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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:
• BALTIC WOOD S.A. (produkcja paneli podłogowych)
• Nowy Styl Sp. z o.o. (produkcja mebli – krzesła)
• 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

Gminy powiatu oferują też tereny inwestycyjne nie należące do specjalnej strefy ekonomicznej.
Na terenie powiatu jasielskiego (poza w/w podmiotami) zlokalizowane są m. in. następujące
przedsiębiorstwa:
- Zakład Tworzyw Sztucznych „Gamrat" S.A.
- Fabryka Armatur JAFAR S.A.
- Tekpud Sp. z o.o.
- Lotos Infrastruktura S.A.
- Orion Ergineered Carbons Sp. z o.o.
- Huta Szkła S.A.
- Habys Sp. z o. o.
- Dagmara Sp. z o.o.
- JASŁOMET PPH Sp. J.
- ZPUH CONFECTION S.C.
- Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o.
- Trans - Wiert Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Naturex S.A. - - PPHU Astra Sp.
z o.o.
- ZPOiW „VORTUMNUS"
- Zakład Cukierniczy „KEKS" S.A.
- „ERKO" Czeluśnica
Sektory w których jest prowadzona działalność gospodarcza w/w firm to produkcja materiałów
budowlanych, armatury, mebli oraz krzeseł, opakowań z tektury i wykrojników, działalność
w sektorze infrastrukturalnym, produkcji sadzy technicznej, szkła technicznego i gospodarczego,
stołów do masażu, bombek i ozdób choinkowych, artykułów, metalowych oraz szycie odzieży.
Działalność gospodarcza wymienionych firm prowadzona jest również w branży informatycznej,
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produkcji soków i koncentratów oraz pektyny, lizaków i słodyczy, przetwórstwa owocowo –
warzywnego, w branży hotelowo – restauracyjnej i produkcji cukierniczej, transportu specjalistycz
nego i budowy dróg, produkcji końcówek i złączek kablowych oraz narzędzi do prac elektrycznych.
Według danych GUS za 2018 rok powiecie jasielskim najwięcej nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych zostało w sekcji handlu i napraw – 110, budownictwa – 76, działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna – 43, przemysł przetwórczy – 32. Według sektorów własnościowych:
podmioty prywatne to 375 utworzonych firm przez osoby fizyczne, spółki handlowe – 2, w tym jedna
z udziałem kapitału zagranicznego oraz w sektorze publicznym powstało 2 podmioty.
Przedsiębiorstwa ujęte w rejestrze Regon, w 2018 r. wg liczby osób pracujących: 0-9 osób to 4566
podmioty, 10-49 zatrudnionych jest 180 firm, 50-249 prowadzi działalność 48 firm, powyżej 250
osób zatrudnia 6 przedsiębiorstw. Według danych GUS w 2017 r. liczba osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 3627, z tego w sekcji handel i naprawa 1125,
działalność profesjonalna naukowa i techniczna 422, budownictwo 412, przetwórstwo przemysłowe
349, opieka zdrowotna i pomoc społeczna 296. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej działające w powiece jasielskim ogółem w 2017 r. to 1181 podmioty, w tym
w sekcji handel i naprawa 246, w sekcji pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe
202, przetwórstwo przemysłowe 131, edukacja 99, działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości 93, działalność naukowa profesjonalna i techniczna 67, budownictwo 85.
Największa liczba podmiotów nowo otwieranych i prowadzących działalność gospodarczą jest
w handlu i naprawach, wg danych GUS w powiecie jest 13 supermarketów i 1 dom towarowy.
Również pozostałe najbardziej liczne sektory w których są prowadzone działalności gospodarcze to:
budownictwo 497, działalność naukowa profesjonalna i techniczna 489, przetwórstwo przemysłowe
480.
2. Analiza potencjału gospodarczego – działalność przedsiębiorstw
Sytuację gospodarczą w gminie miejskiej Jasło (w której zlokalizowane jest większość firm powiatu
jasielskiego), przygotowano w oparciu:
- o Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr IV/158/2018 Burmistrza Miasta Jasła, dostępnego
w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2018r/zarzadzenie-nr-iv-158-2018-z-dnia-15-listopada-2018-r.html, gdzie opublikowane zostały
informacje na temat planów i zamierzeń na rok 2019,
- wstępnego podsumowania roku 2018,
- o informacje z ogólnodostępnych źródeł
2.1. KRONOFLOORING LVT Sp. z o.o.
W Jaśle przy ulicy Przemysłowej 10 prowadzona jest inwestycja, która obejmuje dalszą rozbudowę
istniejących obiektów oraz zwiększenie ich powierzchni użytkowej w celu dostosowania do
instalowania maszyn i urządzeń zgodnie z zaakceptowanymi projektami. Planowana jest również
modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej na terenie zakładu w celu umożliwienia transportu
surowców i wysyłki wyrobów gotowych transportem samochodowym, kontenerowym i kolejowym.
Planowana jest instalacja następujących linii produkcyjnych: do produkcji płyt bazowych, do
uszlachetniania płyt bazowych oraz do produkcji wyrobów o wartości dodanej, takich jak panele
podłogowe lub listwy wykończeniowe.
W roku 2019 planowane jest zatrudnienie kolejnych pracowników, zarówno na stanowiska
administracyjne, jak i produkcyjne.
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2.2. Tarkett Polska Sp. z o.o. Oddział Jasło
W roku 2018 firma zrealizowała szereg przedsięwzięć związanych z rozwojem produkcji, tj.
wdrożenie planu produkcji paneli podłogowych LVT, co wiązało się ze wzrostem zatrudnienia,
wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów oraz implementację najnowszych metod zarządzania
we wszystkich obszarach działalności. Równocześnie były prowadzone prace nad nowym
produktem, który zostanie wprowadzony na rynek w roku 2019. W roku 2019 nie jest przewidywany
dalszy wzrost zatrudnienia.
2.3. Tekpud Sp. z o.o.
W 2018 roku firma zrealizowała inwestycje o wartości około 8 mln zł, prezentujące najwyższy
światowy poziom w branży opakowań z tektury. Zakupiono linię drukarską produkcji włoskiej
o wartości około 7 mln zł, mieszalnię farb z osprzętem produkcji holenderskiej o wartości około 500
ty. zł oraz wózki widłowe produkcji niemieckiej o wartości około 480 tys. zł. W 2019 roku spółka
prognozuje wzrost sprzedaży o 15% i utrzymanie zatrudnienia 205-210 osób. Przewidywane są
inwestycje o wartości około 1 mln zł, tj. zakup automatycznej wykrawarki opakowań produkcji
polsko-włoskiej o wartości około 800 tys. zł i wózka widłowego produkcji japońskiej o wartości około
150 tys. zł.
2.4. Lotos Infrastruktura SA
Firma zajmuje się świadczeniem usług dla podmiotów usytuowanych na terenach dawnej rafinerii
jasielskiej w zakresie udostępniania infrastruktury i obsługi serwisowej bazy logistycznej,
zaopatrzenia w media energetyczne, świadczenia usług oczyszczania ścieków, usług bocznicowych,
ważenia oraz utrzymania wspólnej infrastruktury. Za dziewięć miesięcy 2017 roku spółka
zanotowała zadowalające rezultaty finansowe i cały 2018 rok powinna zakończyć również na takim
poziomie.
Obecnie trwają prace planistyczne dotyczące budżetu spółki na 2019 rok. Firma rozważa możliwości
wejścia w nowe obszary biznesu, tj. segment dotyczący gospodarki odpadami przemysłowymi oraz
odnawialnych źródeł energii. Zarząd spółki deklaruje, że planowane inwestycje są zaawansowane
technologicznie i bezpieczne dla środowiska. Ich realizacja uzależniona jest od pozytywnego
rozpatrzenia planu inwestycyjnego Spółki przez Zarząd Grupy LOTOS S.A.
2.5. Multifarb Sp. z o.o. Zakład Produkcji Opakowań
W 2018 roku została oddana do użytku nowa hala produkcyjno-magazynowa. Na rok 2018 firma
planuje inwestycje techniczne pod warunkiem uzyskania wsparcia ze środków UE. Dalszy wzrost
zatrudnienia uzależniony jest od realizacji ww. inwestycji.
