STRATEGIA ROZWOJU
GMINY JASŁO

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Strategia opracowana została na podstawie raportu diagnostycznego oraz analizy słabych i
mocnych stron gminy Jasło, które pozwoliły na określenie jej problemów, ich zweryfikowanie i
wypracowanie stosownych rozwiązań z uwzględnieniem szans rozwojowych. W strategii zostały
wzięte pod uwagę priorytety zawarte w „Strategii województwa podkarpackiego”, priorytety
programu PHARE 2000 oraz Banku Światowego („Program aktywizacji terenów wiejskich”).
W planie strategicznym gminy Jasło szczególnie podkreślono konieczność uzupełnienia
brakujących elementów infrastruktury technicznej, która będzie punktem wyjścia do stworzenia
warunków rozwoju przedsiębiorczości. Zaakcentowano potrzebę stworzenia warunków dla rozwoju
produkcji rolnej oraz tworzenia bazy przetwórstwa rolno-spożywczego. Ważnym obszarem działania
jest turystyka, wykorzystująca walory krajobrazowe oraz zachowane zabytki kultury materialnej.
Podejmowane działania powinny wpływać na rozwiązanie problemów, z jakimi aktualnie boryka się
gmina. W chwili obecnej najważniejsze z nich to wysoki poziom bezrobocia, nieopłacalność rolnictwa
oraz brak rynków zbytu.
2. MISJA GMINY JASŁO
Punktem wyjścia dla planów strategicznych stał się raport diagnostyczny. Wspólnie
wypracowane i uświadomione problemy przełożone zostały na misję gminy, jej cele i zadania na
przyszłość. Misja gminy Jasło jest opisem wizji gminy oraz głównego pola jej działań w przyszłości.
Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów,
równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.

MISJA GMINY JASŁO

Jesteśmy gminą o charakterze usługowo-turystycznym
stanowiącą zaplecze mieszkalnictwa dla Jasła.
Chcemy rozwijać rolnictwo głównie na potrzeby istniejących
i tworzonych zakładów przetwórczych.

3. OBSZARY STRATEGICZNE
Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania gminy, jednocześnie wytyczają
kierunki prac na najbliższe kilkanaście lat. Działalność samorządu gminnego koncentrować będzie się
w szczególności na:
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1. Infrastrukturze technicznej
2. Kulturze i oświacie
3. Rolnictwie
4. Przedsiębiorczości
5. Turystyce i rekreacji
6. Mieszkalnictwie
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5. CELE I ZADANIA STRATEGICZNE
OBSZAR 1 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Cel I
⇒Ochrona środowiska naturalnego
1. Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej wraz z systemem oczyszczania ścieków
2. Budowa nowoczesnego systemu gromadzenia, odbioru i składowania odpadów
3. Modernizacja urządzeń melioracyjnych
4. Tworzenie związków gminnych w zakresie ochrony środowiska
Cel II
⇒Pełne uzbrojenie gminy w elementy
1. Modernizacja stanu technicznego dróg gminnych
2. Budowa sieci wodociągowej
3. Rozbudowa sieci elektrycznej i pełna reelektryfikacja gminy
4. Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci telekomunikacyjnej
5. Przygotowanie lokalizacji obejmujące wyposażenie działek w instalacje, drogi, telefony –
wszystko, czego może potrzebować przedsiębiorstwo
OBSZAR 2 KULTURA I OŚWIATA
Cel I
⇒Dostosowanie bazy oświatowej i kulturalnej do potrzeb gminy
1. Dofinansowanie gimnazjów
2. Modernizacja i unowocześnienie bazy lokalowej szkół i ośrodków kultury
3. Organizacja świetlic dla dzieci
4. Doposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny i naukowy
Cel II
⇒Podnoszenie poziomu nauczania młodzieży i dorosłych
1. Promocja dobrych i aktywnych szkół, ich osiągnięć dydaktycznych, sportowych i wychowawczych
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2. Wprowadzanie dodatkowych zajęć dla młodzieży w szkołach (kursy języków obcych,
obsługa komputera)
3. Szkolenia dla nauczycieli oraz ich przekwalifikowanie
4. Działania na rzecz oceny dostępnego kształcenia i szkoleń na terenie gminy
5. Organizacja systemu doskonalenia zawodowego, organizacja szkoleń odpowiadających
zapotrzebowaniu na rynku pracy
6. Odpowiednie informowanie mieszkańców o możliwościach szkoleniowych
Cel III
⇒Zachowanie tradycji kulturalnych
1. Wsparcie tworzenia ośrodków kulturalnych w poszczególnych sołectwach
2. Reaktywowanie wiejskich bibliotek i czytelni
3. Wspieranie badań archeologicznych w Trzcinicy i Niepli
4. Wspieranie działalności twórców lokalnych, kapel, zespołów tanecznych, teatrzyków itp.
5. Współpraca z miejscowymi szkołami w ramach przedmiotu związanego z kulturą lokalną
6. Stała promocja tradycji i zabytków kultury materialnej
Cel IV

