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Szanowni Państwo, 

 

Raport o Stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 rok obejmuje 

podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim.  

A był to - dla nas wszystkich - rok bezsprzecznie wyjątkowy, na którym 

swoje piętno odcisnęła nieoczekiwana, a zarazem tragiczna w swoich 

skutkach, pandemia koronawirusa. Postawiła ona samorząd przed 

wieloma nowymi, poważnymi wyzwaniami. Wymagały one 

niejednokrotnie podejmowania trudnych i pilnych decyzji, z poczuciem 

wyjątkowej odpowiedzialności nie tylko za zapewnienie ciągłości 

realizacji zadań, ale także bezpieczeństwa zdrowotnego jarosławian  

i osób przyjezdnych. 

Niniejszy raport to trzeci tego rodzaju dokument przygotowany zgodnie 

z wymaganiami Ustawy o samorządzie gminnym. Zawiera on 

informacje o kierunkach i celach działań Miasta, nakładach 

finansowych związanych z ich realizacją oraz osiągniętych rezultatach, 

ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki wywarła pandemia 

koronawirusa na kondycję budżetu.  

Zapraszam Państwa do debaty o stanie Miasta, do której Raport 

dostarcza obfitego zestawu danych. Staramy się go każdego roku 

udoskonalać, tak aby stanowił nie tylko pełny, rzetelny, ale i czytelnie 

przedstawiony materiał przydatny dla każdego, kto jest 

zainteresowanym rozwojem i sprawami Jarosławia.  

 

Burmistrz Miasta Jarosławia 

Waldemar Paluch 
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Wprowadzenie 

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 rok został sporządzony na podstawie art. 28aa pkt 1 

ustawy o samorządzie gminnym.  

 

W myśl obowiązujących przepisów prawa, Rada Miasta Jarosławia rozpatruje raport podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Nad 

przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, po zakończeniu której odbywa się 

głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. 

 

Raport został opracowany na podstawie danych dotyczących 2020 roku i zawiera informacje                           

o zrealizowanych i kontynuowanych zadaniach, które zaprezentowano w układzie tematycznym, 

obejmującym funkcjonowanie gminy w poszczególnych dziedzinach. 

 

Rok 2020 niewątpliwie upłynął dla wielu samorządów, w tym dla Gminy Miejskiej Jarosław, pod znakiem 

pandemii. Czasu trudnego, kiedy wprowadzane i nakładane przez ustawodawcę obostrzenia, związane                        

z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2, obligowały Gminę Miejską Jarosław do 

weryfikacji, ograniczeń czy całkowitego zaniechania realizacji wielu przedsięwzięć. Dotychczasowy system 

pracy był modyfikowany i dostosowywany do zmieniającej, a także niestety nieprzewidywalnej 

rzeczywistości. Jedynie początek pierwszego kwartału raportowanego roku (styczeń-luty) dał możliwość 

realizowania przez Gminę Miejską Jarosław zaplanowanych działań, zgodnie z wcześniej wyznaczonym 

harmonogramem.  

 

Jednak mimo pojawiających się trudności, Jarosław rozwijał się i zmieniał, prowadzone były kluczowe 

inwestycje, a wspólnie z mieszkańcami oraz różnymi organizacjami Gmina Miejska Jarosław pracowała nad 

tym, aby miasto było coraz lepszym miejscem do życia. 

 

W pierwszej części raportu opisane zostały podstawowe informacje dotyczące charakterystyki miasta, w tym 

m.in. położenie i profil gminy. Wskazane zostały podstawowe dane dotyczące podziału miasta na dzielnice, 

sytuacji społecznej i struktury demograficznej gminy (liczba mieszkańców) oraz dane związane z sytuacją 

gospodarczą (wskaźnik bezrobocia, strefa ekonomiczna) oraz ofertą kulturalną. 

Druga część dokumentu zawiera informacje dotyczące Urzędu Miasta Jarosławia oraz miejskich jednostek 

organizacyjnych. Opisane zostały m.in. kompetencje burmistrza miasta jako organu wykonawczego, 

struktura i zatrudnienie w urzędzie zmieniające się w ciągu 2020 roku, przeprowadzone kontrole oraz 

przedstawiona działalność miejskich jednostek organizacyjnych – spółek komunalnych, jednostek 

budżetowych, oświatowych czy instytucji kultury.  
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Kolejna część opisuje majątek i finanse miasta w 2020 roku, w tym rekonstrukcję dochodów i wydatków, 

płynność finansową, wieloletnią prognozę finansową, a także zadłużenie. Opisano również w tej części 

kwestię windykacji należności i majątek gminy, a także przytoczono informacje na temat wsparcia dla 

przedsiębiorców w okresie trwającej pandemii. 

 

Część czwarta raportu stanowi opis rozpoczętych i zakończonych w 2020 roku inwestycji oraz remontów. 

Piąta część została poświęcona kierunkom rozwoju miasta, w tym m.in. strategii miasta i innym 

dokumentom planistycznym, analizie ładu przestrzennego, miejskich nieruchomości i zasobu 

mieszkaniowego oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej.  

Część szósta dotyczy kwestii społecznych, związanych zwłaszcza z działaniami z zakresu pomocy 

społecznej, polityki prorodzinnej, edukacji, sportu, rekreacji oraz turystyki.  

 

W części poświęconej ochronie środowiska zawarte zostały dane związane z gospodarką odpadami oraz 

działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie edukacji.  

 

Trzy kolejne części dotyczą partycypacji społecznej, promocji miasta i komunikacji społecznej oraz 

realizacji uchwał Rady Miasta Jarosławia. Raport kończy się podsumowaniem. 

 

Podstawowym celem przygotowanego Raportu jest prezentacja informacji oraz danych pozyskanych  

i opracowanych dla potrzeb tego dokumentu. Uwzględniając w raporcie najistotniejsze dziedziny z życia 

miasta, wskazano na wieloaspektowość zjawisk, jak również przedstawiono zmiany zachodzące w mieście. 

Raport przedstawia działania podjęte w 2020 r., dostarczając materiału do dyskusji, formułowania wniosków, 

a także stanowiąc punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tym, co się samorządowi lokalnemu udało, a co 

wymaga jeszcze zmiany i doskonalenia.  
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1 Charakterystyka miasta 

Niewątpliwym atutem Jarosławia jest jego położenie i wynikające z niego dogodne warunki komunikacji                  

z ważnymi sąsiednimi ośrodkami. Położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego. 

Miasto leży na pograniczu Podgórza Rzeszowskiego (zwanego również Podgórzem Jarosławskim) i Doliny 

Dolnego Sanu, w sąsiedztwie trzech gmin wiejskich: Jarosław, Wiązownica i Pawłosiów. Zlokalizowane jest 

na przebiegu ważnych szlaków komunikacyjnych Polski południowej. Miasto oddalone jest 55 km od 

Rzeszowa oraz 59 km od lotniska w Jasionce k. Rzeszowa. Od przejścia granicznego z Ukrainą                                 

w Korczowej Jarosław dzieli zaledwie 36 km. Ważnymi elementami układu drogowego są autostrada A4 

(będąca elementem trasy europejskiej E40) przebiegająca po południowej strony miasta w kierunku wschód-

zachód (biegnąca od Jędrzychowic przy granicy z Niemcami do przejścia granicznego z Ukrainą w 

Korczowej) oraz droga krajowa nr 77 przebiegającą  w kierunku północ-południe. W związku z bliskością 

autostrady, niedaleko miasta znajdują się dwa węzły autostradowe: Jarosław Zachód (łączący autostradę z 

drogą krajową nr 94) i Jarosław Wschód (łączący autostradę z drogą wojewódzką nr 880). Natomiast od 

strony północnej miasta biegnie droga krajowa nr 94, będąca alternatywną trasą dla autostrady. W 2012 r. 

otwarto obwodnicę miasta Jarosławia. 

 

                           
             Rysunek 1: Granice miasta                                                              Rysunek 2: Gminy sąsiadujące 

                  

Powierzchnia miasta wynosi 34,46 km2, co stanowi 3,4% powierzchni powiatu i 0,2% powierzchni 

województwa. 72% powierzchni gminy stanowią użytki rolne. Biorąc to pod uwagę oraz dość wysokie - na 

tle województwa - zaludnienie miasta, należy przyjąć, że centrum miasta jest obszarem silnie 

zurbanizowanym. 

 

Na obszarze Jarosławia występują cztery typy obszarów o dominujących profilach: 

1. profil 1 – stare miasto i jego bezpośrednie sąsiedztwo (średniowieczny układ staromiejski z ratuszem 

i zabudowa z XIX wieku oraz pierwszej połowy XX wieku podlegające ochronie konserwatorskiej), 
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2. profil 2 – zabudowa współczesna (budownictwo wielorodzinne wysokie i jednorodzinne) 

zlokalizowana poza strefą historyczną, 

3. profil 3 – dzielnica przemysłowa (w tym duże zakłady) położona we wschodniej części miasta, 

4. profil 4 – dzielnice podmiejskie z zabudową zagrodową zlokalizowane na obrzeżach miasta, 

w dużym oddaleniu od centrum. 

 

W granicach miasta funkcjonuje siedem jednostek pomocniczych zwanych dzielnicami (uchwała nr 

193/XX/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia dzielnic na terenie 

miasta Jarosławia jednostek pomocniczych zwanych dzielnicami): 

1. Dzielnica nr 1 swym zasięgiem obejmuje całą dzielnicę staromiejską wraz z rynkiem i przyległymi 

ulicami. W granicach przedmiotowej dzielnicy znajdują się zarówno osiedla z budownictwem 

wysokim, osiedla domków jednorodzinnych, jak i część obszaru z zabudową zagrodową typu 

wiejskiego (ul. Garbarze, położona po prawej stronie Sanu). 

2. Dzielnica nr 2 usytuowana w śródmieściu. Jest to typowa dzielnica mieszkalna, w obrębie której 

znajduje się kilka osiedli z budownictwem wysokim. Dodatkowo są tutaj zlokalizowane 

przedwojenne osiedla domów jednorodzinnych i zespoły bloków mieszkalnych. W związku z dość 

dużym zaludnieniem rozwija się tutaj handel i usługi. Pod względem powierzchniowym jest to jedna 

z najmniejszych dzielnic.  

3. Dzielnica nr 3 zlokalizowana w południowo-wschodniej części miasta. Z jednej strony jest to obszar 

silnie uprzemysłowiony, z drugiej znajdują się tutaj osiedla mieszkaniowe z intensywną zabudową 

wysoką. W połączeniu z niewielką powierzchnią jest to dzielnica o dość wysokim poziomie 

zaludnienia.  

4. Dzielnica nr 4 jest typową dzielnicą mieszkalną z zabudową jednorodzinną. Jednak rozwija się tutaj 

również przemysł, handel i usługi. 

5. Dzielnica nr 5 jest to najmniejsza dzielnica zlokalizowana w śródmieściu. Charakterystyczne dla tej 

dzielnicy jest skupienie na jej terenie funkcji administracyjnej. To właśnie w jej granicach 

zlokalizowane są jednostki administracyjne, w tym starostwo powiatowe. Znajduje się tu również 

najstarszy cmentarz zwany „Starym”. Poza wymienioną funkcją rozwija się tutaj mieszkalnictwo, 

handel i usługi. 

6. Dzielnica nr 6 położona w zachodniej części, cechuje się najbardziej zróżnicowanym charakterem 

spośród wszystkich dzielnic. W jej obrębie można spotkać zarówno budynki mieszkalne i osiedla 

domków jednorodzinnych, jak i tereny rolnicze z zabudową zagrodową.  

7. Dzielnica nr 7 zlokalizowana w północnej części miasta jest podmiejską dzielnicą o przewadze 

terenów rolniczych. W związku z tym dominuje tutaj zabudowa charakterystyczna dla obszarów 

wiejskich. 
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Liczba mieszkańców na koniec 2020 r. wyniosła 36 0441 osób, z czego 19 279 (53,49%) to kobiety, a 16 765 

(46,51%) mężczyźni. W ciągu 2020 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 441 osób. Stan na dzień 

31.12.2019 r. wynosił 36 485 osób. 

 

Nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym czuwa Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu, jak 

i powołana do ochrony ładu i porządku w miejscach publicznych Straż Miejska w Jarosławiu. 

Jeśli chodzi o ochronę pożarową, to Jarosław jest siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej. Pozostałością po pełnieniu przez miasto funkcji średniej wielkości garnizonu wojskowego jest 

stacjonowanie 14. dywizjonu artylerii samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza oraz 21. 

dywizjonu artylerii przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Zająca. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to w mieście 

funkcjonują Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego 

oraz Centrum Opieki Medycznej, w strukturach którego działa m.in. Pogotowie Ratunkowe. 

 

W zakresie spraw związanych z oświatą i edukacją Gmina Miejska Jarosław jest organem prowadzącym dla 

8 miejskich przedszkoli oraz 9 szkół podstawowych. W mieście działa również szkolnictwo niepubliczne,                  

w tym 6 przedszkoli oraz 2 niepubliczne szkoły.  

Wśród szkół ponadpodstawowych znajdują się: 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 

2. Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie, 

3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej, 

4. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego, 

                                                 
1 Informacje na podstawie danych z ewidencji ludności „Rejestr Mieszkańców PB_EWID2” 

 

Rysunek 3: Podział Jarosławia na dzielnice 
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5. Zespół Szkół Innowacyjnych, 

6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha, 

7. Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego, 

8. Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego, 

9. Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. 

 

W Jarosławiu funkcjonuje także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II ze szkołą 

podstawową i branżową oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Zespół Państwowych Szkół 

Muzycznych im. Fryderyka Chopina prowadzi edukację muzyczną na poziomie I i II stopnia.  

Od 1998 r. funkcjonuje również w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna                          

im. ks. Bronisława Markiewicza kształcąca studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

 

Jarosław to bez wątpienia miasto atrakcyjne dla inwestorów. Wypracowano dobre mechanizmy współpracy                       

z przedsiębiorcami, a miasto może zaproponować korzystne warunki związane m. in. z położeniem w tzw. 

Polsce Wschodniej. To miasto o bogatych tradycjach kupieckich, a także przemysłowych, którego znakiem 

rozpoznawczym jest wyjątkowo przychylne podejście do przedsiębiorców. Jarosław posiada znaczne 

powierzchnie przeznaczone pod działalność przemysłową, wytwórczą lub usługową, które są zlokalizowane 

na terenie całego miasta. Dodatkowo, miasto należy do najstarszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Euro-Park Mielec, która ma działać do dnia 31 grudnia 2026 roku2.  

W Jarosławiu zlokalizowanych jest kilka większych zakładów produkcyjnych.  Lear Corporation jest jednym 

z 5 zakładów w Polsce należących do amerykańskiego producenta siedzeń, komponentów elektronicznych i 

oprogramowania dla sektora motoryzacyjnego. Produkcję poszycia siedzeń w Jarosławiu rozpoczął w 2004 r. 

Drugim, dużym zakładem produkującym na skalę międzynarodową, jest O-I Poland S. A., specjalizująca się 

w produkcji opakowań szklanych dla produktów spożywczych. Ponadto w Jarosławiu działa Mondelez 

Polska Production Spółka z o.o. produkująca ciastka oraz Sokołów S. A. oddział w Jarosławiu, jeden z 

najnowocześniejszych zakładów przetwórstwa mięsnego w Polsce. 

Dla wszystkich zainteresowanych inwestowaniem na terenie Jarosławia powstało specjalne narzędzie – 

GEOPORTAL, będący systemem informacji przestrzennej miasta. Pod adresem www.geoportal.jaroslaw.pl 

można skorzystać z ortofotomapy, danych państwowego rejestru nazw geograficznych, topograficznej bazy 

danych, mapy topograficznej oraz ewidencji gruntów i budynków, będących materiałem państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Tereny rolnicze w granicach gminy w większości obejmują gleby dobre i dość dobre, cechujące się wysoką 

przydatnością do produkcji rolniczej.  

Stopa bezrobocia to jeden z głównych mierników pomocnych w ocenie zjawiska bezrobocia i kondycji rynku 

pracy. Główny Urząd Statystyczny nie prowadzi pomiaru bezrobocia na poziomie gmin, wskaźnik 

                                                 
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. 
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publikowany jest dla kraju, województw, podregionów, powiatów. Na koniec roku 2020 stopa bezrobocia                 

w powiecie jarosławskim wyniosła 11,5 % i była wyższa o 2,4 punktu procentowego od stopy bezrobocia                 

w województwie podkarpackim (9,1%) i o 5,3 punktu procentowego od stopy bezrobocia w Polsce (6,2%)3.  

  

Jarosław jest jednym z prężniejszych ośrodków kulturalnych, organizujących wiele wydarzeń artystycznych, 

imprez kulturalnych, sportowych, koncertów, czy innych przedsięwzięć o charakterze rozrywkowym. 

Przekrój tematyczny widowisk odbywających się każdego roku jest bardzo szeroki. Dla przykładu warto 

wymienić niektóre z nich: Dni Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzańskiej, Majówka, Dzień Patrona 

Miasta, Dni Jarosławia, Kulturalne Lato w Mieście, Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni”, 

Jarmark Jarosławski oraz Jarosławskie Święto Biegowe.  

Niestety, większość masowych imprez organizowanych do tej pory, ze względu na obowiązujący stan 

epidemii oraz wynikające z tego obostrzenia, w raportowanym roku musiały zmienić formułę, zostały 

ograniczone do niezbędnego i bezpiecznego minimum bądź zostały odwołane lub odłożone w czasie. 

W mieście funkcjonują instytucje zajmujące się szeroko rozumianą kulturą i sztuką. Wśród nich znajdują się 

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Aleksandra Fredry czy Muzeum w Jarosławiu – Kamienica Orsettich (Muzeum – 

organizacyjnie podlegające Starostwu Powiatowemu w Jarosławiu). 

 

Poza ciekawą i bogatą ofertą kulturalną o atrakcyjności Jarosławia świadczą również obiekty zabytkowe.                                  

Zewidencjonowane zabytki miasta Jarosławia to lista prawie 600 obiektów architektury i budownictwa. Do 

tego należy dodać kolejne setki zabytków ruchomych – dzieł sztuki, rzemiosła artystycznego i innych  

artefaktów. Cała dzielnica staromiejska z zachowanym układem urbanistycznym jest wspaniałym 

przykładem potencjału historycznego miasta. Warto wspomnieć, że zgodnie z decyzją Rady Miasta 

Jarosławia przyjętą Uchwałą nr 542/XLVIII/09 z dnia 23 marca 2009 r. na terenie miasta został utworzony 

Park Kulturowy, obejmujący swoim zasięgiem: stare miasto, opactwo sióstr benedyktynek wraz z 

fortyfikacjami oraz zespół kościelno-klasztorny oo. dominikanów.  

 

Centrum miasta, w którym mieści się rynek z okazałym ratuszem, zabytkową studnią (XVII wiek) i 

renesansowymi kamienicami, jest uważane za jedno z najpiękniejszych starych miasta w Polsce. Co ważne, 

w tym miejscu został zachowany XIV-wieczny układ urbanistyczny.  

W latach rozkwitu miasta, czyli w XVI i XVII w., kiedy w Jarosławiu odbywały się słynne jarmarki, 

budowano kamienice, które poza funkcją mieszkalną miały spełniać rolę punktu handlowego, tzw. 

„kamienice jarosławskie”. Elementem charakterystycznym były „wielkie izby”, do których zapraszano 

kontrahentów w celu dobicia targu. Jak można się domyślić miały one za zadanie pokazanie statusu 

                                                 
3 Dane na podstawie danych publikowanych na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu w zakładce rynek 

pracy/statystki i analizy urzędu/stopa bezrobocia/stopa bezrobocia w 2020 roku pod linkiem: 
https://jaroslaw.praca.gov.pl/-/14378122-stopa-bezrobocia-w-2020. 
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materialnego właściciela, wobec czego ze szczególną troską dbano o ich wystrój. Jedną z najlepiej 

zachowanych kamienic jarosławskich jest kamienica zw. Rydzikową (Rynek 14), w której mieści się wejście 

do Podziemnej Trasy Turystycznej im. Feliksa Zalewskiego. W naszym mieście, od 2015 roku dostępne jest 

także Podziemne Przejście Turystyczne usytuowane pod kamienicami Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów 

(Rynek 4,5,6).  

 

O zabytkowym charakterze centrum miasta świadczy liczba obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków 

wojewódzkiego konserwatora zabytków (140 wpisów z obszaru centrum). W pozostałych częściach 

Jarosławia można zobaczyć zabytkowe cmentarze (m.in. Stary Cmentarz, Nowy Cmentarz, Cmentarz 

Wojskowy, Cmentarz Żydowski), kościoły oraz klasztory.  

 

Podsumowując, Jarosław to miasto o unikatowych walorach historycznych i architektonicznych. Jest bez 

wątpienia jednym z najciekawszych, zabytkowych miast Podkarpacia - prawdziwym „Miastem Olśnień”. 
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2 Urząd i miejskie jednostki organizacyjne 

2.1 Burmistrz miasta jako organ wykonawczy, krótka charakterystyka kompetencji 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organami Gminy Miejskiej 

Jarosław są Rada Miasta Jarosławia i Burmistrz Miasta Jarosławia. Pierwszy z nich jest organem 

stanowiącym i kontrolnym gminy, natomiast drugi jest organem wykonawczym. Ogólnie rzecz ujmując, 

zadaniem własnym gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Dotyczy to zwłaszcza 

spraw związanych z: 

• ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska,  

• gminnymi drogami, ulicami, placami, mostami oraz organizacją ruchu drogowego, 

• infrastrukturą komunalną, 

• ochroną zdrowia, 

• pomocą społeczną, 

• edukacją publiczną, 

• kulturą, 

• porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli. 

Podstawowe zadania i obowiązki burmistrza wyznacza wyżej wymieniona ustawa. Priorytetowym celem 

działań burmistrza jest wykonywanie uchwał rady miasta i zadań gminy określonych przepisami prawa. 

Ponadto, do zadań samego burmistrza wynikających z zapisów ustawy o samorządzie gminnym, 

należą w szczególności: 

• przygotowywanie projektów uchwał, 

• określanie sposobu wykonywania uchwał, 

• gospodarowanie mieniem komunalnym, 

• wykonywanie budżetu, 

• kierowanie sprawami bieżącymi gminy, 

• reprezentowanie gminy na zewnątrz. 

Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, pełniący tę funkcję drugą kadencję, wykonuje swoje 

zadania przy pomocy Urzędu Miasta Jarosławia, którym jednocześnie kieruje. W związku z tym, jest 

służbowym przełożonym wszystkich pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek 

organizacyjnych. Wobec tego, do wcześniej wymienionych obowiązków burmistrza, należy dodać 

kompetencje wynikające z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych jednostek organizacyjnych 

urzędu: 

• podejmowanie czynności należących do kompetencji burmistrza w sprawach pilnych, związanych z 

bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, 

• powoływanie i odwoływanie zastępców, 
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• występowanie z wnioskiem o powołanie i odwołanie skarbnika, 

• wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej, 

• udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do kompetencji burmistrza, 

• składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności miasta, 

• przedkładanie radzie miasta sprawozdań z wykonania uchwał, 

• dysponowanie środkami pieniężnymi gminy, 

• reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym, 

• przedkładanie radzie miasta wniosków i propozycji w sprawie wykorzystania mienia komunalnego, 

• wydawanie zarządzeń wprowadzających regulaminy dotyczące działalności urzędu,  

• uczestnictwo w pracach związków i porozumień międzygminnych, 

• w zakresie bezpośredniej właściwości burmistrza pozostawał nadzór nad następującymi jednostkami 

organizacyjnymi urzędu: Kancelarią Burmistrza Miasta, Samodzielnymi stanowiskami ds. audytu,  

kontroli i nadzoru właścicielskiego, Biurem Pozyskiwania Funduszy, Inspektorem Ochrony Danych, 

Samodzielnymi stanowiskami ds. obsługi prawnej. 

Dodatkowo burmistrz jest Szefem Obrony Cywilnej Miasta Jarosławia. 

 

2.2 Urząd Miasta Jarosławia – struktura organizacyjna, zatrudnienie 

Urząd Miasta Jarosławia jest aparatem pomocniczym burmistrza, za pomocą którego wykonuje swoje 

zadania. Siedzibą władz miasta jest zabytkowy ratusz położony przy ulicy Rynek 1. Natomiast w budynku 

przy ulicy Rynek 6 mieściły się: Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury 

Technicznej, Wydział Oświaty oraz Wydział Spraw Społecznych i Obronnych w części dotyczącej Kancelarii 

Materiałów Niejawnych. 

Burmistrzowi Miasta Jarosławia w kierowaniu urzędem pomagali: 

• I zastępca burmistrza ds. infrastruktury technicznej – Wiesław Pirożek, 

• II zastępca burmistrza ds. infrastruktury społecznej – Dariusz Tracz, 

• sekretarz – Ewa Pieniążek (w raportowanym roku do 31.07), Krzysztof Strent (od 13.11 do 31.12), 

• skarbnik – Anna Gołąb, 

• kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu. 

 

Strukturę organizacyjną urzędu w roku 2020 określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Jarosławia 

(dalej: Regulamin organizacyjny) wprowadzony Zarządzeniem nr 57/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia 

z dnia 13 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami. Biorąc pod uwagę wielkość oraz charakter realizowanych 

zadań w raportowanym roku w ramach urzędu funkcjonowały niżej wymienione jednostki:  

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny (w pionie sekretarza), 

2. Kancelaria Burmistrza Miasta, w ramach której pracuje rzecznik prasowy (w pionie burmistrza), 

3. Wydział Finansowo-Księgowy (w pionie skarbnika), 
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4. Urząd Stanu Cywilnego (w pionie sekretarza), 

5. Biuro Informatyki i Przetwarzania Danych (w pionie sekretarza), 

6. Biuro Pozyskiwania Funduszy (w pionie burmistrza), 

7. Wydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej (w pionie I zastępcy burmistrza), 

8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska (w pionie                  

I zastępcy burmistrza), 

9. Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, w ramach którego pracuje Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Ochrony Informacji Niejawnych (w pionie II zastępcy burmistrza), 

10. Wydział Oświaty (w pionie II zastępcy burmistrza), 

11. Straż Miejska (w pionie II zastępcy burmistrza), 

12. Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych (w pionie I zastępcy burmistrza), 

13. Samodzielne stanowiska ds. audytu, kontroli i nadzoru właścicielskiego (w pionie burmistrza), 

14. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej (w pionie burmistrza), 

15. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (w pionie sekretarza), 

16. Inspektor Ochrony Danych (w pionie burmistrza).  

 

Zakresy działania poszczególnych jednostek organizacyjnych są szczegółowo opisane w VII rozdziale 

Regulaminu organizacyjnego. 

 

W roku 2020 w związku z weryfikacją funkcjonującej struktury organizacyjnej w odniesieniu do 

realizowanych celów i zadań oraz przeglądem i aktualizacją obowiązujących regulacji wewnętrznych, 

dokonano jednej zmiany w regulaminie organizacyjnym. Aktualizacje zostały wprowadzone Zarządzeniem 

nr 205/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 9 lipca 2020 r. 

 

Każdy pracownik urzędu może zapoznać się z zakresami zadań, uprawnień i odpowiedzialności 

w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Jarosławia oraz regulaminach wewnętrznych komórek 

organizacyjnych. Dodatkowo w aktach osobowych każdej osoby zatrudnionej w urzędzie znajduje się 

szczegółowy zakres czynności. W 2020 r. dokonano aktualizacji kilku pracowniczych zakresów czynności. 

 

Na koniec 2020 r. w urzędzie pracowało łącznie 152 pracowników samorządowych, w tym 5-ciu 

przedstawicieli ścisłego kierownictwa urzędu. Spośród wszystkich zatrudnionych 122 osoby posiadało 

wyższe wykształcenie. W przedmiotowym roku stosunek pracy uległ rozwiązaniu z 13 osobami. W 

większości przypadków, powodem zakończenia współpracy był upływ czasu, na który została zawarta 

umowa bądź rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na emeryturę. W ramach 

awansu wewnętrznego 1 pracownik został przeniesiony na wyższe stanowisko urzędnicze, tj. awans na 

stanowisko kierownicze urzędnicze z urzędniczego.  
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W 2020 roku ogłoszono 7 naborów na wolne stanowiska urzędnicze.  Rozstrzygnięto 5 naborów, tj. do 

Wydziału Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej przeprowadzono 2 nabory na stanowisko 

podinspektora i na stanowisko inspektora, nabór na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych, 

nabór na stanowisko Sekretarza Miasta Jarosławia, nabór na stanowisko podinspektora do Biura Informatyki 

i Przetwarzania Danych. Ogłoszone nabory na stanowisko radcy prawnego i stanowisko podinspektora do 

Kancelarii Burmistrza Miasta rozstrzygnięto w 2021 roku. Warto dodać, że nabory na wolne stanowiska w 

urzędzie prowadzi się na podstawie wytycznych zawartych w Zarządzeniu nr 145/2009 Burmistrza Miasta 

Jarosławia z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym 

kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Jarosławia. 

 

Każda osoba zatrudniona w urzędzie, nie rzadziej niż raz na dwa lata, poddawana jest kompleksowej ocenie 

wyników pracy pod kątem realizacji zadań, przydatności zawodowej na dane stanowisko oraz możliwości 

rozwojowych pracownika. Oceny dokonuje się na podstawie Zarządzenia nr 213/2009 Burmistrza Miasta 

Jarosławia z dnia 25 czerwca 2009 r. W roku 2020 przeprowadzono 10 ocen okresowych pracowników. 

 

Pomimo faktu posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji potrzebnej do wykonywanych zadań na 

swoich stanowiskach, pracownicy urzędu na bieżąco uzupełniają wiedzę w drodze samokształcenia, 

monitorują zmiany w obowiązujących przepisach i w ślad za tym, inicjują niezbędne zmiany w 

wykonywanej pracy. Rozwój kompetencji zawodowych w ramach dokształcania zawodowego, odbywał się 

w minionym roku poprzez szkolenia pracowników zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Wykorzystywano 

również możliwość udziału kadry pracowniczej w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach 

finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Tematyka i zakres przeprowadzonych szkoleń były powiązane 

z bieżącymi potrzebami pracowników wykonujących zadania z zakresu oświaty, ochrony środowiska, 

finansów, planowania przestrzennego oraz inwestycji. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 83 

szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej. 

W roku 2020 nie odnotowano żadnego przypadku naruszenia postanowień Kodeksu Etyki Pracowników 

Urzędu Miasta Jarosławia wprowadzonego Zarządzeniem nr 21/2011 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia                   

8 lutego 2011 r. Poza wspomnianym kodeksem, urzędnicy stosują się do zasad etycznych, określonych 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych. 

 

Jeśli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego, to zajmuje się on w głównej mierze rejestracją danych dotyczących 

stanu cywilnego  w Państwowym Rejestrze Stanu Cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz 

zgonu.  

W 2020 roku statystycznie ujęta działalność USC przedstawiała się następująco:  

• 1 927 zarejestrowanych zdarzeń (urodzenia, małżeństwa i zgony):  
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 692 aktów urodzenia, w tym 581 z rejestracji urodzenia (284 chłopców,  297 dziewczynek), 

111 z transkrypcji aktów dzieci urodzonych za granicą, najwięcej dzieci urodziło się                        

w kwietniu raportowanego roku, a najmniej w listopadzie, 

 280 aktów małżeństwa, w tym 86 cywilnych, 154 wyznaniowych oraz 6 ślubów udzielonych 

poza lokalem, 34 transkrypcji aktów małżeństwa zawartych poza granicami kraju, 

 955 aktów zgonu, w tym 936 z rejestracji bieżącej zgonów i 19 transkrypcji aktów zgonu, 

które zdarzyły się poza granicami kraju, 

• 123 rozwody, 

• 8 189 wydanych odpisów aktów stanu cywilnego, 

• 5 243 zmigrowanych akt do państwowego rejestru stanu cywilnego, 

• 38 par odebrało przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale „Za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie” (w 2020 roku zorganizowano trzy uroczystości wręczenia odznaczeń przez 

Burmistrza Miasta Jarosławia). 

W Jarosławiu zameldowano 264 dzieci, które urodziły się ciągu całego 2020 roku. Najwięcej w kwietniu, 

najmniej w listopadzie. Najpopularniejsze imiona minionego roku wśród chłopców to: Antoni, Mikołaj, 

Aleksander, Michał, Szymon. Wśród dziewczynek, największą popularnością cieszyły się imiona: Julia, 

Zuzanna, Maja, Amelia oraz Lena. 

21 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji e-usługę, umożliwiającą 

wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Dzięki tej usłudze odpis aktu stanu cywilnego można 

uzyskać od razu w wersji elektronicznej. Nowa odsłona e-usługi to jedno z działań w ramach projektu 

Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych POPC. 

 

W roku sprawozdawczym Urząd Miasta Jarosławia zajmował się organizacją wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych pierwotnie na dzień 10 maja 2020 roku, a w związku z pandemią 

SARS CoV-2, przeprowadzonych ostatecznie w dniach 28 czerwca 2020 roku (I tura) oraz 12 lipca 2020 

roku (II tura). 

Burmistrz Miasta Jarosławia wydał zarządzenia powołujące zespoły, których zadania dotyczyły ścisłej 

współpracy z urzędnikiem wyborczym oraz nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem                                            

i przeprowadzeniem wyborów: 

• Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania 

Zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na                    

10 maja 2020 r., 

• Zarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie 

powołania miejskiego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., 
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• Zarządzenie nr 162/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie 

powołania Zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na 28 czerwca 2020 r., 

• Zarządzenie nr 168/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie 

powołania miejskiego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., 

• Zarządzenie nr 169/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające 

zarządzenie nr 168/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania miejskiego 

koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji 

wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzonych na dzień 28 czerwca 

2020 r. 

• Zarządzenie nr 170/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie 

zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej 

nadzwyczajnymi wydarzeniami w trakcie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

W trakcie prac związanych z organizacją wyborów i aktualizacją rejestru wyborców: 

• dopisano 644 osoby do spisu wyborców, 

• wydano 19 pełnomocnictw do głosowania, 

• skreślono 3 049 osób ze spisu wyborców, 

• wydano 656 zaświadczeń o prawie do głosowania, 

• przygotowano i przekazano wyborcom 811 sztuk korespondencyjnych pakietów wyborczych. 

W sumie, w 2020 roku, zarejestrowano 1 711 spraw związanych z prowadzeniem i obsługą rejestru 

wyborców oraz wydano dodatkowo 17 decyzji w sprawie rejestru wyborców. 

 

W 2020 r. wydatki na „administrację publiczną” - samorządową w rozdziale „Urzędy gmin” wyniosły                         

10 288 755,59 złotych. W ramach tej kwoty znalazły się: koszty zatrudnienia pracowników, odprawy 

emerytalne, nagrody jubileuszowe i pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia zawodowe 

pracowników, zakup druków i materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi 

telefoniczne, internetowe, pocztowe, koszty oświetlenia i ogrzewania, usługi konserwacyjne, remontowe                  

i naprawcze, opłaty w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i mienia oraz składki z tytułu 

przynależności Gminy Miejskiej Jarosław do stowarzyszeń. 

Ponadto zakupiono laptopy dla radnych Rady Miasta Jarosławia, koszt zakupu wyniósł 75 000,00 zł.  

2.3 Przeprowadzone kontrole w gminie i opis wyników kontroli 

W 2020 r. przeprowadzono w Gminie Miejskiej Jarosław 4 kontrole zewnętrzne. Dokumentacja 
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z kontroli zewnętrznych znajduje się wraz z książką kontroli u sekretarza miasta.  

W pierwszej kolejności przedstawiono zestawienie kontroli zewnętrznych: 

Tabela 1 Zestawienie kontroli zewnętrznych 

Lp. 
Organ/instytucja 

kontrolująca 
Obszar kontroli 

1 Regionalna Izba 
Obrachunkowa                  
w Rzeszowie 

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Urzędu Miasta Jarosławia. 

2 Podkarpacki Urząd 
Wojewódzki 

Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu 
do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych                         
z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zleconych ustawami w 2019 roku. 

3 Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska                     
w Rzeszowie 
Delegatura                          
w Przemyślu 

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony 
środowiska. 

  

4 Krajowa 
Administracja 
Skarbowa 

W ramach audytu projektu POPT.03.01.00-00-0003-15 „Współpraca z urzędami 
marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji” – kontrola 
realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Miejskiej 
Jarosław na lata 2016-2023”. 

 

Wszystkie kontrole zostały zakończone oceną pozytywną z zaleceniami, które zostały zrealizowane lub są 

realizowane na bieżąco.  

 

W 2020 roku audytor wewnętrzny przeprowadził sześć zadań audytowych, których obszar audytu 

przedstawia tabela: 

Tabela 2 Audyt wewnętrzny 

Lp. Obszar audytu 

1 Polityka bezpieczeństwa informacji – ocena zgodności z RODO. 

2 Dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jarosławia. 

3 Ocena zewnętrzna działalności audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Jarosławia (przegląd 
partnerski). 

4 Przeprowadzanie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Jarosławia. 

5 Funkcjonowanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji – zabezpieczenie fizyczne danych osobowych         
i systemów teleinformatycznych. 

6 Program Rozwoju Instytucjonalnego – „JarosLove – z miłości do ludzi”. 

 

W 2020 roku Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jarosławia zaplanowała kontrole, których zakres został ujęty 

w planie pracy komisji na rok 2020, przyjętym na XIX sesji Rady Miasta Jarosławia w dniu 30 stycznia 2020 

roku. Ze względu na obostrzenia i zagrożenia wynikające z epidemii COVID-19, Komisji Rewizyjnej Rady 
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Miasta Jarosławia nie udało się przeprowadzić kontroli zaplanowanych w przyjętym wcześniej planie pracy.  

 

2.4 Miejskie jednostki organizacyjne 

 

Miejskie jednostki organizacyjne są tworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu 

wykonywania jej zadań. W mieście funkcjonuje 27 takich instytucji.  

 

Poniżej znajduje się spis jarosławskich jednostek organizacyjnych, które zajmują się różnymi dziedzinami 

życia mieszkańców, począwszy od dbania o publiczną infrastrukturę, a skończywszy na potrzebach 

kulturalnych mieszkańców Jarosławia. 

 

Spółki komunalne: 

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., 

3. Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

4. Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 

Jednostki budżetowe: 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu, 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu. 

Jednostki oświatowe i edukacyjne: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu, 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu, 

3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, 

4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu, 

5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, 

6. Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu, 

7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu, 

8. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu, 

9. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu, 

10. Miejskie Przedszkole nr 1 w Jarosławiu, 

11. Miejskie Przedszkole nr 3 im. Marii Kownackiej w Jarosławiu, 

12. Miejskie Przedszkole nr 4 w Jarosławiu, 

13. Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori w Jarosławiu, 

14. Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu, 

15. Miejskie Przedszkole nr 10 w Jarosławiu, 

16. Miejskie Przedszkole nr 11 w Jarosławiu, 
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17. Miejskie Przedszkole nr 12 w Jarosławiu, 

18. Miejski Żłobek Radosny Zakątek w Jarosławiu. 

Instytucje kultury: 

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu, 

2. Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, 

3. Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące działalności niektórych miejskich jednostek organizacyjnych 

w roku 2020 znajdą się w dalszych częściach raportu, tematycznie związanych z zakresem działania 

poszczególnych jednostek. 
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3 Majątek i finanse miasta w 2020 roku 

3.1 Dochody i wydatki 

W poprzedniej części szczegółowo wymieniono podstawowe zadania gminy, w tym należące do burmistrza. 