2.6. 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 11
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tys. pracowników w 100 lokalizacjach na całym świecie, a w ubiegłym roku osiągnął sprzedaż na
poziomie ponad 5 mld franków szwajcarskich.
2.7. Firma Igmar Ramut Sp. J.
Spółka nabyła w drodze przetargu teren inwestycyjny Podzamcze – Osiedle Krajowice, na którym
zamierza wybudować magazyny.
Rozbudowę punktu handlowo-usługowego planuje również firma Korner Sp. z o.o., specjalizująca
się w kompleksowej obsłudze klientów z rynku meblarskiego, budowlanego, a także wnętrzarskiego.
W wyniku przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego w 2017 r. Miasto Jasło oddało
w użytkowanie wieczyste 1 ha powierzchni terenu zlokalizowanego w SAG (TSSE). Inwestor
zadeklarował budowę dwóch zakładów produkujących biobutanol i brykiety. Obecnie oczekuje na
pozwolenie na budowę.
Natomiast przy ul. Produkcyjnej powstaje obiekt ze stanowiskiem pomiarowym umożliwiającym
pozyskanie niezbędnych danych do wyznaczenia charakterystyki osiągów silnika.
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, które
wdraża Województwo Podkarpackie oraz dotacje w ramach programów krajowych Infrastruktura
i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
i Polska Wschodnia.
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 standardową – innowacyjną oraz pożyczki przedsiębiorcza Polska wschodnia
– turystyka I i turystyka II, skierowane dla firm branży turystycznej i około turystycznej.
Dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych istnieje możliwość
dofinansowania usług rozwojowych, tj. np. szkoleń. Operatorem prowadzącym obsługę przedsiębi
orstw jest Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, w ramach projektu pn. Podmiotowy system
finansowania usług rozwojowych – subregion „SK”.
Funkcjonująca w ramach partnerstwa Platforma Startowa - START IN PODKARPACKIE, której
liderem/animatorem jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Partnerami
Operacyjnymi i Wspierającymi. Na celu ma 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, nie ograniczonych zamkniętym katalogiem.
Osoba fizyczna (lub zespół), zgłaszająca pomysł na produkt/usługę jest w ramach projektu objęta
indywidualnym programem usług i działań (inkubacją) w celu przygotowania innowacyjnego
produktu bądź usługi w formie MVP (minimalnej wersji produktu).
Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów na innowacje technologiczne, to instrument
wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych,
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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 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
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w powiecie jasielskim wg danych GUS wyniosły ogółem 126
087 tys. zł, w tym w sektorze przemysł i budownictwo 105 703 tys. zł, w sektorze handel, naprawa
pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia,
informacja i komunikacja 12 162 tys. zł, pozostałe usługi 5 080 tys. zł., działalność finansowa
i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości 2 766 tys. zł, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo 376 tys. zł. Z przeprowadzonych badań wśród przedsiębiorców z powiatu jasielskiego
w zakresie wiedzy oraz czynników jakie przedsiębiorcy biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji
finansowych, opublikowane w czasopiśmie Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 1/2018 (91),
„Łukasz Faryj - Finansowanie sektora MSP w ujęciu lokalnym na podstawie badań ankietowych”,
wynika sposób przeznaczania uzyskanego dodatkowego finansowanie przez firm małe i średnie, co
jest w bezpośrednim związku z inwestycjami lub ich brakiem. 41 firm zostało objętych badaniami
w postaci sondażu diagnostycznego, który polega na statystycznym gromadzeniu faktów i danych
o zjawiskach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice ich rozwoju, większość, tj. 18, stanowiły
firmy, w których liczba zatrudnionych wynosiła od 1 do 9; 13 przedsiębiorstw zatrudnia od 10 do 49
pracowników; 6 przedsiębiorstw deklaruje, że zatrudnia od 50 do 249 pracowników. Większość
przedsiębiorstw (63,4%), deklaruje przeznaczanie zdobytych środków na działalność inwestycyjną.
W dziedzinie rozwoju firm zostały udzielone m. in. dotacje dla następujących projektów
inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1) TARKETT POLSKA SP. Z O.O., gdzie przedmiotem projektu są prace rozwojowe mające na celu
weryfikację i dopracowanie kompozycji materiałowej i konstrukcyjnej Luksusowych Paneli
Winylowych, tzw. LVT oraz wdrożenie w warunkach produkcyjnych technologii produkcji paneli
spełniających warunek „bezftalanowy i emisja poniżej granicy oznaczalności” i będących w pełni
materiałem podlegającym recyklingowi. Przedsiębiorstwo otrzymało jeszcze dofinansowanie do
projektu wdrożenie na rynek paneli RIGID LVT w wersji klasycznej (po I etapie), wykonanych
w technologii coekstruzji, ze zintegrowaną warstwą tłumiącą PVC (2 i 3 etap). Jest to wynik
przeprowadzenia prac rozwojowych koncentrujących się na doborze odpowiednich materiałów
i opracowaniu technologii ich łączenia.
2) NOWY STYL SP. Z O.O., celem projektu jest utworzenie przez firmę wyodrębnionej organizacyjnie
jednostki w spółce - Centrum Badawczo-Rozwojowego. Będzie to interdyscyplinarny ośrodek,
w którym wyspecjalizowany personel B+R będzie podejmować w sposób systematyczny badania
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przemysłowe oraz prace rozwojowe, w celu zwiększenia wiedzy Spółki Nowy Styl oraz
wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań w pracach nad indywidualizacją produkcji
meblarskiej, wykorzystaniem w opracowaniu nowych prototypów oraz w zakresie usprawnienia
i optymalizacji technologii produkcji mebli.
3) FABRYKA ARMATUR JAFAR S.A., realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie do oferty firmy
nowego produktu, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R, które mają na celu opracowanie
innowacyjnej technologii z zakresu inżynierii powierzchni - nakładania na powierzchnię gniazd
żeliwnych tworzywa o innych parametrach techniką spawalniczą, która posłuży do wytwarzania
węzłów uszczelniająco - odwadniających armatury przeciwpożarowej.
4) ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., projekt polega na opracowaniu
innowacyjnego w skali światowej systemu do mechanicznego łączenia żył kabli
elektroenergetycznych niskich i średnich napięć. Dzięki opracowaniu nowego systemu i technologii
jego wytwarzania możliwe będzie jej wdrożenie do własnej działalności gospodarczej
Wnioskodawcy oraz zaoferowanie nowego wyrobu na rynek polski i światowy.
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dofinansowanie uzyskały m.in.:
1) Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Vortumnus" Sp. z o. o., na innowacyjną technologię
produkcji jabłka prażonego opartą na procesie blanszowania surowca.
2) Drukarnia Jasło KOSIBA Spółka Jawna, na wdrożenie w innowacyjnej technologii produkcji
opakowań foliowych giętkich z powłoką antymikrobiologiczną do pakowania produktów
żywnościowych.
Powyższy wykaz nie obejmuje wszystkich projektów które uzyskały dotacje z przeznaczeniem na cele
inwestycyjne, lecz pozwala zobrazować podejmowane działania inwestycyjne przez
Przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarze powiatu jasielskiego.
5. Organizacje gospodarcze
Na obszarze powiatu jasielskiego prowadzą działalność następujące organizacje gospodarcze:
1.