⇒Integracja mieszkańców gminy

1.Promowanie aktywnych postaw mieszkańców
2. Wspieranie oraz realizacja inicjatyw samopomocowych zgłaszanych przez mieszkańców
3. Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych
4. Wspieranie działań lokalnych organizacji pozarządowych
OBSZAR 3 ROLNICTWO

Cel I
⇒Modernizacja rolnictwa dostosowująca je do wymogów gospodarki rynkowej oraz uwarunkowań
ekologicznych
1. Stwarzanie warunków do produkcji zdrowej żywności oraz prowadzenia akcji
informacyjnej o cechach produktów ekologicznych
2. Organizacja szkoleń oraz wzmacnianie służb doradztwa rolniczego
3. Specjalizacja gospodarstw rolnych
4. Propagowanie uprawy warzyw i owoców oraz hodowli bydła
5. Rozwój usług okołorolniczych
6. Propagowanie alternatywnej produkcji rolniczej (np. uprawy wikliny)
7. Zalesianie nieużytków
8. Scalanie gruntów oraz powiększanie gospodarstw rolnych
9. Działania na rzecz poprawy opłacalności produkcji rolnej (dofinansowanie zakupu nasion,
środków ochrony roślin, nawozów, wykorzystanie warunków przyrodniczych)
10.Rozwinięcie systemu promocji produkcji gminnej z naciskiem na jej ekologiczność