W celu realizacji tych zadań gmina prowadzi działalność finansową, polegającą - w uproszczeniu - na 

pobieraniu dochodów i realizowaniu wydatków. Działalność ta, prowadzona samodzielnie w oparciu o 

własny budżet, ma charakter wieloaspektowy i wielokierunkowy. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że 

niezależność gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców jest ograniczona. Wynika 

to z tego, iż gmina, oprócz środków własnych, korzysta również ze środków przyznawanych z budżetu 

państwa w formie dotacji oraz subwencji. Ponadto, pobiera podatki i opłaty, zaciąga pożyczki i kredyty.  

Działalność finansowa jest prowadzona według określonych zasad, które są wyznaczone przez ogólne, 

powszechnie obowiązujące reguły postępowania, bez naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanej 

samodzielności gminy jako podmiotu publiczno-prawnego. Możliwości gminy w realizowaniu 

zaplanowanych wydatków, w tym inwestycji, są zależne od wielkości źródeł dochodów. Ograniczoność 

środków finansowych, jakimi dysponuje gmina, powoduje konieczność dokonywania wyborów i określania 

priorytetów w kwestii wydatkowania tychże środków.  

 

W celu właściwego zaplanowania sposobu dysponowania środkami finansowymi, jak i również określenia 

wysokości ich wpływów, gmina jest zobowiązana co roku do przygotowania budżetu. Budżet jest to plan 

dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały, stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. 

Co ważne, wyłączna inicjatywa uchwałodawcza w stosunku do budżetu Gminy Miejskiej Jarosław, 

przysługuje jedynie organowi wykonawczemu, czyli Burmistrzowi Miasta Jarosławia. Natomiast Rada 

Miasta Jarosławia posiada wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu oraz dokonywania w nim zmian                  

w ciągu roku budżetowego. Uchwalenie budżetu powinno nastąpić przed rozpoczęciem roku budżetowego. 

Przed uchwaleniem budżetu projekt musi trafić do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która analizuje go pod 

kątem zgodności z prawem. Budżet gminy ma charakter planu podlegającemu aktualizacji w ciągu roku 

budżetowego. Po zakończeniu tego okresu dokonuje się oceny wykonania budżetu przez burmistrza. W tym 

celu burmistrz przygotowuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów      

i wydatków oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych, 

zakończone informacją o stanie mienia gminy. Rada miasta dokonuje analizy przedłożonych jej danych                       

i udziela bądź nie, absolutorium burmistrzowi. 

 

Budżet Gminy Miejskiej Jarosław na 2020 rok został przyjęty Uchwałą nr 236/XVIII/2019 Rady Miasta 

Jarosławia z dnia 30 grudnia 2019 r. W roku sprawozdawczym przedmiotowa uchwała, a wraz z nią budżet, 

był zmieniany 45 razy. Poniżej znajduje się lista uchwał Rady Miasta Jarosławia w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie na rok 2020: 
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1. Uchwała nr 246/XIX/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2020 r., 

2. Uchwała nr 247/XIX/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2020 r., 

3. Uchwała nr 248/XIX/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2020 r., 

4. Uchwała nr 251/XIX/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2020 r., 

5. Uchwała nr 258/XX/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 lutego 2020 r., 

6. Uchwała nr 259/XX/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 lutego 2020 r., 

7. Uchwała nr 260/XX/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 lutego 2020 r., 

8. Uchwała nr 261/XX/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 lutego 2020 r., 

9. Uchwała nr 271/XXI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 7 maja 2020 r., 

10. Uchwała nr 278/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

11. Uchwała nr 283/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

12. Uchwała nr 284/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

13. Uchwała nr 285/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

14. Uchwała nr 286/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

15. Uchwała nr 287/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

16. Uchwała nr 288/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

17. Uchwała nr 289/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

18. Uchwała nr 290/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

19. Uchwała nr 291/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

20. Uchwała nr 292/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

21. Uchwała nr 293/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

22. Uchwała nr 294/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

23. Uchwała nr 295/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

24. Uchwała nr 296/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

25. Uchwała nr 297/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

26. Uchwała nr 306/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

27. Uchwała nr 308/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

28. Uchwała nr 309/XXII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 czerwca 2020 r., 

29. Uchwała nr 312/XXIII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 20 lipca 2020 r., 

30. Uchwała nr 321/XXIV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 sierpnia 2020 r., 

31. Uchwała nr 322/XXIV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 sierpnia 2020 r., 

32. Uchwała nr 323/XXIV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 sierpnia 2020 r., 

33. Uchwała nr 324/XXIV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 sierpnia 2020 r., 

34. Uchwała nr 325/XXIV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 sierpnia 2020 r., 

35. Uchwała nr 326/XXIV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 sierpnia 2020 r., 

36. Uchwała nr 327/XXIV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 sierpnia 2020 r., 
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37. Uchwała nr 330/XXIV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 sierpnia 2020 r., 

38. Uchwała nr 331/XXIV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 sierpnia 2020 r., 

39. Uchwała nr 334/XXV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 września 2020 r., 

40. Uchwała nr 335/XXV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 września 2020 r., 

41. Uchwała nr 337/XXV/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 września 2020 r., 

42. Uchwała nr 348/XXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2020 r., 

43. Uchwała nr 361/XXVIII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2020 r., 

44. Uchwała nr 362/XXVIII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2020 r., 

45. Uchwała nr 364/XXVIII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2020 r., 

 

Na dochody gminy składają się: dochody własne, dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa. 

Szczególną kategorią dochodów są środki ze źródeł zewnętrznych pozyskane na planowane inwestycje oraz 

inne działania. Wysokość owych środków jest najbardziej zróżnicowania i - można rzec - najmniej 

przewidywalna, ponieważ zależy od realizowanych projektów i ogłaszanych konkursów. Na koniec 2020 

roku dochody Gminy Miejskiej Jarosław wyglądały następująco: 

 

Tabela 3 Dochody w 2020 r. 

Plan dochodów po zmianach Wykonanie (kwota) Wykonanie (procent) 

211 645 326,48 zł 195 107 926,40 zł 92,19 % 

w tym dochody bieżące: 

186 568 020,12 zł 182 963 362,89 zł 98,07 % 

w tym dochody majątkowe: 

25 077 306,36 zł 12 144 563,51 zł 48,43 % 

 

Niezrealizowane dochody majątkowe to głównie dotacje na realizowane w 2020 roku projekty inwestycyjne. 

Dotacje uzyskane na ten cel zasilą budżet gminy w 2021 r. 

Podsumowując rok 2020 w części finansowej należy zauważyć, że nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży 

majątku. Było to spowodowane tym, iż w czasie, w którym niespodziewanie dla wszystkich rozpoczęła się 

epidemia COVID-19, na rynku nieruchomości nastąpiły rekordowe spadki i zmniejszyło się  zainteresowanie 

nabywaniem oferowanych nieruchomości. Sytuacja finansowa miasta Jarosławia pozwoliła na utrzymanie 

płynności finansowej bez konieczności wyzbywania się majątku w tak trudnym dla wszystkich okresie. 

Niezrealizowany plan dochodów ze sprzedaży majątku nie doprowadził do zachwiania równowagi w 

budżecie.  

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawiono poniżej: 
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Tabela 4 Wykonanie dochodów 

Opis działu 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

(kwota) 
Wykonanie 
(procent) 

Rolnictwo i łowiectwo 60 218,05 zł 60 218,05 zł 100,00% 

Transport i łączność 1 982 103,00 zł 1 971 868,30 zł 99,48% 

Gospodarka mieszkaniowa 14 288 112,00 zł 7 752 242,81 zł 54,26% 

Działalność usługowa 259 200,00 zł 271 682,69 zł 104,82% 

Administracja publiczna 656 757,97 zł 538 832,42 zł 82,04% 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

235 308,00 zł 224 108,00 zł 95,24% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

103 688,00 zł 103 222,69 zł 99,55% 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

68 479 994,26 zł 67 749 796,19 zł 98,93% 

Różne rozliczenia 37 352 840,00 zł 37 352 377,94 zł 100% 

Oświata i wychowanie 5 628 753,60 zł 5 661 402,75 zł 100,58% 

Ochrona zdrowia (wpływy ze zwrotów dotacji) 200,00 zł 540,50 zł 270,25% 

Pomoc społeczna 6 070 875,55 zł 5 932 744,01 zł 97,72% 

Edukacyjna opieka wychowawcza 374 487,00 zł 302 410,42 zł 80,75% 

Rodzina 52 117 029,05 zł 51 295 972,77 zł 98,42% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 743 762,00 zł 13 637 812,65 zł 65,74% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 245 000,00 zł 245 000,00 zł 100% 

Kultura fizyczna 3 046 998,00 zł 2 007 694,21 zł 65,89% 

 

W 2020 r. dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 21 333 679,74 zł w stosunku do zaplanowanej 

wysokości, natomiast wydatki wzrosły o kwotę 27 564 308,66 zł. Zmiany te były spowodowane głównie 

wprowadzeniem wolnych środków z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zmian                         

w kwotach dotacji celowych, zmian w subwencji oraz zmiany dochodów własnych. 

 

Drugą stroną gospodarki finansowej gminy są wydatki. Najogólniej wydatki są dzielone na wydatki bieżące 

i majątkowe. Wydatki bieżące są związane m.in. z działalnością urzędu i miejskich jednostek gminnych, 

utrzymaniem obiektów publicznych, oświetleniem dróg oraz utrzymaniem porządku w mieście. Kwoty 

przeznaczane na wydatki bieżące są co roku zbliżone do siebie. Natomiast wysokość wydatków 

majątkowych może znacznie się różnić w poszczególnych latach i jest to uzależnione od liczby i wielkości 

zaplanowanych projektów, co często jest związane z pozyskaniem dodatkowych pieniędzy zewnętrznych, na 

przykład unijnych. W roku 2020 wydatki Gminy Miejskiej Jarosław prezentowały się następująco: 
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Tabela 5 Wydatki gminy w 2020 r. 

Plan wydatków po zmianach Wykonanie (kwota) Wykonanie (procent) 

228 421 955,40 zł 197 449 189,10 zł 86,44% 

w tym wydatki bieżące: 

186 211 365,82 zł 174 564 956,93 zł 93,75% 

w tym wydatki majątkowe: 

42 210 589,58 zł 22 884 232,17 zł 54,21% 
 

Dość niski wskaźnik realizacji wydatków jest konsekwencją oszczędnej polityki finansowej Gminy 

Miejskiej Jarosław. Ważnym faktem dla finansowej polityki gminy jest to, że wykonane wydatki bieżące 

zostały pokryte dochodami bieżącymi. Sytuacja epidemiologiczna w 2020 roku związana                                              

z rozprzestrzenianiem pandemii COVID-19, miała wpływ na spowolnienia w realizacji zadań 

inwestycyjnych. Niektóre z nich zostały fizycznie zrealizowane, jednak finansowe rozliczenia nastąpią                        

w roku 2021 z uwagi na utrudnienia w pracy urzędów i powiązanych instytucji, spowodowane pracą                              

w reżimie epidemiologicznym. 
 

Szczegółowe zestawienie wydatków w 2020 r. prezentuje się następująco: 

Tabela 6 Szczegółowe zestawienie wydatków 

Opis działu 
Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

(kwota) 

Wykonanie 

(procent) 

Rolnictwo i łowiectwo 70 018,05 zł 69 350,24 zł 99,05% 

Leśnictwo 6 000,00 zł 6 000,00 zł 100% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 

19 300,00 zł 7 978,50 zł 41,34% 

Transport i łączność 15 244 404,60 zł 10 003 101,03 zł 65,62% 

Gospodarka mieszkaniowa 12 278 007,00 zł 9 774 620,39 zł 79,61% 

Działalność usługowa 747 600,00 zł 623 297,55 zł 83,37% 

Administracja publiczna 12 721 874,21 zł 11 753 700,35 zł 92,39% 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

235 308,00 zł 224 108,00 zł 95,24% 

Obrona narodowa 6 903,00 zł 6 882,28 zł 99,7% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

1 271 138,00 zł 1 216 933,84 zł 95,74% 

Obsługa długu publicznego 1 615 289,00 zł 860 272,46 zł 53,26% 

Różne rozliczenia 619 155,00 zł 0,00 zł 0% 

Oświata i wychowanie 59 853 426,60 zł 55 699 863,19 zł 93,06% 

Ochrona zdrowia 1 104 065,72 zł 585 566,78 zł 53,04% 

Pomoc społeczna 14 038 433,34 zł 13 486 339,77 zł 96,07% 

Edukacyjna opieka wychowawcza 2 679 038,00 zł 2 360 127,79 zł 88,10% 

Rodzina 54 483 653,05 zł 53 462 076,58 zł 98,12% 
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 198 877,83 zł 19 884 312,65 zł 61,75% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 199 000,00 zł 5 994 314,09 zł 96,70% 

Kultura fizyczna 13 030 464,00 zł 11 430 343,61 zł 87,72% 
 

 

3.2 Jarosławski Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców 
 

W 2020 roku pandemia koronawirusa spowodowała poważne, negatywne skutki w różnych dziedzinach 

życia gospodarczego i społecznego. Do tych środowisk, które najbardziej to odczuły, należą niewątpliwie 

przedsiębiorcy. W tym trudnym okresie istotną pomoc firmom prowadzącym działalność gospodarczą, 

zaoferowały - obok rządu - poszczególne samorządy, w tym Gmina Miejska Jarosław.  

Burmistrz Miasta Jarosławia wprowadził w życie Jarosławski Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców mający na 

celu zminimalizowanie skutków pandemii i zapobieganie likwidacji miejsc pracy. Wsparcie przedsiębiorców 

leżało więc w dobrze pojętym interesie społecznym. 

Od samego początku pandemii Burmistrz Miasta Jarosławia prowadził rozmowy z przedsiębiorcami, aby 

wybrać możliwie najskuteczniejsze rozwiązania wspierające lokalny biznes i miejsca pracy. Wprowadzony 

pakiet dawał możliwość odroczenia opłat i podatków lokalnych, w tym od nieruchomości czy środków 

transportu o 3 miesiące lub rozłożenie ich na raty. W wyjątkowych i najtrudniejszych sytuacjach oferował 

umorzenie zaległości podatkowych.  

Dla przedsiębiorców, którzy musieli zawiesić działalność w lokalach miejskich wprowadzono obniżkę 

czynszu na kwotę 1 zł miesięcznie od lokalu przez 3 miesiące, a także 50% obniżki czynszu za lipiec i 

sierpień 2020 r. Przedsiębiorcom, którzy w czasie epidemii nie prowadzili działalności gospodarczej 

(zawiesili ją) przysługiwało zwolnienie z opłat za odbiór odpadów komunalnych (w tym celu należało złożyć 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Ze względu na obowiązujący 

stan prawny, aby skorzystać z udogodnień pakietu, każdy przedsiębiorca musiał indywidualnie złożyć 

wniosek.  

Dodatkowo, w kwietniu 2020 roku, w związku z wejściem w życie tzw. tarczy antykryzysowej, pracownicy 

Stowarzyszenia MOF Jarosław-Przeworsk rozpoczęli wsparcie doradcze na rzecz przedsiębiorców 4 gmin – 

Gminy Miejskiej Jarosław, Gminy Miejskiej Przeworsk, Gminy Przeworsk i Gminy Pawłosiów. Uruchomili 

infolinię poprzez którą przedsiębiorcy mogli uzyskać wsparcie doradcze (668 216 407, 668 216 354). W 

zakresie doradztwa były udzielane informacje na temat pomocy finansowej dla przedsiębiorstw, wynikającej 

z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

3.3 Płynność finansowa 
Zachowanie płynności finansowej dla gminy oznacza zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. 
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Innymi słowy, chodzi o zachowanie takiej sytuacji finansowej, w której gmina będzie na bieżąco regulowała 

płatności wobec swoich wierzycieli ze środków zgromadzonych w ramach budżetu. 

Gmina Miejska Jarosław całkowicie uregulowała w 2020 roku wszystkie planowane do spłaty kredyty                        

i pożyczki wraz z ich ratami oraz inne należności, co świadczy o zachowaniu płynności finansowej miasta. 

Ponadto sytuację finansową kształtuje wysokość przychodów i rozchodów na koniec okresu 

sprawozdawczego, które w przypadku 2020 r. wyglądały następująco: 

Tabela 7 Przychody i rozchody w zakresie zadłużenia  w 2020 r. 

Prognoza po zmianach Wykonanie (kwota) Wykonanie (procent) 

Przychody z kredytu 

15 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 66,66% 

Rozchody z tytułu spłaty kredytów 

4 694 000,00 zł 4 694 000,00 zł 100% 

 

Znając wielkość dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów można obliczyć wartość jednego 

ze wskaźników służącego monitorowaniu płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jest 

to wskaźnik płynności w ujęciu kasowym, którego wzór wygląda następująco: 

 

(dochody budżetowe + przychody budżetowe) / (wydatki budżetowe + rozchody budżetowe) 

 

Dla Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 r. wskaźnik płynności w ujęciu kasowym przyjął wartość: 

(195 107 926,40 + 21 470 628,92) / (197 449 189,10 + 4 694 000,00) = 1,07 

Przyjęcie wartości przekraczającej poziom 1,0 oznacza, że wydatki budżetu i jego rozchody znajdują pełne 

pokrycie w uzyskiwanych dochodach i przychodach, co wskazuje na bezpieczne kształtowanie się płynności 

finansowej. Wobec tego należy jednoznacznie stwierdzić, że Gmina Miejska Jarosław w 2020 r. zachowała 

płynność finansową. 

 

3.4 Zadłużenie i Wieloletnia Prognoza Finansowa  

Kwota długu zaplanowana na początku 2020 r. nie uzyskała wskazanego poziomu na jego koniec.                             

W uchwale budżetowej założono bowiem kwotę długu na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości                                       

62 047 410,00 zł, natomiast wykonanie było w kwocie 57 047 410,00 zł. Gmina Miejska Jarosław 

zrezygnowała z możliwości zaciągnięcia kredytu w planowanej wysokości i dlatego 5 000 000,00 zł kredytu 

nie zostało wykorzystane. Nie miało to negatywnego wpływu na zachowanie płynności finansowej gminy. 

Jak zostało wspomniane wcześniej, wszystkie zobowiązania były regulowane na bieżąco                                      

i w zaplanowanych wcześniej wysokościach.  

 

Gmina Miejska Jarosław na koniec raportowanego roku miała następujące zobowiązania kredytowe: 
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Tabela 8 Zobowiązania kredytowe gminy za 2020 r. 

Lp. 
Rok 

powstania 

zadłużenia 

Kwota 
zaciągniętego 

kredytu 

Nazwa banku 

Okresy 

spłat 
kredytów 

wg umowy 

Kwota długu na 
koniec okresu 

sprawozdawczego 

1 2011 7 992 000 zł Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski Spółka Akcyjna 

2012– 2021 1 410 210 zł 

2 2012 5 126 000 zł Getin Noble Bank S.A. 2012–2021 604 000 zł 

3 2013 9 662 000 zł Bank Gospodarstwa Krajowego 2014– 2024 6 213 200 zł 

4 2016 4 000 000 zł Bank Polskiej Spółdzielczości 
S.A. 

2017– 2024 3 820 000 zł 

5 2017 10 000 000 zł Bank Polskiej Spółdzielczości 
S.A. 

2021– 2027 10 000 000 zł 

6 2018 15 000 000 zł Bank Polskiej Spółdzielczości 
S.A. 

2021–2034 15 000 000 zł 

7 2019 10 000 000 zł Bank Polskiej Spółdzielczości 
S.A. 

2021-2037 10 000 000 zł 

8 2020 10 000 000 zł Bank Gospodarstwa Krajowego 2021-2037 10 000 000 zł 

razem 57 047 410 zł 

  

Pośrednim wskaźnikiem sytuacji finansowej miasta jest poziom osiągniętego deficytu na koniec okresu 

rozliczeniowego. W przypadku Jarosławia deficyt na koniec 2020 r. został określony w uchwale budżetowej 

w kwocie 10 546 000,00 zł. Ostateczny wynik, stanowiący różnicę pomiędzy wysokością dochodów 

budżetowych a wydatków, wyznaczył deficyt w wysokości 2 341 262,70 zł, co przełożyło się na korzystny 

wynik finansowy dla miasta. Dodatkowo, w uchwale budżetowej określono limit zobowiązań do zaciągania 

kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu, z którego Gmina 

Miejska Jarosław nie skorzystała. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wieloletnim dokumentem planistycznym dotyczącym finansów 

jednostek samorządu terytorialnego. Jego głównymi zaletami są: bardziej racjonalne gospodarowanie 

środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej oraz 

dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym. W przypadku Jarosławia wieloletnia prognoza finansowa 

została przyjęta Uchwałą nr 237/XVIII/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 grudnia 2019 r. W trakcie 

roku sprawozdawczego dokonano pięciu zmian. Ostatnia zmiana wprowadzona została Uchwałą                                     

nr 349/XXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2020 r. i zgodnie z zapisami zmienionej 

wieloletniej prognozy finansowej w 2020 r. poszczególne kategorie gospodarki finansowej Gminy Miejskiej 

Jarosław miały wynosić: 

• dochody – 199 846 157,37 zł (wyniosły 195 107 926,40 zł), 

• wydatki – 216 622 786,29 zł (wyniosły 197 449 189,10 zł), 

• deficyt – 16 776 928,92 zł (wyniósł 2 341 262,70 zł). 
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Biorąc pod uwagę najważniejsze kwestie dotyczące finansów, można stwierdzić, że po zakończeniu roku 

budżetowego 2020 wysokości dochodów, wydatków i deficytu osiągnęły bardziej korzystne wyniki niż te 

założone w wieloletniej prognozie finansowej. 

Okres obowiązywania przyjętej prognozy obejmuje lata 2020–2037. 

 

3.5 Windykacja należności gminnych 

Część podmiotów zobowiązanych do zapłaty na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław podatków (na przykład: od 

nieruchomości, od środków transportowych, leśnego, rolnego) lub opłat nie zrealizowało swoich 

obowiązków. W takiej sytuacji gmina rozpoczęła procedurę odzyskiwania należnych jej wpłat. Postępowanie 

egzekucyjne jest wieloetapowe i zawsze rozpoczyna się od czynności wykonywanych przez wierzyciela, 

czyli Gminy Miejskiej Jarosław. Gmina najpierw wystawia upomnienie, w którym wzywa dłużnika do 

uregulowania całej kwoty zadłużenia w określonym terminie od dnia odebrania upomnienia z zastrzeżeniem, 

że brak realizacji tego obowiązku spowoduje wszczęcie egzekucji administracyjnej, a tym samym wzrost 

kwoty zadłużenia. Ponadto, gmina wystawia tytuły wykonawcze systematycznie, po upływie terminu 

określonego w upomnieniu i otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru upomnienia. W postępowaniu 

egzekucyjnym poza Gminą Miejską Jarosław należy uwzględnić czynności wykonywane przez organ 

egzekucyjny, czyli naczelnika urzędu skarbowego, przy czym egzekucja administracyjna może zostać 

rozpoczęta dopiero po stosownym poinformowaniu zobowiązanego o skierowaniu sprawy na drogę 

postępowania egzekucyjnego. Ponadto, w przypadku powstania należności z tytułu niewykonania umowy 

cywilnoprawnej, wysyła się dłużnikowi pierwsze wezwanie do zapłaty. Brak uregulowania należności 

skutkuje wysłaniem ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. Jeśli zapłata nadal nie została 

uregulowana, wówczas następuje wszczęcie postępowania sądowego.  

 

Należności dłużników wobec Gminy Miejskiej Jarosław na koniec 2020 r. wyglądały następująco: 

1. Kwota zaległości z wpływów opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosła                              

144 670,18 zł. Wystawiono 1 ostateczne wezwania przedsądowe na kwotę 3 001,13 zł. W zakresie zaległości 

cywilnoprawnych wystawiono 926 pierwszych wezwań do zapłaty na łączną kwotę  807 711,76 zł, a jedną 

sprawę przekazano do windykacji na łączną kwotę 3 618,30 zł. 

2. Kwota zaległości z wpływów opłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 

fizycznych – 4 764,74 zł. Wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 1 050,00 zł.  

3. Kwota zaległości z wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 2 557 641,31 zł. Wystawiono 

162 upomnienia na łączną kwotę 650 254,20 zł. Wystawiono 97 tytuły wykonawcze na łączną kwotę                            

407 650,20 zł. Kwota zaległości zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej – 371 332,06 zł. Dodatkowo, 

w kwestii należności z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaległości na łączną kwotę  

2 259 438,96 zł dotyczą zobowiązań podmiotów, które ogłosiły upadłość. W takiej sytuacji, jednym ze 

skutków ogłoszenia upadłości jest wstrzymanie postępowań egzekucyjnych toczących się w stosunku do 
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upadłego. 

4. Kwota zaległości z wpływów z podatku rolnego (osoby prawne) – 2 954,58 zł. Wystawiono 6 upomnień 

na łączną kwotę 8 811,15 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 6 216,00 zł. 

5. Kwota zaległości z wpływów z podatku od środków transportowych – 92 998,10 zł. Wystawiono                             

13 upomnień na łączną kwotę 203 436,88 zł. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę                           

155 842,00 zł oraz zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej zaległości w wysokości 65 447,00 zł. 

6. Kwota zaległości z wpływów z podatku od nieruchomości – 617 013,55 zł. Wystawiono 3 157 upomnień 

na łączną kwotę 1 073 284,32 zł. Wystawiono 607 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 239 644,60 zł 

oraz zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej zaległości w wysokości 162 027,75 zł. 

7. Kwota zaległości z wpływów z podatku rolnego – 27 855,61 zł. Wystawiono 344 upomnienia na łączną 

kwotę 81 188,03 zł. Wystawiono 150 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 65 103,20 zł oraz 

zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej zaległości w wysokości 10 340,20 zł. 

8. Kwota zaległości z wpływów z podatku od środków transportowych – 84 303,99 zł. Wystawiono                                   

25 upomnień na łączną kwotę 39 484,20 zł. Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę                                  

26 878,00 zł oraz zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej zaległości w wysokości 14 620,00 zł. 

9. Kwota zaległości z wpływów z podatku leśnego – 0,02 zł. 

10. Kwota zaległości z wpływów z opłaty od posiadania psów – 5 821,73 zł. Wystawiono 70 upomnień na 

łączną kwotę 3 725,63 zł. Wystawiono 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 650,00 zł oraz 

zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej zaległości w wysokości 600,00 zł. 

11. Kwota zaległości z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 435 988,97 zł. 

Wystawiono 3 067 upomnień na łączną kwotę 771 948,54 zł. Wystawiono 934 tytuły wykonawcze na łączną 

kwotę 268 016,80 zł. 

 

Podsumowując kwestie związane z windykacją na dzień 31 grudnia 2020 r., wyglądały one następująco: 

• łączna kwota zaległości – 3 974 012,78 zł, 

• wystawione upomnienia – 6 844 (kwota – 2 832 132,95 zł), 

• wystawione tytuły wykonawcze – 1 831 (kwota – 1 171 050,80 zł), 

• wielkość zaległości zabezpieczonych wpisem hipoteki przymusowej – 624 367,01 zł, 

• wystawione pierwsze wezwania do zapłaty – 926 (kwota – 807 711,76 zł), 

• wystawione ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty – 1 (kwota – 3 001,13 zł), 

• przekazane sprawy do windykacji – 1 (kwota – 3 618,30 zł). 
 

 

3.6 Majątek miasta 

Wartość mienia Gminy Miejskiej Jarosław na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 547 754 057,26 zł i wzrosła 

w roku sprawozdawczym o 19 792 987,68 zł. Wzrost wartości został odnotowany w każdej grupie środków 



                                  

35 
 

trwałych. Poniżej przedstawiono strukturę majątku gminy oraz jego zmiany w ciągu roku sprawozdawczego 

(wartości obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne podano w zł): 

Tabela 9 Struktura majątku gminy 

Grupa Opis 
Stan na  

01.01.2020 r. 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

31.12.2020 r. 

0 Grunty 215 662 478,69 3 930 668,88 2 423 909,71 217 169 237,86 

1 Budynki i lokale 150 733 745,62 11 708 859,30 4 155 559,56 158 287 045,36 

2 Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

144 189 632,48 8 671 559,23 2 271 432,67 150 589 759,04 

3 Kotły i maszyny 
energetyczne 

1 489 005,75 4 098 797,23 0,00 5 587 802,98 

4 Maszyny, urządzenia  
i aparaty ogólnego 
zastosowania 

2 245 844,28 23 317,70 35 269,57 2 233 892,41 

5 Maszyny, urządzenia  
i aparaty specjalistyczne 

487 491,31 18 988,35 0,00 506 479,66 

6 Urządzenia techniczne 4 602 121,92 204 196,39 122 650,05 4 683 668,26 

7 Środki transportu 453 067,85 24 515,56 24 515,56 453 067,85 

8 Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości  
i wyposażenie, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

5 521 455,04 213 042,13 47 179,79 5 687 317,38 

A Wartości niematerialne 
i prawne 

2 576 226,64 1 792,00 22 232,18 2 555 786,46 

PODSUMOWANIE: 527 961 069,58 28 895 736,77 9 102 749,09 547 754 057,26 

 

Prawo własności pod koniec 2020 r. Gminie Miejskiej Jarosław przysługiwało do: 

1. nieruchomości o łącznej powierzchni 407,60 ha, w tym:  

• 63,20 ha – drogi publiczne gminne, 

• 49,57 ha – oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym,  

• 51,62 ha – oddane w użytkowanie (Polski Związek Działkowców), 

• 25,25 ha – cmentarze (Stary, Nowy, Lotników-Szczytniańska, Garbarze, Wojenny, Żydowski), 

• 23,00 ha – drogi wewnętrzne, 

• 14,91 ha – oddane w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych, 

• 10,90 ha – parki, 

• pozostałe grunty (m. in. rowy, nieużytki, inne). 

2. 143 budynki mieszkalne, gdzie Gmina Miejska Jarosław jest właścicielem lub współwłaścicielem                

w tym: 

• 109 budynków wielolokalowych, 

• 10 budynków jednolokalowych (Grodzka 13B, Grottgera 22, Słowackiego 9A, Spytka 9, Lubelska 
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5A, Nad Sanem 21, Węgierska 1, Zamkowa 3A, 3B), 

3. 719 lokali, w tym: 

• 629 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 29 260 m2, 

• 90 lokali niemieszkalnych o łącznej powierzchni 4 467 m2. 

 

Gmina Miejska Jarosław posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa ustanowione na 

niżej wymienionych nieruchomościach: 

• działka nr 2660/28 obręb nr 5, udział 1/46 (ul. Legionów 20/kotłownia), 

• działka nr 1111, 1112/1 obręb nr 5, udział 2160/81648 (ul. Słowackiego 6), 

• działka nr 1849/2 obręb nr 4, udział 1/1. 

 

Natomiast w 32 nieruchomościach gruntowych Gmina Miejska Jarosław posiada udziały w prawie własności 

bez udziałów związanych z prawem własności do lokali. 

 

Gmina Miejska Jarosław ma również udziały w spółkach prawa handlowego, których wartość na koniec 

2020 r. wyniosła: 

Tabela 10 Udziały gminy w spółkach prawa handlowego 

Lp. Nazwa spółki Wartość udziałów 

1 Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. 

3 658 500 zł 

2 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu  
Sp. z o.o. 

38 153 500 zł 

3 Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 3 085 684 zł 

4 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Jarosławiu Sp. z o.o. 

3 204 274 zł 

5 Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  76 500 zł 

razem 48 178 458 zł 
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4 Działalność inwestycyjna 

Działalność inwestycyjna gminy jest jednym z priorytetów pracy władz miasta. Planowanie działań do 

realizacji w danym roku budżetowym musi z jednej strony uwzględniać stan rzeczywisty, w jakim znajdują 

się poszczególne elementy infrastruktury publicznej, a z drugiej strony oczekiwania mieszkańców, co do 

kolejności podejmowanych zamierzeń np. budowlanych. 

 

W roku 2020 wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy Miejskiej Jarosław wyniosły 22 884 232,17 zł, 

co stanowiło ponad 54,21 % założonego planu i 11,59 % ogółu zrealizowanych wydatków. Przedstawione                  

w dalszej części raportu zestawienia inwestycji i remontów, uwzględniają wydatki poniesione na zadania 

inwestycyjne w roku 2020. Podjęte czynności zostały podzielone na zadania, których realizacja zaczęła                          

się w 2020 roku, np. zleceniem przygotowania dokumentacji projektowej oraz zadania, których realizacja 

została sfinalizowana do dnia 31 grudnia 2020 r.  

 

Nakłady na inwestycje i remonty w ramach poszczególnych działów budżetu Gminy Miejskiej Jarosław 

w 2020 roku wyglądały następująco (wydatki oznaczają ogół realizowanych wydatków): 

• Transport i łączność – 6 065 333,40 zł (29 zadań), co stanowi 26,50 % wydatków, 

• Gospodarka mieszkaniowa – 5 167 354,38 zł (5 zadań), co stanowi 22,58 % wydatków, 

• Działalność usługowa – 50 825,53 zł (1 zadanie), co stanowi 0,22 % wydatków, 

• Administracja publiczna – 13 517,70 zł (1 zadanie), co stanowi 0,06 % wydatków, 

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 165 212,52 zł (2 zadania), co stanowi               

0,72 % wydatków, 

• Oświata i wychowanie – 1 311 972,77 zł (13 zadań), co stanowi 5,74 % wydatków, 

• Pomoc społeczna – 776 464,31 zł (2 zadania), co stanowi 3,39 % wydatków, 

• Rodzina – 345 703,44 zł (4 zadania), co stanowi 1,51 % wydatków, 

• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 202 686,07 zł (21 zadań), co stanowi 14,00 % 

wydatków, 

• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 695 850,09 zł (1 zadanie), co stanowi 3,04 % 

wydatków, 

• Kultura fizyczna – 5 089 311,96 zł (8 zadań), co stanowi 22,24 % wydatków. 