Cech Rzemiosł Różnych Jasło, który jest dobrowolną organizacja 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.
2. Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców (instytucja prorozwojowa), działające na
podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Celem stowarzyszenia jest
m.in. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
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.
Przedsiębiorcy skarżą się na brak ulgi zwolnień podatkowych od realizowanych inwestycji a także na
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trudności administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstw. Uważają
również, że zbyt niski jest poziom oferowanych w powiecie usług doradczych i szkoleniowych dla
przedsiębiorstw, a urzędy słabo wspierają przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków pomocowych
na rozwój ich firm i tworzenie nowych miejsc pracy.
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
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.

VI. Rolnictwo, ochrona środowiska i gospodarka leśna
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w Polsce w 2018 r. wynosi
10,49 ha. W województwie podkarpackim średnia wielkość jest zdecydowanie mniejsza i wynosi
4,71ha. W powiecie jasielskim rolnictwo jest jeszcze bardziej rozdrobnione. Średnia powierzchnia
gospodarstwa rolnego wynosi ok. 2 ha (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 zbóż 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 spodku 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
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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 maja 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. Obecnie na terenie
powiatu funkcjonuje 70 gospodarstw agroturystycznych. Dysponują one około pół tysiącem miejsc
noclegowych. Gospodarstwa te znajdują się w gminach Krempna, Nowy Żmigród, Dębowiec, Jasło,
Osiek Jasielski. Wiele z nich skupionych jest w Stowarzyszeniu Agroturystycznym" Galicyjskie
Gospodarstwa Gościnne Bieszczady". Ważna 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
1. Działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki leśnej
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 ww. lasów uproszczone plany urządzenia lasu
są opracowywane na bieżąco. W roku 2018 został opracowany na zlecenie Starosty Jasielskiego
uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych z terenu gminy Brzyska oraz trzech
wspólnot leśnych: Mytarz, Samoklęski i Lipnica Górna na łącznej powierzchni ok. 820 ha . Koszt
wykonania wyniósł 29.987,00 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 2018 roku został wypłacony ekwiwalent na łączna kwotę 100.920,00 zł.
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 2018
roku podejmował działania zarówno inwestycyjne jak i z zakresu edukacji ekologicznej, finansowane
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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 2018 roku wpływy te wyniosły 180.926,00 zł i w myśl ustawy zostały w całości wydatkowane na
finansowanie ochrony środowiska w następującym zakresie:
− termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego jako zadanie związane
z ochroną powietrza – wydatki w wysokości 37.553,00 zł
− budowa ujęcia wody dla DPS w Foluszu oraz inwestycje związane z Ośrodkiem Edukacji
Ekologicznej w Ożennej jako przedsięwzięcia związane ze wspomaganiem realizacji zadań
modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej –
wydatki w wysokości 44.993,00 zł
− zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych
realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego (7 szkół ponadgimnazjalnych, SOSW
w Jaśle, MDK w Jaśle, DPS w Foluszu, ŚDS w Nowym Żmigrodzie) – wydatki na konkursy, wycieczki
w wysokości 22.889,00 zł
− 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 7.872,00 zł
− wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko
sporządzonych do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu – 29.987,00 zł.
VII. Turystyka
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
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.
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.
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 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
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Narodowego w Krempnej. Muzeum parku odwiedza rocznie ok. 50 tys. 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. Ilość turystów można
znacząco zwiększyć poprzez lepsze dopasowanie godzin otwarcia do potrzeb turystów
i szerszą promocję
• 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
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.
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 itp.
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VIII. Realizacja uchwał Rady Powiatu
Wykaz Uchwał podjętych przez Radę Powiatu w 2018 r.

1.

XLVIII/357/2018

19.01.2018 r.

zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na
2018 rok.

Uchwałę przekazano do realizacji wydziałom Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz
jednostkom organizacyjnym, których zmiany w uchwale dotyczyły.

2.

XLVIII/358/2018

19.01.2018 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
w uchwale dotyczyły.
Przedmiotowa uchwała była podstawa do wyłonienia banku, który udzielił Powiatowi
Jasielskiemu kredytu w wysokości 21 900 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie
deficytu roku 2018 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów. Kredyt udzielony został do 31.12.2027 r.
Uchwała została opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Jaśle.