Cel II

⇒Organizacja przetwórstwa rolno-spożywczego oraz poszukiwanie rynków zbytu
1. Organizacja grup producenckich-dążenie do jednorodności produkcji
2. Tworzenie zakładów przetwórstwa oraz przechowalnictwa produktów rolnych
3. Współpraca z hurtowymi giełdami zbytu płodów rolnych
4. Poszukiwanie możliwości kontraktacji
5. Tworzenie gminnych targowisk zdrowej żywności
6. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi zbyt
7. Zaopatrzenie lokalnych marketów w Jaśle
OBSZAR 4 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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Cel I
⇒Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości
1. Analiza lokalnego rynku pracy oraz potrzeb rynku zewnętrznego
2. Tworzenie warunków do powstawania na terenie gminy drobnych przedsiębiorstw (pomoc prawna
doradztwo gospodarcze i techniczne, promocja gminy itp.)
3. Stworzenie systemu preferencji dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy
4. Tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów poprzez czytelny system proinwestycyjnych ulg
podatkowych
Cel II
⇒Aktywizacja gospodarcza gminy
1. Tworzenie przyjaznego klimatu w Urzędzie Gminy dla inwestorów
2. Stworzenie bazy danych
3. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych o gminie i możliwościach inwestycyjnych
4. Wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych o gminie
5. Współpraca gminy z lokalnymi firmami
6. Nawiązywanie współpracy z potencjalnymi partnerami z kraju i zagranicy
Cel III
⇒Mobilizacja kapitału
1.Poszukiwanie i pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na inwestycje (budżet państwa,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, fundusze pomocowe, środki z Banku Światowego)
2.Przygotowanie programów realizacyjnych na najbliższe lata (dokumentacja na projektowane zadania
3.Nawiązanie współpracy z bankami oferującymi najkorzystniejsze warunki kredytowe
OBSZAR 5 TURYSTYKA I REKREACJA
Cel I
⇒Wykorzystanie naturalnych walorów gminy do tworzenia bazy turystyczno-rekreacyjnej
1.Rozwój bazy noclegowej i stałe podnoszenie jej standardu
2.Wydzielenie terenów i organizacja kempingów i pól namiotowych
3.Wyznaczenie tras turystycznych
4.Budowa skansenu na „Wałach” w Trzcinicy
5.Wyeksponowanie istniejących zabytków historycznych (wykopaliska, kurhany)
6.Stała promocja walorów turystyczno-krajobrazowych gminy, wydanie materiałów promocyjnych
Cel II
⇒Tworzenie gospodarstw agroturystycznych jako dodatkowe źródło dochodu dla mieszkańców
1.Organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego
2.Stworzenie preferencji dla osób tworzących gospodarstwa agroturystyczne
3.Rozwój ilościowy i jakościowy gospodarstw agroturystycznych
4.Rozwój usług związanych z agroturystyką (mała gastronomia, sztuka ludowa etc.)
5.Rozwinięcie kontaktów z ponadlokalnymi organizacjami specjalizującymi się w agroturystyce
Cel III
⇒Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej
1.Budowa sali gimnastycznych przy szkołach
2.Budowa boisk sportowych
3.Budowa kortów tenisowych
4.Wyznaczenie ścieżek zdrowia
5.Budowa basenu
6.Propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwój aktywnych form wypoczynku
OBSZAR 6 MIESZKALNICTWO
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Cel I
⇒Rozwój budownictwa mieszkaniowego
1.Propagowanie gminy jako miejsca bezpiecznego do zamieszkania
2.Przygotowanie uzbrojonych terenów pod budownictwo
3.Stworzenie systemu zachęt dla mieszkańców Jasła do osiedlania się na terenie gminy

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII
„Strategia rozwoju gminy Jasło” ma być podstawą do tworzenia bardziej szczegółowych
planów i projektów realizacji poszczególnych celów i kierunków działań, gdzie na poziomie
realizacyjnym zawarte zostaną listy konkretnych przedsięwzięć. Okres jej realizacji jest rozłożony na
lata 2000-2010
Zakładane źródła finansowania:
• środki własne budżetowe na realizację zadań własnych pozyskane w wyniku prowadzenia przez
samorząd gminy aktywnej polityki finansowej i podatkowej, przyjmując zasadę koncentracji
środków finansowych i ograniczając liczbę realizowanych inwestycji
• zaciągane przez samorząd gminy kredyty bankowe na realizację określonych celów i inwestycji
• subwencje i dotacje z budżetu państwa
• dotacje i fundusze celowe rządowych i pozarządowych programów pomocowych, instytucji
wspomagających rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska
• zyski z działalności statutowej i gospodarczej
• składki i zbiórki publiczne i finansowane ze środków ludności
• odsetki z kont i rachunków bankowych
• inne środki przewidziane prawem
Realizowane zadania wynikające ze strategii
Oświata
1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Warzycach
2.Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szebniach
3.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzcinicy
planowane zakończenie realizacji wymienionych zadań – do końca 2004 rok
Infrastruktura techniczna
1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicy - w realizacji
2.Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Jareniówce - w realizacji
3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaski- Sobniów
4.Budowa kanalizacji sanitarnej w Żółkwie
5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Niegłowicach
6.Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzyściu,
7.Budowa kanalizacji w Gorajowicach
8.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierówce,
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niepli,
10.Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstówce
11.Budowa kanalizacji w Szebniach
12.Budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnej Wodzie
wykonane projekty techniczne, uzyskane pozwolenia na budowę, złożony wniosek o dofinansowanie
z Funduszu Spójności
13.Budowa kanalizacji sanitarnej w Osobnicy
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14.Budowa kanalizacji sanitarnej w Opaciu
wykonane projekty techniczne, zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Trzcinica i Szebnie – wykonana dokumentacja i
uzyskane pozwolenia.
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