 

4.1 Inwestycje i remonty rozpoczęte w 2020 roku 

Tabela 11 Zestawienie rozpoczętych inwestycji i remontów 

Lp. Zadanie Koszt/Uwagi 

Działania z zakresu transportu i łączności 
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1 Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa ul. Misztale” 

0,00 zł 
(podpisano umowę na 

wykonanie dokumentacji 
projektowej) 

2 Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
bocznej ul. Pogodnej na działkach nr 464/2, ul. Letniej oraz drogi na 
działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4” 

25 000,00 zł 
(podpisano umowę na 

wykonanie dokumentacji 
projektowej, zapłacono za 

fakturę częściową) 

3 Przebudowa ul. Pełkińskiej 0,00 zł 
(podpisano umowę na 

wykonanie dokumentacji 
projektowej) 

4 Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R-
ul. Kraszewskiego w Jarosławiu w ramach Programu Funduszu Dróg 
Samorządowych 

918,66 zł 
(podpisano umowę na 

wykonanie robót 
budowlanych) 

5 Przebudowa Al. im. pułkownika Wojciecha Szczepańskiego II etap 
(parking) 

0,00 zł 
(podpisano umowę na 

wykonanie robót 
budowlanych) 

6 Budowa kanalizacji deszczowej dla dzielnicy nr 1 w obrębie ulic 
Kopystyńskiego, Fredry, Flisackiej, Zwierzynieckiej, Długosza, Nad 
Sanem 

24 815,25 zł 
(podpisano umowę na 

wykonanie dokumentacji 
-zapłacono za I etap) 

7 Opracowanie koncepcji projektu stałej organizacji ruchu dla sieci dróg 
w obrębie miasta Jarosławia 

0,00 zł 
(podpisano umowę na 
wykonanie koncepcji) 

8 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej 
w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1, P3 i P4 poza 
pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa 

0,00 zł 
(trwa procedura 

przepisania pozwolenia 
na budowę) 

Łączny koszt: 50 733,91 zł 

Działania z zakresu gospodarki nieruchomościami 

1 Budowa budynków komunalnych lub socjalnych wielorodzinnych  1 684 970,43 zł 
(w trakcie realizacji) 

2 Holistyczna rewitalizacja na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk 

3 059 768,38 zł 
(w trakcie realizacji) 

3 Zakupy gruntów  125 318,00 zł 

Łączny koszt: 4 744 738,81 zł 

Działania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

1 Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – 
realizacja planów niskoemisyjnych  

4 470 143,07 zł 

Łączny koszt: 4 470 143,07 zł 
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Działalność z zakresu kultury fizycznej 

1 Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej 4 191 447,26 zł 

Łączny koszt: 4 191 447,26 zł 
 

4.2 Inwestycje i remonty zakończone w 2020 roku 

Tabela 12 Zestawienie zakończonych inwestycji i remontów 

Lp. Zadanie Koszt 

Działania z zakresu transportu i łączności 

1 Zakup i montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem 80 000,00 zł 

2 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                   
i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji 
ulic powiatowych na terenie miasta w zakresie rzeczowym ustalonym 
wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu 

1 101 984,15 zł 

3 Remont chodnika – przebudowa ul. Garbarze (dokumentacja) 15 000,00 zł 

4 Przebudowa ul. Zielonej 141 821,72 zł 

5 Przebudowa ul. Trybunalskiej 202 092,01 zł 

6 Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej dla dróg w obszarze ul. 
Pruchnickiej, Kraszewskiego, Pasieki 

38 000,00 zł 

7 Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Włókienniczej 18 000,00 zł 

8 Przebudowa ul. Słonecznej – III etap 217 123,83 zł 

9 Rozbudowa ul. Łączności i nadzór inwestorski 449 177,02 zł 

10  Przebudowa ul. Piastów – II etap 153 507,00 zł 

11 Przebudowa ul. Skarbowskiego 418 321,71 zł 

12 Budowa schodów terenowych i muru oporowego przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 

102 619,08 zł 

13 Przebudowa trzech bocznych ulic ulicy Misztale – działki nr 563, nr 424 (na 
odcinku 120 m) oraz 457/1, 461/1 obręb 3-projekt 

18 000,00 zł 

14 Budowa schodów, chodnika i oświetlenia – ul. 3 Maja i ul. Przygrodzie 312 496,65 zł 

15 Przebudowa dróg wewnętrznych na os. Wojska Polskiego 217 108,37 zł 

16 Przebudowa dróg dojazdowych i chodników do bloków nr 44, 46, 48 przy ul. 
3 Maja 

264 146,73zł 

17 Przebudowa ul. Zbożowej – II etap 375 624,77 zł 

18 Przebudowa ulicy bocznej Pawłosiowskiej (działka nr 528/2, 529/6, 529/5, 
530/1, 529/1) 

273 354,35 zł 

19 Przebudowa ul. Akacjowej – dokumentacja ZRID 68 880,00 zł 

20 Przebudowa ul. Brodowicze na działkach miejskich 155 893,48 zł 

21 Przebudowa ul. Miłej 132 140,20 zł 

22 Przebudowa ul. Kruhel Pełkiński na działkach miejskich nr 371/1, 371/2, 
371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11 oraz 79/1 
obręb 4 do wysokości budynku nr 59 wraz z oświetleniem ulicznym LED 

20 910,00 zł 
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(dokumentacja) 

Łączny koszt: 4 776 201,04 zł 

Działania z zakresu działalności usługowej 

1 Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej 50 825,53 zł 

Łączny koszt: 50 825,53 zł 

Działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 

1 Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego przejścia przy ul. 3 Maja,                    
w rejonie parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu 

75 558,13 zł 

2 Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego przejścia dla pieszych przy                
ul. 3 Maja w rejonie parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu 

73 246,19 zł 

3 Pomoc finansowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki                      
z podwójnym podajnikiem i tonerami) dla Komendy Powiatowej Policji                 
w Jarosławiu 

16 408,00 zł 

Łączny koszt: 165 212,32 zł 

Działalność z zakresu oświaty i wychowania 

1 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej nr 2 632 325,31 zł 

2 Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 18 900,00 zł 

3 Przebudowa kotłowni poprzez zakup i montaż pieca c. o. w Szkole 
Podstawowej nr 9 

58 965,57 zł 

4 Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7 131 477,95 zł 

5 Modernizacja stołówek szkolnych i przedszkolnych (Szkoła Podstawowa nr 2 
oraz Miejskie Przedszkole nr 12) 

100 349,69 zł 

6 Budżet obywatelski – „Jarosław łączy szkoły” – nowoczesne pracownie 
językowo-komputerowe drogą cyfryzacji szkoły (Szkoła Podstawowa nr 7, 
Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10) 

149 612,04 zł 

7 Budżet obywatelski – Zielona strefa Szkoły Podstawowej nr 10 39 361,60 zł 

8 Budżet obywatelski – Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 5                
im. Baśki Puzon 

22 180,00 zł 

9 Budżet obywatelski – Plac zabaw dla każdego (przy Szkole Podstawowej              
nr 11) 

39 751,00 zł 

10 Budżet obywatelski – Nowoczesne przestrzenie w edukacji przedszkolnej 
(Szkoła Podstawowa nr 7) 

39 744,18 zł 

11 Budżet obywatelski – Mini zakątek sensoryczny (Szkoła Podstawowa nr 2) 40 000,00 zł 

12 Budżet obywatelski – „Bezpieczne przedszkolaki i estetyczne osiedle” – 
wymiana części ogrodzenia wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 
Montessori w Jarosławiu 

39 305,43 zł 

Łączny koszt:  1 311 972,77 zł 

Działalność z zakresu pomocy społecznej 

1 Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+ (miasto) 245 308,88 zł 

2 Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+ przy pl. Mickiewicza 673 494,36 zł 

3 Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku nr 1 „Radosny Zakątek” przy ul. 
Skarbowskiego 10 w Jarosławiu 

433 601,44 zł 
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4 Budżet obywatelski – „Aktywny Maluszek” – bezpieczny plac zabaw przy 
Żłobku Miejskim „Radosny Zakątek” w Jarosławiu 

39 914,50 zł 

Łączny koszt: 1 392 319,18 zł 

Działalność z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

1 Utworzenie bulwarów nad rzeką San 722 602,89 zł 

2 Modernizacja fontanny w Parku Miejskim im. Baśki Puzon (dokumentacja) 7 500,00 zł 

3 Aktualizacja kosztorysów budowy oświetlenia ul. Słonecznej (II etap), ul. 
Danilewicza, os. Sterańczaka, Ogródek Jordanowski, ul. Stawki 

1 140,21 zł 

4 Budowa oświetlenia ul. Boczna Garbarze 137 184,28 zł 

5 Budowa oświetlenia ul. Garbarze 102 723,55 zł 

6 Budowa oświetlenia ul. Boczna Okrzei 23 246,62 zł 

7 Projekt na budowę oświetlenia ul. Jarowa 8 600,00 zł 

8 Przebudowa oświetlenia ulicznego przy placu Mickiewicza (rondo) 56 128,70 zł 

9 Budowa oświetlenia ul. Słoneczna 125 728,40 zł 

10 Projekt na budowę oświetlenia ul. Dziewiarska 11 400,00 zł 

11 Budowa oświetlenia ul. Zbożowa 92 227,64 zł 

12 Projekt oświetlenia ul. Przemysłowej (plus przyłącz) 14 170,67 zł 

13 Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w dzielnicy nr 5 97 219,47 zł 

14 Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w dzielnicy nr 5 (etap przy ul. 
Kościuszki) 

79 382,23 zł 

15 Budowa oświetlenia ul. Danilewicza 115 662,88 zł 

16 Budowa oświetlenia bocznej ul. Pogodnej (dz. 1015/5, 1016/5) 17 719,01 zł 

17 Budowa oświetlenia bocznej ul. Grodziszczańskiej (dz. 511, 522/2, 522/4) 19 332,00 zł 

18 Projekt oraz budowa oświetlenia bocznej ul. Dolnoleżajskiej 12 255,10 zł 

19  Budowa oświetlenia ul. Kamiennej 60 800,41 zł 

20 Budowa oświetlenia drogi łączącej ul. Kamienną z ul. Lipową (dz. nr 416 
obręb 1) 

76 905,81 zł 

Łączna kwota:  1 781 929,96 zł 

Działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

1 Remont i konserwacja odcinka muru wzdłuż ul. Podgórze zagrożonego 
katastrofą budowalną – III etap 

695 850,09 zł 

2 Remont zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu w Jarosławiu 28 037,00 zł 

Łączny koszt: 723 887,09 zł 

Działania z zakresu kultury fizycznej 

1 Budowa siłowni zewnętrznej na Małym Rynku  63 319,97 zł 

2 Budżet obywatelski – oświetlenie płyty boiska na stadionie przy                               
ul. Bandurskiego 

87 274,18 zł 

3 Budowa placu zabaw przy ul. Legionów 607 655,36 zł 

4 Budżet obywatelski – Zakup i montaż stadionowej tablicy wyników 39 814,54 zł 
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Łączny koszt: 798 064,05 zł 
 

Realizacja projektów z zakresu oświaty i wychowania, (które nie są projektami inwestycyjnymi)                   
w ramach środków z budżetu obywatelskiego – 462 096,49 zł: 

• Realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów                                      

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna 

tablica” (157 250,98 zł), 

• Budżet obywatelski – Z Robotem do Szkoły II - miejskie szkoły i przedszkola (149 001,50 zł), 

• Budżet obywatelski – Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon                    

(17 635,32 zł), 

• Budżet obywatelski – Zakup mebli na wyposażenie sal dydaktycznych dla dzieci - Miejskie 

Przedszkole nr 4 (25 000,00 zł), 

• Gramy w piłkę i kibicujemy FAIR PLAY – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – organizacja 

dwóch turniejów piłki nożnej: o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 i przechodni puchar 

„Śladami Bogdana Zająca” MINI EURO 2020 (9 063,58 zł), 

• Święto Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu poświęcone patronce Czesławie Puzon „Baśce” – 

zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (9 037,67 zł), 

• Integracyjny piknik międzypokoleniowy przy Szkole Podstawowej nr 10 w ramach budżetu 

obywatelskiego (9 999,28 zł), 

• Organizacja pikniku rodzinnego promującego wiadomości i umiejętności praktyczne z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego „Jestem bezpieczny na drodze” – Szkoła Podstawowa nr 7                        

w ramach budżetu obywatelskiego (9 999,99 zł), 

• RoboNauci w Szkole Podstawowej nr 1 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (9 220,86 zł), 

• RoboNauci w Szkole Podstawowej nr 4 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (10 000,00 zł), 

• RoboNauci w Szkole Podstawowej nr 5 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (9 948,85 zł), 

• RoboNauci w Szkole Podstawowej nr 11 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (5 962,48 zł), 

• Kreatywne przedszkolaki – sprzęt multimedialny dla Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu – 

zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (10 000,00 zł), 

• Integracja sensoryczna – mała motoryka – Miejskie Przedszkole nr 4 – zadanie w ramach budżetu 

obywatelskiego (10 000,00 zł), 
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• Przedszkolak z kodowaniem w przyszłość (Miejskie Przedszkole nr 9) – zadanie w ramach budżetu 

obywatelskiego (9 988,98 zł), 

• „Korytarz edukacyjny” – Szkoła Podstawowa nr 2 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 

(9 987,00 zł) 

oraz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (nie ze środków budżetu 

obywatelskiego): 

• Realizacja projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkola+” (214 975,00 zł). 
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5 Kierunki rozwoju miasta 

5.1 Strategia miasta i inne dokumenty planistyczne 

Głównym dokumentem wskazującym kierunki działań, których celem jest zrównoważony rozwój miasta 

oraz zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców jest „Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 

2016–2020” (dalej: Strategia). Niniejszy dokument – określający cele rozwojowe i sposoby ich osiągnięcia – 

stanowił w minionym roku podstawę podejmowania decyzji przez władze. Dodatkowo był instrumentem 

budowania partnerskich relacji z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi i mieszkańcami Jarosławia. 

Strategia wyznacza cele priorytetowe, cele szczegółowe oraz kierunki działań w 5 dziedzinach 

strategicznych: 

• gospodarka, 

• turystyka i dziedzictwo narodowe, 

• infrastruktura techniczna, 

• społeczeństwo i infrastruktura społeczna, 

• środowisko, przestrzeń i estetyka miasta. 

Poniżej przedstawiono zestawienie celów oraz kierunków działań wraz z ich realizacją w 2020 r. 
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Tabela 13 Działania - Strategia miasta 

Cel szczegółowy Kierunek działania w ramach 

celu 

Działania podjęte w 2020 r. 

Obszar strategiczny: GOSPODARKA 

Cel priorytetowy: Atrakcyjna gospodarka lokalna wykorzystująca wewnętrzne i zewnętrzne potencjały  

rozwojowe 

Wykorzystanie  

lokalnych potencjałów  
rozwojowych 

Wspieranie rozwoju mikro- i MŚP 
m.in. poprzez wsparcie doradcze, 
ułatwienia administracyjne,  
pomoc prawną oraz z zakresu 
pozyskiwania wsparcia 
zewnętrznego wśród lokalnych 
przedsiębiorców, w tym rolników 

1. W 2020 r. odbyły się 2 spotkania w ramach 
Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas których 
udzielono indywidualnych konsultacji (10.01.2020 
oraz 19.02.2020). Spotkanie bezpośrednie 
zaplanowane na dzień 11.03.2020 zostało odwołane ze 
względu na wprowadzone obostrzenia związane z 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Mobilny Punkt 
Informacyjny świadczył wobec osób zainteresowanych 
usługi drogą telefoniczną bądź mailową.    
2. Zorganizowano 3 spotkania informacyjne dla 
przedsiębiorców i osób planujących otworzyć 
działalność gospodarczą, w tym 1 we współpracy ze 
stowarzyszeniem MOF Jarosław-Przeworsk,                    
2 – w postaci webinarium.  
10.02.2020 – spotkanie informacyjne „Dotacje na 
otwarcie działalności gospodarczej. Warsztaty z 
pisania biznesplanu w projektach unijnych” (przy 
współpracy MOF Jarosław-Przeworsk) 
09.07.2020 – bezpłatny webinar pt. „Dotacje na 
szkolenia pracowników przedsiębiorstw” 
zorganizowany przez Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Przemyślu (zaproszenie na 
stronie www.jaroslaw.pl), 
20-24.07.2020 – bezpłatny webinar pt. „Dotacje na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 
powyżej 30 roku życia – przygotowanie biznesplanu” 
w trzech częściach: „Dotacje na założenie działalności 
gospodarczej ze środków Funduszy Europejskich w 
ramach działania RPO WP 2014-2020 – informacje 
ogólne”, „Biznesplan dla rozpoczynających 
działalność gospodarczą”, „Część finansowa 
biznesplanu” (zaproszenie na stronie 
www.jaroslaw.pl). 

Wsparcie aktywnych form 
zwalczania bezrobocia 

Główne formy wsparcia to:  
1. Roboty publiczne – Gmina Miejska Jarosław w 
2020 r. zorganizowała zatrudnienie bezrobotnych w 
ramach robót publicznych z gwarancją  
dalszego zatrudnienia dla 30 osób. 
2.  Staże – zawarta umowa o zorganizowanie stażu ze 
środków funduszu pracy dla 1 osoby z gwarancją 
zatrudnienia w Urzędzie Miasta Jarosławia. 
 
W 2020 r. Gmina Miejska Jarosław w ramach 
Programu „Stabilne zatrudnienie – osoby 
niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” 
dokonała zakupu wyposażenia na 1 stanowisko pracy 
osoby niepełnosprawnej. Zakup wyposażenia 
finansowany w 100% ze środków PFRON. Osoba 
została zatrudniona w Wydziale Finansowo-
Księgowym. 
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Obszar strategiczny: TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Cel priorytetowy: Wysoka jakość i szeroka oferta usług turystycznych 

Wysoka jakość usług  

turystycznych 

bazująca  

na zachowaniu  
i pielęgnacji 

dziedzictwa 

kulturowego 

Kompleksowa rewitalizacja obszaru 
starego miasta ze szczególnym 
uwzględnieniem rynku –  
w wymiarze technicznym (w tym 
elewacje, płyta placu, iluminacja), 
gospodarczym, społeczno-
kulturowym i środowiskowym 

Realizacja inwestycji w ramach projektu Holistyczna 
rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk - 
rewitalizacja płyty rynku. 
Złożono wnioski o dofinansowanie dotyczące 
realizacji II etapu przebudowy płyty rynku. 

Organizacja nowych szlaków 
turystycznych – pieszych i 
rowerowych 

Utrzymanie szlaków turystycznych opracowanych                   
w latach ubiegłych oraz działania promocyjno-
upowszechniające opracowanych szlaków. 

Wspieranie podnoszenia standardu 
usług turystycznych 
 

Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej 
zarządzane przez Centrum Kultury i Promocji                         
w Jarosławiu cechuje się gwarancją świadczenia usług 
na najwyższym poziomie, rzetelnością, użytecznością 
oraz aktualnością przekazywanych informacji na temat 
miasta i regionu, o czym świadczą cztery gwiazdki 
otrzymane od Polskiej Organizacji Turystycznej                          
i Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 
Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej 
umożliwia również łatwy dostęp do bezpłatnych 
materiałów promocyjnych oraz profesjonalnej obsługi 
turystycznej realizowanej w językach: polskim, 
angielskim, włoskim i niemieckim. Takie rozwiązanie 
pozwala na pełne skorzystanie z oferty turystycznej                       
i kulturalnej oraz poznanie materiałów promocyjnych, 
periodycznych i wydawnictw szerokiej grupie 
turystów, także z zagranicy. Ponadto centrum jest 
uznawane za wzorcowy punkt informacji turystycznej 
w województwie podkarpackim (PROT). 

Rozwój obiektów turystyki, 
rekreacji i profilaktyki zdrowia z 
wykorzystaniem walorów rzeki San 

1. Wykonano I etap zagospodarowania bulwarów nad 
rzeką San w zakresie budowy parkingu wraz                            
z oświetleniem. 
2. Od kilkudziesięciu lat organizowany był maraton 
kajakowy wykorzystujący walory rzeki San na trasie z 
Przemyśla do Jarosławia. Kilkudziesięciu uczestników 
tej rekreacyjnej imprezy z terenu całej Polski oraz z 
zagranicy mieli za zadanie przepłynięcie blisko 40 km 
trasy, mając do dyspozycji wyłącznie kajaki 
turystyczne. Rywalizacja odbywała się w kategoriach 
K-1 kobiet i mężczyzn, K-2 kobiet i mężczyzn oraz K-
2 załogi mieszane. Niestety w raportowanym roku w 
związku z trwającą walką z epidemią, maraton 
kajakowy, którego przypadała już XXVIII edycja, nie 
mógł zostać zorganizowany. 
3. Złożono wnioski o dofinansowanie dotyczące 
zagospodarowania bulwarów nad Sanem. 

Budowa systemu turystycznych tras 
rowerowych i pieszych oraz ich 
oznakowanie, promocja  
i opracowanie przewodników 

Gmina Miejska Jarosław za sprawą współpracy z 
Green Velo uznana jest za „Miejsce Przyjazne 
Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym 
Green Velo”. Jednym z zadań realizowanych przez 
Centrum Kultury i Promocji oraz Centrum Informacji 
Turystyczno-Kulturalnej jest opracowywanie 
przewodników, a także promocja dotycząca 
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turystycznych tras pieszych. Dostępne w mieście 
piesze szlaki turystyczne można śledzić na stronie 
www.turystyka.jaroslaw.pl 

Rewitalizacja zabytków miasta 1. Wykonano kolejny etap remontu zabytkowego muru 
oporowego przy ul. Podgórze. 
2. Złożono wnioski o dofinansowanie remontu 
zabytkowego muru oporowego przy ul. Podgórze.  
3. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej 
na modernizację fontanny w Parku Miejskim im. Baśki 
Puzon. 
4.Budowa schodów terenowych i muru oporowego 
przy Zespole Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej                           
w Jarosławiu. 
5. Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej nr 2. 

Wspieranie środowisk twórczych i 
promocja dokonań lokalnych 
twórców 

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w realizowanych 
wystawach w galeriach: Rynek 6, Projektor Sztuki, 
Mała Galeria, Galeria Dziecięca i Młodzieżowa 
prezentuje dorobek artystyczny lokalnych twórców 
oraz osób związanych z Jarosławiem. W Księgarni 
Kuferek w kamienicy Gruszewiczów prowadzona jest 
sprzedaż prac malarskich, graficznych, 
fotograficznych oraz ceramicznych lokalnych 
artystów.  
W ramach Jarosławskich Dni Sztuki w przestrzeni 
Bramy Krakowskiej prezentowane są w formie pokazu 
multimedialnego sylwetki oraz prace jarosławskich 
artystów.  
W JOKiS działają kluby oraz grupy artystyczne 
zrzeszające lokalnych twórców i dające możliwość 
realizowania własnych pasji i zainteresowań osobom 
w różnym wieku, są to: Szkoła Rysunku                        
i Malarstwa, Pracownia Grafiki Warsztatowej, 
Jarosławskie Centrum Ceramiki Artystycznej, Grupa 
Plastyczna „Plastusie", Klub Małego Artysty 
Odkrywcy, Grupa Rękodzieła Artystycznego, Grupa 
Poetycka "Anafora", Grupa Baletowa „Zaczarowane 
Baletki”, Stowarzyszenie Em-Art, Jarosławska Scena 
Piosenki Aktorskiej, Grupa Wokalna,  Teatr Kącik, 
Teatr Kąt, Teatr Cienie PSONI, Teatr Jednego Aktora, 
Grupa Teatralna Plaster, Grupa Teatralna Plasterek, 
Pracownia Fotografii i Filmu, Klub Fotograficzny 
ATEST 70. Na bieżąco prezentowane są na stronach 
internetowych JOKiS oraz miasta, sukcesy lokalnych 
twórców osiągane w przeglądarkach, konkursach na 
szczeblu: miejskim, ogólnopolskim                                         
i międzynarodowym. 
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu realizuje 
działania m.in. z zakresu: popularyzacja, promocja                    
i upowszechnianie kultury, w szczególności twórczości 
lokalnych artystów oraz obrót dziełami sztuki, 
wydawnictwami oraz pamiątkami. Centrum Informacji 
Turystyczno-Kulturalnej w Centrum Kultury i 
Promocji w Jarosławiu to miejsce, gdzie lokalni 
twórcy: malarze, graficy, ceramicy, rękodzielnicy mają 
możliwość sprzedaży i promocji swoich dzieł. Ponadto 
prowadzona jest sprzedaż lokalnych artykułów 
spożywczych. W ofercie znajdują się miody, ręcznie 
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dekorowane pierniki – z motywami zabytków miasta –
oraz biszkopty lokalnych producentów, a także kawy i 
herbaty (ze specjalnie zaprojektowana nakładką, 
przedstawiającą XVII-wieczną panoramę Jarosławia). 
Ponadto przy CKiP działają seniorskie grupy 
artystyczne: Teatr Baccalaureus, Kabaret Młodzi 
Duchem, zespół Piosenki Estradowej Sway oraz 
Zespół Tańca Towarzyskiego Balans. Jednostka 
wspiera i promuje ich działania m.in. poprzez 
nieodpłatne udostępnianie infrastruktury na próby                  
i występy.  

Profesjonalna 

promocja  

miasta jako ośrodka  

turystycznego w skali  

ogólnopolskiej oraz  

wzmacnianie jego roli 
jako  

silnego centrum  

kulturalnego regionu 

Przygotowanie kampanii 
promocyjnej walorów  
i atrakcji turystycznych                             
i kulturowych miasta 

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu prowadzi 
jednostkowe działania promocyjne, polegające m.in. 
na emisji filmików reklamowych zarówno w telewizji 
regionalnej, jak i za pośrednictwem Internetu – 
składające się na spójną całość, promującą walory, 
atrakcje turystyczne i kulturowe Jarosławia, jednak 
niestanowiące części kampanii promocyjnej w ścisłym 
znaczeniu tego słowa. 

Oznakowanie ulic i rynku, 
podświetlenie  
i wyeksponowanie starych, 
zabytkowych budowli 

Oświetlenie budynku ratusza w nawiązaniu do 
ważnych wydarzeń patriotyczno-społecznych (np. 
majowe święta narodowe, rocznica odzyskania 
niepodległości przez Polskę, dzień solidaryzowania się 
z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi). 

Tworzenie kiosków turystycznych 
oraz punktów informacji 
turystycznej 

Punkt Informacji Turystycznej wraz z punktem urzędu 
miasta (otwarty 24.05.2019) funkcjonował w 
dotychczasowej formie na terenie dworca PKP do 
marca 2020. W ślad za wprowadzonymi obostrzeniami 
związanymi z rozprzestrzeniającą się epidemią 
koronawirusa i bezpieczeństwem pracowników został 
zamknięty. W punkcie podawczym dostępne były 
foldery, ulotki, mapki, a także wszelkie potrzebne 
informacje o atrakcjach turystycznych Jarosławia i 
regionu. W punkcie można było kupić pocztówki, 
pamiątki i upominki z jarosławskimi motywami. 
Ponadto można było złożyć korespondencję 
skierowaną do Burmistrza Miasta Jarosławia i Urzędu 
Miasta Jarosławia, jak również uzyskać informacje o 
sposobach, miejscach i możliwościach załatwienia 
konkretnej sprawy. 

Promocja nowych szlaków 
turystycznych – pieszych                            
i rowerowych  

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu podejmuje 
działania dotyczące promocji nowych szlaków 
turystycznych poprzez prowadzenie kampanii                      
z wykorzystaniem nowoczesnych – elektronicznych, 
jak i tradycyjnych środków przekazu (m.in. Internet, 
media społecznościowe, aplikacje mobilne, ulotki, 
foldery, wiedza uzyskana w sposób bezpośredni 
poprzez kontakt z pracownikiem Centrum Informacji 
Turystyczno-Kulturalnej, informacje zamieszczane w 
lokalnych mediach – prasa, radio). 

Promocja szlaku kupieckiego jako 
elementu  
międzynarodowego szlaku VIA 
REGIA  

Opisano w punkcie „Promocja nowych szlaków 
turystycznych – pieszych i rowerowych”. 

Rozwój elektronicznych kanałów 
informacji turystycznej 

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu kładzie 
nacisk na możliwie najszerszy rozwój elektronicznych 
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kanałów informacji turystycznej. W związku z tym,                      
w 2020 r. nieustannie współtworzyło treści 
dedykowane turystom na stronie internetowej: 
www.turystykajaroslaw.pl, a także w aplikacji 
mobilnej. Aplikacja dostępna w sklepie Play. 
Powszechnym rozwiązaniem jest również stosowanie 
oznaczeń GPS, m.in. w odniesieniu do atrakcji 
turystycznych Jarosławia, a także obiektów ważnych                 
z punktu widzenia potencjalnego turysty. Dodatkowo 
prowadzono działania promocyjne na profilach 
społecznościowych Centrum Kultury i Promocji                  
w Jarosławiu oraz Centrum Informacji Turystyczno-
Kulturalnej w Jarosławiu. 

Promocja imprez kulturalnych, 
sportowych  
i rekreacyjnych organizowanych                    
w mieście jako atrakcji 
turystycznych 

Wszelkim działaniom realizowanym przez Centrum 
Kultury i Promocji w Jarosławiu towarzyszy szereg 
działań promocyjnych, dotyczy to także wydarzeń 
dedykowanych w sposób szczególny turystom – Noc 
Zwiedzania Rynku, Jarmark Jarosławski, w stosunku 
do których, działania promocyjne są podejmowane                      
i realizowane w szerszej skali, niż w przypadku imprez 
dedykowanych ściśle mieszkańcom Jarosławia i 
okolic. W raportowanym roku mechanizmy promocji 
dostosowano do nowych formuł wydarzeń 
spowodowanych nową sytuacją pandemiczną. 

Udział w targach turystycznych                   
i promocyjnych, współpraca                         
z touroperatorami, biurami podróży, 
mediami 

W 2020 r. Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu 
promowało Jarosław biorąc udział w następujących 
targach turystycznych:  
IV Targi Wschodnie–Rzeszów Jasionka (4-5.02.2020) 
– to jedno z największych wydarzeń o charakterze 
promocyjnym w naszym regionie. IV Targi Wschodnie 
z założenia są wielobranżowe i skierowane są do 
przedstawicieli wszystkich sektorów gospodarki,  
w tym firm, regionów, organizacji, stowarzyszeń, które 
pragną nawiązać nowe kontakty handlowe lub 
poszerzyć współpracę biznesową z polskimi lub 
ukraińskimi firmami. Targi są również doskonałą 
okazją do pokazania szerokiemu gronu odbiorców 
swojej oferty. 
Wirtualne targi „Podkarpackie Virtual Expo 2020”         
(6-8.10.2020) – targi odbywające się w formule online 
to innowacyjny projekt. Na dedykowanej platformie 
Virtual Expo wystawcy posiadali swoje 
spersonalizowane wirtualne stoiska wyposażone                     
w aktywne logotypy, które przenosiły odbiorcę do 
wirtualnego stoiska wystawcy. 
 
W 2020 r. Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu 
współpracowało z: Polską Organizacją Turystyczną 
poprzez udział w akcji „Czas Na Podkarpacie”. 
Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu  
w 2020 roku znalazło się w gronie najciekawszych 
atrakcji turystycznych uczestnicząc w akcji „Czas Na 
Podkarpacie”. W ramach akcji można było zwiedzić 
między innymi jarosławskie podziemia wykorzystując 
bon zniżkowy. Wielu turystów podróżujących 
samolotami lub pociągami zawitało do Jarosławia                      
w celu realizacji kuponu rabatowego. 
Dodatkowo przeprowadzona została akcja 
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„Podkarpacka Traveltanna” podczas okresu 
zamknięcia jednostek kulturalnych z powodu pandemii 
wirusa Sars-CoV-2. Do „Podkarpackiej Traveltanny” 
wybierano najciekawsze obiekty turystyczne z terenu 
województwa podkarpackiego. Głównym celem 
przedsięwzięcia było umożliwienie potencjalnym 
turystom zwiedzanie Podziemnego Przejścia 
Turystycznego w Jarosławiu online. Na potrzeby akcji 
powstały również warsztaty online pod nazwą, „Co              
w kuchni piszczy…” przeprowadzone przez 
pracowników centrum z udziałem uczniów klas II i III 
jednej z jarosławskich szkół podstawowych. 
Podziemne Przejście Turystyczne uczestniczyło 
również w projekcie „Kultura w sieci – od dzieci dla 
dzieci”, realizowanym przez Podkarpackie 
Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin. Przez cały 
tydzień od 7 do 11 września 2020 na profilu 
społecznościowym Gdziecko publikowane były treści 
związane z Podziemnym Przejściem Turystycznym             
w Jarosławiu. Na potrzeby akcji powstały kolorowanki 
oraz rebusy, których motywem przewodnim było 
oczywiście Podziemne Przejście Turystyczne                            
w Jarosławiu, podcast, słuchowisko oraz reportaż 
wideo z wizyty najmłodszych uczestników, a także 
warsztaty wideo przeprowadzone przez pracowników 
Podziemnego Przejścia Turystycznego w Jarosławiu 
pod tytułem „Wypieczecie pierne ciasta”. 
Wszelkie działania podejmowane przez Centrum 
Kultury i Promocji w Jarosławiu zarówno w obszarze 
organizacji wydarzeń, jak również promocji samego 
miasta, są nierozerwalnie związane z współpracą                   
z mediami. W bazie jednostki znajduje się 24 media                
z terenu samego województwa podkarpackiego,                
z którymi jednostka stale współpracuje. 

Tworzenie i promocja pakietowych 
produktów turystycznych 

W ofercie Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu 
znajduje się oferta pakietowego zwiedzania flagowych 
produktów turystycznych, bazujących na historycznym 
dziedzictwie Jarosławia. 

Obszar strategiczny: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Cel priorytetowy: Kompletna i sprawna infrastruktura transportowa i komunalna 

Wysoka jakość  
infrastruktury  

transportowej 

Budowa i modernizacja dróg oraz 
infrastruktury towarzyszącej                    
tj. chodników i oświetlenia 
ulicznego oraz infrastruktury 
poprawiającej bezpieczeństwo na 
drogach 

Zestawienie inwestycji dotyczących budowy                            
i modernizacji dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo na 
drogach znajduje się w części 5. Działalność 

inwestycyjna.  
Rozpoczęto realizację projektu dotyczącego 
przebudowy ciągu ul. Kraszewskiego i Pełkińskiej, 
współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

Rozwój infrastruktury parkingowej 
w mieście 

1.Zlecono opracowanie koncepcji organizacji ruchu na 
głównych ulicach miasta z uwzględnieniem miejsc 
parkingowych. 
2.Przebudowa ul. Kazimierza Skarbowskiego. 
3.Realizacja przebudowy alei płk. Wojciecha 
Szczepańskiego wraz z wykonaniem nowych miejsc 
parkingowych. 
4. Osiedle Wojska Polskiego. 
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5. Parking przy bulwarach nad rzeką San. 

Wysoki poziom usług 

w zakresie gospodarki 

wodno-kanalizacyjnej  

Rozbudowa infrastruktury 
wodociągowej  
i kanalizacyjnej w obszarach 
przewidzianych  
do zainwestowania i zabudowy 
mieszkaniowej 

1.Opracowano koncepcję kanalizacji deszczowej dla 
dróg w obszarze ul. Pruchnickiej, Kraszewskiego, 
Pasieki. 
2.Trwa opracowanie ul. Misztale, bocznej ul. Pogodnej 
wraz z budową kanalizacji deszczowych. 
3.Wykonano projekty przebudowy dróg wraz                         
z kanalizacjami – ul. Włókiennicza, ul. Akacjowa. 
4.Trwa opracowanie projektu na budowę kanalizacji 
deszczowej dla dzielnicy nr 1 w obrębie ulic 
Kopystyńskiego, Fredry, Flisackiej, Zwierzynieckiej, 
Długosza, Nad Sanem. 
5.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 
Starosanowej i Misztale w Jarosławiu, nakłady 
poniesione w 2020 roku – 83 761,30 zł. 
6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej                       
w Jarosławiu, nakłady poniesione w 2020 r. – 
56 202,56 zł. 
7.Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stawki                    
w Jarosławiu, nakłady poniesione w 2020 r. – 
321 900,01 zł. 
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie działki 
117/1, ul. Batalionów Chłopskich, nakłady poniesione 
w 2020 r. – 93 570,23 zł. 
9. W 2020 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów                        
i Kanalizacji dokonało wykupu sieci wodociągowej, 
która przeszła na stan spółki na łączną wartość 
91 464,09 zł (odcinki sieci wodociągowej w rejonie 
ulic: Dolnoleżajska, Batalionów Chłopskich, 
Lotników). 
10.Opracowanie projektu budowlanego i dokumentów 
formalno-prawnych oraz uzyskanie decyzji 
pozwolenia na budowę zadania pn. „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w ul. Tarnowskiego poprzez 
rozdział kanalizacji ogólnospławnej”, nakłady 
poniesione w 2020 r. – 58 020,00 zł. 

Dozbrojenie w urządzenia 
kanalizacyjne gospodarstw 
domowych nieobjętych jeszcze 
siecią kanalizacyjną 

1.W 2020 roku kontynuowano budowę kanalizacji 
sanitarnej dla obszaru Garbarze w Jarosławiu                         
z przerzutem ścieków przez rzekę San i podłączeniem 
do miejskiej kanalizacji (II etap), nakłady poniesione 
w 2020 r. – 2 000 960,85 zł. 
2.W 2020 roku oddano do użytku zrealizowaną                     
w 2019 roku inwestycję pn. „Kanalizacja sanitarna dla 
Jarosławia. Kanał sanitarny w ulicach: Kruhel 
Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, 
Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze 
(etap 5) kanał w ul. Kruhel Pełkiński – dokończenie 
etapu 5”. 
3.Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu 
Przeciwdziałania Covid i pozyskano kwotę 
4 583 345,00 zł z przeznaczeniem na budowę 
kanalizacji sanitarnej przy ul. Grodziszczańskiej i ul. 
Pogodnej. 

Obszar strategiczny: SPOŁECZEŃSTWO I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Cel priorytetowy: Zaangażowana społeczność lokalna o wysokiej jakości życia w sferze usług społecznych 

Aktywna i otwarta 

społeczność lokalna  
Nawiązanie i rozwijanie relacji 
partnerskich wewnątrz miasta                              

1.Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
(MOF) Jarosław-Przeworsk – rozwijanie współpracy, 
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i z partnerami zewnętrznymi 
prowadzących do przygotowania 
wspólnych przedsięwzięć 
prorozwojowych i prospołecznych  
z korzyścią dla lokalnej 
społeczności  

organizacja wspólnych przedsięwzięć np. webinariów 
– pozyskano dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 
2014-2020 w kwocie 1 599 290,97 zł                                            
z przeznaczeniem na realizację projektu „Dzisiaj się 
uczysz, jutro pracujesz” (doradztwo zawodowe, 
szkolenia i staże dla 72 osób, zamieszkałych na terenie 
gmin MOF Jarosław-Przeworsk). 
2.Partenrstwo z Gminą Pawłosiów (realizacja 
wspólnego projektu parasolowego na wymianę źródeł 
ciepła). 

Wsparcie działań na rzecz 
włączenia społecznego osób 
zagrożonych marginalizacją 
szczególnie bezrobotnych, 
niepełnosprawnych i ludzi starszych 

1. Nabór uczestników do Centrum Integracji 
Społecznej spośród osób określonych w art. 1 ustawy            
z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.  
2. Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 
funkcjonującego dziennego Domu Senior+ przy                   
ul. Dolnoleżajskiej 16.  
3. Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 
funkcjonującego Klubu Senior+ przy ul. 3 Maja 38. 
4. Złożono wnioski o dofinansowanie i zrealizowano 
projekty dotyczące utworzenia Dziennego Domu 
Senior+ przy placu Mickiewicza 18 oraz Klubu 
Senior+ przy os. Jagiellonów 1. 
5.Złożono wnioski o dofinansowanie i zrealizowano 
projekty dotyczące zapewnienia funkcjonowania 
Dziennego Domu Senior+ przy ul. Dolnoleżajskiej 16 
oraz Klubu Senior + przy ul. 3 Maja 48.  
6.Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 
utworzonego (nabór wniosków) od 01.01.2021 r. 
dziennego Domu Senior+ na placu Mickiewicza 18. 
7. Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 
(nabór wniosków) utworzonego od 01.01.2021 r. 
Klubu Senior+ na os. Jagiellonów 1. 

Wysoka atrakcyjność  
miasta jako dobrego 

miejsca zamieszkania  

Przeciwdziałanie emigracji ludzi 
młodych  
i wykształconych z miasta poprzez 
stworzenie systemu zachęt (np. 
ułatwiony dostęp do usług 
publicznych, preferencje w 
nabywaniu gruntów komunalnych) 
dla osób powracających do miasta, 
czy też osiedlających się w nim 

1.Budowa budynków komunalnych lub socjalnych 
wielorodzinnych.  
2.Działania inwestycyjne polegające na utworzeniu lub 
modernizacji miejsc rekreacyjno-sportowych oraz 
kulturalnych. 
3.Realizacja przebudowy wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania dwóch lokali usługowych                                   
z przeznaczeniem na żłobek. 
4. Realizacja projektu utworzenia miejskiego żłobka ze 
środków RPO WP 2014-2020 oraz Resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi                      
w  wieku do lat 3 „MALUCH+”. 
5.Realizacja projektu „Budowa budynku mieszkalnego 
przy ulicy Wróblewskiego”, współfinansowanego          
ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Organizowanie i promocja 
zróżnicowanych form spędzania 
czasu wolnego dzieci i młodzieży 

1.Funkcjonowanie czytelni na świeżym powietrzu przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach budżetu 
obywatelskiego. 
2.Działanie trzech boisk typu „ORLIK” przy Szkole 
Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon, Szkole 
Podstawowej nr 4 im. S. Żeromskiego, Szkole 
Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego oraz 
zatrudnienie na nich wykwalifikowanej kadry 
(uzyskano na to zadanie dofinasowanie z Ministerstwa 
Sportu kwotę 25 680,00 zł) – „animatorów sportu” – 
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pozwoliło na zapewnienie dostępu do organizowanych 
przez nich imprez sportowo-rekreacyjnych, zarówno 
dzieciom, młodzieży szkolnej z tych szkół, jak również 
dorosłej społeczności z terenu całego miasta. Istniała 
również możliwość wynajmowania tych obiektów 
przez zorganizowane grupy mieszkańców oraz kluby                    
i organizacje sportowe.  
3.W okresie ferii zimowych oraz wakacji zapewniono 
grupie kilkuset dzieci i młodzieży możliwość 
uczestniczenia w wypoczynku organizowanym przez 
wszystkie publiczne szkoły podstawowe. Z uwagi na 
epidemię koronawirusa i wynikające z tego 
obostrzenia sanitarne nie zorganizowano wypoczynku 
letniego. 
4.W okresie od września do grudnia realizowany był 
program powszechnej nauki pływania pn. „UMIEM 
PŁYWAĆ” oraz zajęcia sportowe z elementami 
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 
dofinansowane ze środków Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.   
5. Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w okresie ferii 
i wakacji proponował sporo zajęć i konkursów m. in. 
Piosenka o mojej dzielnicy, konkursy fotograficzne 
„Cztery pory roku w mojej Dzielnicy”, warsztaty 
teatralne czy warsztaty ceramiczne. 
6. Złożono wniosek o dofinansowanie remontu 
nawierzchni boisk sportowych przy trzech szkołach 
podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana 
Żeromskiego, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Baśki 
Puzon oraz Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska 
Polskiego w Jarosławiu. 