3.

XLVIII/359/2018

19.01.2018 r.

zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie
planowanego deficytu roku 2018 oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

4.

XLVIII/360/2018

19.01.2018 r.

ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018
roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

5.

XLIX/361/2018

22.02.2018 r.

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na
2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany w
uchwale dotyczyły.

6.

XLIX/362/2018

22.02.2018 r.

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Jaśle na 2018 rok.

Na podstawie podjętej uchwały Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Jaśle prowadziła
kontrolę w Wydziałach Starostwa Powiatowego oraz Jednostkach Organizacyjnych
Powiatu.

7.

XLIX/363/2018

22.02.2018 r.

zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu
w Jaśle na 2018 rok.

Na podstawie podjętej uchwały Komisje Stałe Rady Powiatu w Jaśle zajmowały się
bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego oraz Jednostek Organizacyjnych
Powiatu.

8.

XLIX/364/2018

22.02.2018 r.

zamiaru likwidacji szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Nowym Żmigrodzie.

Po pozytywnej opinii kuratora przedstawiono Radzie Powiatu uchwałę likwidacyjną.

22.02.2018 r.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu
Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne
i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowano zgodnie z przepisami, przekazano do realizacji podmiotom
dotowanym, realizowana na bieżąco przy udzielaniu i realizowaniu dotacji szkołom
publicznym i niepublicznym.

9.

XLIX/365/2018
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10.

11.

12.

XLIX/366/2018

XLIX/367/2018

XLIX/368/2018

22.02.2018 r.

Zgodnie z zasadami rekrutacji zawartymi w niniejszym programie, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Jaśle prowadziło nabór uczestników w terminie od 11 maja do 21
września 2018 roku.
W dniu 25 maja 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie
przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu informacyjne, dotyczące uruchomienia i organizacji kolejnej edycji programu oraz jego
oddziaływań
korekcyjno–edukacyjnych
dla
osób założeń, treści, form i sposobów realizacji. Na spotkanie zostali zaproszeni
przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych
stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018”
z powiatu jasielskiego oraz instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie (sąd, policja).
Mimo podejmowanych działań nie wpłynęło żadne zgłoszenie do uczestnictwa
w niniejszym programie. Program nie mógł zostać zrealizowany.

22.02.2018 r.

wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania Podjęcie Uchwały pozwoliło na zawarcie umowy zakupu energii elektrycznej dla
na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego
elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla na okres od 1.07.2018 do 30.09.2019 r. z wykonawcą wybranym w wyniku przetargu
nieograniczonego, prowadzonego przez MPGK Krosno.
jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

22.02.2018 r.

W dniu 26 lutego 2018 r. Zarząd Powiatu Jasielskiego zawarł umowę najmu 4 m2
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej z Podkarpacką Szkołą Wyższą im. bł. ks. Władysława
nieruchomości,
stanowiącej
własność
Powiatu Findysza na czas oznaczony do 29.02.2020 r.
Jasielskiego.

13.

L/369/2018

15.03.2018 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
(IV)”.

14.

L/370/2018

15.03.2018 r.

zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018
rok.

15.

L/371/2018

15.03.2018 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

Realizacja projektu w okresie od 16 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Wartość projektu 2 196 725,00 zł. Wsparcie w ramach projektu otrzymało 100 osób
bezrobotnych w postaci:
1) Przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 27
osób bezrobotnych,
2) Refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 73 osoby bezrobotne.
Projekt zrealizowany w całości.
Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany w
uchwale dotyczyły.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
Powiatu w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany w
uchwale dotyczyły.
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16.

L/372/2018

15.03.2018 r.

I. Z zakresu rehabilitacji społecznej:
1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych – przyznano dofinansowanie 84 osobom (46
ON + 38 opiekunów) w łącznej kwocie 94 623 zł.
2) Dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki
osób
niepełnosprawnych- przyznano dofinansowanie dla 4 Wnioskodawców
(organizacji pozarządowych) w łącznej kwocie 15 057 zł.
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
na podstawie odrębnych przepisów – przyznano dofinansowanie 428 ON
w łącznej kwocie 392 431 zł.
4) Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej –
przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 798 247 zł.
5) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych – zrealizowano 69 umów w łącznej kwocie 158 063 zł
określenia zadań, na które przeznacza się środki
6) Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza –
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
przewodnika – w ramach przedmiotowego zadania nie wpłynął żaden
Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku
wniosek.
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
II. Z zakresu rehabilitacji zawodowej:
1) Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej – przyznano dofinansowanie 4 osobom – wypłacono
119 845 zł.
2) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej –
przyznano 1 dofinansowanie w łącznej kwocie 30 000 zł.
3) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu – 0 zł.
4) Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu
do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy
niepozostające w zatrudnieniu – przyznano dofinansowanie 1 ON w łącznej
kwocie 7 855 zł.

17.

L/373/2018

15.03.2018 r.

powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego
Uchwałę podjęto na błędną nazwą zadania: kilometraż w uchwale 0+050-2+733,
Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej
a powinno być 2+050-2+733. Korekty dokonano uchwałą RPJ LII/378/2018 z dnia
Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 0+50 – 2+733 –
03.04.2018 r.
opracowanie dokumentacji projektowej”.

18.

LI/374/2018

27.03.2018 r.

Zdecydowano o udzieleniu Województwu pomocy finansowej w latach 2018-2019
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
w łącznej kwocie 2.000.000 zł, co uchwałą RPJ LVII/402/2018 z dnia 26.06.2018 r.
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
zostało zmienione
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19.

LI/375/2018

27.03.2018 r.

wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań
finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 1.600.000 zł, co uchwałą RPJ LVII/403/2018
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania z 26.06.2018 r. zostało zmienione.
publicznego.

20.

LII/376/2018

03.04.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
rok.
w uchwale dotyczyły.

21.

LII/377/2018

03.04.2018 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

Powiatu

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
w uchwale dotyczyły.

03.04.2018 r.

powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego
Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 0+50 – 2+733 –
opracowanie dokumentacji projektowej”.

Dnia 04.04.2018r. podpisano Porozumienie Nr 35/2018 w sprawie powierzenia przez
Powiat Jasielski Gminie Tarnowiec realizację w 2018 roku zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica-Tarnowiec w km 2+050-2+733- opracowanie
dokumentacji projektowej”. Gmina Tarnowiec zadanie zrealizowała i rozliczyła się
z dotacji pismem znak WG.7012.1.1.2018 z dnia 10.12.2018 r. Koszt dokumentacji
wyniósł 2.850,00 zł brutto, w tym 1.000,00 zł z dotacji celowej od Powiatu Jasielskiego.