Tworzenie i wspieranie działalności 
klubów sportowych zarówno dla 
dorosłych, jak i młodzieży 

Realizując zadanie własne Gminy Miejskiej Jarosław 
jakim jest wspieranie i rozwój m.in. sportu dzieci                        
i młodzieży, osób dorosłych (w tym wspieranie 
działalności klubów, stowarzyszeń i organizacji 
sportowych) Burmistrz Miasta Jarosławia w 2020 roku 
ogłosił: 
- otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie 
Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku, którego celem 
było m.in. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci                 
i młodzieży, praca wychowawcza  
z młodzieżą, podnoszenie jej ogólnej sprawności 
psychofizycznej.  
W wyniku przeprowadzonego konkursu kluby 
uczestniczące (spełniające wymogi konkursowe) 
otrzymały na realizację określonych umowami zadań 
łączną kwotę 556 500,00 zł, 
- konkursy wniosków na dofinansowanie zadań                      
z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław 
w 2020 r. Ogółem na ten cel kluby, organizacje                       
i stowarzyszenia sportowe otrzymały kwotę  
1 020 000,00 zł. 

Promocja istniejącej i rozwój nowej 
infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży 
oraz dla osób dorosłych  

1. Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej. 
2. Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy 
szkołach i przedszkolach. 
3. Powstanie dwóch siłowni zewnętrznych. 
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4. Budowa placu zabaw przy ul. Legionów. 
5.” Aktywny Maluszek” – bezpieczny plac zabaw przy 
Żłobku Miejskim „Radosny Zakątek” w Jarosławiu. 
 

Promowanie zdrowego stylu życia 
wśród mieszkańców 

Na przestrzeni 2020 roku w mobilnym punkcie poboru 
krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa                              
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 204 osoby oddały 102 
litry krwi. Regularnie prowadzono akcje związane                    
z zanieczyszczeniem środowiska. Od 2019 roku na 
budynku Szkoły Podstawowej nr 6 zamontowany 
miernik jakości powietrza dokonuje pomiarów 
informując wszystkich zainteresowanych na tablicy. 
Urządzenie znajduje się w miejscu dostępnym dla 
przechodniów, każdy może monitorować aktualne 
stężenie pyłu PM 2,5. Program „Edukacyjna Sieć 
Antysmogowa”, oparty jest na szerokich działaniach 
informacyjnych, dotyczących potrzeby dbania o czyste 
powietrze.  
Gmina Miejska Jarosław realizuje szereg kampanii 
profilaktyczno-edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych, których celem jest promocja 
zdrowego stylu życia przez kształtowanie nawyków               
i przyzwyczajeń zdrowotnych oraz zachęcanie do 
aktywnego trybu życia z dala od używek. 

Zwiększanie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa 

1.Udostępnienie internetowej gry „Segreguj odpady” 
na stronach internetowych Urzędu Miasta Jarosławia              
i placówek oświatowych na kolejne 2 lata. 
2.Opracowanie projektu graficznego i zlecenie druku 
ulotek dla mieszkańców dotyczących zasad 
prawidłowego segregowania odpadów komunalnych        
w Jarosławiu z uwzględnieniem nowej frakcji BIO. 
3.Bieżące informowanie o konieczności i sposobach 
segregowania śmieci poprzez dostępne wydawnictwa 
np. Kalejdoskop Jarosławski nr 1/2020. 
4.Szkoła Podstawowa nr 6 w 2020 roku rozpoczęła 
realizację projektu pn. „Eko-źródełko zdrowia                       
i wiedzy”. W ramach pozyskanego grantu (grantowy 
projekt organizowany przez Fundusz Naturalnej 
Energii w Operatorze Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie) w wysokości              
10 tys. odbyły się działania edukacyjne, zakup 
materiałów edukacyjnych do badania wody                           
i powietrza, poidełko szkolne, odświeżacze powietrza, 
organizację konkursów czy wycieczkę. Głównym 
założeniem projektu „Eko-źródełko zdrowia i wiedzy” 
jest kształtowanie postaw proekologicznych                         
i zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy                        
o otaczającym je świecie przyrody. Treści zawarte                
w projekcie dotyczą przede wszystkim najbliższego 
środowiska ucznia. Główny nacisk w programie 
kładzie się na konkretne działania dzieci w środowisku 
i dla środowiska. Sposób realizacji ma angażować, 
obok uczniów, również rodziców. Chodzi głównie o to, 
by podejmować wiele różnych działań na rzecz 
ochrony środowiska we własnym otoczeniu oraz 
kształtować postawy odpowiedzialności za obecny                    
i przyszły stan środowiska. Warto przypomnieć, że                 
SP 6 w 2019 roku wzięła jako jedyna szkoła na 
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Podkarpaciu w Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. 
Nawiązała też współpracę z Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Jarosławiu oraz 
PGE Energia Odnawialna S.A. Na terenie szkoły 
działa też mini stacja meteorologiczna. 

Rozwój infrastruktury 
informacyjno-komunikacyjnej,                   
w tym zapewnienie bezpłatnego 
dostępu do korzystania z sieci 
internetowej 

Realizacja projektu w polegającego na zapewnieniu 
darmowego dostępu do Internetu w przestrzeni 
publicznej w ramach programu WIFI4EU. 

Wysoki standard usług  

publicznych 
Umacnianie roli miasta jako silnego 
ośrodka edukacji i kultury                       
w regionie oraz dążenie do 
uzyskania statusu lokalnego lidera 
edukacji, nauki, kultury (w tym 
offowej) i sztuki w województwie 
podkarpackim 

1.Udostępnienie piwnic ratusza oraz Bramy 
Krakowskiej na Centrum Edukacji Kulturalnej, 
umożliwiającej mieszkańcom i turystom zgłębianie 
historii, sztuki, dziedzictwa kulturowego. 
2. Dzięki remontowi JOKiS zwiększyła się 
powierzchnia działalności kulturalnej, co umożliwiło 
rozwijanie istniejącej oferty kulturalnej miasta. 
3.Realizacja II edycji Jarosławskich Dni Sztuki-przez 
JOKiS (CEK) – imprezy nawiązującej do 
artystycznych tradycji miasta. 

Dostosowanie oferty edukacyjnej 
do potrzeb rynku  
i poprawa stanu technicznego 
infrastruktury oświatowej                           
i wyposażenia szkół 

1.Rozwijanie szkolnej infrastruktury technicznej 
(zakup komputerów przenośnych na potrzeby nauki 
zdalnej). 
2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez 
wprowadzenie zajęć z robotyki w ramach wzbogacania 
oferty szkół podstawowych. 
3. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach 
oświatowych. 
4. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu Student 
na start! Polsko-słowacka edukacja na rzecz 
przyszłego zatrudnienia. 

Rozwój i modernizacja bazy 
służącej upowszechnieniu edukacji 
przedszkolnej 

1.Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych                         
we wszystkich szkołach podstawowych. 
2.Zajęcia z robotyki w ramach projektów 
sfinansowanych z budżetu obywatelskiego, 
umożliwiające kodowanie na poziomie 
przedszkolnym. 

Wspieranie działalności instytucji 
kultury, w tym dalsza modernizacja 
obiektów i podnoszenie 
atrakcyjności oferty tych instytucji  

Modernizacja Jarosławskiego Ośrodka Kultury                         
i Sztuki poprzez położenie płytek przy bocznym 
wejściu do budynku, dalsze doposażanie studia nagrań, 
sal warsztatowych. W ramach dostępności utworzono 
miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na 
bieżąco prowadzone były prace konserwatorskie, 
zarówno w budynku Sokoła, jak również                                  
w użytkowanych przez ośrodek obiektach tj. Galerii 
Rynek 6, Księgarni „Jarosławski Kuferek 
Artystyczny”, piwnicach ratusza (CEK), Bramie 
Krakowskiej (CEK). 
Na bieżąco prowadzone były działania mające na celu 
dbanie o zachowanie odpowiednich warunków                       
w: piwnicach „Sokoła”, piwnicach ratusza, Bramie 
Krakowskiej. Wymieniona została tablica JOKiS na        
ul. Poniatowskiego na gablotę (stan techniczny tablicy 
zagrażał bezpieczeństwu przechodniów), umieszczono 
również nowe gabloty na ulicy Słowackiego oraz Jana 
Pawła II. 
W związku z pandemią COVID-19 i zaleceniami GIS 
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wykonane zostały dodatkowe zabezpieczenia dla 
pracowników w postaci ram z osłonami,                                   
w administracji JOKiS oraz księgarni. 

Rozwój usług wspierających 
funkcjonowanie osób starszych 

1. Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 
funkcjonującego Dziennego Domu Senior+ przy ul. 
Dolnoleżajskiej 16. 
2.Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 
funkcjonującego Klubu Senior+ przy ul. 3 Maja 48. 
3.Utworzenie dziennego Domu Senior+ oraz Klubu 
Senior+. 
4.Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 
(nabór wniosków) utworzonego od 01.01.2021 r. 
Klubu Senior+ na os. Jagiellonów 1. 
5.Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 
utworzonego (nabór wniosków) od 01.01.2021 r. 
dziennego Domu Senior+ na placu Mickiewicza 18. 
6.Prowadzenie Jarosławskiej Karty Senior. 
7.Realizacja usług opiekuńczych, specjalistycznych 
usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. 
8.Realizacja Programu „OPIEKA 75+” poprzez 
poprawę dostępności do usług opiekuńczych dla osób 
w wieku 75 lat i więcej. 
Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” w zakresie 
realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów 
(dostarczanie zakupów), którzy w stanie epidemii 
pozostali w domu. 

Poprawa poziomu bezpieczeństwa 
publicznego mieszkańców, w tym 
poprzez rozwój monitoringu 
miejskiego  

Naprawy i konserwacje kamer monitoringu wizyjnego 
miasta Jarosławia. 

Wsparcie rozwoju infrastruktury             
i kadr profesjonalnego sportu  

1.Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej. 
2.Budżet obywatelski – Zakup i montaż stadionowej 
tablicy wyników. 

Wsparcie tworzenia i wdrażania            
e-usług publicznych w zakresie 
m.in. administracji, edukacji, 
zdrowia 

Miasto Jarosław oferuje usługi elektroniczne dostępne 
pod adresem https://eurzadjaroslaw.pl oraz 
http://www.geoportal.jaroslaw.pl W ramach portalu 
Urząd Miasta Jarosławia oferuje: e-urząd 
(oprogramowanie do realizacji płatności 
elektronicznych za zobowiązania podatkowe i opłaty 
lokalne), e-dzienniki (oprogramowanie do 
prowadzenia elektronicznego dziennika), e-zgłoszenia 
(oprogramowanie umożliwiające zgłaszanie usterek               
i problemów na terenie miasta), SIP (system informacji 
przestrzennej), e-portal sprawozdawczy 
(oprogramowanie do prowadzenia centralnej 
sprawozdawczości jednostek podległych gminie). Pod 
adresem www.geoportal.jaroslaw.pl można skorzystać 
z ortofotomapy, danych państwowego rejestru nazw 
geograficznych, topograficznej bazy danych, mapy 
topograficznej oraz ewidencji gruntów i budynków, 
będących materiałem państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

Zapewnienie wysokiej  Rozbudowa i poprawa jakości 1. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
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efektywności  
i skuteczności  

systemu pomocy 

społecznej 

infrastruktury związanej z pomocą 
społeczną oraz wdrażanie nowych 
rozwiązań i instrumentów pomocy 
szczególnie w zakresie wsparcia 
rodzin wielodzietnych                                    
i minimalizowania poziomu  
ubóstwa i rozwarstwienia 
społecznego 

2. Realizacja ustawy o pomocy państwa                                   
w wychowywaniu dzieci.  
3. Realizacja ustawy o osobom uprawnionym do 
alimentów. 
4.Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 
4. Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  
5. Realizacja uchwały ws. przyjęcia Programu 
Jarosławska Karta Dużej Rodziny. 

Rozwój lokalnego systemu 
profilaktyki i opieki nad dzieckiem 
i rodziną  

1. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 
2. Realizacja „Programu Wspierania Rodziny dla 
Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2019 – 2021”. 
3. Wsparcie asystentów rodziny. 

Prowadzenie skutecznego systemu 
zapobiegania marginalizacji osób                 
w szczególności bezdomnych, 
uzależnionych, opuszczających 
zakłady karne, 
w tym reintegracja społeczna                    
i zawodowa  

1. Realizacja ustawy o pomocy społecznej w zakresie 
wsparcia osób bezdomnych, uzależnionych, 
opuszczających zakłady karne. 
2. Praca socjalna z osobami bezdomnymi, 
uzależnionymi, opuszczającymi zakłady karne,  
w oparciu o kontrakty socjalne. 

Rozwijanie systemu wsparcia dla 
osób  
w sytuacji kryzysowej                                                                 
i doświadczających przemocy 

1. Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie. 
2. Realizacja „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy    
w Rodzinie w Gminie Miejskiej Jarosław na lata  
2011-2020”.  
3.Realizacja Programu Osłonowego „Wspieranie 
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Cel: 
IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży 
z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w 
rodzinie. Tytuł projektu: „Trampolina-głos przeciwko 
przemocy w rodzinie”. 

Obszar strategiczny: ŚRODOWISKO, PRZESTRZEŃ I ESTETYKA MIASTA 

Cel priorytetowy: Atrakcyjne środowisko przyrodnicze miasta oraz przyjazna przestrzeń miejska 

Wysoki poziom 

estetyki, ładu  

przestrzennego  
i efektywne  

wykorzystanie 

przestrzeni 

Zwiększenie atrakcyjności 
kluczowych przestrzeni 
publicznych poprzez ich 
rewitalizację, modernizację                        
i renowację 

1. Realizacja projektu Holistyczna rewitalizacja na 
terenie MOF Jarosław– Przeworsk (modernizacja płyty 
rynku w Jarosławiu). 
2. Zrealizowano I etap bulwarów nad Sanem poprzez 
wykonanie parkingu wraz z oświetleniem. 
3. Budowa siłowni na Małym Rynku oraz budowa 
placu zabaw i siłowni przy ul. Legionów. 
4.W kamienicy Rynek 6, za zgodą Urzędu Miasta 
Jarosławia oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków dokonano wymiany szyldu Księgarni 
Jarosławski Kuferek. 

Rewitalizacja obiektów 
zabytkowych  
i przestrzeni, w tym starego miasta, 
bloków  
z „wielkiej płyty” 

1.Realizacja projektu – Holistyczna rewitalizacja na 
terenie MOF Jarosław-Przeworsk. 
2.Remont zabytkowego muru przy ul. Podgórze. 
3.Budowa schodów terenowych i muru oporowego 
przy Zespole Szkół Ekonomicznych                                  
i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej                       
w Jarosławiu. 
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Ochrona unikalnego i zabytkowego 
charakteru przestrzeni miasta                      
w dokumentach planistycznych,                     
w szczególności odnoszących się  
do zagospodarowania 
przestrzennego 

W 2009 r. został utworzony Jarosławski Park 
Kulturowy, na obszarze którego są uchwalone 
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 
W 2007 r. uchwalony MPZP „Zespołu 
Staromiejskiego”. 
W 2012 r. uchwalony MPZP zespołu klasztornego                     
oo. dominikanów. 
W 2015 uchwalony MPZP na części Parku 
Kulturowego (obejmujący 3 pozostałe obszary                          
w granicach parku).  
Wymagane jest uzgodnienie z Podkarpackim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich 
prac wykonywanych na obszarze Parku Kulturowego. 

Wysoka jakość 
środowiska  

przyrodniczego  

i kulturowego  
w mieście  

Rewitalizacja miejskich terenów 
zielonych,  
w szczególności parków 

1. Zrealizowano I etap budowy bulwarów nad Sanem 
poprzez wykonanie parkingu wraz z oświetleniem. 
2. Budowa siłowni na Małym Rynku oraz budowa 
placu zabaw i siłowni przy ul. Legionów. 

Ograniczanie zanieczyszczeń 
powietrza poprzez dalszy rozwój 
systemów ogrzewania 
ekologicznego, likwidację kotłowni 
węglowych  
i ograniczenie negatywnego 
wpływu transportu samochodowego 

1.Realizacja projektu parasolowego dotyczącego 
wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły na gaz                         
i biomasę. 
2.Wydawanie przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej od 01.10.2020 r. zaświadczeń o wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego 
na jednego członka gospodarstwa domowego                 
w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”. 

Zwiększanie świadomości 
ekologicznej oraz promowanie 
postaw i działań 
prośrodowiskowych szczególnie 
wśród młodzieży np. poprzez 
organizowanie konkursów 

1. Udostępnienie na kolejne 2 lata na stronach 
internetowych Urzędu Miasta Jarosławia oraz 
placówek oświatowych edukacyjnej gry pt. „Segreguj 
odpady”. 
2. Opracowanie projektu graficznego i zlecenie usługi 
druku ulotek dla mieszkańców dotyczących zasad 
prawidłowego segregowania opadów komunalnych             
w Jarosławiu z uwzględnieniem nowej frakcji BIO. 
3. Zainicjowanie akcji tworzenia bazy lokalizacji dla 
nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta 
pn. „Nowe drzewa dla Jarosławia”. 
 

Rewitalizacja i renowacja obiektów 
zabytkowych  
i historycznych przestrzeni 
miejskich 

1.Realizacja projektu - Holistyczna rewitalizacja na 
terenie MOF Jarosław – Przeworsk. 
2.Remont zabytkowego muru przy ul. Podgórze. 
3.Przebudowa ul. Trybunalskiej. 
4. Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej nr 2. 
5. Budowa schodów terenowych i muru oporowego 
przy Zespole Szkół Ekonomicznych                                         
i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej                     
w Jarosławiu.  
6. Remont starych nagrobków na Starym Cmentarzu         
w Jarosławiu. 

 

W 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ”JarosLove - z miłości do ludzi” w ramach 

Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Projekt dotyczy poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez rozwój 

lokalny i instytucjonalny, obejmujący działania i przedsięwzięcia wpisujące się we wszystkie obszary 
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strategiczne Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2016-2020. Istotne cele programu to podniesienie 

jakości środowiska, wzmocnienie przedsiębiorczości, efektywności administracji i standardów życia dla 

mieszkańców. Miasta uczestniczące w projekcie predefiniowanym, realizowanym przez Związek Miast 

Polskich, nie tylko będą miały do dyspozycji środki finansowe (102 mln euro), ale także znacząco zwiększą 

swoją zdolność do efektywnego programowania i skutecznego wdrażania lokalnych polityk rozwojowych. 

Drugim, ważnym dokumentem określającym kierunki działania Gminy Miejskiej Jarosław jest „Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jarosławia 2006–2020”. Wyznaczenie celów i kierunków 

działań, w przypadku tej strategii, odnosi się do sfery szeroko rozumianego wsparcia mieszkańców 

Jarosławia. Uwzględniając założenia przedmiotowego dokumentu wyznaczono cele strategiczne 

i stosowne do nich cele operacyjne. Poniżej przedstawiono działania podjęte w 2020 r. realizujące poniższe 

cele: 

 
Tabela 14 Działania – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Cel operacyjny Działania podjęte w 2020 r. 

Cel strategiczny: Zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
bytowych osób i rodzin 

Poszerzanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
kadry pomocy społecznej 

Udział pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jarosławiu w szkoleniach, projektach 
i konferencjach. 

Cel strategiczny: Ulepszanie już istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania 

negatywnych skutków występujących problemów i mobilizowanie petentów do działania, a przede 
wszystkim wyrównywanie szans środowisk zagrożonych 

Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez 
realizację programów skierowanych ku grupom 
szczególnego ryzyka 

Nabór uczestników do Centrum Integracji Społecznej 
spośród osób określonych w art. 1 Ustawy z dnia                 
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.  
 

Zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych 
i starszych poprzez kampanie i propagowanie 
zdrowego stylu życia 

1.Działania w ramach funkcjonowania Dziennego 
Domu Senior + przy ul. Dolnoleżajskiej 16. 
2.Działania w ramach funkcjonowania Klubu Senior+ 
przy ul. 3 Maja 48. 
3.Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 
(nabór wniosków) utworzonego od 01.01.2021 r. 
Klubu Senior+ na os. Jagiellonów 1. 
4.Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 
utworzonego (nabór wniosków) od 01.01.2021 r. 
Dziennego Domu Senior+ na placu Mickiewicza 18. 
5.Promowanie działań w ramach Jarosławskiej Karty 
Senior. 

 

W przypadku celów strategicznych obejmujących: 

• rozwój lokalnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

• prowadzenie skutecznego systemu zapobiegania marginalizacji wszystkich grup społecznych, 

a w szczególności osób bezdomnych, uzależnionych, opuszczających zakłady karne, 

• podniesienie świadomości o problemach i prawach osób chorych, niepełnosprawnych i starszych 
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z ukierunkowaniem na przeciwdziałanie marginalizacji, informacje na temat realizowanych działań znajdują 

się w dalszych częściach raportu. 

 

Ostatnim dokumentem, którego realizacja w roku sprawozdawczym zostanie przedstawiona w raporcie jest 

„Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023”. W tym przypadku zaplanowane 

działania dotyczyły obszaru miasta, na którym zdiagnozowano koncentrację występowania problemów 

społecznych wraz z jednym zjawiskiem ze sfery pozaspołecznej. Obszar rewitalizacji pokrywa większość 

powierzchni dzielnicy nr 1. Obejmuje swoim zasięgiem całą dzielnicę staromiejską wraz z rynkiem                             

i przyległymi ulicami. Do obszaru rewitalizacji nie zostały zakwalifikowane tereny niezabudowane, 

wykorzystywane pod rolnictwo, leżące w północnej, wschodniej i południowo-wschodniej części dzielnicy 

nr 1.  

W celu eliminacji lub ograniczenia negatywnych zjawisk występujących na wyznaczonym obszarze 

zaplanowano realizację kilku projektów głównych. Działania podjęte w 2020 r. przedstawiono poniżej: 

 

Tabela 15 Działania – Program Rewitalizacji 

Projekt/przedsięwzięcie rewitalizacyjne Działania podjęte w 2020 r. 

Podstawowe projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – 
Przeworsk.  

Trwają prace budowlane na rynku – projekt w trakcie 
realizacji. 

Przebudowa ul. Trybunalskiej na starym mieście. Zrealizowano przebudowę. 

Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej 
poprzez utworzenie placów zabaw i ścieżki 
rowerowej  

Zrealizowano I etap budowy bulwarów nad rzeką 
San w Jarosławiu poprzez wykonanie parkingu wraz 
z oświetleniem. 
Uzyskano dokumentację projektową dotyczącą 
modernizacji fontanny w Parku im. Czesławy Puzon 
ps. „Baśka”. 
Zrealizowano budowę siłowni na Małym Rynku. 

Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz! Pozyskano dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 
2014-2020 w kwocie 1 599 290,97 zł z 
przeznaczeniem na realizację projektu „Dzisiaj się 
uczysz, jutro pracujesz” (doradztwo zawodowe, 
szkolenia i staże dla 72 osób, zamieszkałych na 
terenie gmin MOF Jarosław-Przeworsk) 

 

5.2 Ład przestrzenny 

Ładem przestrzennym określa się sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmonijną całość. 

Uzyskanie ładu przestrzennego jest głównym celem działań podejmowanych w ramach zagospodarowania 

przestrzennego. Dokumentem sporządzonym dla całego obszaru gminy, określającym, w sposób ogólny 

politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania jest Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, lecz jego 
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ustalenia są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych.  

W kwestii zagospodarowania przestrzennego i ładu przestrzennego, Gmina Miejska Jarosław ustanawia 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są lokalnymi aktami prawa miejscowego. Obecnie 

miasto posiada 36 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 16,41 % jego 

powierzchni. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu określenia 

sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, następuje w drodze decyzji o warunkach 

zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca                                       

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W 2020 roku została wdrożona procedura planistyczna (zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu                                   

i zagospodarowaniu przestrzennym) sporządzania projektu zmiany Nr 2/2019 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Za Parkiem” realizująca Uchwałę nr 216/XVI/2019 Rady 

Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia wymienionej zmiany 

planu miejscowego. 

Na obszarach, gdzie nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja                             

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowi podstawę formalną do ubiegania się o pozwolenie 

na budowę dla inwestycji stanowiącej cel publiczny.   

W 2020 roku zostały wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia 34 decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), na budowę sieci kablowych energetycznych 

średniego i niskiego napięcia, sieci gazowych, sieci wodociągowych, oświetlenia ulicznego oraz dla 

inwestycji związanych z  budową i utrzymywaniem pomieszczeń dla wyższej uczelni publicznej, Polskich 

Kolei Państwowych  i  Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Jarosławiu. 

Zestawienie wydanych przez Burmistrza Miasta Jarosławia decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

(gminnym) zamieszczono w tabeli nr 16.    

 
Tabela 16 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) 

Lp. Treść decyzji Znak decyzji Dzień wydania 

1 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
budowę odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nN-
0,4 kV wraz z budową szaf kablowych i złączy 
licznikowych nN-0,4 kV przy ulicy Jarowej w Jarosławiu. 

GKN.6733.52.2019 27.01.2020 

2 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  
na budowę odcinka gazociągu zasilającego średniego 
ciśnienia PE dn 63 do budynku mieszkalnego przy ulicy 
Włókienniczej. 

GKN.6733.53.2019 03.01.2020 

3 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
rozbudowę i przebudowę sieci energetycznej 0,4 kV 
napowietrznej słupowej wraz z przyłączami na linię 
energetyczną kablową ziemną niskiego napięcia 0,4 kV 
wraz z szafami kablowymi i złączami kablowymi przy ul. 
Krakowskiej w Jarosławiu. 

GKN.6733.54.2019 10.02.2020 

4 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na GKN.6733.1.2020 07.02.2020 
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budowę słupów oświetleniowych wraz z liniami kablowymi 
nN oświetlenia ulicznego, złączem licznikowym ZL i szafą 
oświetlenia ulicznego przy ul. Dziewiarskiej w Jarosławiu. 

5 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
budowę odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia 
PE dn 63 do budynku mieszkalnego przy ul. Dojazdowej w 
Jarosławiu. 

GKN.6733.2.2020 10.03.2020 

6 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
budowę linii kablowej elektroenergetycznej niskiego 
napięcia 0,4 kV przy ulicy Kruhel Pawłosiowski w 
Jarosławiu. 

GKN.6733.3.2020 23.03.2020 

7 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
budowę odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia 
PE dn 63 do budynku mieszkalnego przy ulicy 
Grodziszczańskiej w Jarosławiu. 

GKN.6733.4.2020 12.03.2020 

8 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
budowę schodów zewnętrznych od strony południowej oraz 
od strony północnej z wykonaniem zadaszenia górnego 
podestu schodów na szerokości wejścia do budynku 
biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-
Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza przy ulicy 
Czarnieckiego w Jarosławiu. 

GKN.6733.5.2020 19.03.2020 

9 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego 
napięcia SN 15 kV, sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 
kV oraz budowę wnętrzowej stacji transformatorowej przy 
ulicy Kruhel Pełkiński w Jarosławiu. 

GKN.6733.6.2020 07.04.2020 

10 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
budowę odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia 
PE dn 90 do budynków mieszkalnych przy ulicy 
Szmaragdowej w Jarosławiu. 

GKN.6733.7.2020 09.04.2020 

11 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
budowę odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia 
PE dn 63 do budynku mieszkalnego przy ulicy Kamiennej 
w Jarosławiu. 

GKN.6733.8.2020 14.04.2020 

12 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV układanej 
w ziemi oraz budowę szafy kablowej przy ulicy Misztale                    
w Jarosławiu. 

GKN.6733.9.2020 08.06.2020 

13 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
budowę odcinka sieci elektroenergetycznej oświetlenia 
ulicznego nN-0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi 
przy ulicy Jarowej w Jarosławiu 

GKN.6733.10.2020 12.06.2020 

14 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
budowę dźwigów osobowych w przejściu pod torami w km. 
209.365 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka                
w stacji Jarosław. 

GKN.6733.11.2020 25.05.2020 

15 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę linii kablowej elektroenergetycznej niskiego 

GKN.6733.13.2020 18.06.2020 



                                  

63 
 

napięcia nN-0,4 kV oświetlenia ulicznego oraz słupów 
oświetleniowych przy ulicy Przemysłowej w Jarosławiu. 

16 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę linii kablowej elektroenergetycznej niskiego 
napięcia nN-0,4 kV oświetlenia ulicznego oraz słupów 
oświetleniowych przy ulicy Bocznej Garbarze 
w Jarosławiu. 

GKN.6733.14.2020 31.07.2020 

17 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę odcinka gazociągu zasilającego średniego 
ciśnienia PE dn 63 w ulicy Głębokiej w Jarosławiu. 

GKN.6733.15.2020 19.06.2020 

18 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę schodów zewnętrznych z podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych do budynku głównego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ulicy Jana Pawła 
II 30 w Jarosławiu. 

GKN.6733.16.2020 14.07.2020 

19 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego 
napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia  nN 0,4 kV przy 
ulicy Kruhel Pełkiński w Jarosławiu. 

GKN.6733.17.2020 02.07.2020 

20 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę odcinka gazociągu zasilającego niskiego 
ciśnienia  PE dn 110 do budynku mieszkalnego przy ulicy 
Batalionów Chłopskich w Jarosławiu. 

GKN.6733.18.2020 10.08.2020 

21 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę odcinka gazociągu zasilającego średniego 
ciśnienia PE dn 63 do budynku mieszkalnego przy alei 
Pysiowej w Jarosławiu. 

GKN.6733.19.2020 11.08.2020 

22 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę odcinka gazociągu zasilającego średniego 
ciśnienia PE dn 63 do budynku mieszkalnego przy ulicy 
Dojazdowej w Jarosławiu. 

GKN.6733.20.2020 12.08.2020 

23 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę odcinka gazociągu zasilającego średniego 
ciśnienia PE dn 63 do budynku mieszkalnego przy ulicy 
Grodziszczańskiej w Jarosławiu. 

GKN.6733.21.2020 17.08.2020 

24 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę podziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego 
napięcia 0,4 kV wraz z urządzeniami do rozdziału energii 
do zasilania budynku gospodarczego i przystosowania do 
zwiększonego poboru mocy istniejących obwodów nr 2                 
i nr 3 zasilanych ze stacji transformatorowej „Jarosław 8” 
przy ulicy Krakowskiej w Jarosławiu. 

GKN.6733.22.2020 01.09.2020 

25 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę odcinka gazociągu zasilającego niskiego 
ciśnienia  PE dn 90 do budynku mieszkalnego przy ulicy 
Nad Sanem w Jarosławiu. 

GKN.6733.23.2020 25.09.2020 

26 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 do 
budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 

GKN.6733.24.2020 07.10.2020 
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w Jarosławiu. 

27 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę odcinka gazociągu zasilającego średniego 
ciśnienia PE dn 63 do budynku mieszkalnego przy ulicy 
Stanisława Kopystyńskiego w Jarosławiu. 

GKN.6733.26.2020 13.11.2020 

28 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę i rozbudowę sieci wodociągowej przy ulicy 
Grodziszczańskiej w Jarosławiu. 

GKN.6733.27.2020 29.10.2020 

29 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 
nN-0,4 kV wraz z urządzeniami do rozdziału i pomiaru 
energii elektrycznej w celu zasilania odbiorców energii 
elektrycznej przy ulicy Kamiennej w Jarosławiu.  

GKN.6733.28.2020 17.11.2020 

30 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę drogi (ciągu jezdnego) przy ulicy Misztale 
w Jarosławiu. 

GKN.6733.30.2020 23.10.2020 

31 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 przy 
ulicy Misztale w Jarosławiu. 

GKN.6733.31.2020 18.11.2020 

32 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę i rozbudowę sieci wodociągowej przy ulicy 
Różanej i ulicy Zacisze w Jarosławiu. 

GKN.6733.32.2020 20.11.2020 

33 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na przebudowę drogi wewnętrznej oraz budowę linii 
elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 
oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi 
w rejonie ulicy Kruhel Pełkiński w Jarosławiu. 

GKN.6733.33.2020 23.11.2020 

34 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na budowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia 
PE dn 63 do budynku mieszkalnego przy ulicy 
Grodziszczańskiej w Jarosławiu. 

GKN.6733.34.2020 15.12.2020 

 

W 2020 r. łącznie wydano 96 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 

• 73 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

• 12 na zabudowę usługową, 

• 11 związane z istniejącą zabudową produkcyjną. 

 

5.3 Gospodarka nieruchomościami 

W tej dziedzinie Gmina Miejska Jarosław, z jednej strony, zbyła część swoich zasobów, a z drugiej strony, 

nabyła nieruchomości, które były niezbędne do realizacji jej zadań. Poniżej znajduje się zestawienie 

nieruchomości: zbycie nieruchomości w drodze przetargów ustnych (licytacji), sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej oraz zamiany nieruchomości: 
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Tabela 17 Zbycie nieruchomości w drodze przetargów nieograniczonych, w drodze bezprzetargowej i w wyniku zamiany 

w 2020 r. 

Lp. Przedmiot zbycia i cel Wynik przetargu  
lub sposób  zbycia 

1 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 
oznaczonej jako działki: 359/9 o pow. 0,0179 ha, nr 359/12                           
o pow. 0,0223 ha, nr 360/2 o pow. 0,0121 ha, nr 361/2 o pow. 
0,0344 ha. 

Przetarg zakończony wynikiem 
pozytywnym. 

2 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 5 
oznaczonej jako działka nr 2936/2 o pow. 0,0720 ha. 

Przetarg zakończony wynikiem 
pozytywnym. 

3 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 
oznaczonej jako działka nr 3 o pow. 0,1739 ha. 

Przetarg zakończony wynikiem 
pozytywnym. 

4 Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości położonej w obrębie 4 
oznaczonej jako działka nr 1955 o pow. 0,0636 ha – działka 
zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę 

Bezprzetargowa sprzedaż na rzecz  
dotychczasowego dzierżawcy. 

5 Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości położonej w obrębie 5 
oznaczonej jako działki: 2513/33 o pow. 0,0008 ha, nr 2514/11                 
o pow. 0,0033 ha – działki zabudowane na podstawie pozwolenia 
na budowę 

Bezprzetargowa sprzedaż na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. 

6 Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości położonej w obrębie 5 
oznaczonej jako działki: 2513/38 o pow. 0,0008 ha, nr 2514/16                    
o pow. 0,0033 ha – działki zabudowane na podstawie pozwolenia 
na budowę 

Bezprzetargowa sprzedaż na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. 

7  Zwrot darowizny: nieruchomości położonej w obrębie 4 
oznaczone jako działki: nr 2845/1 o pow. 0,0032 ha, nr 2849/4               
o pow. 0,0030 ha, nr 2849/6 o pow. 0,0990, nr 2850/2 o pow. 
0,0324 ha. 

Zwrot darowizny na rzecz Skarbu 
Państwa. 

8 Zamiana nieruchomości położonej w obrębie 5 oznaczonej jako 
działki: nr 2992/2 o pow. 0,3244 ha, nr 3013/1 o pow. 1,3177 ha, 
nr 3013/6 o pow. 0,1978 ha, nr 3013/7 o pow. 0,1254 ha. 

Działki zbyte w wyniku zamiany          
z O-I Poland S.A.. 

 

Jeśli chodzi o nabycie nieruchomości przez Gminę Miejską Jarosław w roku 2020, to lista transakcji 

przedstawia się następująco: 

Tabela 18 Nieruchomości nabyte w drodze kupna, zamiany bądź w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej w 2020 r. 

Lp. Nieruchomość Informacje o nabyciu 

1 Obręb nr 4 działka nr 348/1 o pow. 0,0006 ha  Tereny dróg publicznych ul. Miła                  
i Batalionów Chłopskich. 

2 Obręb nr 4 udział 4/12 części w działkach: nr 3340/1 o pow. 
0,1066 ha i nr 3340/5 o pow. 0,5204 ha.  

Działki bezpośrednio przy 
obwodnicy obecnie w całości 
stanowiące własność Gminy 
Miejskiej Jarosław. 

3 Obręb nr 4 działki: 1467/5 o pow. 0,0396 ha i nr 1467/6 o pow. 
0,0139 ha  

Teren dróg publicznych obszaru 
„Za Parkiem”. 

4 Obręb nr 4 działki: nr 2690/1 o pow. 0,0846 ha, nr 2691/6 o pow. 
0,0288 ha, nr 2697/3 o pow. 0,1887 ha, nr 2697/4 o pow. 0,0213 
ha, nr 2691/4 o pow. 0,0981 ha, nr 2691/7 o pow. 0,0537 ha, 

Działki nabyte w wyniku zamiany 
z O-I Poland S.A. 
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nr 2691/8 o pow. 0,0478 ha. 

5 Obręb nr 5 działka nr 1767/2 o pow. 0,0174 ha  Teren dróg publicznych                          
ul. Traugutta. 

6 Obręb 5 działki: nr 1/31, o pow. 0,0015 ha, nr 1/55 o pow. 0,0481 
ha, nr 1/57 o pow. 0,0048 ha, nr 1/59 o pow. 0,0931 ha, nr 1/60 o 
pow. 0,0122 ha, nr 1/62 o pow. 0,1640 ha, nr 1/63 o pow. 0,0789 
ha, nr 1/64 o pow. 0,0649 ha, nr 2685/4 o pow. 0,0104 ha, nr 
2685/2 o pow. 0,0032 ha, nr 2686/6 o pow. 0,0047 ha, nr 2686/4 o 
pow. 0,0157 ha, 2068 o pow. 0,0805 ha, nr 2075/2 o pow. 0,0034 
ha, nr 2077/2 o pow. 0,1081 ha 

Nabycie w wyniku decyzji                           
o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej                                   
ul. Elektrowniana. 

7 Obręb 4 działki: nr 1551/3 o pow. 0,0188 ha, nr 1841/1 o pow. 
0,0071 ha, nr 1543/3 o pow. 0,0007 ha, nr 1543/5 o pow. 0,0053 
ha, nr 1842/1 o pow. 0,0046 ha 

Nabycie w wyniku decyzji                          
o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej                               
ul. Kraszewskiego. 

8 Obręb 4 udział 34/40 części działek: nr 115/2 o pow. 0,0148 ha, 
nr 115/7 o pow. 0,0279 ha  

Działki nabyte z mocy prawa pod 
drogę publiczną, obecnie w całości 
stanowiące własność Gminy 
Miejskiej Jarosław.  

9 Obręb 4 działka nr 145/5 o pow. 0,0329 ha Działki nabyte z mocy prawa pod 
drogę publiczną. 

 

5.4 Gminny zasób mieszkaniowy 

Jednym z podstawowych zadań gminy jest zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. W tym 

celu Gmina Miejska Jarosław prowadzi politykę mieszkaniową, w głównej mierze polegającą na 

wynajmowaniu lokali komunalnych z podziałem na: 

- najem lokali mieszkalnych, 

- najem socjalny lokali (dotyczy umów najmu socjalnego zawartych po dniu wejścia w życie art. 2 ustawy                  

z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. poz. 756), tj. od dnia 20 kwietnia 2019 r. 

 

W dalszej części zostaną przedstawione najważniejsze kwestie dotyczące gminnego zasobu mieszkaniowego 

oraz prowadzonej działalności w zakresie polityki mieszkaniowej w roku 2020. 

Zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Jarosław na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 881 lokali 

mieszkalnych, w tym: 

• 191 lokali w 33 budynkach będących w 100 % własnością gminy, 

• 252 lokali w 36 budynkach pozostających w posiadaniu samoistnym, 

• 438 lokali w 106 budynkach wspólnotowych. 

 

W 2020 r. wykonano następującą liczbę prac remontowych w budynkach i lokalach komunalnych: 

Tabela 19 Prace remontowe w budynkach i lokalach komunalnych 

Zakres prac remontowych Ilość Koszt 

Wymiana stolarki okiennej 23 sztuki 37 153,33 zł 
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Wymiana pieców kaflowych 6 lokali 33 900,00 zł 

Wykonanie instalacji c. o. 1 lokal 15 096,23 zł 

Malowanie korytarza 1 budynek 10 100,00 zł 

Wymiana kotła gazowego dwufunkcyjnego 1 lokal 3 800,00 zł 

Inne prace remontowe (wymiana instalacji 
elektrycznej, podłogi, posadzki, drzwi) 

3 lokale 9 920,00 zł 

Razem 109 969,56 zł 

 

W sprawach związanych z najmem i zamianami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy w roku 2020: 

• złożono 29 wniosków o najem lokalu komunalnego, z czego: 

 1 dotyczył lokalu socjalnego, 

 28 dotyczyło lokali mieszkalnych, 

• zawarto 25 umów najmu lokalu komunalnego, z czego: 

 18 dotyczyło przedłużenia istniejącej umowy najmu (najem socjalny lokalu), 

 6 dotyczyło przywrócenia umowy najmu w trybie przewidzianym w § 7 ust. 2 Uchwały                               

nr 806/LXX/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław (najem lokalu 

mieszkalnego), 

 1 dotyczyła skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego z dnia 10 stycznia 2020 r. na 

podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 806/LXX/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 sierpnia 

2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Jarosław dla osoby, która utraciła mieszkanie w wyniku zdarzenia losowego (pożaru), 

• przeprowadzono 2 zamiany lokali komunalnych. 

 

Lista osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej Jarosław na dzień 

31 grudnia 2020 r. obejmuje 95 osób i rodzin. 

 

W 2020 r. rozpoczęto realizację projektu „Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wróblewskiego”, 

współfinansowanego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach zadania przewidziano 

kompleksową budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego - komunalnego z lokalami socjalnymi.                        

W piwnicach znajdować się będą komórki lokatorskie; na parterze, 1 piętrze i 2 piętrze po 5 lokali 

mieszkalnych dwupokojowych. We wszystkich lokalach przewidziano pomieszczenia związane z dzienną 

aktywnością mieszkańców, takie jak przedpokój, łazienkę, pokój połączony z aneksem kuchennym oraz 

sypialnię. Wszystkie lokale posiadają osobne wejścia z klatek schodowych. Schody wewnętrzne 

zlokalizowane od strony zachodniej i prowadzą na wszystkie kondygnacje budynku. W ramach 

zagospodarowania terenu zaplanowano wykonanie chodników, miejsc postojowych, trawników oraz miejsca 
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gromadzenia odpadów. 

 

5.5 Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych 

Środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej niejednokrotnie 

wsparły realizację wielu inwestycji.  

Działalność Gminy Miejskiej Jarosław w obszarze pozyskiwania i wykorzystywania środków zewnętrznych 

w roku 2020 przedstawiono według następującego podziału: 

1. Realizowane projekty w 2020 r. 

2. Złożone wnioski aplikacyjne w 2020 r. 

Tabela 20 Realizowane projekty w 2020 r. 

Projekty realizowane w 2020 roku 

Lp. Tytuł Skrócony opis 
Finansowanie 

projektu 
Źródło 

dofinansowania 
Termin 

realizacji 

1. Ekologiczne 
partnerstwo 
miasta Jarosławia  
i Gminy 
Pawłosiów – 
realizacja planów 
niskoemisyjnych 

Głównym celem projektu jest 
poprawa jakości powietrza na 
skutek obniżenia emisji 
szkodliwych substancji do 
atmosfery na terenie gmin 
partnerskich - Gminy 
Miejskiej Jarosław – lider 
projektu i Gminy Pawłosiów. 
Przedmiotem projektu są 
roboty budowlano-montażowe 
w zakresie wymiany 
dotychczasowych źródeł ciepła 
(pieców, kotłów  
na paliwa stałe), obejmujące 
demontaż i likwidację 
dotychczasowych źródeł 
ciepła, a następnie instalację 
kotłów gazowych 
(kondensacyjnych) oraz 
kotłów na biomasę klasy 5  
z automatycznym zasypem 
paliwa, niezbędną do 
prawidłowego zaopatrzenia 
budynków w ciepło 
przebudowę.  

wartość ogółem:  
6 336 013,50 zł 
 
dofinansowanie:  
4 876 062,11 zł 
 
dla Jarosławia:  
 
wartość ogółem:  
4 475 097,31 zł 
 
dofinansowanie:  
3 433 856,91 zł 
 
 

Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego 
 
Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Podkarpackiego 
na lata 2014-
2020 

30.04.2019
-

29.04.2021 

2. Holistyczna 
rewitalizacja na 
terenie MOF 
Jarosław – 
Przeworsk 

Głównym celem projektu jest 
kompleksowa rewitalizacja na 
terenie MOF Jarosław – 
Przeworsk do końca 2021 r. 
W Jarosławiu w ramach 
projektu zostanie wykonana 
przebudowa płyty rynku – 
zabytkowego obszaru 
przestrzeni publicznej wraz  
z przebudową podstawowej 

wartość ogółem: 
17 235 686,24 zł 
 
dofinansowanie:  
9 100 369,24 zł 
 
dla Jarosławia: 
 
wartość ogółem:  
9 518 134,54 zł 

Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego 
 
Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Podkarpackiego 

28.12.2017 
– 

31.12.2021 
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infrastruktury komunalnej oraz 
zakup sprzętu i wyposażenia 
bezpośrednio związanego            
z funkcją: miejsca handlowe, 
wystawiennicze, tematyczne, 
wyposażenie do organizacji 
wydarzeń kulturalno – 
turystycznych. 
Liderem projektu jest Gmina 
Miejska Przeworsk. 

 
dofinansowanie:  
4 957 038,81zł 

na lata 2014-
2020 

3. WiFi4EU  Instalacja 
najnowocześniejszego sprzętu 
Wi-Fi  
w ośrodkach życia 
społecznego. 

15 000,00 euro  Program 
Komisji 
Europejskiej 
WiFi4EU 

22.07.2019 
– 

21.01.2021 

4. Wykorzystanie 
technologii OZE  
w działalności 
Przedsiębiorstwa 
Wodociągów                                  
i Kanalizacji  
w Jarosławiu              
Sp. z o.o.”  

Cel projektu zwiększenie 
wykorzystania OZE oraz 
zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń na terenie 
Miasta i Gminy Jarosław. To 
zamierzenie zostanie 
osiągnięte dzięki rozpoczęciu 
produkcji energii elektrycznej 
z nowych instalacji 
wykorzystujących OZE,                    
a przez to zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 
(pyły, B(a)P, GHG i inne) oraz 
zmniejszenia kosztów 
zaopatrzenia                            
w energię w PWiK. 

wartość ogółem: 
815 384,22 zł  
 
dofinansowanie: 
543 490,00 zł 
 
 
 

Projekt 
współfinansowa
ny przez Unię 
Europejską z 
Europejskiego 
Funduszu 
Rozwoju 
Regionalnego                          
w ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Podkarpackiego 
na lata 2014-
2020,  Działanie 
3.1 Rozwój 
OZE. 
 
 

18.05.2017
-

29.02.2020 

5. Budowa Punktu 
Selektywnego 
Zbierania 
Odpadów 
Komunalnych                 
w Jarosławiu 

Celem głównym projektu jest 
zwiększenie ilości odpadów 
przekazywanych przez 
mieszkańców Gminy Miejskiej 
Jarosław w sposób selektywny  
i zmniejszenie ilości odpadów 
trafiających do systemu                    
w formie zmieszanej. 
Przedmiotem projektu jest 
budowa nowoczesnego 
PSZOK-u, który będzie 
przyjmował wszystkie odpady 
przewidziane prawem.  
PSZOK będzie zlokalizowany 
w miejscu dostępnym dla 
wszystkich mieszkańców 
Jarosławia, położony poza 

wartość projektu:  
5 983 209,20 zł 
 
dofinansowanie: 
3 307 790,44 zł  

Program 
Operacyjny 
Infrastruktura  
i Środowisko  
2014-2020 

28.10.2020
-

31.12.2022 
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centrum.  
W PSZOK będzie prowadzone 
przygotowanie do ponownego 
użycia oraz „kącik rzeczy 
używanych”, tj. zapobieganie 
powstawaniu odpadów. Będzie 
wyposażony w niezbędną 
infrastrukturę oraz budynek 
socjalno-biurowy z częścią 
garażową oraz wiatą do 
magazynowania odpadów.             
W celach edukacyjnych 
wykonana zostanie ścieżka 
edukacyjna. 

6. Radosny zakątek - 
nowa przestrzeń 
dla dzieci 

Celem głównym projektu jest 
zwiększenie poziomu 
aktywności zawodowej                          
i zatrudnienia wśród 16 osób 
zamieszkujących Gminę 
Miejską Jarosław (13 kobiet       
i 3 mężczyzn), sprawujących 
opiekę nad dziećmi do lat 3 
poprzez utworzenie, 
wyposażenie i udostępnienie 
20 nowych miejsc opieki                    
w nowej filii żłobka Radosny 
Zakątek w okresie trwania 
projektu od 01.06.2020 do 
28.02.2023. W projekcie 
przyjęto udział co najmniej 
30% osób bezrobotnych. 
Zadania: 
1) Utworzenie filii żłobka                   
i adaptacja lokalu -                    
w ramach projektu 
utworzonych zostało 20 
nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formie 
żłobka. Przystosowany został 
lokal w budynku mieszkalnym 
na nowym osiedlu w 
Jarosławiu, gdzie licznie 
zamieszkują ludzie młodzi 
planujący zakładanie rodziny. 
Umiejscowienie żłobka 
bezpośrednio obok takiego 
osiedla zapewniło spore 
zainteresowanie. 
2) Bieżące funkcjonowanie - 
wsparcie projektu  
w okresie od 01.03.2021 do 
28.02.2023 (nie dłużej niż 24 
miesiące) 

wartość projektu: 
1 292 499,70 zł 
  
dofinansowanie: 
1 094 876,50 zł  

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Podkarpackiego 
na lata 2014-
2020 

01.08.2020
-

28.02.2023 
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7. Budowa 
kompleksu 
lekkoatletycznego 
w Jarosławiu – 
wariant 400 m 
treningowy 

Wykonanie areny 
lekkoatletycznej na Stadionie 
Miejskim przy ul. Piekarskiej 
składającej się z: bieżni 4 - 
torowej z metrowymi strefami 
bezpieczeństwa wzdłuż 
zewnętrznych torów, 6-torowej 
bieżni prostej do sprintu, 
rzutni do pchnięcia kulą, 
skoczni do skoki wzwyż, 
skoczni do skoku o tyczce, 
skoczni do skoku w dal                     
i trójskoku. 

wartość projektu: 
6 141 653,87 zł 
 
dofinansowanie: 
900 000 zł 

Fundusz 
Rozwoju 
Kultury 
Fizycznej 

14.12.2017
-

31.03.2021 

8. Budowa boiska 
piłkarskiego przy 
ul. Piekarskiej 2 
oraz 3 
wielofunkcyjnych 
stref aktywności 
fizycznej przy              
ul. Grottgera, 
Przygrodzie                     
i ul. Legionów 

Przebudowa Stadionu 
Miejskiego: boiska do gry                 
w piłkę nożną o wymiarach 
105x68m o nawierzchni                  
ze sztucznej trawy na 
podbudowie z kruszywa 
łamanego wraz z oświetleniem 
oraz boiska do siatkówki. 
Celem zadania jest także 
poprawa stanu technicznego 
obiektu oraz rozszerzenie 
zakresu użytkowego 
wielofunkcyjnych stref 
aktywności fizycznej przy                  
ul. Grottgera i ul. Legionów 
oraz budowa wielofunkcyjnej 
strefy aktywności fizycznej 
przy ul. Przygrodzie. 

wartość projektu: 
5 401 028,53 zł 
 
dofinansowanie: 
1 447 475,64 zł 

Fundusz 
Rozwoju 
Kultury 
Fizycznej 

20.12.2017
-

31.03.2021 

9. Budowa budynku 
mieszkalnego 
przy ulicy 
Wróblewskiego 

Kompleksowa budowa 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego - 
komunalnego z 15 lokalami 
socjalnymi dwupokojowymi. 
W ramach zagospodarowania 
terenu zaplanowano 
wykonanie chodników, miejsc 
postojowych, trawników oraz 
miejsca gromadzenia 
odpadów. 

wartość projektu: 
3 343 547,87 zł 
 
dofinansowanie: 
1170241,75 

Fundusz Dopłat 
Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

01.03.2020
-

31.03.2022 

10. Przebudowa wraz 
z rozbudową 
publicznej drogi 
gminnej                           
nr 111320R -               
ul. Kraszewskiego 
w Jarosławiu 

Przebudowa wraz z 
rozbudową publicznej drogi 
gminnej nr 111320R -                         
ul. Kraszewskiego                       
w Jarosławiu 

wartość projektu: 
6 078 476,19 zł 
 
dofinansowanie: 
3 039 237,00 zł 
 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

01.04.2020
-

30.04.2022 

11. Tworzenie miejsc 
opieki                               
w Miejskim 

Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania lokalu 
usługowego o powierzchni 

wartość projektu: 
650 575,02 zł 
 

Resortowy 
program 
rozwoju 

01.02.2020 
– 

31.05.2021 
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Żłobku nr 1 
Radosny Zakątek 

użytkowej 143,60m2 na 
potrzeby funkcjonowania 
żłobka dla 20 dzieci. 
Przewidziano również 
utworzenie placu zabaw dla 
dzieci o powierzchni 300m2 
wraz montażem 
wyposażenia z bezpieczną 
nawierzchnią i ogrodzeniem 
- zwiększającego 
kompleksowość opieki nad 
dziećmi.  

dofinansowanie: 
479 876,54 zł 

instytucji opieki 
nad dziećmi                  
w wieku do lat 3 
„MALUCH+” 

12. Jarosław, mur 
oporowy opactwa 
pobenedyktyńskie
go 1728 r.: remont 
i konserwacja 
odcinka wzdłuż 
ul. Podgórze 
zagrożonego 
katastrofą 
budowlaną - etap 
III 

Etap I dł. 28,77 mb – trwałe  
zabezpieczenie oskarpowania 
muru poprzez wykonanie 
żelbetowej półki odciążającej 
pomiędzy przęsłami P16 do 
P20 oraz przypory nr 16 do  
nr 20 od strony skarpy, w tym: 
- przebudowa czapy 
żelbetowej oraz korony muru 
trzech warstw cegieł                          
z zakotwieniem czapy w 
murze - wykonanie półki 
żelbetowej odciążającej                   
z betonu wodoszczelnego wraz 
z mikropalami kotwiącymi 
TITAN 52/26 o dł. 8 m                    
w ilości 41 szt., rozstaw co 70 
cm,  
- wykonanie elementów 
systemu odprowadzenia  
wód powierzchniowych: 
wykonanie ścieku                             
z elementów betonowych,  
ułożenie płyt ażurowych na 
skarpie wzdłuż ścieku, 
udrożnienie sączków  
odwadniających z całej 
powierzchni poprzecznej 
muru,  
- prace konserwatorskie przy 
elewacjach (oczyszczenie, 
dezynfekcja, likwidacja 
biologicznych skażeń,  
wzmocnienie strukturalnie  
osłabionej cegły, uzupełnienie 
ubytków, wymiana 
uszkodzonych  
cegieł, przemurowanie 
pęknięć, naprawa siatki spoin, 
hydrofobizacja).  

wartość projektu:  
674 993,88 zł 
 
dofinansowanie: 
220 000,00 zł 

Program 
Ochrona 
zabytków 
(Ministerstwo 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego) 

04.05.2020
-

31.10.2020 
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13. Unieszkodliwiani
e wyrobów 
zawierających 
azbest z terenu 
Gminy Miejskiej 
Jarosław 

Unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest                       
w gospodarstwach Gminy 
Miejskiej Jarosław. 

wartość projektu:  
12 953,48 zł 
 
dofinansowanie: 
6 800,00 zł 

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska                      
i Gospodarki 
Wodnej                         
w Rzeszowie 

15.06.2020
-

11.09.2020 

14. Poprawa 
bezpieczeństwa 
pieszych                         
w Jarosławiu 

Zakup i montaż systemów 
aktywnych przejść dla 
pieszych na wprost parafii 
Królowej Polski oraz obok 
parafii Chrystusa Króla wraz z 
przeprowadzeniem działań 
edukacyjno-profilaktycznych. 

wartość projektu:  
167 097,17 zł 
 
dofinansowanie: 
98 292,40 zł 

Program 
Ograniczania 
Przestępczości                   
i Aspołecznych 
Zachowań  
RAZEM 
BEZPIECZNIEJ 
im. Władysława 
Stasiaka na lata 
2018 - 2020” 
(2020 r.) 

01.06.2020 
– 

30.11.2020 

15. Zapewnienie 
funkcjonowania 
Dziennego Domu 
Senior +, ul. 
Dolnoleżajska 16 

Głównym celem zadania było 
zapewnienie wsparcia 20 
seniorom (osobom 
nieaktywnym zawodowo                    
w wieku 60+) poprzez 
udostępnienie oferty na rzecz 
społecznej aktywizacji,                       
w szczególności oferty  
prozdrowotnej, obejmującej 
usługi w zakresie aktywności 
ruchowej, kinezyterapii, 
edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i opiekuńczej. 
Działania będą realizowane na 
bazie infrastruktury: sali 
spotkań, sali klubowej oraz 
jadalni (wyposażonego w stoły 
i krzesła, kanapy, fotele                         
i stolik, biblioteczkę, sprzęt 
RTV, komputer z dostępem do 
Internetu), kuchni 
(wyposażonej w sprzęty,  
urządzenia i komplet naczyń), 
pomieszczenia do zajęć 
ruchowych (wyposażonego                 
w materace, rotory, leżankę, 
drabinki, sprzęt rehabilitacyjny 
do ćwiczeń indywidualnych, 
kabinę rehabilitacyjną UGUL 
wraz z osprzętem), 
wyposażony pokój zabiegowo 
– pielęgniarski pełniący 
funkcję pomieszczenia do 
terapii indywidualnej oraz 
pomieszczenia do 

wartość projektu:  
330 000,00 zł 
 
dofinansowanie: 
57 774,12 zł 

Program 
Wieloletni 
Senior + edycja 
2020.01 

01.01.2020
-

31.12.2020 
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odpoczynku, szatnię dla 
seniorów i personelu                            
z indywidualnymi szafkami, 
łazienkę z dwoma toaletami, 
prysznicem i umywalką, 
uchwytami i krzesełkiem, 
wydzielone miejsce na pralkę         
i miejsce do prasowania.  
Dodatkowo udostępniono  
przestrzeń biologicznie czynną 
na ogród z ławkami, stolikami 
i krzesełkami.  

16. Zapewnienie 
funkcjonowania 
Klubu Senior +, 
ul. 3go Maja 48 

Realizacja działań 
wspierających seniorów                       
w wydzielonym 
ogólnodostępnym 
pomieszczeniu pełniącym 
funkcję sali spotkań, sali 
klubowej oraz jadalni 
(wyposażonego w stoły                        
i krzesła, kanapę, biblioteczkę, 
sprzęt RTV, komputer                       
z dostępem do Internetu), 
aneks kuchenny (wyposażony 
w urządzenia i komplet 
naczyń), szatnię dla seniorów, 
łazienkę z dwoma toaletami 
dla kobiet i mężczyzn.  
Powstała infrastruktura 
pozwoli seniorom aktywnie 
spędzać czas wolny, a także 
zaktywizować do działań 
samopomocowych i na rzecz 
środowiska lokalnego. 
Głównym celem zadania jest 
zapewnienie wsparcia 
seniorom (osobom 
nieaktywnym zawodowo                  
w wieku 60+) poprzez 
umożliwienie korzystania                  
z oferty na rzecz społecznej 
aktywizacji, w szczególności 
oferty prozdrowotnej, 
obejmującej usługi w zakresie 
aktywności ruchowej, 
edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i opiekuńczej 
oraz inny wg potrzeb 
seniorów. 

wartość projektu:  
171 500,00 zł 
 
dofinansowanie: 
29 003,08 zł 

Program 
Wieloletni 
Senior + edycja 
2020.01 

01.01.2020
-

31.12.2020 

17. Utworzenie 
Dziennego Domu  
Senior +, pl. 
Mickiewicza 18 

Przebudowa i wyposażenie 
istniejącego budynku, jako 
infrastruktury dla osób 
starszych w wieku 60+, tj. 

wartość projektu:  
629 365,48 zł 
 
dofinansowanie: 

Program 
Wieloletni 
Senior + edycja 
2020.01 

01.03.2020
-

31.12.2020 
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seniorów. Wydzielono 
pomieszczenia:  
1 ogólnodostępne - 
wyposażone w stoły i krzesła 
pełniące funkcję sali spotkań                 
i jadalni z biblioteczką, prasą, 
sprzętem RTV, komputerami               
i Internetem, kanapami                           
i stolikami);  
1 aneks kuchenny -
(wyposażony w sprzęt, 
urządzenia i komplet naczyń 
do przygotowania                                 
i spożywania posiłków),  
1 pomieszczenie do zajęć 
ruchowych (wyposażone                     
w materace, rowerki do 
ćwiczeń, bieżnie, sprzęt 
rehabilitacyjny do ćwiczeń 
indywidualnych);  
szatnię dla seniorów                               
z indywidualnymi szafkami, 
łazienkę z dwoma toaletami 
dla K i M, prysznicem,  pokój 
pielęgniarski oraz dodatkowo 
pomieszczenie do 
odpoczynku, 1 pomieszczenie 
do terapii zajęciowej lub 
terapii indywidualnej, 
pomieszczenie gospodarczo-
porządkowe, pomieszczenie 
socjalne z szatnią dla 
personelu, WC dla personelu, 
magazyn, pomieszczenie 
biurowe do bieżącej 
komunikacji i 
przechowywania dokumentacji 
oraz osprzęt ruchowy np. 
sprzęt do nordic walking itp. 

300 000,00 zł 

18. Utworzenie Klubu 
Senior +, ul. 
Jagiellonów 1 

Przebudowa i wyposażenie 
istniejącego lokalu jako 
infrastruktury dla osób 
starszych w wieku 60+, tj. 15 
seniorów. W tym celu 
wydzielono pomieszczenia: 
ogólnodostępne pełniące 
funkcję sali spotkań, sali 
klubowej oraz jadalni. 
Wyposażone jest w stoły, 
krzesła, sofy, regały 
(biblioteczkę) i półki na 
książki, biurko, sprzęt 
RTV: telewizor, głośnik,                          

wartość projektu:  
245 000,00 zł 
 
dofinansowanie: 
140 963,07 zł 

Program 
Wieloletni 
Senior 2015-
2020 + edycja 
2020.05 

01.07.2020
-

31.12.2020 
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a także komputer z dostępem 
do Internetu, drukarkę                          
i router.; 
Aneks kuchenny wyposażony 
w zestaw mebli, sprzęty                         
i urządzenia, takie jak: 
lodówko-zamrażarka, 
piekarnik, płyta indukcyjna, 
zmywarka, kuchenka 
mikrofalowa, ekspres do kawy, 
zestaw naczyń 
2 łazienki z toaletami dla K                     
i M, dostosowane również dla 
osób                                                    
z niepełnosprawnościami, 
wydzielone miejsce pełniące 
funkcję szatni dla seniorów                                   
z szafkami i wieszakami. 
Nowoczesna placówka 
zapewni usługi w zakresie 
aktywności ruchowej, 
edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej, opiekuńczej, 
terapii zajęciowej.  

19. Zdalna Szkoła 
edukacja                      
w Gminie 
Miejskiej 
Jarosław 

Zakup 81 laptopów oraz 16 
modemów z dostępem do 
Internetu dla uczniów szkół 
podstawowych w Jarosławiu. 
Szkoły i uczniowie otrzymują 
komputery do użytkowania 
bezpłatnie. 

wartość projektu:  
99 974,89 zł 
 
dofinansowanie: 
99 974,89 zł 

Program 
Operacyjny 
Polska Cyfrowa 
na lata 2014-
2020 

07.04.2020
- 

7.10.2020 

20. Stabilne 
zatrudnienie 

Doposażenie stanowiska pracy 
dla osoby niepełnosprawnej. 

wartość projektu:  
33 992,14 zł 
 
dofinansowanie: 
32 995,84 zł 

Państwowy 
Fundusz Osób 
Niepełnosprawn
ych 

21.07.2020
-

05.10.2020 

21. Zdalna Szkoła+  Zakup 84 laptopów oraz 14 
modemów do zapewnienia 
dostawy Internetu dla uczniów 
szkół podstawowych                                                    
w Jarosławiu. Szkoły                                        
i uczniowie otrzymują 
komputery do użytkowania 
bezpłatnie. 

wartość projektu:  
114 975,00 zł 
 
dofinansowanie: 
114 975,00 zł 

Program 
Operacyjny 
Polska Cyfrowa 
na lata 2014-
2020 

22.06.2020 
-

22.12.2020 

 

Tabela 21 Wnioski aplikacyjne złożone w 2020 r. 

Wnioski aplikacyjne złożone w 2020 roku 

Lp. Tytuł Skrócony opis 
Finansowanie 

projektu 
Źródło 

dofinansowania 
Status 

1. Jarosław, mur 
oporowy 

Remont i konserwacja 
odcinka wzdłuż ul. Podgórze 

wartość projektu: 
691 887,61 zł 

Budżet województwa 
podkarpackiego 

Wniosek 
nie 



                                  

77 
 

Opactwa 
pobenedyktyń
skiego 1728 r.: 
remont                      
i konserwacja 
odcinka 
wzdłuż                   
ul. Podgórze 
zagrożonego 
katastrofą 
budowlaną - 
etap III 

zagrożonego katastrofą 
budowlaną. 

 
dofinansowanie: 
150 000,00 zł 

otrzymał 
dofinanso
wania 

2. Jarosław, mur 
oporowy 
Opactwa 
pobenedyktyń
skiego 1728 r.: 
remont                      
i konserwacja 
odcinka 
wzdłuż                      
ul. Podgórze 
zagrożonego 
katastrofą 
budowlaną - 
etap III 

Remont i konserwacja 
odcinka wzdłuż ul. Podgórze 
zagrożonego katastrofą 
budowlaną 

wartość projektu: 
691 887,61 zł 
 
dofinansowanie: 
150 000,00 zł 

Środki 
Wojewódzkiego  
Konserwatora 
Zabytków                          
w Przemyślu 

Wniosek 
nie 
otrzymał 
dofinanso
wania 

3. Jarosław, mur 
oporowy 
opactwa 
pobenedyktyń
skiego 1728 r.: 
remont               
i konserwacja 
odcinka 
wzdłuż                   
ul. Podgórze 
zagrożonego 
katastrofą 
budowlaną - 
etap IV 

Remont i konserwacja 
odcinka wzdłuż ul. Podgórze 
zagrożonego katastrofą 
budowlaną 

wartość projektu: 
242 973,14 zł 
 
dofinansowanie: 
120 000,00 zł 

Program Ochrona 
zabytków 
(Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego) 

Wniosek 
nie 
otrzymał 
dofinanso
wania 

4. Unieszkodliwi
anie wyrobów 
zawierających 
azbest z terenu 
Gminy 
Miejskiej 
Jarosław 

Unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest                 
z terenu Gminy Miejskiej 
Jarosław 

wartość projektu: 
28 805,00 zł 
 
dofinansowanie: 
17 138,98 zł 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie 

Wniosek 
otrzymał 
dofinanso
wanie, 
projekt 
został 
zrealizowa
ny 

5. Remont 
nawierzchni 
boisk 
sportowych 

Kompleksowy remont 
nawierzchni boisk 
sportowych przy trzech 
Szkołach Podstawowych:             

wartość projektu: 
1 297 095,79 zł 
 
dofinansowanie: 

Sportowa Polska 2020 
(Ministerstwo Sportu     
i Turystyki) 

Wniosek 
nie 
otrzymał 
dofinanso
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przy trzech 
Szkołach 
Podstawowyc
h: nr 4                   
im. Stefana 
Żeromskiego, 
nr 5 im. Baśki 
Puzon i nr 10 
w Jarosławiu 

nr 4 im. Stefana 
Żeromskiego, nr 5 im. Baśki 
Puzon i nr 10 w Jarosławiu 

428 041,61 zł wania 

6. Poprawa 
bezpieczeństw
a pieszych                   
w Jarosławiu 

Zakup i montaż systemów 
aktywnych przejść dla 
pieszych na wprost parafii 
Królowej Polski oraz obok 
parafii Chrystusa Króla oraz 
działania edukacyjno-
profilaktyczne 

wartość projektu: 
170 000,00 zł 
 
dofinansowanie: 
100 000,00 zł 

Program Ograniczania 
Przestępczości                            
i Aspołecznych 
Zachowań  
RAZEM 
BEZPIECZNIEJ                   
im. Władysława 
Stasiaka na lata 2018 - 
2020” (2020 r.) 

Wniosek 
otrzymał 
dofinanso
wanie, 
projekt 
został 
zrealizowa
ny 

7. JarosLove- 
StreetArt 

Stworzenia zrównoważonych 
warunków dla działań 
kulturalnych realizowanych 
w miejscu dziedzictwa, 
jakim jest rynek                          
w Jarosławiu. Prace 
modernizacyjne rynku - 
zabytkowej części dzielnicy 
staromiejskiej - układu 
urbanistycznego starego 
miasta wpisanego do rejestru 
zabytków województwa 
podkarpackiego), 
obowiązkowe działania 
miękkie (zarządzanie, 
promocja, oferta kulturalna           
i edukacyjna oraz szkolenia, 
w tym szkolenia zawodowe) 
i nieobowiązkowe działania 
miękkie (zakup wyposażenia 
niezbędnego do realizacji 
celów projektu).  

wartość projektu: 
5 370 640,90 zł 
dofinansowanie: 
4 565 044,76 zł 

Mechanizm 
Finansowy EOG i 
Norweski Mechanizm 
Finansowy 2014-21 

Wniosek 
nie 
otrzymał 
dofinanso
wania 

8. Zapewnienie 
funkcjonowan
ia Dziennego 
Domu Senior 
+, ul. 
Dolnoleżajska 
16 

Wsparcie 20 seniorów na 
poziomie do 40 % kosztów 
kwalifikowanych 
funkcjonowania placówki. 

wartość projektu: 
330 000,00 
 
dofinansowanie: 
72 000,00 

Program Wieloletni 
Senior + edycja 
2020.01 

Wniosek 
otrzymał 
dofinanso
wanie, 
projekt 
został 
zrealizowa
ny 

9. Zapewnienie 
funkcjonowan
ia Klubu 
Senior +,            

Wsparcie 15 seniorów na 
poziomie do 40% kosztów 
kwalifikowanych 
funkcjonowania placówki. 

wartość projektu: 
171 500,00 
 
dofinansowanie: 

Program Wieloletni 
Senior + edycja 
2020.01 

Wniosek 
otrzymał 
dofinanso
wanie, 
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ul. 3 - go Maja 
48 

32 000,00 zł projekt 
został 
zrealizowa
ny 

10. Utworzenie 
Dziennego 
Domu Senior 
+, pl. 
Mickiewicza 
18 

Wsparcie 20 seniorów na 
poziomie do 50,78% 
kosztów kwalifikowanych 
funkcjonowania placówki. 

wartość projektu: 
590 819,00 zł 
 
dofinansowanie: 
300 000,00 zł 

Program Wieloletni 
Senior + edycja 
2020.01 

Wniosek 
otrzymał 
dofinanso
wanie, 
projekt 
został 
zrealizowa
ny 

11. Utworzenie 
Klubu Senior 
+, ul. 
Jagiellonów 1 

Wsparcie 15 seniorów na 
poziomie do 59,79% 
kosztów kwalifikowanych 
funkcjonowania placówki. 

wartość projektu: 
250 895,00 zł 
 
dofinansowanie: 
150 000,00 zł 

Program Wieloletni 
Senior 2015-2020 + 
edycja 2020.05 

Wniosek 
otrzymał 
dofinanso
wanie, 
projekt 
został 
zrealizowa
ny 

12. Zdalna 
edukacja                  
w Gminie 
Miejskiej 
Jarosław 

Zakup 81 laptopów oraz 16 
modemów z dostępem do 
Internetu dla uczniów szkół 
podstawowych w Jarosławiu. 
Szkoły i uczniowie 
otrzymują komputery do 
użytkowania bezpłatnie. 

wartość projektu: 
100 000,00 zł 
dofinansowanie: 
100 000,00 zł 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 

Wniosek 
otrzymał 
dofinanso
wanie, 
projekt 
został 
zrealizowa
ny 

13. 
 
 

Stabilne 
zatrudnienie 

Doposażenie stanowiska 
pracy dla osoby 
niepełnosprawnej. 

wartość projektu: 
33 992,14 zł 
 
dofinansowanie: 
32 995,84 zł 

Państwowy Fundusz 
Osób 
Niepełnosprawnych 

Wniosek 
otrzymał 
dofinanso
wanie, 
projekt 
został 
zrealizowa
ny 

14. Zdalna szkoła 
2 

Zakup 84 laptopów oraz 14  
modemów z dostępem do 
Internetu dla uczniów szkół 
podstawowych w Jarosławiu. 
Szkoły i uczniowie 
otrzymują komputery do 
użytkowania bezpłatnie. 

wartość projektu: 
114 975,28 zł 
 
dofinansowanie: 
114 975,28 zł 
 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 

Wniosek 
otrzymał 
dofinanso
wanie, 
projekt 
został 
zrealizowa
ny 

15. Wniosek 
o uzyskanie 
środków 
Funduszu 
Przeciwdziała
nia COVID-19 

Środki na dowolne wydatki 
inwestycyjne – zaplanowano 
realizację zadania „Budowa 
kanalizacji sanitarnej                       
w ulicach Grodziszczańskiej 
i Pogodnej w Jarosławiu 
wraz z przepompowniami 

wartość projektu: 
4 583 345,00 zł 
 
dofinansowanie: 
4 583 345,00 zł 
 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 

Wniosek 
otrzymał 
dofinanso
wanie 
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ścieków P1, P3, P4 poza 
pasem drogowym drogi 
krajowej nr 94 Zgorzelec – 
Korczowa”. 

16. Centrum 
Przesiadkowe 
Turystyki 
Rowerowo-
Kajakowej                  
w Jarosławiu 
nad rzeką San 

Utworzenie wspólnego 
modelu turystyki kajakowo-
rowerowej wraz z rozwojem 
wspólnych produktów 
turystycznych w oparciu  
o lokalne potencjały gmin 
przylegających do rzeki San 
(wspólna marka, wspólne 
wydarzenia, spływy itp.). 

wartość projektu: 
10 000 000,00 zł 
 
dofinansowanie: 
10 000 000,00 zł 

Krajowy Plan 
Odbudowy 

W trakcie 
oceny 

17. Student na 
start! 

Całość pomysłu opierała się 
na tym, aby w warunkach 
„laboratoryjnych”                               
i bezpiecznych 
przeprowadzić podzieloną na 
etapy rekrutację studentów 
na praktyki w gminie przy 
wsparciu uczelni PWSTE                  
w Jarosławiu. 

wartość projektu: 
204 676,92 zł 
 
dofinansowanie: 
184 209,23 zł 

Interreg V-A Polska-
Słowacja 2014-2020 

Wniosek 
nie 
otrzymał 
dofinanso
wania 

18. Przebudowa 
drogi gminnej 
klasy "D"               
nr 111296R ul. 
Elektrowniana 
w Jarosławiu 
wraz                       
z niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną, 
budowlami                
i urządzeniami 
budowlanymi 
od km 0 +127 
,00 do km 1+ 
126,00 

Przebudowa drogi gminnej 
klasy "D" nr 111296R                  
ul. Elektrowniana                          
w Jarosławiu wraz                     
z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, budowlami                   
i urządzeniami budowlanymi 
od km 0 +127,00 do km 1+ 
126,00. 

wartość projektu: 
5 469 799,09 zł 
 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

W trakcie 
oceny  

19. Przebudowa 
drogi gminnej 
klasy "Z" nr 
111318R ul. 
Przemysłowa 
w Jarosławiu 
od km 0 
+000,00 do 
km 0+ 897,00 

Przebudowa drogi gminnej 
klasy "Z" nr 111318R                 
ul. Przemysłowa                          
w Jarosławiu od km 0 
+000,00 do km 0+ 897,00. 

wartość projektu: 
2 842 585,13 zł 
 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

W trakcie 
oceny 

20. Bulwary na 
Sanem 

Realizacja inwestycji 
zgodnie z opracowaną 
dokumentacją budowlaną. 

wartość projektu: 
5 701 422,68 zł 
 
dofinansowanie: 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 

Wniosek 
nie 
otrzymał 
dofinanso
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5 701 422,68 zł wania 

21. Płyta rynku - 
część 
północna i 
wschodnia 

Realizacja inwestycji 
dotyczącej modernizacji 
płyty rynku               w 
Jarosławiu – część północna 
i wschodnia. 

wartość projektu: 
4 603 975,90 zł 
 
dofinansowanie: 
4 603 975,90 zł 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 

Wniosek 
nie 
otrzymał 
dofinanso
wania 

22. Termomoderni
zacja budynku 
Szkoły 
Podstawowej 
nr 11                            
z Oddziałami 
Integracyjnym
i im. Adama 
Mickiewicza 
w Jarosławiu 

Głęboka modernizacja 
energetyczna budynku SP 11 
oraz działania edukacyjne 

wartość projektu: 
5 133 150,00 zł 
 
dofinansowanie: 
3 593 204,96 zł 

Program Środowisko, 
Energia i Zmiany 
Klimatu 
Mechanizm 
Finansowy EOG                    
i Norweski 
Mechanizm 
Finansowy 2014-21 

W trakcie 
oceny, 
pozytywna 
ocena 
formalna              
i 
merytoryc
zna I 
stopnia 

23. Usługi 
społeczne                     
i zdrowotne 

Ułatwianie dostępu do 
przystępnych cenowo, 
trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług 
socjalnych (w szczególności 
seniorów Klub Senior+) 

wartość projektu: 
1 757 092,80 zł  
 
dofinansowanie: 
1 669 238,16 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 

Wniosek 
nie 
otrzymał 
dofinanso
wania 

24. JarosLove-z 
miłości do 
ludzi 

Opracowano Plan Rozwoju 
Lokalnego i Plan Rozwoju 
Instytucjonalnego. W tych 
dwóch dokumentach 
strategicznych ujęto projekty 
odpowiadające na 
najistotniejsze potrzeby 
miasta w sferze 
środowiskowej, 
gospodarczej, społecznej czy 
też instytucjonalnej. 
Zaplanowano kompleksowe    
i skoordynowane działania, 
prowadzące do poprawy 
jakości powietrza, 
zwiększenia ilości 
zielononiebieskiej 
infrastruktury, poprawy 
komfortu życia 
mieszkańców, stworzenia 
warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości i poprawy 
sytuacji na lokalnym rynku 
pracy czy poprawy 
dostosowania administracji 
lokalnej do potrzeb 
mieszkańców. 

wartość projektu: 
40 064 000,00 zł 
dofinansowanie: 
40 064 000,00 zł 

Program Rozwój 
Lokalny, Fundusze 
Norweskie i EOG 

W trakcie 
oceny 

25. Renowacja Renowacja cmentarza wartość projektu: Program Groby                      Projekt 
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cmentarza 
wojennego             
w Jarosławiu     
z okresu                     
I wojny 
światowej 
jako 
świadectwo 
historii 

wojennego w Jarosławiu                  
z okresu I wojny światowej 
jako świadectwo historii. 