22.

LII/378/2018
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23.

LIII/379/2018

25.04.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
które przeznacza się środki Państwowego
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji
i zawodowej.

zadań, na
Funduszu
realizację
społecznej

I. Z zakresu rehabilitacji społecznej:
1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych – przyznano dofinansowanie 84 osobom (46
ON + 38 opiekunów) w łącznej kwocie 94 623 zł.
2) Dofinansowanie
sportu,
kultury,
rekreacji
i
turystyki
osób
niepełnosprawnych–przyznano dofinansowanie dla 4 Wnioskodawców
(organizacji pozarządowych) w łącznej kwocie 15 057 zł
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
na podstawie odrębnych przepisów – przyznano dofinansowanie 428 ON
w łącznej kwocie 392 431 zł
4) Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej –
przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 798 247 zł.
5) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych – zrealizowano 69 umów w łącznej kwocie 158 063 zł
6) Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza –przewodnika
– w ramach przedmiotowego zadania nie wpłynął żaden wniosek.
II. Z zakresu rehabilitacji zawodowej:
1) Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej – przyznano dofinansowanie 4 osobom – wypłacono 119 845 zł.
2) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej –
przyznano 1 dofinansowanie w łącznej kwocie 30 000 zł.
3) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu – 0 zł.
4) Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w
ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy
niepozostające w zatrudnieniu – przyznano dofinansowanie 1 ON w łącznej
kwocie 7 855 zł.

24.

LIII/380/2018

25.04.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
2018 rok.
w uchwale dotyczyły.

25.

LIII/381/2018

25.04.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
w uchwale dotyczyły.

26.

LIII/382/2018

25.04.2018 r.

wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego Informacja o zgodzie Rady Powiatu w Jaśle na umieszczenie logo powiatu
przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne im. dr w publikacjach okolicznościowych wraz z Uchwałą została wysłana drogą pocztową do
Stanisława Kadyiego Oddział w Jaśle.
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
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27.

LIV/383/2018

24.05.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
2018 rok.
w uchwale dotyczyły.

28.

LIV/384/2018

24.05.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
w uchwale dotyczyły.

29.

LIV/385/2018

24.05.2018 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala
Uchwałę przekazano do realizacji do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2017.

30.

LIV/386/2018

24.05.2018 r.

likwidacji Szkolnego
w Nowym Żmigrodzie.

31.

LIV/387/2018

24.05.2018 r.

ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Uchwałę przekazano do jednostek powiatowych, wdrożono nowe pensum wskazanych
niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach w uchwale nauczycielom. Uchwała stosowana jest na bieżąco przy arkuszach
prowadzonych przez Powiat Jasielski.
organizacyjnych szkół i placówek.

Schroniska

Młodzieżowego

Uchwałę opublikowano na tabeli ogłoszeń w starostwie, w LO Nowy Żmigród
dokonano likwidacji majątek użyczono Stowarzyszeniu Kopernik prowadzącemu LO
Nowy Żmigród.

Uchwała zwiększyła wysokość dotacji celowej na 2018 r. z 1000 zł na 5000 zł. Aneks
w tym zakresie do Porozumienia nr 116/2016 podpisano dnia 04.06.2018 r. Gmina
Tarnowiec rozliczyła dotację celową za rok 2018 pismem znak
WG.7012.3.1.2017.2018 z dnia 13.12.2018 r. Przy czym łączne koszty poniesione
przez Gminę Tarnowiec w 2018 roku w ramach przedmiotowego zadania wyniosły
16.156,05 zł, w tym 5000 zł od Powiatu Jasielskiego.

32.

LIV/388/2018

24.05.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie
Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu
Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr
1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr
1890 Gliniczek – Czeluśnica w miejscowości Gliniczek.

33.

LIV/389/2018

24.05.2018 r.

sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania Podjęto uchwałę, w której ustalono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego w sprawie poznania ich opinii,
Jasielskiego.
propozycji i uwag w przedmiocie poddanym konsultacjom.
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1) Przeprowadzono akcję promującą rodzicielstwo zastępcze na terenie powiatu
jasielskiego poprzez zredagowanie i rozpropagowanie ulotek pn.: „Zostań rodziną
zastępczą”. Ulotki przekazano do instytucji oświatowych, placówek medycznych,
ośrodków pomocy społecznej.
2) Zapewniono wsparcie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz osobom
pełniącym funkcje rodzin zastępczych w rozwiązywaniu problemów opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych poprzez pracę 4 koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej, którzy objęli wsparciem 56 rodzin.

3) Prowadzono kwalifikację kandydatów na rodziców zastępczych, kierowano na
szkolenie, wydawano opinię dla potrzeb sądu o kandydatach.

4) Zapewniono wszystkim rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu

34.

LIV/390/2018

24.05.2018 r.

przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju 5)
Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018 –
2020”.

6)

7)

8)
9)

dostępu do świadczeń, w tym świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej, dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka
,dofinansowania do wypoczynku, dodatku wychowawczego i świadczenia „Dobry
Start”.
Organizowano dla rodzin zastępczych grupy wsparcia w celu integracji środowiska
rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach realizowanego projektu konkursowego
Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim”, Projekt był
realizowany od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. i skierowany był do rodzin
zastępczych i ich wychowanków w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Prowadzono specjalistycznego poradnictwo dla rodzin zastępczych z terenu
powiatu jasielskiego poprzez zatrudnienie specjalistów: psychoterapeuty,
seksuologa i psychiatry dziecięcego do cyklicznych wykładów i poradnictwa
na grupach wsparcia w okresie realizacji projektu.
Zapewniono pomoc i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla
wychowanków mających trudności edukacyjne, trudności w relacjach społecznych
i zaburzenia zachowania poprzez współpracę z kuratorami, pedagogami szkolnymi,
wychowawcami klas.
Opracowano i realizowano 8 indywidualnych programów usamodzielnienia
wychowanków przebywających w pieczy zastępczej,
Zapewniono wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą dostępu do
przysługujących im świadczeń na kontynuowanie nauki, usamodzielnieni
i zagospodarowanie.
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1) Zorganizowano Powiatowy Konkurs Profilaktyczny dla uczniów klas VI-VIII szkół

35.