307 260,00 zł 
 
dofinansowanie: 
245 600,00 zł 

i cmentarze wojenne     
w kraju 

wybrany 
do 
dofinanso
wania 

26. Bulwary na 
Sanem 

Realizacja inwestycji 
zgodnie z opracowaną 
dokumentacją budowlaną. 

wartość projektu: 
5 701 422,68 zł 
 
dofinansowanie: 
5 701 422,68 zł 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 

Projekt nie 
otrzymał 
dofinanso
wania 

27. Płyta rynku - 
części 
północna i 
wschodnia 

Realizacja inwestycji 
dotyczącej modernizacji 
płyty rynku                                       
w Jarosławiu – część 
północna i wschodnia. 

wartość projektu: 
4 603 975,90 zł 
 
dofinansowanie: 
4 603 975,90 zł 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 

Projekt nie 
otrzymał 
dofinanso
wania 

28. Dostępna 
Szkoła 

Działania zmierzające                        
w kierunku poprawy 
dostępności Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. 
Stefana Żeromskiego                         
i Szkoły Podstawowej nr 11 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Adama Mickiewicza dla 
uczniów niepełnosprawnych 
poprzez likwidację barier 
architektonicznych, 
technicznych, edukacyjnych       
i społecznych                            
oraz organizacyjnych                      
i proceduralnych. 

Dofinansowanie: 
1 350 000,00 zł 

Fundacja Fundusz 
Współpracy oraz 
Fundacja Instytutu 
Rozwoju 
Regionalnego 

W trakcie 
rozpatrywa
nia 

 

5.6 Współpraca regionalna i międzynarodowa 

Współpraca terytorialna w wymiarze zarówno regionalnym, jak i międzynarodowym, jest jednym                             

z ważniejszych wyzwań związanych z kształtowaniem nowoczesnej i efektywnej polityki rozwoju 

lokalnego. Jarosław od wielu lat podejmuje działania na niwie międzynarodowej poprzez zawieranie umów 

partnerskich z miastami i wzajemną współpracę, wymianę doświadczeń, realizację wspólnych zadań. 

Współpracę regionalną realizuje przede wszystkim poprzez przynależność do różnych związków, 

stowarzyszeń oraz organizacji, mającą na celu również wymianę doświadczeń oraz wzajemne wspieranie w 

realizacji działań i przedsięwzięć.   

 

Jedną z ważniejszych form realizacji współpracy regionalnej było podpisanie w 2014 r. wraz z Gminą 

Miejską Przeworsk, Gminą Przeworsk oraz Gminą Pawłosiów porozumienia w sprawie opracowania 
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wdrożenia strategii tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Jarosław-Przeworsk. Ta platforma współpracy skupia się na:  

• wspieraniu działań prorozwojowych i integrujących obszar, w tym poprzez realizację działań 

ukierunkowanych na poprawę przedsiębiorczości i wdrażanie innowacyjnych technologii, realizacji 

działań na rzecz rewitalizacji, tworzeniu komunikacyjnej spójności obszaru i jego dostępności 

zewnętrznej,  

• poprawie stanu środowiska przyrodniczego, efektywności energetycznej oraz promowaniu strategii 

niskoemisyjnych i zrównoważonego transportu.  

Nakreślone powyżej działania mają wpływać na podniesienie jakości życia w obszarze i wzmocnienie 

powiązań funkcjonalnych partnerów porozumienia. 

W 2015 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Jarosław – Przeworsk. Powołana organizacja jest stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego 

powstałym w celu ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń oraz koordynacji wspólnych 

przedsięwzięć i inwestycji, a w szczególności dla realizacji zadań Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. 

W ramach współpracy związanej z przynależnością miasta do związków i stowarzyszeń odbyło się wiele 

spotkań, seminariów dotyczących projektów unijnych i szkoleń na temat ich pisania oraz kilka konferencji 

międzynarodowych, a także kongres dotyczący ochrony środowiska. Uczestnikami byli burmistrz oraz 

pracownicy Urzędu Miasta Jarosławia, zajmujący się przygotowywaniem dokumentacji projektów                                 

z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej. 

W raportowanym roku Gmina Miejska Jarosław nie przystąpiła do żadnego nowego związku                                     

czy stowarzyszenia w ramach współpracy regionalnej. Odprowadziła składki na rzecz czterech 

stowarzyszeń, tj. Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion 

Karpaty, Związku Miast Polskich oraz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

Na niwie międzynarodowej, miasto rozwinęło współpracę między miastami partnerskimi, polegającą na 

inicjowaniu i utrzymywaniu wzajemnych kontaktów w dziedzinach gospodarki, kultury, oświaty, sportu, 

turystyki, ochrony środowiska oraz współpracy w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących 

funkcjonowania społeczności obu samorządów. Korzystanie z dobrych praktyk oraz dzielenie się własnymi 

doświadczeniami wyznacza główny kierunek współpracy międzynarodowej. 

Jarosław od wielu lat współpracuje z niżej wymienionymi miastami: 

• Michalovce (Słowacja), 

• Humenne (Słowacja), 

• Orange (Francja), 

• Dingelstädt (Niemcy), 

• Vyškov (Czechy), 

• Użgorod (Ukraina), 
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• Jaworów (Ukraina), 

• X Dzielnica Budapesztu – Kőbánya (Węgry), 

• Svidnik (Słowacja). 

 

Misją partnerstwa miast jest współpraca ludzi w szerokim zakresie – gospodarczym, społecznym, 

kulturalnym – niezależnie od granic państwowych. W ramach wspomnianej współpracy z miastami 

partnerskimi przedstawiciele Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 r., ze względu na panującą epidemię 

koronawirusa, dopasowali swoje działania do panującej sytuacji (poprzestano na wymianie korespondencji 

tradycyjnej oraz poczty elektronicznej). Pandemia ograniczyła możliwość bezpośrednich spotkań i 

podejmowanych działań, które w znacznym stopniu zacieśniały współpracę. Wiele cyklicznych wydarzeń, 

wspólne obchodzenie ważnych dla samorządów rocznic, świąt, jarmarków, zostało w raportowanym roku 

odwołanych.  

 

W ramach współpracy międzynarodowej w lutym 2020 roku Jarosław przez kilka dni gościł studentów 

polonistyki Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim, którzy w kilku szkołach 

podstawowych realizowali praktyki pedagogiczne. Zajęcia były dobrą okazją do poznania specyfiki polskiej 

edukacji i sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Praktykanci uczestniczyli w lekcjach języka 

polskiego, historii czy muzyki, współpracowali także w organizacji zajęć świetlicowych. Studenci prowadzili 

lekcje w języku polskim, poznawali specyfikę kształcenia w polskich szkołach, programu szkolnej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz sprawdzali swoje umiejętności językowe w praktyce. Mieli również 

możliwość zwiedzenia Jarosławia i Krakowa.  

 

Szczególnym wymiarem współpracy międzynarodowej, związanej z przygranicznym położeniem Jarosławia, 

jest współpraca prowadzona w ramach Euroregionu Karpackiego. Jednostki działające w Euroregionie 

są skupione w ramach stowarzyszenia, pełniącego funkcje koordynacyjne działań jego członków oraz 

narzędziowe w zakresie wsparcia rozwoju. Jednym z narzędzi jest Sieć Miast Euroregionu Karpackiego, 

będąca transgraniczną platformą systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich 

należących do Euroregionu. Głównym zadaniem sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich 

w regionie przygranicznym m.in. poprzez połączenie rozproszonych działań realizowanych przez wiele 

samorządów w obszarze transgranicznym. 

 

Ważnym wymiarem współpracy regionalnej były relacje Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu 

nawiązywane z innymi jednostkami w zakresie zagadnień związanych z promocją oraz turystyką. Poniżej 

znajdują się nazwy organizacji oraz wspólnie podejmowane akcje i działania w 2020 r.: 

• Polską Organizacją Turystyczną: 

 udział w webinarium „Działania marketingowe online w dobie kryzysu związanego z pandemią 
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COVID-19” (27.02.2020), 

 uczestnictwo w forum Informacji Turystycznej w formule online (11.12.2020), który umożliwił 

włączenie się w działania z zakresu integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, 

zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi m. in. wyzwań dla turystyki, a także motywatorami                             

i korzyściami kompetencyjnymi w działalności informacji turystycznej oraz zapoznanie się                                 

z projektem będącego w przygotowaniu manuala obsługi klienta/turysty w informacji turystycznej – 

dokumentu mającego na celu systematyzację poziomu obsługi turystycznej w certyfikowanych 

punktach turystycznych w Polsce,  

• Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną: 

Realizowana przez Centrum Kultury i Promocji współpraca z Podkarpacką Regionalną Organizacją 

Turystyczną umożliwia m.in. regularną wymianą materiałów promocyjnych, a także udział w moderowaniu 

informacji, które zawierane są na portalu turystycznym www.podkarpackie.travel.  

 udział w akcji „Czas na Podkarpacie”, 

 udział w akcji „Podkarpackie Poznaj Pełne Zachwytów”,  

 udział w akcji „Traveltanna”, 

 pracownicy Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej wzięli udział w szkoleniu „Instagram                     

w marketingu turystycznym” (18.03), „Jak zbudować ofertę turystyczną Podkarpacia w oparciu                         

o największe hity turystyczne regionu? Część II: turystyka kulinarna, enoturystyka, turystyka 

kulturowa” (23.03), „Storytelling, jako narzędzie w promocji i informacji turystycznej. Skuteczna 

promocja szlaków pogranicza polsko-słowackiego w kontakcie bezpośrednim z turystą” (29-30.09) 

• Euroregionem Karpackim, 

• Stowarzyszeniem Podziemne Trasy Turystyczne Polski, 

• Jarosławskim Stowarzyszeniem Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych oraz Miejskim 

Kołem PTTK w Jarosławiu przy oddziale PTTK Rzeszów – „Niedzielne spacerki po Jarosławiu                                   

z Przewodnikiem”, „Światowy Dzień Turystyki”, 

• Podkarpackim Stowarzyszeniem dla Aktywnych Rodzin – projekt „Kultura w Sieci od dzieci dla 

dzieci”. 

 

Dodatkowo, informacje związane ze współpracą na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym znajdują się 

w podpunkcie 5.1. Strategia miasta i inne dokumenty planistyczne. 
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6 Przestrzeń społeczna 

6.1 Ochrona zdrowia 

W ramach działań edukacyjnych, związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi, zostały przeprowadzone akcje profilaktyczne, skierowane do mieszkańców miasta 

Jarosławia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży: 

• Stop Używkom, 

• Profilaktyka przez kulturę i sport, 

• Zachowaj Trzeźwy Umysł, 

• Zdrowy przedszkolak, 

• Reaguj na przemoc, 

• Bezpieczne i zdrowe dzieciństwo, 

• Ubezpieczeni przez rodziców, 

• Po stronie mocy, przeciwko przemocy, 

• Pełni mocy w rodzinie bez przemocy, 

• Myślę i jeżdżę trzeźwo, 

• Profilaktyka przez zabawę, 

• Dopalacze – powiedz STOP. 

Kampanie profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii 

zostały dostrzeżone przez Fundację Trzeźwy Umysł oraz Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy 

Radiowych. Miasto Jarosław zostało uhonorowane Złotym Certyfikatem za realizację jubileuszowej 

kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". Celem kampanii było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 

prozdrowotnych zachowań oraz wzmacnianie zasobów i umiejętności pozwalających minimalizować ryzyko 

sięgania po substancje psychoaktywne. 

W tym miejscu należy przybliżyć działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W raportowanym roku w ramach swojej działalności komisja: 

• przeprowadziła jedną kontrolę w oparciu o przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców i ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

• wydała 86 pisemnych opinii w formie postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych, 

• wszczęła 29 procedur skierowania na leczenie odwykowe, 

• wystosowała 8 wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

• członkowie komisji uczestniczyli w 7 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

• członkowie komisji uczestniczyli w 46 spotkaniach grup roboczych zajmujących się problemem 
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przemocy w rodzinie. 

 

Wszelkie działania profilaktyczne były realizowane w 2020 roku w sposób uwzględniający ograniczenia 

wynikające z wprowadzonego na terenie kraju stanu epidemii spowodowanej wirusem Sars-CoV-2. 

W zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii SARS CoV-2 podjęto szereg przedsięwzięć,           

w ramach których: 

• Dokonano zakupu 15 tys. masek ochronnych, które zostały przekazane nieodpłatnie mieszkańcom 

Jarosławia. 

• Nawiązano współpracę z dyrekcją firmy LEAR CORPORATION w sprawie nieodpłatnej dostawy 

20 tys. masek ochronnych, przekazanych następnie mieszkańcom Jarosławia. 

• Dokonano zakupu materiału i zlecono uszycie 1500 szt. kombinezonów oraz 528 szt. fartuchów 

ochronnych. 

• Dokonano zakupu materiału wraz z dodatkami, z których zostało uszytych nieodpłatnie, kolejnych 1 

600 szt. kombinezonów ochronnych. 

• Przekazano 2 431 szt. kombinezonów i 528 fartuchów ochronnych przedstawicielom COM                     

w Jarosławiu, pogotowia ratunkowego, Domom Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz Sośnicy, 

Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej.  

• Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jarosławiu na bazie hotelu „Turkus” 

zorganizowano miejsce do odbycia kwarantanny dla mieszkańców Jarosławia powracających z 

zagranicy i zobowiązanym do odbycia kwarantanny.  

• Zakupiono urządzenie do ozonowania powietrza wraz z czujnikiem oraz maskami pełnotwarzowymi 

dla ich obsługi. 

• Zakupiono i przekazano dyrekcji Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu dwa videolaryngoskopy 

Mc Grath’a - urządzenia wspierające diagnostykę osób chorych. 

• Udzielono wsparcia organizacyjno-finansowego jednostce Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 

Zakładom Mięsnym „Sokołów” w Jarosławiu w przeprowadzeniu badań przesiewowych 

pracowników tych zakładów.                                                                                                                                                                                    

 

W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoby 

wymagające stałej, całodobowej opieki kierowane są do domów pomocy społecznej. Domy pomocy 

społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, 

wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.  

Gmina Miejska Jarosław w 2020 roku poniosła koszty opłaty  za pobyt 57 osób w domach pomocy 

społecznej w wysokości 1 768 737,92 zł.  

 

W ramach pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi podjęto działania w formie specjalistycznych 
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usług opiekuńczych. Usługi te są przyznawane danej osobie na podstawie decyzji administracyjnej 

wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu. W 2020 r. pomocy w tej formie 

udzielono 52 osobom, którym przyznano 22 268 świadczeń na łączną kwotę 633 430,00 zł. Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należą do zadań zleconych gminie i w całości są 

finansowane z budżetu wojewody. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu może skierować do sądu wnioski o przyjęcie do szpitala 

psychiatrycznego osób chorych psychicznie, których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że 

nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie ich stanu zdrowia psychicznego, bądź które są 

niezdolne do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest 

przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę ich stanu zdrowia. W 2020 roku 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu wniósł do sądu jeden taki wniosek.  

 

Działaniami na rzecz ochrony zdrowia są wszelkiego rodzaju akcje profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii, propagujące zdrowy styl życia oraz umożliwiające uprawianie szeroko 

rozumianej aktywności fizycznej. W tych kwestiach Gmina Miejska Jarosław realizuje część obowiązków 

wraz z organizacjami pozarządowymi. Liczba i charakter zorganizowanych zajęć zostały wymienione                          

w podpunkcie 7.8. Organizacje pozarządowe. 

 

6.2 Polityka prorodzinna 

W ramach działań pomocowych mających na celu poprawę sytuacji jarosławskich rodzin Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Jarosławiu w 2020 r. realizował niżej wymienione zadania z zakresu administracji 

rządowej: 

• świadczenia rodzinne, 

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

• świadczenie wychowawcze, tzw. „500+”, 

• świadczenie dobry start, tzw. „300 dla ucznia”. 

 

Na świadczenia rodzinne składa się wiele różnych form pomocy finansowej. Ogólnie w 2020 r. ze świadczeń 

rodzinnych skorzystało średnio 2 163 rodziny miesięcznie – większość z nich stanowiły rodziny pełne (625), 

natomiast 308 to rodziny niepełne. Znaczna część rodzin pobierających zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 

uzależnionymi od dochodu stanowiły rodziny wychowujące jedno albo dwoje dzieci (673), rodzin 

wielodzietnych pobierających wskazane świadczenia było 192. Liczby dotyczące świadczeń rodzinnych i 

wydatkowanych środków zostały uwzględnione w tabeli nr 22. 

Tabela 22 Przyznane w 2020 r. świadczenia 

Rodzaj świadczenia 
Liczba osób 

uprawnionych 
Kwota  

wydatków (zł) 

Zasiłek rodzinny 2 149 2 206 166,58 
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Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 81 74 281,05 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego 

80 190 840,04 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  105 242 860,19 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

159 207 439,89 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 1 154 109 472,42 

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z nauką poza 
miejscem zamieszkania 

28 11 668,52 

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

268 290 431,92 

Zasiłek pielęgnacyjny 1 349 3 648 521,89 

Świadczenie pielęgnacyjne 192 4 395 289,40 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 61 477 032,10 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 210 210 000,00 

Zasiłek dla opiekunów 9 70 060,00 

Świadczenia rodzicielskie 151 825 918,10 

Ustawa „Ustawa za życiem” 3 12 000,00 

RAZEM: 5 999 12 971 982,10 
 

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu w 2020 roku wpłynęły 574 wnioski                                  

na świadczenie wychowawcze, natomiast wydatki na jego realizację wyniosły 33 398 564,11 zł. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu w 2020 roku prowadził postępowanie wobec 161 

dłużników alimentacyjnych. Z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia 280 dzieciom 

uprawnionym. Ogółem w 2020 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały osoby 

wychowywane w 149 rodzinach. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku wyniosły 

1 153 786,38 zł. Średnia miesięczna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła 345,00 zł. 

Natomiast, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dłużnicy alimentacyjni w 2020 

roku zwrócili, łącznie z odsetkami, kwotę w wysokości 323 543,16 zł. W przypadku 4 spraw stwierdzono 

wygaśnięcie należności od dłużników z powodu śmierci. 

Świadczenie „Dobry Start” przyznano w 2020 roku 3 680 uczniom, w tym 5 świadczeń wypłacono uczniom 

będącym zgodnie z wyrokiem sądowym pod opieką naprzemienną rodziców. O świadczenie dobry start w 

2020 roku ubiegało się 2 646 rodzin. Wydatki na wypłatę świadczenia dobry start w 2020 roku wyniosły  

1 103 250,00 zł. 

Ważnym elementem wsparcia finansowego osób i rodzin w środowisku lokalnym jest wieloletni rządowy 

program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Celem programu jest wsparcie gmin                    

w wypełnieniu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego 

pozbawianym. Pomocą w zakresie dożywiania objęte były w szczególności dzieci i młodzież realizujące 
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obowiązek przedszkolny i szkolny.  

W skład rozwiązań polityki prorodzinnej państwa wchodzi Karta Dużej Rodziny. Rodziny legitymujące się 

Kartą Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z szeregu ulg, zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie 

z wybranych usług czy zakupu towarów u włączonych w realizację programu partnerów. Dodatkowo,                       

na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, jest wydawana Jarosławska Karta Dużej Rodziny, której celem jest 

promowanie modelu dużej rodziny oraz wspieranie dużej rodziny w realizacji zdolności, umiejętności 

i zainteresowań jej członków. W 2020 roku wydano 1 038 Kart Dużej Rodziny oraz 176 Jarosławskich Kart 

Dużej Rodziny. 

 

Formami pomocy rodzinie, które należy rozumieć jako prowadzenie polityki prorodzinnej są zadania 

realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu polegające na: 

• występowaniu do sądów z wnioskiem o wydanie zarządzeń w sprawie nieletnich (w 2020 roku 

dotyczyło to jednego dziecka), 

• występowaniu do sądów o wgląd w sytuację rodziny (w 2020 r. dotyczyło to 3 rodzin). 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu realizuje ponadto zadania polegające na przyznawaniu 

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków 

szkolnych. W okresie szkolnym 2019/2020 - w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2020 - udzielono 

pomocy 252 uczniom, w tym: 180 uczniom szkół podstawowych, jednemu uczniowi szkoły specjalnej oraz                         

71 uczniom szkół ponadpodstawowych. Na wypłaty w tym okresie przeznaczono 211 909,00 zł. Natomiast, 

w okresie szkolnym 2020/2021 - w okresie od września 2020 do grudnia 2020 - udzielono pomocy                      

187 uczniom, w tym: 133 uczniom szkół podstawowych i 54 uczniom szkół ponadpodstawowych.                            

Na wypłaty w tym okresie przeznaczono 107 364,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku nie 

udzielono pomocy w formie zasiłku szkolnego, natomiast w okresie od września do grudnia 2020 roku 

udzielono zasiłku szkolnego jednemu uczniowi szkoły ponadpodstawowej, na kwotę 620,00 zł. 

Działania na rzecz rodzin z Jarosławia były prowadzone również przez organizacje pozarządowe w ramach 

przekazania zadań własnych gminy. Lista przeprowadzonych akcji, w tym projektów skierowanych 

do rodzin, znajduje się w podpunkcie 6.8. Organizacje pozarządowe. 

 

6.3 Pomoc społeczna 

Instytucją zajmującą się rozpoznawaniem i zaspakajaniem niezbędnych potrzeb życiowych indywidualnych 

osób i rodzin, które nie są w stanie zrobić tego samodzielnie, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Jarosławiu. Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Wobec tego 

w niniejszym podpunkcie zostaną zaprezentowane dane dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jarosławiu w roku sprawozdawczym. 

 

Powody trudnej sytuacji życiowej są zróżnicowane, co zostało przedstawione poniżej: 
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Tabela 23 Powody trudnej sytuacji życiowej 

Powód trudnej sytuacji Ogółem rodzin Liczba osób  

ubóstwo 15 18 

sieroctwo 0 0 

bezdomność 26 26 

bezrobocie 350 939 

niepełnosprawność 394 718 

długotrwała lub ciężka choroba 307 524 

przemoc w rodzinie 10 31 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

potrzeba ochrony macierzyństwa,  
w tym: wielodzietność 

109 
46 

512 
259 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych           
i prowadzenia gospodarstwa domowego,  
w tym: rodziny niepełne 
            rodziny wielodzietne 

19 
 

10 
6 

72 
 

20 
41 

trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali 
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą 

0 0 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 

6 6 

alkoholizm  19 33 

narkomania 0 0 

zdarzenie losowe 3 6 

sytuacja kryzysowa 3 12 

klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 
 

W roku 2020 najczęstszymi problemami, z jakimi zgłaszali się klienci, były: niepełnosprawność, bezrobocie 

czy długotrwała lub ciężka choroba. 

 

Zgodnie z podziałem na typy rodzin, w roku sprawozdawczym objętych pomocą środowiskową było: 

• 806 osób z rodzin pełnych (1 726 osób w rodzinach), 

• 91 osób z rodzin niepełnych (298 osób w rodzinach), 

• 229 osób z rodzin emerytów i rencistów (373 osoby w rodzinach). 

 

Do głównych form pomocy w roku 2020 należało wypłacanie świadczeń w formie: 

• zasiłków stałych (242 osobom przyznano świadczenie; wypłacono 2 668 świadczeń na łączną kwotę 

1 239 773,47 zł), 

• zasiłków okresowych (322 osobom przyznano świadczenie; wypłacono 1 742 świadczenia na łączną 
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kwotę 453 416,67 zł), 

• zasiłków celowych i celowych specjalnych (333 osobom przyznano świadczenie; wypłacono                     

339 świadczeń na łączną kwotę 115 183,00 zł), 

• składek na ubezpieczenie zdrowotne (232 osobom przyznano świadczenie; opłacono 2 304 składki 

na łączną kwotę 115 355,65 zł), 

• wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (11 osobom przyznano 

świadczenie; wypłacono 300 świadczeń na łączną kwotę 27 871,90 zł). 

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 w roku 2020 

wsparto mieszkańców Jarosławia następującymi formami pomocy: 

• świadczenie pieniężne na zakup żywności (512 osobom przyznano świadczenie na łączną kwotę                           

688 336,50 zł), 

• posiłek (215 osobom przyznano świadczenie na łączną kwotę 109 082,32 zł), 

• świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (5 osobom przyznano świadczenie na 

łączną kwotę 1 500,00 zł). 

 

Jeśli chodzi o pomoc osobom bezdomnym, to na terenie Gminy Miejskiej Jarosław działają dwa całodobowe 

schroniska, których podstawowymi zadaniami są: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego potrzebującym. W 2020 roku liczba miejsc, korzystających osób oraz 

wielkość dotacji wyglądała następująco: 

• Schronisko dla bezdomnych kobiet prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 

Koło w Jarosławiu dysponowało 35 miejscami, z których skorzystały 42 kobiety. Przekazano 

dotację w wysokości 98 492,00 zł. 

• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn prowadzone przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana 

Pawła II „Wzrastanie” w Jarosławiu – dysponowało 78 miejscami, z których skorzystało                             

88 mężczyzn. Przekazano dotację w wysokości 137 508,93 zł. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest również odpowiedzialny za realizację zadań 

związanych z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych. W 2020 roku wydano 938 decyzji 

przyznających dodatek mieszkaniowy na kwotę 1 337 697,04 zł. W przypadku 3 389 dodatków 

wnioskodawcy mieszkali w zasobie gminnym (na łączną kwotę 581 905,71 zł), 302 w zasobie spółdzielczym 

(kwota: 73 649,11 zł), 344 we wspólnotach mieszkaniowych (kwota: 106 921,68 zł), 2 006 w zasobach 

prywatnych (kwota: 511 717,29 zł), 80 w zasobach Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

(kwota: 24 470,48 zł) oraz 158 w innych zasobach (kwota: 39 032,77 zł). Ogółem liczba wypłaconych 

dodatków mieszkaniowych w 2020 roku wyniosła 5 279 na kwotę 1 337 697,04 zł. 

Osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Przyznanie 

zryczałtowanego dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych 

uprawnień do dodatku mieszkaniowego. W 2020 roku przyjęto 42 wnioski na zryczałtowany dodatek 
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energetyczny. 

 

Jedną z możliwych form pomocy świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu 

było skierowanie do sądów wniosków dotyczących wydania postanowienia o potrzebie umieszczenia osoby 

w domu pomocy społecznej bez jej zgody. W 2020 r. złożono 3 wnioski.  

 

W kwestii udzielenia pomocy osobom zwolnionym z zakładów karnych oraz rodzinom osób przebywających 

w zakładach karnych, w raportowanym roku przyznano świadczenia 3 osobom.  

 

Działania na rzecz mieszkańców Jarosławia znajdujących się w mało komfortowej sytuacji finansowej były 

prowadzone również przez organizacje pozarządowe w ramach przekazania zadań własnych gminy. Lista 

przeprowadzonych akcji, w tym projektów skierowanych do rodzin, znajduje się w podpunkcie 

7.8. Organizacje pozarządowe.  

 

6.4 Opieka nad małym dzieckiem 

Placówkami realizującymi funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne na mocy ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 są żłobki. Z opieki w żłobkach publicznych 

korzystają w zdecydowanej większości dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.  

W roku 2020 z budżetu gminy przeznaczono kwotę w wysokości 2 145 732,23 zł na zadania z zakresu 

tworzenia i funkcjonowania żłobków.  

Opieka żłobkowa była realizowana przez Gminę Miejską Jarosław w trzech publicznych placówkach:  

• Miejski Żłobek „Radosny Zakątek” przy ul. Kraszewskiego 1 zapewnił opiekę żłobkową dla 

40 dzieci w wieku od 20 tyg. do 3 lat; 

• Miejskie Przedszkole nr 1 na os. Armii Krajowej 9 prowadziło grupy żłobkowe dla 40 dzieci 

w wieku 1-3 lat; 

• Miejskie Przedszkole nr 10 na os. Kombatantów 22 prowadziło grupy żłobkowe dla 37 dzieci 

w wieku 1-3 lat. 

W Jarosławiu w roku 2020 nie było prowadzonej opieki nad małym dzieckiem w ramach klubu dziecięcego.   

 

W przypadku opieki przedszkolnej Gmina Miejska Jarosław w 2020 r. była organem prowadzącym dla 

8 przedszkoli publicznych w całym roku kalendarzowym: 

• Miejskie Przedszkole nr 1 na os. Armii Krajowej 9, 

• Miejskie Przedszkole nr 3 im. Marii Kownackiej przy ul. Legionów 11, 

• Miejskie Przedszkole nr 4 przy ul. Artura Grottgera 32, 

• Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori na os. Słoneczne 6, 

• Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 3, 

• Miejskie Przedszkole nr 10 na os. Kombatantów 22, 



                                  

94 
 

• Miejskie Przedszkole nr 11 przy ul. Ignacego Kraszewskiego 1, 

• Miejskie Przedszkole nr 12 przy al. Pułkownika Wojciecha Szczepańskiego 2. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 łączna liczba dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosiła 1 136. W roku szkolnym 

2020/2021 liczba ta nieznacznie się zmniejszyła. Obecnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

wychowanie przedszkolne realizuje 1 120 wychowanków. 

 
Tabela 24 Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

Placówka 
Liczba dzieci 

2019-2020 

Liczba dzieci  

2020-2021 
Różnica 

MP 1 109 106 -3 

MP 3 118 128 10 

MP 4 100 97 -3 

MP 8 125 123 -2 

MP 9 123 109 -14 

MP 10 99 99 0 

MP 11 80 90 10 

MP 12 99 99 0 

SP 1 28 26 -2 

SP 2 36 49 13 

SP 4 19 35 16 

SP 5 22 25 3 

SP 6 23 21 -2 

SP 7 50 46 -4 

SP 9 18 21 3 

SP 10 46 24 -22 

SP 11 41 22 -19 

 

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 funkcjonował integracyjny oddział przedszkolny w Szkole 

Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 wskaźnik objęcia dzieci w wieku 3-5 lat wychowaniem przedszkolnym na 

terenie gminy wyniósł 98 %. Dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczęły nauki w klasie pierwszej, objęte były 

obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

Jak wynika z danych dotyczących rekrutacji do publicznych placówek przedszkolnych, wszystkie dzieci, 

których rodzice złożyli wnioski w rekrutacji uzupełniającej o przyjęcie do placówki wychowania 
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przedszkolnego, zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Każde z przedszkoli w raportowanym roku, poza wypełnianiem podstawowego zadania, którym jest 

zapewnienie opieki dzieciom, realizowało różnorodne projekty i programy, których zestawienie znajduje się 

poniżej: 

Tabela 25 Realizowane projekty w przedszkolach 

Placówka  Tytuł projektu/programu 

MP 1 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Magiczna Moc Bajek” 

Integracyjny Projekt Artystyczny Placówek Oświatowych „Karolki” 

Ogólnopolski projekt „Misiowi przyjaciele natury” 

Współpraca z czasopismem „Bliżej Przedszkola” 

MP 3 

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

„Czyste Powietrze Wokół Nas” 

MP 4 

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” 

Ogólnopolski projekt czytelniczy „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

„Mamo, tato wolę wodę” 

MP 8 

„Wychowanie do wartości” 

„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna” 

„Uczymy dzieci programować” 

„Słyszę i mówię poprawnie” 

Projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim – V ogólnopolski konkurs „Wielka Liga 
Czytelników” placówka aktywnie promująca czytelnictwo w roku szkolnym 2019/2020 

MP 9 

Ogólnopolski: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

Ogólnopolski: „Code Week 2019” 

Przedszkolny „Poznajemy zawody” 

Promocja zdrowia 

Przedszkole Misiowej Mamy 

MP 10 

„Dzieci programują” 

„Las, dwa, trzy” 

„Promocja zdrowia” 

„Czyste powietrze wokół nas” 

„Lubię pszczoły” 

MP 12 

„Czyste powietrze wokół nas” 

„Dziecko przyjacielem przyrody” 

„Mamo, tato, wolę wodę” 

„Podróże do krainy przyrody” 

Projekt edukacyjny „Marchewka” 
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W roku 2020 na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego Gmina Miejska Jarosław otrzymała 

dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 621 075,00 zł. 

 

Dodatkowo w raportowanym roku uzyskane zostały dochody na realizację zadań bieżących z tytułu: 

• zwrotu kosztów, jakie ponosi miasto Jarosław na dzieci uczęszczające do jarosławskich przedszkoli, 

a zamieszkałych poza granicami miasta w wysokości 1 757 330,45 zł, 

• wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 

842 228,90 zł, 

• wpływy z tytułu świadczeń wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach w wysokości 

114 957,00 zł, 

• wpływy z tytułu usług świadczonych w oddziałach żłobkowych w wysokości 182 630,00 zł, 

• dofinansowanie realizacji zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki 

nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości 64 800,00 zł. 

 

Na terenie miasta, poza miejskimi placówkami przedszkolnymi, w 2020 r. działały również przedszkola 

niepubliczne: 

1. Niepubliczne Przedszkole SS Służebniczek im. E. Bojanowskiego przy ul. Maja 12, 

2. Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” przy ul. Skarbowskiego 14/U, 

3. Przedszkole Niepubliczne „SMYK” przy ul. Brzostków 9/11, 

4. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „WYSPA SKARBÓW” przy ul. Pruchnickiej 2D, 

5. Niepubliczne Profilowane Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem „DOBRY POCZĄTEK” 

przy ul. Węgierskiej 4, 

6. Katolickie Niepubliczne Mikołajkowe Przedszkole im. Jana Pawła II w Jarosławiu przy                                

ul. Benedyktyńskiej 5 (rozpoczęcie działalności 21.09.2020 r.). 

 

W roku 2020 zrealizowano niżej wymienione inwestycje oświatowe dotyczące placówek przedszkolnych: 

1. „Budżet obywatelski – Bezpieczne przedszkolaki i estetyczne osiedle – wymiana części 

ogrodzenia wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu (koszt: 

39 305,43 zł), 

2. Modernizacja stołówek szkolnych i przedszkolnych – Miejskie Przedszkole nr 12 (koszt: 

15 999,99 zł). 

Poza zadaniami inwestycyjnymi, w roku 2020 dokonano następujących prac bieżących: 

1. Miejskie Przedszkole nr 1 – remont toalety dla personelu, 

2. Miejskie Przedszkole nr 3 im. Marii Kownackiej – pokrycie fragmentów dachu papą 

termozgrzewalną, wykonanie i montaż konstrukcji daszku nad wejściem do budynku 
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przedszkola oraz oczyszczenie i wymiana rynny na budynku, 

3. Miejskie Przedszkole nr 4 – remont pomieszczenia do terapii pedagogicznej oraz 

sekretariatu (szpachlowanie sufitów, malowanie ścian, parapetów), malowanie poręczy na 

klatce schodowej, parapetów i osłon przy grzejnikach CO w czterech salach dydaktycznych 

dla dzieci i na korytarzach przedszkola (zakup materiałów, wykonanie – pracownicy 

przedszkola), 

4. Miejskie Przedszkole nr 12 – remont wentylacji mechanicznej nad trzonem obróbki 

termicznej w pomieszczeniu kuchni właściwej.  

 

6.5 Edukacja 

Gmina Miejska Jarosław w 2020 r. była organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi przy ul. 3 Maja 30,  

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego przy ul. Jana Pawła II 26,  

3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Stefana Żeromskiego 4, 

4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon przy ul. Traugutta 15,  

5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi przy ul. Spytka 2 oraz placu Skargi 1,  

6. Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica przy ul. Dolnoleżajskiej 110, 

7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Łazy Kostkowskie 14, 

8. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego przy os. Słoneczne 7, 

9. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza przy                                     

ul. Kraszewskiego 39. 

W Jarosławiu, od kilku lat, obserwowana była stała tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach 

związana z tendencjami demograficznymi oraz zakończeniem nauki przez uczniów klas gimnazjalnych                         

i odejściem podwójnego rocznika. W roku szkolnym 2020/2021 po raz pierwszy od kilku lat liczba uczniów 

w publicznych szkołach podstawowych zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o 120 uczniów. 

Zmiany w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 26 Liczba uczniów w szkołach 

Placówka 
Liczba dzieci 

2019/2020 

Liczba dzieci  

2020/2021 
Różnica 

SP 1 189 249 60 

SP 2 375 445 70 

SP 4 526 509 -17 

SP 5 383 396 13 

SP 6 208 202 -6 

SP 7 120 112 -8 

SP 9 82 76 -6 
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SP 10 560 541 -19 

SP 11 421 454 33 
 

Dbając o jak najwyższy poziom nauczania, a jednocześnie biorąc pod uwagę potrzeby uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w jarosławskich placówkach tworzy się oddziały integracyjne,                         

w których uczniowie mogą realizować obowiązek nauki w warunkach dostosowanych do swoich 

możliwości.  

W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowało 14 oddziałów integracyjnych (w tym 13 oddziałów w SP 11                   

i 1 oddział w SP 6). W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje natomiast 13 oddziałów integracyjnych (w tym 

12 oddziałów w SP 11 i 1 oddział w SP 6). W roku szkolnym 2019/2020 w SP 11 funkcjonował dodatkowo 

integracyjny oddział przedszkolny. 

Zarówno w roku szkolnym 2019/2020, jak również 2020/2021, w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza uczniowie uczyli się w dwóch oddziałach klas sportowych. Od roku 

2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi oraz w Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. 

Piotra Skargi utworzono po raz pierwszy oddziały klas dwujęzycznych z językiem angielskim. W obu 

szkołach funkcjonuje obecnie po jednej klasie siódmej o profilu dwujęzycznym. 

Pozostałe oddziały funkcjonujące to oddziały ogólnodostępne. 

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 16-18 czerwca 2020 r. Arkusz 

standardowy egzaminu pisało 258 uczniów z dziewięciu publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław. 

Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasistów przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 27 Wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku 2020 
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SP 2 21 65 7 45 5 20 54 6 1 100 - 
SP 4 60 67 7 49 6 59 66 7 1 73 - 
SP 5 28 64 6 43 5 27 56 6 0 - - 
SP 6 25 62 6 40 4 25 47 5 0 - - 
SP 7 15 57 5 45 5 15 37 3 0 - - 
SP 9 11 76 9 55 7 11 48 5 0 - - 

SP 10 68 64 6 47 6 68 61 7 0 - - 
SP 11 30 67 7 42 5 30 54 6 0 - - 



                                  

99 
 

Większość ze szkół w raportowanym roku poza wykonywaniem podstawowego zadania, którym jest 

nauczanie zgodnie z obowiązującą podstawą programową, realizowała różnorodne projekty i programy, 

których zestawienie znajduje się poniżej: 

 

Tabela 28 Realizacja projektów w szkołach 

Placówka  Tytuł projektu/programu 

SP 1 

Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność uczniów 

Być jak Ignacy 

Szachy dla najmłodszych 

Robotyka 

Sesja+ 

SP 2 

„Ekonomia na co dzień” 

XII Światowy Tydzień Przedsiębiorczości „Otwarta firma” 

„Dzień Bezpieczeństwa Internetu 2020” 

„Dzieci uczą rodziców” 

„Szkolne przygody Gangu Słodziaków” 

SP 4 

Szkolny Dzień Matematyki 

Wieczornica z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej połączona ze wspólnym 
wielopokoleniowym śpiewaniem pieśni patriotycznych 

Święto szkoły i jej patrona 

„Szkoła do Hymnu” 

 
 
 

SP 6 

„Dzieci uczą rodziców” – ogólnopolski projekt edukacyjny 

Cyberuzależnienia – przestrogi i ciekawostki 

Zdrowo jem, więcej wiem - projekt ogólnopolski organizowany przez bank 

„Eko-źródełko zdrowia i wiedzy” 

„Christmas traditions in my country” 

SP 7 

III Jarosławski Konkurs Budowy i Programowania Robót „Mój Robot 2020” 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – święto tabliczki mnożenia 

eTwinning „Matematyka na co dzień” 

Lepsza szkoła 

SP 9 
„Nie pal przy mnie proszę” 

„Bieg po zdrowie” 

SP 10 
„Kalendarz z mundurem” 

Projekt edukacyjny „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” 

SP 11 

Studium Prawa Europejskiego: Ogólnopolski program Szkoła Dobrego Wychowania 

Mój wygląd świadczy o mnie 

„Zostań w domu” 

„Pozytywnie zakręceni” – od czerwca zmiana projektu na „Pełne serce” 
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Ogólnopolski projekt „Zbieram to w szkole” 

Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny 

 

Dodatkowo w 2020 roku zrealizowano następujące zadania w ramach budżetu obywatelskiego (na łączną 

kwotę 462 096,49 zł):   

1. Budżet obywatelski – Z Robotem do Szkoły II - miejskie szkoły i przedszkola                    

(149 001,50 zł), 

2. Budżet obywatelski – Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon 

(17 635,32 zł), 

3. Budżet obywatelski – Zakup mebli na wyposażenie sal dydaktycznych dla dzieci – Miejskie 

Przedszkole nr 4 (25 000,00 zł), 

4. Gramy w piłkę i kibicujemy fair play – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 

organizacja dwóch turniejów piłki nożnej: o Puchar Dyrektora SP nr 11 i Przechodni Puchar 

„Śladami Bogdana zająca” MINI EURO 2020 (9 063,58 zł), 

5. Święto Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu poświęcone patronce Czesławie Puzon                    

ps. „Baśka” – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (9 037,67 zł), 

6. Integracyjny piknik międzypokoleniowy przy Szkole Podstawowej nr 10 – zadanie                             

w ramach budżetu obywatelskiego (9 999,28 zł), 

7. Organizacja pikniku rodzinnego promującego wiadomości i umiejętności praktyczne                            

z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego „Jestem bezpieczny na drodze” – Szkoła 

Podstawowa nr 7 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (9 999,99 zł), 

8. RoboNauci w Szkole Podstawowej nr 1 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 

(9 220,86 zł), 

9. RoboNauci w Szkole Podstawowej nr 4  – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 
(10 000,00 zł), 

10. RoboNauci w Szkole Podstawowej nr 5 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 
(9 948,85 zł), 

11. RoboNauci w Szkole Podstawowej nr 11 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 
(5 962,48 zł), 

12. „Kreatywne przedszkolaki” – sprzęt multimedialny dla Przedszkola Miejskiego nr 11                      

w Jarosławiu w ramach budżetu obywatelskiego (10 000,00 zł), 

13. Integracja sensoryczna, mała motoryka – Miejskie Przedszkole nr 4 – zadanie w ramach 

budżetu obywatelskiego (10 000,00 zł), 

14. Przedszkolak z kodowaniem w przyszłość – Miejskie Przedszkole nr 9 – zadanie w ramach 

budżetu obywatelskiego (9 988,98 zł), 

15. „Korytarz edukacyjny” – Szkoła Podstawowa nr 2 – zadanie w ramach budżetu 

obywatelskiego (9 987,00 zł). 

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zrealizowano projekty 
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„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” (214 975,00 zł). 

W roku 2020 na realizację zadań oświatowych zaplanowano środki w wysokości 62 532 464,60 zł, z czego 

2,21 %, tj. 1 384 680,00 zł, to wydatki majątkowe, natomiast 97,79 %, tj.  61 147 784,60 zł, to wydatki 

bieżące.   

Łącznie wydatkowano kwotę 58 059 990,98 zł, co stanowiło 92,85 % planu rocznego działów 801 i 854, w 

tym wykonanie planu wydatków majątkowych zrealizowano w 94,75 %, natomiast plan wydatków 

bieżących w 92,80 %. 

W roku 2020 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ostatecznie 

wyniosła 28 104 870,00 zł, z czego 325 772,00 zł stanowiła subwencja z przeznaczeniem na pokrycie 

wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych wynikającego ze wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w 

stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej.  

178 500,00 zł stanowiło jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w 

prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu realizacji tych zajęć oraz 36 613,00 zł stanowiło dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą 

odpraw dla nauczycieli. 

 

Ponadto, w 2020 r. zostały przekazane dotacje celowe w następujących wysokościach: 

• 125 394,83 zł – dofinansowanie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na 

lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, 

• 214 949,89 zł – dofinansowanie realizacji projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła+” 

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach 

Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach, 

• 46 373,52 zł – dofinansowanie rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku „Wyprawka 

szkolna”, 

• 342 344,38 zł – dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, 

• 255 914,40 zł – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym. 

W 2020 r. realizowane były projekty „Zdalna edukacja w Gminie Miejskiej Jarosław” oraz „Zdalna szkoła 2” 

finansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach których zakupiono 

165 laptopów i 30 modemów z dostępem do Internetu dla uczniów szkół podstawowych w Jarosławiu. 
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Szkoły i uczniowie otrzymali komputery do użytkowania bezpłatnie. 

W sprawach związanych z edukacją, warto jeszcze wspomnieć o pomocy materialnej dla uczniów w 2020 

roku, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, która wyniosła 415 577,52 zł i objęła: 

- pomoc materialną o charakterze socjalnym – łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych i zasiłków 

szkolnych 319 675,00 zł, 

- stypendia motywacyjne w szkołach – na łączną kwotę 49 529,00 zł, 

- realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na kwotę 46 373,52 zł. 

 

W roku 2020 zrealizowano niżej wymienione inwestycje oświatowe: 

• Budżet obywatelski – Mini zakątek sensoryczny, Szkoła Podstawowa nr 2 (koszt: 40 000,00 zł), 

• Budżet obywatelski – Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon (koszt: 

39 815,32 zł, w tym wydatki inwestycyjne 22 180,00 zł), 

• Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7 (koszt: 131 477,95 zł), 

• Budżet obywatelski – Nowoczesne przestrzenie w edukacji przedszkolnej – Szkoła Podstawowa nr 7 

(koszt: 39 744,18 zł), 

• Budżet obywatelski – Zielona strefa Szkoła Podstawowa nr 10 (koszt: 39 361,60 zł), 

• Budżet obywatelski – Plac zabaw dla każdego przy Szkole Podstawowej nr 11 (koszt: 39 751,00 zł), 

• Modernizacja stołówek szkolnych i przedszkolnych: Szkoła Podstawowa nr 2 (koszt: 84 349,70 zł), 

• Przebudowa kotłowni poprzez zakup i montaż pieca c. o. w Szkole Podstawowej nr 9 (koszt: 

58 965,57 zł), 

• Budżet obywatelski – „Jarosław łączy szkoły” – nowoczesne pracownie językowo-komputerowe 

drogą do cyfryzacji szkoły - SP nr 7, 9, 10 (koszt: 149 612,04 zł), 

• Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarosławiu (koszt: 632 325,31 zł), 

• Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jarosławiu (koszt: 18 900,00 zł). 

 

Poza zadaniami inwestycyjnymi w roku 2020 dokonano następujących prac bieżących: 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi: montaż karuzeli oraz nawierzchni bezpiecznej 

pod urządzeniem na placu zabaw, remont parkietu w sali lekcyjnej, malowanie części sal lekcyjnych 

(zakup materiałów, wykonanie pracownicy szkoły), 

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego: wymiana podgrzewacza ciepłej wody w 

kotłowni szkoły, naprawa systemu alarmowego, naprawa dwóch kserokopiarek, 

• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego: modernizacja wentylacji mechanicznej                     

w kuchni szkolnej, malowanie części sal lekcyjnych, bieżące remonty i naprawy (zakup materiałów, 

wykonanie – pracownicy szkoły),  

• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon: wymiana parkietu wraz z cyklinowaniem                                 

i lakierowaniem na górnym korytarzu szkoły, malowanie sali lekcyjnej nr 36, cyklinowanie                       
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i lakierowanie parkietu, remont kuchni z wykonaniem części zmywalnej, malowanie i naprawa 

dachu budynku szkoły, malowanie korytarzy (zakup materiałów, wykonanie – pracownicy szkoły), 

cyklinowanie i lakierowanie parkietu w części sal lekcyjnych, sekretariacie, gabinecie dyrektora, 

księgowości, 

• Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi: remont sali nr 8 (wymiana podłogi, szpachlowanie i 

malowanie ścian), remont sali gimnastycznej (cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie 

ścian, wymiana lamp), 

• Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica: ułożenie wykładziny PCV Tarkett w oddziale 

przedszkolnym, montaż instalacji wideodomofonowej, montaż i konfiguracja urządzenia 

dostępowego, montaż plafoniery, częściowy remont instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie 

17 m2 chodnika z kostki przy budynku szkoły, remont pomieszczenia oddziału przedszkolnego wraz 

z klatką schodową, 

• Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego: montaż domofonów i systemu kontroli dostępu, 

przebudowa zasilania rozdzielni głównej, 

• Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Adama Mickiewicza: remont                           

3 gabinetów – przystosowanie do zajęć rewalidacyjnych (B25, D11, A15), malowanie gabinetu 

wychowania fizycznego, przedzielenie na stołówce strefy mycia od strefy wydawania obiadów 

(zakup materiałów), remont sali w piwnicach – sala lustrzana, malowanie 6 sal lekcyjnych, 

szpachlowanie i malowanie głównego holu szkoły, zakup drzwi z aluminium i wymiana                          

w szatni, lakierowanie podłogi w sali A 07, zakup materiałów do remontu sali D13. 

 

6.6 Kultura i ochrona zabytków 

W tym obszarze należy podsumować prowadzoną w 2020 r. działalność trzech instytucji kultury 

podlegających Gminie Miejskiej Jarosław: 

• Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, 

• Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu, 

• Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. 

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada status instytucji kultury wpisanej w dniu 1.06.1992 r. do 

rejestru instytucji kultury pod nr 1. JOKiS ma swoją siedzibę w budynku przy placu Mickiewicza 6, 

prowadzi księgarnię i galerię w budynku Rynek 6 oraz Centrum Edukacji Kulturalnej mieszczące się w 

podziemiach ratusza oraz w Bramie Krakowskiej. 

W JOKiS swoje zainteresowania i umiejętności rozwijało 225 uczestników w ramach niżej wymienionych 

zespołów, klubów i kół zainteresowań: 

• Grupa Teatralna „PLASTER” (10 osób), 

• Grupa Teatralna „PLASTEREK” (6 osób), 

• Teatr Jednego Aktora (2 osoby), 
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• Teatr „CIENIE” (10 osób), 

• Teatr „KĄT” (8 osób), 

• Jarosławski Teatr Sztuk Drobnych „KĄCIK” (2 osoby), 

• Teatrzyk Dziecięcy „WIERCIDRYLE” (23 osoby), 

• Teatr Dziecięcy (2 osoby), 

• Grupa Poetycka ,,ANAFORA” (8 osób), 

• Szkoła Rysowania i Malowania dla Dorosłych (8 osób), 

• Pracownia Grafiki Warsztatowej (5 osób), 

• Grupa Rękodzieła Artystycznego (5 osób),  

• Klub Małego Artysty – Odkrywcy (12 osób), 

• Grupa Plastyczna ,,PLASTUSIE” (5 osób), 

• Klub Fotograficzny „ATEST 70” (9 osób), 

• Pracownia Filmu i Fotografii (8 osób), 

• Grupa Wokalna (5 osób), 

• Jarosławskie Centrum Ceramiki Artystycznej – pracownia ceramiki (5 osób), 

• Jarosławska Scena Piosenki Aktorskiej (10 osób), 

• Grupa Baletowa „Zaczarowane Baletki” (14 osób), 

• Stowarzyszenie EM-ART (61 osób), 

• Klub Filmowy (7 osób). 

 

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w 2020 r. był organizatorem oraz współorganizatorem wielu wydarzeń 

kulturalnych. W szczególności zaś współpracował z Urzędem Miasta Jarosławia, Miejską Biblioteką 

Publiczną im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu, Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, Powiatowym 

Ogniskiem Baletowym im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Jarosławiu, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ze szkołami, placówkami wychowawczymi                        

i oświatowymi wszystkich szczebli oraz z całym szeregiem stowarzyszeń.  

Mimo sytuacji pandemicznej, w 2020 roku odbyły się imprezy kulturalne, organizowane lub 

współorganizowane przez Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki z udziałem zespołów i wykonawców 

amatorskich: 

1. ,,Zadziwieni światłem jasnym" – koncert kolęd w wyk. solistek Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej  

w dniu 5 stycznia (około 70 widzów), 

2. Jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka w dniu 8 stycznia (około 250 widzów),   

3. Koncert dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Powiatowe Ognisko Baletowe w dniu 11 stycznia 

(około 250 widzów), 

4. „Królowa Śniegu” – spektakl z wykorzystaniem techniki malowania piaskiem w dniu 16 stycznia (około 

70 widzów), 
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5. ,,Zaczarowane melodie – najpiękniejsze piosenki z bajek” w dniu 17 stycznia (około 50 widzów), 

6. Koncert laureatów XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w dniu 19 stycznia (około 250 

widzów), 

7. ,,Ach ten Leon" - spektakl teatralny w wykonaniu Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych Kącik w dniu         

21 stycznia (około 30 widzów), 

8. Teatr Kamishibai – warsztaty prowadzone w ramach Ferii z Kulturą w dniu 23 stycznia (około 20 

widzów), 

9. ,,Zaczarowane melodie – najpiękniejsze piosenki z bajek” w dniu 29 stycznia (około 50 widzów), 

10. Inauguracja Roku św. Jana Pawła II w dniu 26 stycznia (około 500 uczestników), 

11. Koncert solistki Justyny Woty w dniu 31 stycznia (około 70 widzów), 

12. ,,Afera cyrkowa” - spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Cienie w dniu 31 stycznia (około 50 widzów), 

13. Koncert w wykonaniu solistek JOKiS oraz Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej w ramach spotkania 

Akademii Trzeciego Wieku w Jarosławiu w dniu 4 lutego (około 40 widzów), 

14. Spektakl uczniów SP w Roźwienicy poświęcony deportacjom Polaków na Sybir w dniu 11 lutego (około 

250 widzów), 

15. „Może to o nas...” - koncert piosenek o miłości w wykonaniu solistek JOKiS oraz Jarosławskiej Sceny 

Piosenki Aktorskiej w dniu 13 lutego (około 80 widzów), 

16. Koncert w wykonaniu solistek JOKiS oraz Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej na Jarosławskiej 

Gali Sportu w dniu 13 lutego (około 150 widzów), 

17. ,,Szczęście Frania" spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Parabuch z Warszawy w dniu 14 lutego (około 

120 widzów), 

18. „Patrzcie wróble, jak wesoło zaraz tutaj będzie wkoło” - spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Plaster – 

wersja online – premiera w dniu 31 marca (3 345 odbiorców), 

19. „Legendy jarosławskie” spektakl teatralny w wykonaniu Pawła Sroki – wersja online – premiera w dniu 

16 kwietnia (3 304 odbiorców), 

20. „Wieczór z monodramem” – spektakle teatralne w wykonaniu Lidii Wiśniewskiej oraz Mileny Piejko – 

w dniu 19 czerwca (około 50 widzów), 

21. „Księżniczka na opak wywrócona” spektakl teatralny w wykonaniu teatru the M.A.S.K w ramach                     

II Jarosławskich Dni Sztuki w dniu 24 sierpnia (około 100 widzów), 

22. Koncert kameralny Solistek JOKiS i Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej w ramach II Jarosławskich 

Dni Sztuki w dniu 24 sierpnia (około 80 widzów), 

23. „Gość specjalny” – spektakl teatralny happening w wykonaniu Latającego Teatru Kantorowi w ramach         

II Jarosławskich Dni Sztuki w dniu 25 sierpnia (około 80 widzów), 

24. Koncert Jazzowy - Piotr Schmidt Quartet feat Wojciech Niedziela w ramach II Jarosławskich Dni Sztuki 

w dniu 25 sierpnia (około 100 widzów), 

25. „Ach ten Leon” - spektakl teatralny w wykonaniu Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych Kącik                                 
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w ramach II Jarosławskich Dni Sztuki w dniu 26 sierpnia (około 50 widzów), 

26. Koncert solistek JOKiS i Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej w dniu 26 sierpnia (około 30 widzów), 

27. Koncert muzyczny zespołu Reisha w ramach II Jarosławskich Dni Sztuki w dniu 26 sierpnia (około 50 

widzów), 

28. „Święto” - spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Przedmieście w ramach Jarosławskiego Przeglądu 

Teatrów „Na dziedzińcu” w dniu 4 września (około 150 widzów), 

29. „Ach ten Leon” - spektakl teatralny w wykonaniu Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych Kącik                          

w ramach Pikniku Rodzinnego nad Sanem w dniu 19 września (około 50 widzów), 

30. Koncert solistek JOKiS oraz Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej w ramach Pikniku Rodzinnego nad 

Sanem w dniu 19 września (około 50 widzów), 

31. „Smok Wawelski” - spektakl teatralny w wykonaniu Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych Kącik                         

w dniu 27 września (około 70 widzów), 

32. „Poobiednie igraszki” - spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Kąt w dniu 3 października (około 50 

widzów), 

33. Koncert słowno – muzyczny w wykonaniu Jerzego Gągoła w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Nocy 

Księgarń – wersja online w dniu 16 października (226 odbiorców),  

34. Recital Dagmary Moskwy w ramach ogólnopolskiej Nocy Księgarń – wersja online w dniu                                   

17 października (260 odbiorców),  

35. Koncert utworów patriotycznych w wykonaniu solistek JOKiS oraz Jarosławskiej Sceny Piosenki 

Aktorskiej – wersja online w dniu 11 listopada (14 808 odbiorców),  

36. „Marzyciel” spektakl teatralny w wykonaniu  Mileny Piejko – wersja online w dniu 20 listopada                               

(1 099 odbiorców),  

37. Koncert laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego „Serce                           

w Plecaku 2020” - wersja online w dniu 22 listopada (3941 odbiorców),  

38. „Spotkanie z Mikołajem” – spektakl, koncert – wersja online w dniu 6 grudnia (539 odbiorców),  

39. „Z pierwszą gwiazdką” koncert kolęd w wykonaniu solistek oraz Jarosławskiej Sceny Piosenki 

Aktorskiej – wersja online w dniu 24 grudnia (1519 odbiorców). 

 

Imprezy kulturalne organizowane lub współorganizowane w 2020 roku przez Jarosławski Ośrodek Kultury 

i Sztuki z udziałem zespołów i artystów zawodowych: 

Tabela 29 Imprezy kulturalne 

Lp. Wydarzenie Dzień Liczba widzów 

1 Teatr Artenes w Wrocławiu – 3 spektakle dla dzieci i młodzieży  27.01.2020 750 

2 Teatr Cracovia w Krakowie – 2 spektakle dla dzieci i młodzieży 30.01.2020 500 

3 Katolicki Teatr Edukacji w Krakowie – 3 spektakle dla dzieci                     
i młodzieży 

18.02.2020 750 
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4 Teatr Cracovia w Krakowie – 2 spektakle dla dzieci i młodzieży 30.02.2020 500 

5 „One to Ja” Recital Małgorzaty Pruchnik-Chołki  
w ramach Dnia Kobiet 

7.03.2020 70 

6 
„Hamlet” spektakl teatralny w wykonaniu Adama Walnego                           
w ramach II Jarosławskich Dni Sztuki 

25.08.2020 100 

7 „Gould” spektakl teatralny w wykonaniu Adama Walnego  
w ramach Jarosławskiego Przeglądu Teatrów „Na dziedzińcu” 

5.09.2020 100 

8 „Prorok. Historia o Prymasie Niezłomnym” spektakl teatralny                  
w wykonaniu aktorów scen teatralnych w Polsce. 

13.09.2020 240 

9 Koncert muzyczny w wykonaniu Roksany Lewak z zespołem - 
online w ramach imprezy „Skrzydła pamięci” 
 

19.10.2020 712 wyświetleń 

 

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w 2020 r. prowadził wielokierunkową działalność kulturalną poprzez 

organizacje spotkań, prelekcji, warsztatów, plenerów oraz innych wydarzeń zestawionych w tabeli poniżej: 

Tabela 30 Wydarzenia kulturalne 

Lp. Wydarzenie Dzień 
Liczba 

uczestników 

1 Spotkanie Klubu Filmowego - film „Oficer i szpieg” w reż. 
Romana Polańskiego 

06.02.2020 6 

2 ,,Kulinaria kresowe” – prelekcja Tomasza Kuby Kozłowskiego               
z Domu Spotkań z Historią w Warszawie 

10.02.2020 30 

3 Prezentacja Artefaktów z kolekcji tematycznej związanej                        
z Saamami – Ludami północy 

12.02.2020 20 

4 Warsztaty rękodzieła artystycznego w Księgarni ,,Jarosławski 
Kuferek Artystyczny” 

20,27.02. 2020 14 

5 Spotkanie z fotografikiem Jackiem Szwicem 
 

4.03.2020 180 

6 „Rady Pana Czyścioszka” – cykl prezentacji dla dzieci 
dotyczących sytuacji epidemiologicznej – wersja online 

19.03.2020 3 471 
odbiorców 

7 „Rady Pana Czyścioszka” – cykl prezentacji dla dzieci 
dotyczących sytuacji epidemiologicznej – wersja online 

23.03.2020 2 616 
odbiorców 

8 Warsztaty z wykonania pisanki akrylowej – wersja online 26.03.2020 1 266 
odbiorców 

9 Jarosławskie spotkania z legendą cz. 1 – wersja on-line 2.04.2020 25 
odbiorców 

10 „Skarpetkowe potwory” – warsztaty plastyczne dla dzieci – wersja 
online 

3.04.2020 1 010 
odbiorców 

11 „Kartka świąteczna” – warsztaty artystyczne – wersja online 4.04.2020 26 odbiorców 

12 „Jak stworzyć Teatr Kamishibai” – warsztaty plastyczne – wersja 
online 

8.04.2020 1 763 
odbiorców 

13 „Rady Pana Czyścioszka” – Nuda się nie uda – cykl prezentacji dla 22.04.2020 11 967 
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dzieci dotyczących sytuacji epidemiologicznej – wersja online odbiorców 

14 „Jak wykonać przybornik na biurko?” – warsztaty artystyczne – 
wersja online 

30.04.2020 3 245 
odbiorców 

15 ,,Przygody Pana Czyściocha” – Szyjemy maseczki dla Jarosławia 
cykl prezentacji dla dzieci dotyczących sytuacji epidemiologicznej 
– wersja online 

4.05.2020 5 942 
odbiorców 

16 Warsztaty rękodzieła - online                        7.05.2020 106 odbiorców 
2 647 

wyświetleń 

17 Film ,,Zapisani w Jarosławskiej Kulturze” – Izabella Melińska 11.05.2020 5 315 
odbiorców 

18 Film ,,Zapisani w Jarosławskiej Kulturze” – Lidia Nartowska 3.06.2020 3 583 
odbiorców 

19 „Witrażowe ptaki” – warsztaty plastyczne – wersja online 10.06.2020 1 702 
odbiorców 

20 „Jarosławskie spotkania z legendą” cz. 1 - baśń nigeryjska – online 17.06.2020 748 wyświetleń 
118               

odbiorców 

21 Jarosławskie spotkania z legendą cz. 2 – wersja online 2.07.2020 20  
odbiorców 

22 Warsztaty decoupage 23.07.2020 2 

23 „Piosenki o Powstaniu Warszawskim” koncert w wykonaniu 
solistek oraz Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej – prezentacja 
multimedialna 

1.08.2020 ok. 500 

24 Warsztaty teatralno-plastyczne z Teatrem Kącik 10-14.08.2020 ok.20 

25 Warsztaty teatru i rysunku Kamishibai z Teatrem Kącik 19.08.2020 ok.15 

26 Warsztaty batiku w ramach II Jarosławskich Dni Sztuki 
 

24.08.2020 ok. 10 

27 „Chwila z ceramiką”- warsztaty ceramiczne w ramach II 
Jarosławskich Dni Sztuki 
 

25.08.2020 9 

28 „Prace Jarosławskich Artystów” - pokaz multimedialny 25.08.2020 ok. 300 

29 „Rozmowy o sztuce” – cykl wykładów w ramach II Jarosławskich 
Dni Sztuki 

25.08.2020 ok. 20 

30 Warsztaty decoupage 25.08.2020 1 

31 „Zapisani w Jarosławskiej Kulturze” – cykl filmów 
dokumentalnych 

26.08.2020 ok.350 

32 „O legendach i nie tylko” – spotkanie autorskie z Mateuszem 
Pieniążkiem w ramach II Jarosławskich Dni Sztuki 

26.08.2020 ok. 10 

33 „Jarosławskie kluby fotograficzne” – prezentacja multimedialna 26.08.2020 ok.250 

34 Warsztaty decoupage 27.08.2020 1 
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35 „Jarosławianie czytają Balladynę” w ramach Akcji Narodowe 
Czytanie – prezentacja online 

5.09. 2020 1 370 
odbiorców 

36 ,,Czarne krzyże nad Kresami” – prelekcja Tomasza Kuby 
Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie 

18.09.2020 ok.100 

37 ,,Karol Lanckoroński” – prelekcja Tomasza Kuby Kozłowskiego             
z Domu Spotkań z Historią w Warszawie 
 

19.09.2020 ok.20 

38 Spotkanie członków w ramach Klubu Filmowego – film 
,,Najgorsze wiersze świata" w reż. Gabora Reisza  

24.09.2020 5 

39 „Moją pasją jest pisanie”- spotkanie autorskie z Mateuszem  
Pieniążkiem w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Nocy Księgarń 
– wersja online 

15.10.2020 201  
odbiorców 

40 „Wspomnień czar” spotkanie z autorami wierszy  
z Grupy Poetyckiej ,,Anafora” w ramach Ogólnopolskiego 
Festiwalu Nocy Księgarń – wersja online 

16.10.2020 226 
odbiorców 

41 Wieczór autorski poetki Bożeny Spryńskiej w ramach 
Ogólnopolskiego Festiwalu Nocy Księgarń – wersja online 

17.10.2020 260 
odbiorców 

42 Spotkanie Klubu Filmowego – film ,,Daleko od Reykjaviku"                     
w reż. Grímura Hákonarsona 

29.10.2020 4 

43 Mikołajowe spotkanie z Alicją Kochanowicz – Grabuś - online 2.12.2020 ok.55 
wyświetleń 

 

W 2020 r. łącznie zorganizowano 32 imprezy o charakterze konkursów, przeglądów, festiwali, itp. Niektóre 

z nich to: 

• XXIII Spotkania teatralne „Jasełka 2020” – w dniach 9-10.01.2020 r. z udziałem 6 zespołów 

reprezentujących szkoły, ośrodki kultury. 

• XXV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - Jarosław 2020 - w dniach 18-19.01.2020 r.                            

z udziałem 40 podmiotów wykonawczych (solistów i zespołów, młodzieży szkolnej i dorosłych), 

liczba uczestników - ok. 560.  

• Konkurs na E-Pisankę – przeznaczony dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej, 

podsumowanie w dniu 2.04.2020 r., wyróżniono 15 najpiękniejszych pisanek, liczba odbiorców - 

267. 

• Konkurs plastyczny ,,Wiosna Jarosławska Piękna Pani” (online) - przeznaczony dla przedszkolaków, 

dzieci ze szkół podstawowych, podsumowanie w dniu 5.04.2020 r., uczestniczyło 6 placówek 

oświatowych, liczba odbiorców - 1 316. 

• Konkurs Mini Festiwal Teatralny ,,Kacperku #zostańwdomu” (online) – na filmik ilustrujący 

tytułowe hasło, konkurs skierowany do dzieci, młodzieży, szkół oraz ośrodków kultury, 

podsumowanie w dniu 19.05.2020 r., liczba odbiorców - 3 493. 

• Konkurs plastyczny ,,Listy do Świętego" (online) - w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin                     

św. Jana Pawła II, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej, podsumowanie w dniu 2.06.2020 r., 
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liczba uczestników - 65.  

• Konkurs fotograficzny ,,Jarosławskie Psy” - na konkurs napłynęło kilkadziesiąt fotografii, 

podsumowanie w dniu 10.06.2020 r., równorzędnie nagrodzono autorów fotografii 4 psów, na 

wystawie pokonkursowej znalazło się 42 prace.  

• XXVI edycja Konkursu plastycznego ,,W Świecie Dziecięcych Marzeń – Wakacyjna Przygoda" 

(online) – podsumowanie w dniu 29.06.2020 r., liczba odbiorców – 4 178.  

• II Jarosławskie Dni Sztuki ,,Sztuka chwili. Interakcje” - spotkania artystyczne, wykłady i prezentacje 

multimedialne, koncerty, spektakle, pokazy, wystawy i happening - w dniach 24-26.08.2020 r., liczba 

uczestników - ok. 1000. 

• V Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny ,,Jarosławski Kuferek 2020" – podsumowanie w dniu 

26.08.2020.r., wzięło udział 40 uczestników, nadesłano 80 prac. Na wystawę pokonkursową i do 

katalogu cyfrowego zakwalifikowało fotografie 23 autorów.   

• X Jarosławski Przegląd Teatralny "Na dziedzińcu" – impreza dla teatrów amatorskich, w dniach                 

4-5.09.2020 r., w związku z ograniczeniami pandemicznymi zaprezentowane zostały 2 spektakle, 

liczba uczestników - ok. 250.  

• Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny ,,Tylko Jedno Zdjęcie 2020" - przeznaczony dla ogółu 

fotografujących na całym świecie, podsumowanie w dniu 3.10.2020 r., uczestników 222 z 48 państw, 

na wystawie pokonkursowej wyeksponowano 56 fotografii.  

• VII edycja Konkursu Wiersze, Proza i Piosenki o Powstaniu Warszawskim (online) - konkurs 

skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i osób dorosłych. 

Podsumowanie w dniu 7.10.2020 r., uczestników - 78.  

• Ogólnopolski festiwal - Noc Księgarń (online) - w dniach 15-17.10.2020 r., Księgarnia ,,Jarosławski 

Kuferek Artystyczny” zorganizowała 3 spotkania autorskie z udziałem 6 literatów i 2 recitale                            

z udziałem 3 artystów, odbiorców – 4 178.  

• Turniej Poetycki o Laur Impresji (online) – dla miłośników poezji, zarówno do czytelników wierszy, 

jak i do osób uprawiających twórczość własną – podsumowanie w dniu 19.10.2020 r., liczba 

uczestników 10.  

• III Konkurs Kto TY jesteś? - o św. Janie Pawle II (online) – okolicznościowa edycja konkursu                        

w związku z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II, skierowana została do dzieci z klas I-IV oraz 

ich dorosłych członków rodzin (napisanie przez dorosłego wspomnienia pt. ,,Moje spotkanie                          

z Janem Pawłem II” i wykonanie przez dziecko ilustracji do tego opowiadania), podsumowanie                  

w dniu 22.10.2020 r.,  liczba uczestników - 10.  

• XIII Przegląd Piosenki i Poezji Kresowej (online) – przeznaczony dla młodzieży szkolnej                        

i dorosłych, podsumowanie w dniu 24.10.2020 r., liczba uczestniczących podmiotów wykonawczych 

(soliści, zespoły) - 22.  

• Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego (online) – wirtualny koncert 
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laureatów w dniu 22.11.2020 r., uczestniczyło 35 podmiotów wykonawczych (solistów i zespołów), 

ok. 70 osób, 1,6 tys. wyświetleń koncertu.  

• Festiwal Piosenki Harcerskiej ,,Harcoteka” im. Czesławy ,,Baśki” Puzon (online) - przeznaczony dla 

przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich, podsumowanie 

23.11.2020 r.  przyznano 4 nagrody. 

• Konkurs plastyczno-literacki ,,Najpiękniejszy list do św. Mikołaja" (online) - przeznaczony dla 

przedszkolaków oraz dzieci ze szkół podstawowych, podsumowanie 4.12.2020 r., liczba 

uczestników - 31.  

• Jesienna edycji konkursu „Cztery pory roku w mojej dzielnicy" (online) - podsumowanie 10.12.2020 

r., nagrodzono 6 uczestników. 

 

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zajmuje się organizacją wystaw w 6 galeriach.  

Wystawy, które odbyły się w 2020 roku, obejmowały swoim zakresem prace malarskie, grafiki, fotografie, 

jak i wystawy pokonkursowe oraz twórczość dziecięcą. 

W sumie zorganizowano 27 wystaw (w tym w formie online) w poszczególnych galeriach: 

• Mała Galeria Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki – 5, 

• Galeria „Rynek 6” – 7, 

• Galeria Rysunku i Grafiki – 1, 

• Dziecięca i Młodzieżowa Galeria „W KORYTARZU” – 8, 

• Galeria PROJEKTOR SZTUKI – 5, 

• Galeria Teatralna – 1. 

 

Wystawy zorganizowane w 2020 roku przez JOKiS: 

GALERIA RYNEK 6 

• 10-31.01.2020 – Piotr Dudak „Misterium Transgresji w skali szarości”, 

• 8-28.02.2020 – Podkarpacie Teraz – 5 edycja, 

• 5-20.03.2020 – KobieTA – wystawa zbiorowa (online), 

• 24.04-12.05.2020 – „Panowie – e-wystawa” (online), 

• 15.05-31.07.2020 – Jolanta Drąg i Maria Piśko – Batik, ceramika (online), 

• 24.08-30.11.2020 – wystawa lalek i kukiełek inspirowanych „Legendami jarosławskimi” Mateusza 

Pieniążka, wykonanymi przez Pawła Srokę, instruktora teatralnego JOKiS, 

• 11-30.12.2020 – wystawa zbiorowa „W zimowym klimacie” (online). 

W czasie, kiedy galeria Rynek 6 z powodu obostrzeń sanitarnych została zamknięta dla zwiedzających, 

zostało tam utworzone studio fotograficzno-filmowe na potrzeby realizacji wydarzeń w formule online. 
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MAŁA GALERIA, PLAC MICKIEWICZA, I PIĘTRO 

• 2-14.01.2020 – „Codzienność-Niecodzienność” – wystawa Jarosławskiego Towarzystwa 

Fotograficznego ATEST 2000, 

• 17.01-16.02.2020 – Andrzej Jastrzębski, Wystawa fotografii „Moje wizje”, 

• 20.02-30.04.2020 – Wystawa Pracowni Grafiki połączona z otwarciem galerii Grafiki i Rysunku, 

• 05.05-10.08.2020 – Wystawa fotografii w 5. rocznicę działalności Jarosławskiej Agencji 

Fotograficznej (online), 

• 14.08-30.12.2020 – „Obserwatorium” – aranżacja z wykorzystaniem lalek ze spektaklu „Ubu Król” 

autorstwa Pawła Sroki, instruktora JOKiS (online). 

 

DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA GALERIA „W KORYTARZU”, PLAC MICKIEWICZA 6, I PIĘTRO 

• 2-24.01.2020 – „Patataj, patataj…”- wystawa prac plastycznych ze zbiorów Galerii i Ośrodka 

Twórczości Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, 

• 3-14.02.2020 – „Tropem renifera” – wystawa prac plastycznych ze zbiorów Galerii i Ośrodka 

Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, 

• 27.02-06.03.2020 – „Zimowe opowieści śniegiem malowane” – wystawa prac plastycznych dzieci                  

z Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu, 

• 11-21.03.2020 – „Siostry, mamy, babcie, koleżanki” - wystawa prac plastycznych ze zbiorów Galerii 

i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu (online), 

• 15.07-28.08.2020 – „Śródziemnomorskie impresje” – wystawa prac plastycznych ze zbiorów Galerii 

i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, 

• 4-25.09.2020 – Wystawa prac uczestników warsztatów Plastycznych dla Dzieci i Młodzieży 

Centrum Kulturalnego w Przemyślu wykonana pod kierunkiem Rafała Kureczki, 

• 15.10-14.11.2020 – „Wszelkie barwy przyrody” – wystawa prac plastycznych dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza (online). 

 

GALERIA RYSUNKU I GRAFIKI, PLAC MICKIEWICZA 6, I PIĘTRO 

• 20.02-31.12.2020 – Wystawa prac uczestników Szkoły Rysowania i Malowania oraz Pracowni 

Grafiki Warsztatowej. 

 

GALERIA PROJEKTOR SZTUKI, PLAC MICKIEWICZA 6, HOL KINA „IKAR” 

• 8-29.02.2020 – wystawa fotograficzna „Jarosławskie Koty”, 

• 19.06-31.07.2020 – wystawa fotograficzna „Jarosławskie Psy”, 

• 17.08-30.09.2020 – Janusz Janczy „Instalacje efemeryczne. Fotoobiekty”, 

• 19-30.10.2020 – „Skrzydła Pamięci” – lotnicy ziemi jarosławskiej walczący w Polskich Siłach 

Powietrznych na zachodzie, 
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• 21.11-31.12.2020 – Międzynarodowy Salon Fotograficzny „Tylko jedno zdjęcie” (online). 

 

GALERIA TEATRALNA, PLAC MICKIEWICZA 6, PIWNICE 

• 4.09-30.12.2020 – Wystawa fotografii w ramach obchodów jubileuszowych X Jarosławskiego 

Przeglądu Teatrów „Na dziedzińcu”. 

 

Pracownicy Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 2020 r. zapewnili dzieciom zamieszkałym na terenie 

miasta liczne zabawy i atrakcje, organizując wydarzenia kulturalne w czasie ferii zimowych oraz w okresie 

wakacji.  

W okresie ferii zimowych (13-26 stycznia) zorganizowane zostały FERIE Z KULTURĄ. Przeprowadzono 

zajęcia: plastyczne, wokalne, teatralne i inne. W 10 zajęciach uczestniczyło ok. 200 dzieci.   