LIV/391/2018

24.05.2018 r.

podstawowych z terenu powiatu jasielskiego. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się
w dniu 6 listopada 2018 roku, a rozdanie dyplomów i nagród laureatom konkursu
odbyło się w dniu 29 listopada 2018 roku. Przedmiotem konkursu profilaktycznego
była dowolna interpretacja tematów przedstawiona w formie pracy plastycznej
o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w dwóch kategoriach tematycznych:
I kategoria – „Moc pomocy przeciwko przemocy”
II kategoria – „Moja moc w rodzinie”
Cele konkursu były następujące:
•
Propagowanie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz relacji rodzinnych
przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu
wśród społeczności lokalnej.
Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody
•
Podnoszenie świadomości młodej społeczności oraz podejmowanie działań
Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
lata 2018 – 2020”.
•
Aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej.
•
Ukazywanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego i kształtowanie
kreatywnej postawy.
•
Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
2) Udzielano specjalistycznej pomocy osobom /rodzinom przejawiającym trudności
wychowawcze, niewydolność opiekuńczo-wychowawczą.
3) Rozpowszechniano ulotki zawierające informacje na temat prawidłowych metod
wychowawczych, postaw rodzicielskich rozpowszechnianie informatorów
o instytucjach udzielających specjalistycznej pomocy na terenie powiatu
jasielskiego.
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1)

2)

36.

LIV/392/2018

24.05.2018 r.

przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020”.

3)

4)
5)

6)
7)
8)

37.

LIV/393/2018

24.05.2018 r.

powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania
własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika
wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr
1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości
Cieklin”.

W dniu 22 listopada 2018 roku w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle odbyła się
Powiatowa Konferencja pn. „Interdyscyplinarne pomaganie w aspekcie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, która została zorganizowana przez
Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Jaśle oraz Komendę Powiatową Policji w Jaśle. Celem
konferencji było zwrócenie uwagi na skuteczne prowadzenie interdyscyplinarnych
działań zmierzających do przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie w
kontekście tworzenia systemowego i kompleksowego wsparcia dla rodzin
uwikłanych w przemoc, a także pogłębiona refleksja w przedmiotowym obszarze
oraz wymiana informacji i doświadczeń.
W dniu 19 listopada 2018 roku pani Magdalena Maculak przeprowadziła prelekcję
psychoedukacyjną dla rodziców i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Łubnie
Szlacheckim nt.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, jak również konsultacje
indywidualne dla rodziców. Tematyka prelekcji dotyczyła zjawiska przemocy w
rodzinie, procedury „NK” oraz prawidłowych i konstruktywnych metod
wychowawczych. Przedstawiono także formy pomocy świadczone przez OIK w
Jaśle, jak również inne instytucje z terenu powiatu jasielskiego działające w
obszarze przeciwdziałania przemocy, pomocy dziecku i rodzinie.
W dniu 3 lipca 2018 roku pani Magdalena Maculak przeprowadziła prelekcję
psychoedukacyjną dla seniorów w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w
Jaśle w ramach projektu „Akademia Pełni Życia''. Podczas spotkania
przedstawiono tematykę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności
wobec osób starszych, omówiono procedurę NK. Seniorzy zostali zapoznani
z formami pomocy świadczonymi przez OIK w Jaśle, jak również trzymali
materiały edukacyjno-informacyjne m.in. związane z tematyką przemocy w
rodzinie.
Rozpowszechniano ulotki zawierające informacje na temat zjawiska przemocy
w rodzinie, konsekwencji i skutków występowania przemocy, możliwości
zatrzymania i wyjścia z przemocy.
Udzielano specjalistycznej pomocy osobom uwikłanym w przemoc, prowadzenie
działań interwencyjnych. Ze specjalistycznej pomocy psychologicznej,
pedagogicznej oraz oddziaływań terapeutycznych skorzystało 42 osoby uwikłane
w przemoc w rodzinie.
Przeprowadzono diagnozę środowiska lokalnego w zakresie występowania
zjawiska przemocy w rodzinie.
Udzielano poradnictwa oraz konsultacji osobom zaangażowanym w pracę
z osobami uwikłanymi w przemoc (członkom ZI z poszczególnych gmin powiatu
jasielskiego, pedagogom szkolnym, pracownikom socjalnym itp.).
Pracownik OIK uczestniczył w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Jaśle oraz w grupach roboczych.

Dnia 05.06.2018 r. podpisano Porozumienie nr 44/2018 w ramach przedmiotowego
zadania. Pismem znak RG.7234.30.2018 z dnia 11.12.2018 r. przedstawiono
rozliczenie kosztów budowy 384-metrowego odcinka chodnika, przy czym Gmina
Dębowiec wydatkowała na to zadanie 450.140,00 zł, w tym 1.000 zł od Powiatu
Jasielskiego.
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38.

LIV/394/2018

24.05.2018 r.

powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania
własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze –
Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 –
4+325 w miejscowości Tarnowiec”.

39.

LV/395/2018

05.06.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
2018 rok.
w uchwale dotyczyły.

40.

LVI/396/2018

15.06.2018 r.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok.
w uchwale dotyczyły.

41.

LVI/397/2018

15.06.2018 r.

absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania Na podstawie podjętej Uchwały Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi
budżetu za 2017 rok.
Powiatu w Jaśle.

42.

LVI/398/2018

15.06.2018 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 młodych pozostających
bez pracy w powiecie jasielskim (III)”.

Dnia 22.06.2018 r. podpisano Porozumienie nr 45/2018 w ramach przedmiotowego
zadania; zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej. Pismem
znak WG.7012.1.1.2018 z dnia 10.12.2018 r. Gmina Tarnowiec przedstawiła
rozliczenie kosztów jej opracowania, przy czym Gmina wydatkowała łącznie 1.000 zł,
w tym 1.000 zł z dotacji celowej Powiatu Jasielskiego.

Projekt zakładał objęcie wsparciem 969 osób bezrobotnych polegającym na:
1) Organizacji staży dla 553 osób bezrobotnych,
2) Przyznaniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla
237 osób bezrobotnych,
3) Przyznaniu bonu stażowego dla 31 osób bezrobotnych,
4) Organizacji prac interwencyjnych dla 56 osób bezrobotnych,
5) Przyznaniu bonu na zasiedlenie dla 92 osób bezrobotnych, co zostało
zrealizowane w 100%.
Kwota wskazana w Uchwale została wydatkowana w całości.

43.

LVII/399/2018

26.06.2018 r.

przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków
finansowych na realizację projektu pn. „Instalacja Powiat Jasielski przystąpi do realizacji projektu pod warunkiem uzyskania zgody
odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy instytucji zarządzającej na udział w projekcie jako partner.
ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach
wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach
użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

44.

LVII/400/2018

26.06.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
2018 r.
w uchwale dotyczyły

45.

LVII/401/2018

26.06.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
w uchwale dotyczyły.

46.

LVII/402/2018

26.06.2018 r.

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zdecydowano o udzieleniu Województwu Podkarpackiemu pomocy finansowej
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
w łącznej kwocie 2.250.000 zł, w tym 400.000 zł w 2018 r. oraz 1.850.000 zł.
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47.

48.

49.

LVII/403/2018

LVII/404/2018

LVII/405/2018

26.06.2018 r.

26.06.2018 r.

wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań
finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego.

W dniu 06.07.2018 r. podpisano Umowę o pomocy finansowej w tej sprawie. Pismem
znak DT-VI.8010.10.1.2018.GC z dnia 24.01.2019 r. Marszałek Województwa
Podkarpackiego rozliczył kwotę 96.582.00 zł, a pozostałe zwrócił na konto Powiatu
Jasielskiego.

W dniu 3 lipca 2018 r. Zarząd Powiatu Jasielskiego przekazał przedmiotową uchwałę
wyrażenia
zgody na
wydzierżawienie
części Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle do realizacji;
nieruchomości gruntowej znajdującej się w użytkowaniu - w dniu 3 sierpnia 2018 r. Szpital Specjalistyczny w Jaśle zawarł umowę dzierżawy
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
części nieruchomości gruntowej.

26.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie
Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu
Jasielskiego pn. „Budowa chodnika i utwardzenie
pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec –
Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka”.

Uchwała zwiększyła wartość dotacji celowej na 2018 r. z kwoty 1.000 zł na kwotę
21.000zł. Aneks do Porozumienia 113/2016 podpisano dnia 27.06.2018 r. Pismem
znak WG.7012.2.1.2018 z dnia 13.12.2018 r. Gmina Tarnowiec przedstawiła
rozliczenie potwierdzające budowę 130-metrowego odcinka chodnika oraz
wydatkowanie łącznej kwoty 44.800,00 zł, w tym 21.000 od Powiatu Jasielskiego.
Podjęcie Uchwały pozwoliło na zawarcie umowy na zakup gazu dla Starostwa
Powiatowego w Jaśle i jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego na 2019 rok
z wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego przez
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

50.

LVII/406/2018

26.06.2018 r.

wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok
zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z
zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz
dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

51.

LVII/407/2018

26.06.2018 r.

Informacja o zgodzie Rady Powiatu w Jaśle na używanie herbu Powiatu Jasielskiego
wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego
na banerach i ściankach została wysłana drogą pocztową do Okręgowego Związku
przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie.
Piłki Nożnej w Krośnie.

52.

LVIII/408/2018

26.07.2018 r.

podjęcia działań zmierzających do przeniesienia siedziby
Na podstawie podjętej uchwały zlecono wykonanie dokumentacji w celu adaptacji
placówki
opiekuńczo
–
wychowawczej
typu
budynku internatu na Dom Dziecka.
socjalizacyjnego.

53.

LVIII/409/2018

26.07.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
2018 r.
w uchwale dotyczyły.

54.

LVIII/410/2018

26.07.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
w uchwale dotyczyły.

55.

LVIII/411/2018

26.07.2018 r.

ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego.

56.

LVIII/412/2018

26.07.2018 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie nadania
Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.

Na podstawie podjętej Uchwały wypłacane jest wynagrodzenie Starosty Jasielskiemu.
Zmiana w statucie Szpitala Specjalistycznego dotyczyła zmian w strukturze
organizacyjnej Szpitala oraz utworzenia stanowiska inspektora ochrony danych
statutu w miejsce dotychczasowego administratora bezpieczeństwa informacji, oraz zmiany
podległości Sekcji Informatyki z pionu Głównego Księgowego do pionu Z-cy
Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych. Uchwała została wysłana do Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle.
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57.

58.

LVIII/413/2018

LVIII/414/2018

26.07.2018 r.

26.07.2018 r.

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019
Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoliło na zawarcie umów na świadczenie usług
rok na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych dla
telefonicznych i internetowych na okres od 1.10. 2018 r. do 30.09.2019 r. dla
Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek
Starostwa [Powiatowego w Jaśle i jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.
organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.
I. Z zakresu rehabilitacji społecznej:
1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych – przyznano dofinansowanie 84 osobom (46
ON + 38 opiekunów) w łącznej kwocie 94 623 zł.
2) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
przyznano dofinansowanie dla 4 Wnioskodawców (organizacji
pozarządowych) w łącznej kwocie 15 057 zł.
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
na podstawie odrębnych przepisów – przyznano dofinansowanie 428 ON
w łącznej kwocie 392 431 zł.
4) Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej –
przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 798 247 zł.
5) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na
niepełnosprawnych – zrealizowano 69 umów w łącznej kwocie 158 063 zł
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób
6) Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza –przewodnika
Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku
– w ramach przedmiotowego zadania nie wpłynął żaden wniosek.
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
II. Z zakresu rehabilitacji zawodowej:
1) Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej – przyznano dofinansowanie 4 osobom – wypłacono 119 845 zł.
2) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej –
przyznano 1 dofinansowanie w łącznej kwocie 30 000 zł.
3) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu – 0 zł.
4) Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu
do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy
niepozostające
w zatrudnieniu – przyznano dofinansowanie 1 ON w łącznej kwocie 7 855 zł.

59.

LVIII/415/2018

26.07.2018 r.

Umową darowizny z dnia 14 listopada 2018 r. Rep. A nr 5262/2018 Powiat Jasielski
wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w
nabył od Gminy Skołyszyn nieruchomości wymienione w treści przedmiotowej
drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność
uchwały.
Gminy Skołyszyn.

60.

LIX/416/2018

20.08.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
2018 r.
w uchwale dotyczyły
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Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej Rada
oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Powiatu w Jaśle dokonała oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle.
Specjalistycznego w Jaśle. Uchwałę przekazano do realizacji do Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle.
Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej Rada
oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Powiatu w Jaśle dokonała oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Uchwałę przekazano do realizacji do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

61.

LIX/417/2018

20.08.2018 r.

62.

LIX/418/2018

20.08.2018 r.

63.

LX/419/2018

13.09.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
2018 r.
w uchwale dotyczyły.

64.

LX/420/2018

13.09.2018 r.

wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2019 zobowiązań
na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymania
dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem
paliwa do środków transportowych Powiatowego
Zarządu Dróg w Jaśle.

65.

LX/421/2018

13.09.2018 r.

pozbawienia odcinka drogi Nr 1891R Tarnowiec – Na wniosek Gminy Tarnowiec przekazano Gminie odcinek drogi nr 1891RTarnowiec
Brzezówka w km 3+257-3+384 kategorii drogi Brzezówka w km 3+257-3+384 oraz zmieniono jej kategorię z powiatowej na gminną.
Od 1 stycznia 2019 wyżej wymieniony odcinek drogi jest drogą gminną.
powiatowej.
Dnia 17.09.2018r. złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w
ramach tzw. „schetynówki”. Zadanie zajęło 20 miejsce na ostatecznej liście
rankingowej opublikowanej przez Wojewodę. Projekt znajduje się na liście
rezerwowej.
Dnia 17.09.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania
w ramach tzw. „schetynówki”. Zadanie zajęło 37, ostatnie miejsce na ostatecznej liście
rankingowej opublikowanej przez Wojewodę Podkarpackiego. Projekt nie uzyskał
dofinansowania.

Zaciągnięto zobowiązania finansowe na pokrycie kosztów związanych z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 oraz konserwacją
sygnalizacji świetlnej i zakupem paliwa do środków transportowych i sprzętu PZD na
2019 r.

66.

LX/422/2018

13.09.2018 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia
środków finansowych na realizację projektu pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie –
Chrząstówka – Przybówka”.

67.

LX/423/2018

13.09.2018 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia
środków finansowych na realizację projektu pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul.
Kraszewskiego w Jaśle”.

68.

LXI/424/2018

02.10.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
2018 r.
w uchwale dotyczyły.

69.

LXI/425/2018

02.10.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
w uchwale dotyczyły.

02.10.2018 r.

powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania
Gmina Krempna przejęła zimowe utrzymanie drogi powiatowej Nr 1907R Kąty publicznego w zakresie zimowego utrzymania 3,478 km
Myscowa - Krempna w km 2+287-5+765 w okresie od 01.11.2018 do 15.04.2019r. Na
odcinka drogi powiatowej Nr 1907R Katy – Myscowa –
wykonanie zadania Gminie przyznano dotację celową w kwocie 5 790,00 zł.
Krempna, położonej na terenie Gminy Krempna.

02.10.2018 r.

powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania
publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych
na terenie Gminy Tarnowiec.

70.

71.

LXI/426/2018

LXI/427/2018

Gmina Tarnowiec przejęła zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników
w ciągu tych dróg zlokalizowanych na terenie Gminy w okresie od 01.11.2018 do
15.04.2019 r. N a wykonanie zadania Gminie przyznano dotację celową w kwocie
95 121,00.
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72.

LXI/428/2018

02.10.2018 r.

powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania
Gmina Brzyska przejęła zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg zlokalizowanych
publicznego w zakresie zimowego utrzymania
na terenie Gminy w okresie od 01.11.2018 do 15.04.2019 r. Na wykonanie zadania
chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na
Gminie przyznano dotację celowa w kwocie 983,00 zł.
terenie Gminy Brzyska.
wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań
finansowych na 2019 rok w celu zimowego utrzymania
dróg powiatowych i/lub chodników tych dróg dla Gmin:
Tarnowiec, Krempna i Brzyska.

Przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowych zgodnie z zawartymi
porozumieniami do Gmin: Tarnowiec, Krempna, Brzyska w celu realizacji zadania
publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu
tych dróg.

73.

LXI/429/2018

02.10.2018 r.

74.

LXI/430/2018

02.10.2018 r.

75.

LXI/431/2018

02.10.2018 r.

76.

LXII/432/2018

30.10.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
2018 r.
w uchwale dotyczyły

77.

LXII/433/2018

30.10.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany
Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
w uchwale dotyczyły

30.10.2018 r.

przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków
finansowych na realizację projektu pn. „Pieśni korzeni – Projekt w trakcie oceny.
współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Białorusi na
rzecz
propagowania
dziedzictwa
kulturowego
pogranicza”.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
które przeznacza się środki Państwowego
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji
i zawodowej.

78.

LXII/434/2018

79.

LXII/435/2018

30.10.2018 r.

80.

LXIII/436/2018

15.11.2018 r.

81.

LXIII/437/2018

15.11.2018 r.

82.

I/1/2018

21.11.2018 r.

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych Uchwała wraz z załącznikiem została opublikowana na stronie internetowej Starostwa
w 2018 roku, działających na terenie Powiatu Powiatowego w Jaśle.
Jasielskiego.
Zmiana formularza wniosku o przyznanie okresowego stypendium sportowego
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanawiania oraz zasad (przetwarzanie danych osobowych). Uchwała wraz z formularzem, została
przyznawania okresowych stypendiów sportowych.
opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

zadań, na
Funduszu Podjęta uchwała pozwoliła na rozpatrzenie złożonych wniosków o dofinansowanie ze
realizację środków PFRON rehabilitacji społecznej i zawodowej.
społecznej

uchwalenia
Rocznego
programu
współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2019.
ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego
w 2019 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i
jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Uchwalenie została opublikowana na stronie Starostwa Powiatowego w Jaśle
i na stronie głównej BIP.

W dniu 31.12.2018 r. została podpisana umowa z firmą Marek Jaworski „ Pomoc
drogowa” na realizację zadania wynikającego z art. 130a, ust. 5f Prawo o ruchu
drogowym.

Wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.
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83.

I/2/2018

21.11.2018 r.

Wyboru Starosty Jasielskiego.

84.

I/3/2018

21.11.2018 r.

Wyboru Członków Zarządu Powiatu.

85.

I/4/2018

21.11.2018 r.

Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Jaśle.

86.

II/5/2018

29.11.2018 r.

Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle

87.

II/6/2018

29.11.2018 r.

Ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania
stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle.

88.

II/7/2018

29.11.2018 r.

Powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Jaśle.

89.

II/8/2018

29.11.2018 r.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany w
2018 r.
uchwale dotyczyły

90.

III/9/2018

07.12.2018 r.

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na
2018 r.

91.

III/10/2018

07.12.2018 r.

Delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy Zmieniono zarządzenie Starosty o utworzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku nr
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
75/2018 z dn. 11 grudnia 2018 r.

92.

III/11/2018

07.12.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Uchwała została przesłana do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle celem stosowania.
Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

93.

III/12/2018

07.12.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Podjęta uchwała pozwoliła na dostosowanie działalności Powiatu Jasielskiego
Powiatu Jasielskiego.
do nowych zapisów Ustawy o samorządzie powiatowym.

94.

III/13/2018

07.12.2018 r.

zatwierdzenia
Programu
Naprawczego
Szpitala
Uchwałę przekazano do realizacji do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019 – 2020.

Przekazano do realizacji Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego
w Jaśle oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, których zmiany w
uchwale dotyczyły
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