W okresie wakacji, z powodu ograniczeń pandemicznych, organizowano i współorganizowano znacznie 

mniej zajęć dla dzieci i młodzieży niż w latach ubiegłych (jak np. ,,Wakacje z Kulturą – półkolonie dla dzieci 

7-10 lat” itp.). Przeprowadzono jednak m.in. następujące zajęcia:  

- warsztaty teatralno - plastyczne z Jarosławskim Teatrem Sztuk Drobnych „Kącik” (10-14.08.2020), 

- prezentacja spektaklu „Ach Leon” w wykonaniu Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych „Kącik” 

(12.08.2020), 

- ,,Zmienimy świat" - spektakl teatralny stworzony i zagrany przez dzieci (12.08.2020), 

-  warsztaty dla dzieci Kamishibai (19.08.2020).  

W ramach działania w dzielnicach „Kulturalny zawrót głowy” w wersji online zrealizowano przedsięwzięcia 

pn. „Dzielnicowy eden” – stwórz makietę wymarzonej dzielnicy oraz ,,Piosenka o mojej dzielnicy”. Ilość 

uczestników zajęć wakacyjnych ogółem: ok. 120.  

Kino Ikar funkcjonowało w nowych warunkach reżimu sanitarnego, bezpiecznego dla widza. 

W roku 2020 w kinie odbyło się 256 seansów filmowych z udziałem 3 482 widzów. 

 

Drugą jednostką zajmującą się organizacją życia kulturalnego w Jarosławiu jest Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu. W ramach biblioteki w 2020 r. funkcjonowały agendy: 

• Wypożyczalnia dla Dorosłych w siedzibie głównej biblioteki przy ul. ks. Jakuba Makary 1. W roku 

2020 zarejestrowano 2 657 czytelników, którym wypożyczono 34 521 książek. Największą 

popularnością cieszyła się literatura piękna dla dorosłych, której wypożyczono 29 339 woluminów. 

W ciągu roku wypożyczalnię odwiedziło 15 067 czytelników. W wypożyczalni dla dorosłych 

funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki, który skupia czytelników, którzy szczególnie interesują się 

literaturą piękną. W raportowanym roku zorganizowano 2 spotkania, w których wzięło udział                      

18 osób; 

• Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, w której w 2020 r. zarejestrowano 1 829 czytelników, 

a wypożyczono 10 330 książek. W omawianym okresie odnotowano 7 009 odwiedzin i udzielono 
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1 193 informacji. W ciągu całego roku prowadzone są imprezy czytelnicze, tj. spotkania autorskie, 

głośne czytanie, lekcje biblioteczne, konkursy, projekcje filmowe, inscenizacje, gry i zabawy. Dla 

dzieci pozostających w mieście zorganizowano szereg zajęć podczas ferii zimowych i wakacji. 

Wszystkie prowadzone formy pracy miały na celu popularyzację książki i podnoszenie kultury 

czytelniczej wśród dzieci. W 2020 r. w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży przeprowadzono m.in. 

8 spotkań z książką (262 uczestników), 8 dyskusji nad książką (257), 2 lekcje biblioteczne, 

w których wzięło udział 56 uczniów, 1 konkurs (7 uczestników); 

• Czytelnia Główna i Multimedialna posiada 14 883 woluminów książek i czasopism oprawnych oraz 

3 256 pozycji multimedialnych. W 2020 r. prenumerowała na bieżąco 37 tytułów czasopism. 

Czytelnia prowadzi udostępnianie prezencyjne i krótkoterminowe na zewnątrz oraz wypożyczenia 

międzybiblioteczne. W 2020 r. Czytelnię Główną i Multimedialną odwiedziło 6 895 użytkowników, 

którym: 

- udostępniono na miejscu 902 książki i czasopisma oprawne oraz 2 026 czasopism bieżących,  

- wypożyczono krótkoterminowo na zewnątrz 2 727 książek i 4 779 jednostek zbiorów 

multimedialnych,  

- udzielono 4 379 informacji.  

W czytelni systematycznie prowadzone były lekcje biblioteczne, warsztaty, pogadanki, spotkania 

autorskie dla uczniów wszystkich szczebli szkół. W 2020 r. w czytelni przeprowadzono 

6 lekcji i wycieczek (160 uczniów), 2 spotkania autorskie (52 uczestników), 2 konkursy 

(19 uczestników), 4 odczyty (280 uczestników) oraz 3 wystawy i 1 kurs komputerowy dla seniorów                        

(36 uczestników). 

Filia nr 2, która mieści się przy ul. Skarbowskiego 10, posiada wypożyczalnię dla dorosłych i dzieci, 

jest skomputeryzowana, posiada 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, w tym 2 dla 

czytelników. W 2020 r. zarejestrowano 1 021 czytelników, a wypożyczono ogółem 15 675 woluminów. 

W ciągu roku filię odwiedziło 6 278 czytelników. W 2020 r. odbyło się 12 działań kulturalnych w przestrzeni 

wirtualnej (322 uczestników) oraz 2 spotkania z książką (50 uczestników). Filia działa w nowym lokalu, 

posiada funkcjonalne wyposażenie meblowe oraz ciekawą aranżację. Czytelnicy mogą skorzystać z czytelni 

internetowej i prasy, kącika dziecka oraz strefy gier. 

Filia nr 4 przy os. Kopernika 5, posiada wypożyczalnię dla dorosłych i dzieci. Jest skomputeryzowana, 

posiada 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (1 dla czytelników). W 2020 r. zarejestrowano 

1 205 czytelników, którym wypożyczono 19 965 książek. W ciągu roku filię odwiedziło 8 226 czytelników. 

W filii działa Dyskusyjny Klub Książki, który skupia przy sobie czytelników wykazujących duże 

zainteresowanie literaturą. W raportowanym roku zorganizowano 4 spotkania, w których wzięło udział                       

30 osób, odbyło się też 12 działań kulturalnych w przestrzeni wirtualnej (313 uczestników). Ze względu na 

COVID-19 we wszystkich agendach spadła liczba usług tradycyjnych (odwiedziny, wypożyczenia, 
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spotkania, lekcje biblioteczne). Oferta kulturalna w dużej mierze realizowana była w przestrzeni wirtualnej. 

 

Stan zbiorów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu na dzień 31 grudnia 2020 roku 

wynosił: 93 398 jednostek o wartości 1 355 366 zł, w tym 90 114 książek o wartości 1 278 901 zł 

i 3 274 zbiorów multimedialnych o wartości 76 465 zł. W 2020 r. wpłynęło 4 311 jednostek na łączną kwotę 

97 925 zł, w tym 4 082 woluminów księgozbioru na kwotę 91 185 zł oraz 229 jednostek multimediów na 

kwotę 6 739 zł. 

Natomiast struktura zbiorów na dzień 31 grudnia 2020 r. wygląda następująco: 
 
Tabela 31 Struktura zbiorów bibliotecznych 

Lp. Rodzaj woluminy  jednostki 

1. literatura popularnonaukowa 34 227 0 

2. literatura piękna dla dorosłych 34 627 0 

3. literatura dla dzieci  20 962 0 

4. czasopisma oprawne  298 0 

5. zbiory specjalne  0 3 274 

Razem  
90 114 3 274 

93 388 
 
W okresie sprawozdawczym prenumerowano 50 tytułów czasopism. 

W związku z pandemią COVID-19 rozszerzona została oferta zbiorów bibliotecznych o dostęp do książek 

elektronicznych na platformie Legimi. 

 

Stan czytelnictwa w 2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu przedstawiał się następująco: 

ogółem zarejestrowano 7 688 czytelników (największą grupę stanowiły osoby uczące się 2 447 i pracujące                

2 875). Użytkownikom wypożyczono na zewnątrz i udostępniono na miejscu ogółem 91 854 woluminów,                   

w tym 84 187 książek i czasopism oprawnych, 2 876 czasopism bieżących i 4 791 jednostek zbiorów 

multimedialnych.  

Na 100 mieszkańców liczba czytelników wyniosła 21 osób.  Udzielono ogółem 9 661 informacji.                            

Z Internetu skorzystało 805 użytkowników. Ogółem w 2020 r. bibliotekę odwiedziło 43 558 użytkowników, 

którzy skorzystali z oferty usług bibliotecznych.  

 

W 2020 r. zorganizowano ogółem 186 imprez czytelniczych, w których wzięło udział 6 418 uczestników,                    

w tym 15 to szkolenia biblioteczne użytkowników (320), 171 imprez o charakterze edukacyjnym                              

i kulturalnym (6 098 uczestników). Odbyło się m.in. 2 spotkania autorskie (52 uczestników), 8 lekcji 

bibliotecznych (216 uczestników), 2 konkursy (19 uczestników), 14 dyskusji nad książką (305 uczestników), 

12 spotkań  z książką (495 uczestników).  
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Zorganizowano również 51 akcji kulturalnych w przestrzeni wirtualnej (zabawy literackie, mini konkursy, 

zabawy facebookowe, ekspozycje). Do ciekawszych wydarzeń zaliczyć można Tydzień Bibliotek                           

pn. „…Zasmakuj w bibliotece” oraz IX odsłonę Narodowego Czytania. W wyżej wymienionych imprezach 

uczestniczyli uczniowie, studenci oraz osoby dorosłe z miasta i powiatu jarosławskiego. 

 

W 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu pozyskała z pozabudżetowych źródeł 128 851 zł 

środków na działalność bieżącą. W tym: 

• 34 000 zł w ramach projektu Promocja Czytelnictwa z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru                      

i audiobooków, 

• 27 144 zł - przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu,  

• 67 707 zł środki pozyskane drogą darów. 

Wyżej wymienione środki przeznaczone zostały na działalność bieżącą biblioteki. 

 

Instytucją organizującą życie kulturalne miasta jest również Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, które 

podejmuje inicjatywy odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności. Misją jednostki jest rozwój oraz 

przekazywanie, jak najszerszej grupie odbiorców, wartości i umiejętności w zakresie szeroko pojętej kultury. 

CKiP dba także o zachowanie  i popularyzację dziedzictwa Jarosławia oraz pobudzanie w mieszkańcach  

chęci działania i obcowania z kulturą. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi jednostki są dwa działy: 

Dział Organizacji Wydarzeń Artystycznych, w ramach którego działa Galeria u Attavantich oraz Dział 

Turystyki i Promocji, w ramach którego działa Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej oraz Podziemne 

Przejście Turystyczne.  W tym miejscu zostanie przedstawiona praca głównie Działu Organizacji Wydarzeń 

Artystycznych. 

Jednym z kluczowych obszarów działalności Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu jest organizowanie 

działań kulturalnych, takich jak koncerty, festiwale, spotkanie autorskie oraz imprez o charakterze 

masowym, konferencji, kursów i konkursów. Przedmiotowe wydarzenia centrum organizuje w oparciu                         

o podział okresu ich realizacji, który wygląda następująco: 

• działania sezonowe – działania z zakresu kultury wyższej organizowane w ramach Sezonu 

Artystycznego u Attavantich, inicjatywy kulturalno-edukacyjne podejmowane w ramach 

Kulturalnego Lata w Mieście, jarmarki oraz obchody świąt i uroczystości państwowych, 

• działania całoroczne – działalność wystawiennicza oraz działania związane z realizacją zadań                         

z zakresu turystyki. 

 

W przypadku Sezonu Artystycznego u Attavantich w 2020 r. odbyły się następujące wydarzenia kulturalne: 

• IX Dni Muzyki Fortepianowej im. M. Turzańskiej – 4 koncerty w dniach od 29 lutego do 7 marca, 

• Wieczory u Attavantich – 3 występy w okresie od 25 stycznia do 3 października, 

• Muzyczne Debiuty – 1 koncert, który odbył się 31 stycznia, 
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• spotkania autorskie – 1 spotkanie w terminie 18 października, 

• koncerty kameralne – 2 koncerty w okresie od 10 października do 13 listopada. 

 

W ramach działań plenerowych w 2020 r. zorganizowano Kulturalne Lato w Mieście w okresie od 10 lipca 

do 21 sierpnia, podczas którego zaoferowano 4 projekcje filmowe, 4 spacery z przewodnikiem                            

oraz 1 wystawę plenerową. 

 

Dodatkowo Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu współorganizowało 6 wydarzeń plenerowych,                    

m.in. Orszak Trzech Króli, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Wielki Piknik Rodzinny nad Sanem, 

Rodzinny Piknik Rowerowy „Jarosław na dwóch kółkach” czy 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 

w Polsce. 

 

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w 2020 r. zorganizowało samodzielnie lub uczestniczyło przy 

organizacji 7 uroczystości państwowych, wojskowych oraz świąt o charakterze patriotycznym i patriotyczno-

religijnym, w tym m.in. niżej wymienione: 

• 157. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (22.01), 

• obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (01.03), 

• Święto Konstytucji 3 Maja (03.05), 

• Obchody zbrodni wołyńskiej (10.07), 

• Święto Wojska Polskiego oraz 100. rocznica Bitwy Warszawskiej (14.08), 

• 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (01.08), 

• 81. rocznica wybuchu II wojny światowej (01.09), 

• Dzień Sybiraka i Weterana (17.09). 

 

Następnym obszarem tematycznym organizowanych wydarzeń kulturalnych były wydarzenia o tematyce 

wielokulturowości, poświęcone szeroko rozumianej wielonarodowości, dawnym tradycjom – także 

muzycznym – kulturze ludowej czy też kulturze pogranicza. W 2020 r. należy wyróżnić XXVIII Festiwal 

Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” (18-25.08), w ramach którego odbyły się m.in. warsztaty chóru 

festiwalowego oraz seminaria. 

 

Jednym z kluczowych obszarów działalności Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu jest działalność 

ekspozycyjna i wystawiennicza. Przedmiotowe działania jednostka realizuje dwojako: zarówno poprzez 

całoroczną działalność wystawienniczą – w oparciu o trzy galerie usytuowane w kamienicy Attavantich, 

siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz - sezonowo - w przestrzeni publicznej, w oparciu 

o plenerowy modułowy system wystawienniczy oraz mobilny system wystawienniczy. Obok działalności 

wystawienniczej, galerie w założeniu pełnią funkcję edukacyjną. Poza galeriami zlokalizowanymi 
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w kamienicy Attavantich (Galeria Główna u Attavantich, Galeria Debiutów, Galeria w Holu u Attavantich) 

centrum ma do dyspozycji jeszcze galerie plenerowe usytuowane w przestrzeni starego miasta. Oprócz 

działalności wystawienniczej w Galerii Głównej u Attavantich realizowane są zajęcia plastyczne                                      

pn. Pracownia Rysunku Odręcznego i Malarstwa. 

 

W 2020 r. w wyżej wymienionych galeriach zorganizowano następujące wystawy: 

Tabela 32 Wystawy w 2020 r. 

Lp. Miesiąc 
Galeria Główna  

u Attavantich 
Galeria Debiutów 

Galeria w Holu  
u Attavantich 

1 styczeń Henryk Cebula 
„Cebulowe Pole” 

Karolina Dubaj „Rysunek, 
malarstwo” 

Uczniowie Zespołu Szkół 
Innowacyjnych                         
w Jarosławiu „Oblicza 
roku – wystawa fotografii” 

2 luty Agnieszka Sacała 
„Synteza” 

Anna Bobowicz „Wyjęte ze 
szkicownika” 

Dyplomanci szkół 
plastycznych                             
„II Podkarpacki Przegląd 
Rysunku Klas 
Dyplomowych w Szkołach 
Plastycznych” 

3 marzec Wystawa zbiorowa: 
Marek Blajerski, Henryk 
Cebula , Monika Chodur, 
Elżbieta Czyż, Anna 
Drąg, Jolanta Drąg, Maria 
Dusiło, Jan Ferenc, 
Maryla Ferenc, Marek 
Gliwa, Joanna Janowska-
Augustyn, Wacław 
Kochanowicz, Ludwika 
Koczut, Marek 
Kordyaczny, Waldemar 
Kordyaczny, Ryszard 
Kostempski, Elżbieta 
Kotów, Jowita Kotów, 
Mirosław Kowalczuk, 
Andrzej Krawczyk, 
Katarzyna Kulińska, 
Dariusz Ledwos, 
Stanisław Lenar, Samuela 
Łach, Eugeniusz, Molski, 
Jolanta Nowak, 
Klaudiusz Nowak, Irena 
Oryl, Elżbieta Piekarska, 
Maria Piśko, Grażyna 
Płocica, Helena Płoszaj-
Wodnicka, Tomasz 
Potuczko, Agnieszka 
Sacała, Stanisław 
Sobczyk, Marzena Stęc, 
Maria Tomczyk, Teresa 
Ulma, Damian Waliczek, 
Monika Waliczek, 
Krzysztof Wasilczyk, 

Jowita Maliczowska 
„Rysunek, malarstwo” 

4 kwiecień - Wystawa ze zbiorów 
Centrum Kultury                                
i Promocji w Jarosławiu 
„Jarosław na dawnych 
widokówkach” 

5 maj - 
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Marta Wasilczyk, 
Zbigniew Ważydrąg, 
Agata Woźniak-
Niemkiewicz „Epitafia 
Piękna – Artyści                     
w hołdzie św. Janowi 
Pawłowi II” 

7 lipiec Wystawa zbiorowa: 
Katarzyna Tereszkiewicz, 
Dominika Surmacz, 
Paulina Tabor, Mikołaj 
„Mikas” Garlak oraz 
Rafał Podsobiński 
„Kontrasty” 

Dominika Sadkowska 
„Malarstwo, rysunek, 
fotografia” 

8 sierpień 

9 wrzesień Weronika Sopel „Ścieżki 
(nie)znane” 

10 październik Wiesław Jelonek 
„Wiesław Jelonek” 

Pracownia Fotografii 
i Filmu Zespołu Szkół 
Plastycznych w Jarosławiu 
„Fotografia” 

Jerzy Czechowicz „Świętemu 
Janowi Pawłowi II                          
w 100. rocznicę urodzin” 

11 listopad Wystawa zbiorowa: 
Jolanta Kordyaczny 
(Augustyn), Ewa Hasiak-
Gliwa (Hasiak), Urszula 
Rossiter (Odzioba), 
Terasa Świzdor, 
Małgorzata Tenczyńska-
Podulka (Tenczyńska), 
Marek Gliwa, Ryszard 
Jabłoński, Waldemar 
Kordyaczny, Sylwester 
Lesiczko, Kazimierz 
Łach, Wiesław Pastuła, 
Wojciech Trzyna, 
Czesław Kulpa, Dariusz 
Wolski „5b Czterdzieści 
Lat Później – 1980-2020” 

Aniela Skoczylas 
„Malarstwo” 

Harcerski Klub Wodny 
„SAN” Hufca ZHP Jarosław, 
PWSW w Przemyślu „2020 – 
rokiem kapitana Henryka 
Jaskuły” 

12 grudzień Irena Oryl „Irena Oryl – 
wystawa jubileuszowa 
1930-2020” 

Irena Oryl (kontynuacja 
wystawy z Galerii 
Głównej) „Rysunek” 

 

W ramach galerii plenerowej odbyła się wystawa „Jarosław. W sercu miasta” w okresie od 16 lipca do                       

1 października 2020 roku. 

 

Reasumując, łącznie w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w 2020 r., zorganizowało 21 wystaw. 

W roku 2020, w związku z nałożonymi w walce z wirusem SARS-CoV-2 obostrzeniami, Centrum Kultury                

i Promocji w Jarosławiu zmieniło bezpośrednią formę realizowanych działań. Na potrzeby zmieniającej się 

sytuacji epidemiologicznej na świecie, powstał także projekt pod nazwą „#ckipwsieci”, który realizowany 

był od marca do grudnia.  
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DZIAŁANIA PROWADZONE ONLINE  

• PROJEKT #CKIPWSIECI. Celem projektu było ułatwienie dostępu do kultury oraz nieustannego 

odkrywania walorów miasta poprzez publikowanie cykli tematycznych na portalach 

społecznościowych Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, w tym na profilach Centrum 

Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Jarosławiu, Podziemnego Przejścia Turystycznego w 

Jarosławiu, a także Galerii Głównej u Attavantich. Biorąc pod uwagę przedział wiekowy odbiorców, 

ich zainteresowania oraz szeroki zakres działalności instytucji, publikowane treści dotyczyły 

dziedzictwa kulturowego Jarosławia, zaspokajały potrzebę obcowania z kulturą oraz niejednokrotnie 

poszerzały wiedzę odbiorców. Zachowanie zasady „postów angażujących” pozwoliło miłośnikom 

kultury na swobodne dotarcie do interesujących ich treści, a nowym odbiorcom na ich poznanie. 

 

• Cykl „Czy wiesz, że…” – założeniem jest przedstawienie bądź przypomnienie ciekawostek 

związanych z miastem Jarosław. Prezentowane anegdoty z historii miasta, przybliżenie ważnych dla 

niego postaci czy odkrycie mało znanych faktów, cieszyło się szczególnym uznaniem. 

Niejednokrotnie publikowane wpisy uzupełniane były przez komentujących o ich wspomnienia                      

i refleksje. Statystycznie jeden publikowany post w cyklu trafiał do 6 757 osób. W roku 2020 

opublikowanych zostały 52 ciekawostki, wszystkie można znaleźć wpisując hashtag 

#citkczywieszze. 

• Cykl „Zagadki Jarosławskie” – seria angażujących postów, które są sposobem na dobrą zabawę dla 

młodszych obserwujących, jak i starszych. Publikowane zagadki sprawdzały wiedzę, 

spostrzegawczość i refleks uczestników. Na osoby, które jako pierwsze poprawnie odpowiedziały na 

publikowane zagadki, czekały upominki z jarosławskim motywem. W okresie od kwietnia                             

do grudnia opublikowanych zostało 36 postów konkursowych, każdy z nich zobaczyło co najmniej         

2 928 osób. Hashtag #zagadkijaroslawskie 

• Wirtualne spacery po Jarosławiu – tradycyjna wędrówka przez Jarosław przeniesiona została do 

przestrzeni wirtualnej, jako „Wirtualne spacery po Jarosławiu”. W każdą środę uczestnicy 

wirtualnych spacerków poznawali nowe etapy szlaków. Zrealizowana została wirtualna wędrówka 

trzema szlakami: szlakiem kupieckim, szlakiem wielokulturowym oraz szlakiem pokoszarowego 

dziedzictwa Jarosławia. #ckipszlakwsieci – wpisując ten hashtag znajdziemy wszystkie posty                         

z cyklu, których łącznie zostało opublikowanych 26, a każdy z nich został odebrany przez                                

5 tys. osób. 

• Cykl „Co w kuchni pissszczy…”– za sprawą prezentowanych w cyklu „co w kuchni pissszczy…”, 

odbiorca poznaje smaki, aromaty, sprzęty kuchenne czy potrawy, które kiedyś królowały                              

w jarosławskiej mieszczańskiej kuchni, a które dziś można zobaczyć w Podziemnym Przejściu 

Turystycznym w Jarosławiu. W 2020 zostało opublikowanych 30 postów. Jeden post z cyklu „Co                    

w kuchni pisssczy” dotarł do 2 854 odbiorców. Wszystkie wpisy można znaleźć poprzez 



                                  

121 
 

zastosowanie hashtagu #kuchniappt. 

• Galeria Wspomnień u Attavantich – odkrywanie na nowo, w formie wirtualnej, prac artystów, którzy 

gościli w przestrzeni wystawowej Galerii Głównej u Attavantich w latach ubiegłych. W ramach 

cyklu opublikowano 7 wirtualnych wspomnień z wystaw w terminie od 17 kwietnia do 16 lipca                    

w formie wydarzenia. Według statystyk jedno wydarzenie dotarło do 3 138 odbiorców. Wszystkie 

Galerie wspomnień Attavantich można znaleźć przez hashtag #galeriawspomnienuattavantich. 

• Cykl „CKIPpoleca” – cykl, w którym polecamy i przypominamy ciekawe wydarzenia muzyczne 

odbywający się w najbliższy weekend po publikacji postu. Łącznie opublikowana 19 postów                        

w cyklu z wyłączeniem miesięcy poluzowania obowiązujących obostrzeń związanych                                      

z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Każdy z postów dotarł średnio do 

728 osób. Interaktywny hashtag #ckippoleca. 

• Cykl „Seniorzy Artystycznie” – cykl wpisów w formie notatek, w którym opisywaliśmy jarosławskie 

seniorskie grupy artystyczne. Przypominaliśmy również o ich programach, licznych wydarzeniach, 

w których artyści brali czynny udział, za pomocą krótkich filmików oraz galerii zdjęć. Średnio jedna 

zamieszczona w ramach cyklu notatka dotarła do 1 180 osób. 

 

WYDARZENIA ZORGANIOZWANE W FORMULE ONLINE 

W związku z nałożonymi przez ustawodawcę obostrzeniami związanymi z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzenia się wirusa Sars-CoV-2, niektóre wydarzenia plenerowe zostały przeniesione do przestrzeni 

wirtualnej.  

• 2 maja 2020 Dzień Flagi RP – wirtualna akcja „Powiewa dumnie i u mnie”. 

Jako że w roku 2020, w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa, nie można było 

obchodzić Dnia Flagi RP w tradycyjny radosny sposób, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu wspólnie 

z Burmistrzem Miasta Jarosławia, zorganizowało wirtualną akcję pod nazwą „Powiewa dumnie i u mnie”. 

Celem akcji było stworzenie, przy pomocy mieszkańców miasta oraz jego sympatyków, biało-czerwonej 

galerii zdjęć. 

Internetowej galerii zdjęć z wywieszonymi na balkonach, tarasach, i fasadach budynków flagami 

towarzyszyło publikowanie licznych ciekawostek na temat etyki flagowej, samego święta czy też symboli 

narodowych. 

Powstała galeria zdjęć liczyła 98 fotografii. Łączna liczba odbiorców wydarzenia wynosiła 7 551.  

• Wirtualna Noc Zwiedzania Rynku 

Wydarzenie, które rokrocznie przyciąga na jarosławski rynek tysiące osób poszukujących dawki historii 

połączonej z rozrywką, w 2020 roku przenieśliśmy do przestrzeni wirtualnej. Prócz możliwości wirtualnego 

zwiedzania rynku miejskiego i stopniowego odkrywania jego tajemnic, przygotowane zostały posty 

zawierające liczne ciekawostki, zagadki oraz konkursy. Przypomniane zostały również wcześniejsze edycje 

Nocy Zwiedzania Rynku, dzięki pamiątkowym fotografiom i filmom.  
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Wydarzeniu towarzyszyła akcja „Rynek wspomnień – galeria fotografii”.  

W wirtualnej Nocy Zwiedzania Rynku wzięło udział 14 968 odbiorców, natomiast „Rynek wspomnień” 

dotarł aż do 5 925 odbiorców.  

• Wirtualny Jarmark Bożonarodzeniowy  

Stworzona została atmosfera tradycyjnego Jarosławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w formule online. 

To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie zgromadziło w przestrzeni wirtualnej około 10 tysięcy odbiorców.  

Na tę liczbę składają się wejścia na stronę jarmarku poprzez profil społecznościowy Centrum Kultury                          

i Promocji w Jarosławiu (7 731 odbiorców) oraz bezpośrednich wejść na stronę www.ckip.jaroslaw.pl                       

(2 535 wejść). 

Na stronie internetowej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu stworzona została mapa świątecznego 

miasteczka, w którym trwał Bożonarodzeniowy Jarmark. 

Poprzez innowacyjne rozwiązanie można było spacerować alejkami jarmarku, przy których znajdowały się 

wirtualne stoiska wystawców. Wystarczyło „kliknąć” w stoisko w postaci domków, aby poznać świąteczną 

ofertę danego wystawcy. 

W pierwszym Wirtualnym Jarmarku Bożonarodzeniowym udział wzięło 35 wystawców, których podzielono 

na kategorie takie jak: gastronomia, rękodzieło, lokalne przysmaki świąteczne, choinki. Dodatkowo dla 

najmłodszych uczestników jarmarku przygotowane zostały kreatywne zabawy. Nie zabrakło również 

filmików wspomnieniowych oraz tradycyjnych życzeń złożonych mieszkańcom przez Burmistrza Miasta 

Jarosławia. 

Statystyka kategorii oferty: 

1. restauratorzy – 12 wystawców, 

2. lokalne przysmaki – 7 wystawców, 

3. rękodzieło – 13 wystawców, 

4. choinki – 3 wystawców. 

 

• Wernisaż online wystawy retrospektywnej „Irena Oryl – wystawa jubileuszowa 1930/2020”. 

W roku 2020 Irena Oryl, jarosławska artystka, która w szczególny sposób przyczyniła się do 

rozwoju życia kulturalnego, jak i społecznego Jarosławia, obchodziła jubileusz swoich 90. urodzin.  

W celu uhonorowania tak ważnej postaci dla miasta, w Galerii Głównej u Attavantich, powstała 

wystawa retrospektywna, ukazująca dokonania artystki na przestrzeni lat, którą można było 

zwiedzać w formie online za pomocą zamieszczonych w sieci zdjęć oraz filmów. Dodatkowo 

wydany został pamiątkowy katalog zawierający zbiór zdjęć z pracami Ireny Oryl. Staraniem 

Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu Tomasza Wywrota oraz Dyrektora Zespołu 

Szkół Plastycznych w Jarosławiu, a także prezesa Stowarzyszenia „Jarosławski Plastyk”, Rada 

Miasta Jarosławia przyznała artystce tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia. 
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Więcej informacji dotyczących spraw związanych z zabytkami na terenie Jarosławia znajduje się 

w podpunkcie 5.1. Strategia miasta i inne dokumenty planistyczne. 

 

6.7 Sport, rekreacja i turystyka 

Wiodącą rolę w organizacji życia sportowego i rekreacji pełni Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                             

im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu, którego celem jest realizacja zadań własnych gminy, głównie 

w zakresie promocji i szerzenia wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, rehabilitacji, turystyki                                   

i wypoczynku. Cel ten realizowany jest przy wykorzystaniu posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej, 

urządzeń i sprzętu oraz poprzez organizację imprez i zawodów sportowych. Ośrodek realizował swoje 

zadania w 2020 roku w oparciu o przyjęty plan finansowy, opracowany na podstawie Uchwały Rady Miasta 

Jarosławia w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2020 r. oraz przy wykorzystaniu bazy sportowo-

rekreacyjnej, w skład której wchodzą: 

• hala sportowo-widowiskowa, 

• kryta pływalnia, 

• Hotel „Turkus” kat. 1, 

• stadion miejski przy ul. Piekarskiej (trwa kompleksowa modernizacja obiektu), 

• obiekty sezonowe: pływalnia oraz sztuczne lodowisko, 

• stadion miejski piłkarski przy ul. Bandurskiego – trwały zarząd od 01.07.2020 r. 

Działalność ośrodka w 2020 roku była wyjątkowa z uwagi na pandemię COVID-19 i związane z tym faktem 

wprowadzane obostrzenia dotyczące dostępności dla klientów. 

 

Hala sportowo-widowiskowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu jest jedynym tego rodzaju 

obiektem w mieście, w związku z tym cieszy się ona dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych 

użytkowników, do których należą szkoły, stowarzyszenia, organizacje sportowe, zakłady pracy, rekreacyjne 

grupy niezrzeszone, jak i osoby fizyczne. Dzięki odpowiedniej infrastrukturze i wyposażeniu jest obiektem, 

w którym mogą odbywać się zawody wszystkich szczebli w grach zespołowych prowadzonych przez 

krajowe związki sportowe. 

 W 2020 roku obiekt przeszedł pozytywnie weryfikację i został dopuszczony do rozgrywek w takich 

dyscyplinach sportowych jak piłka ręczna, koszykówka i siatkówka. Oprócz kontroli zgodności obiektu                         

z obowiązującymi przepisami danej dyscypliny sportu, obiekt jest poddawany ocenie pod względem 

istniejących w nim warunków bezpieczeństwa, które musi spełniać zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie 

imprez masowych. W zależności od zainteresowania, szczebla rozgrywek i dyscypliny sportu, obiekt może 

pomieścić jednorazowo około 1 500 kibiców.   

Użytkownicy mają do dyspozycji dużą salę sportową o powierzchni użytkowej 1 500 m², na której znajdują 

się pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej, trzy boiska do piłki siatkowej, boisko do piłki ręcznej. 

Ponadto, w razie potrzeby, sala posiada możliwości przygotowania boisk do innych dyscyplin sportowych, 
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jak badminton, halowa piłka nożna czy unihokej.  

Sala posiada stałą widownię z 402 miejscami, 12 trybun przestawnych, na których pomieścić się może około 

700 osób oraz 500 krzeseł składanych, które są wykorzystywane głównie podczas imprez o charakterze 

kulturalnym.  

Dodatkową formą wykorzystania obiektu jest organizacja występów estradowych, wystaw czy balów. 

Oprócz głównej sali, obiekt hali sportowej posiada mniejszą salę sportową o wymiarach 14 m x 10 m, 

wyposażoną głównie w sprzęt i urządzenia do uprawiania gimnastyki, jak również sportów walki. 

Dodatkową propozycją dla wszystkich chętnych jest sauna i odpowiednio wyposażona siłownia.    

Zajęcia szkoleniowe i rekreacyjne w hali sportowo-widowiskowej w 2020 roku obywały się w dni 

powszednie od godziny 7.30 do 22.00 według przyjętego tygodniowego harmonogramu. Do godziny 15.00  

z usług wynajmu sal sportowych korzystały głównie szkoły na prowadzenie zajęć w-f oraz udział                             

we wszelkiego rodzaju zawodach międzyszkolnych, organizowanych w ramach kalendarza Szkolnego 

Związku Sportowego,  jak i rywalizacji miejskiej.   

Od godziny 15.00 hala udostępniana była przede wszystkim organizacjom sportowym z przeznaczeniem na 

prowadzenie zajęć treningowych dla własnych sekcji. Ponadto, sale sportowe były wynajmowane dla 

zakładów pracy, grup niezrzeszonych, osób fizycznych, które odbywają tu typowe zajęcia rekreacyjne 

służące poprawie kondycji fizycznej. 

Wynajem hali sportowej w roku 2020 prowadzono w oparciu o zawarte umowy najmu i złożone 

zamówienia. Na ich podstawie opracowano harmonogramy zajęć treningowych i zawodów sportowych. 

Zajęcia planowane są w oparciu o terminarz rozgrywek ligowych oraz kalendarz imprez.  

W soboty, niedziele i dni świąteczne, hala sportowa była głównie miejscem imprez sportowych, 

organizowanych w ramach rozgrywek ligowych, turniejów, imprez rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, 

jak również imprez kulturalnych. 

  

Głównymi użytkownikami hali sportowej w 2020 roku były uczniowskie kluby sportowe i szkoły, 

prowadzące zajęcia wychowania fizycznego oraz uczestnicy zawodów międzyszkolnych organizowanych 

przez Miejski Szkolny Związek Sportowy. Zajęcia dla tych podmiotów odbywały się głównie w pierwszym 

kwartale w dni powszednie od godz. 8:00 do 15:00. 

Stowarzyszenia sportowe, kluby prowadzące szkoleniowe zajęcia kwalifikowane w pierwszym półroczu                    

w dni powszednie w godz. od 15:00 do 22:00 oraz rozgrywki w soboty i niedziele, następnie  w drugim 

półroczu, także  od godz. 8.00 do 22.00. 

W roku 2020 na hali sportowej MOSiR odbyło się 812 zajęć treningowych, 4 turnieje oraz 57 zawodów                    

w ramach rozgrywek ligowych: 

• PKS Kolping Frac Jarosław/Sokołów S.A Jarosław – 32 zajęcia treningowe, 11 zawodów 

sportowych superligi w tenisie stołowym oraz 1 turniej, 

• „Eurobud Grupa JKS”– piłka ręczna kobiet – superliga –  133 zajęć treningowych, 8 rozgrywek 
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ligowych, 

• JKS 1909 – sekcja piłki nożnej – zajęcia treningowe w okresie zimowym oraz organizacja turniejów 

piłki nożnej 1 

• MKS „SAN-Pajda Jarosław” – piłka siatkowa kobiet – I liga, 240 zajęć treningowych, 22 mecze 

ligowe oraz 1 turniej, 

• MKS „SAN - Jarosław” - I liga kobiet w piłce ręcznej – 99 zajęć treningowych, 6 zawodów 

sportowych, 

• AZS PWSTE - II Liga Mężczyzn w koszykówce – 87 zajęć treningowych, 9 rozgrywek ligowych, 

• AZ Combat  Aikido  –  63 zajęć treningowych, 1 turniej, 

• KSW „Sokół” Jarosław (kickboxing) – 110 zajęć treningowych. 

• Fight Team JKS – treningi MMA - 47 zajęć treningowych, 

• Tech-Project Futsal Team Jarosław – zajęcia treningowe, 1 rozgrywki II ligi Futsal,  

• Siatkarski Ośrodek Szkolny w Jarosławiu -   96 zajęć treningowych. 

 

Dodatkowo z usług hali sportowej korzystały podmioty, które bezpośrednio nie są związane ze sportem, jak 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, Komenda Powiatowa Policji, jednostka 

wojskowa czy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                                   

w Jarosławiu oraz osoby fizyczne prowadzące zajęcia rekreacyjne. 

 

W 2020 r. w hali odbyły się następujące imprezy sportowe: 

• Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów im. M. Lotycza. MOSiR/JKS 1909, 

• Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Powiatu Jarosławskiego – 

Stowarzyszenie JKS, 

• Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt – MSZS, 

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt – MSZS, 

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców – MSZS, 

• Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt – PSZS, 

• Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców – PSZS, 

• 3 Gran Prix Polski Kadetów w tenisie stołowym – PKS Kolping – Jarosław, 

• Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci „Śladami Bogdana Zająca” - SP nr 11, 

• Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców – UKS Football Academy w Jarosławiu, 

• Zawody półfinałowe wojewódzkie w piłce ręcznej dziewcząt w ramach Igrzysk Dzieci – SP nr 2    

w Jarosławiu, 

• testy sprawnościowe dla dzieci – Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, 

• półkolonia profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z miasta Jarosławia – AZ Combat Aikido                          
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w Jarosławiu, 

• seminarium szkoleniowe – AZ Combat Aikido w Jarosławiu, 

• Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet pod Patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia, 

• Ogólnopolski Turniej Aikido - AZ Combat Aikido, 

• seminarium kickboxingu – Klub Sportowy Gladiator w Jarosławiu, 

• Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego „Od skrzata do mistrza świata” - PKS Kolping – Jarosław. 

 

Kryta pływalnia funkcjonująca od 26 maja 2004 roku, pomimo 17 letniej działalności, jest jednym                                     

z najnowocześniejszych obiektów tego typu w naszym regionie, którego powierzchnia lustra wody wynosi 

520 m².  

Pływalnia posiada nieckę sportową o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości od 1,20 do 1,80 m, nieckę                           

o wymiarach 12,5 m x 6,5 m i głębokości od 1 m do 1,15 przeznaczoną głównie do nauki pływania, ćwiczeń 

korekcji wad postawy oraz zajęć rekreacyjnych, nieckę z atrakcjami wodnymi: bicze wodne, masaże 

podwodne, gejzery podwodne, grzybek, kurtyna wodna, „dzika rzeka” oraz zjeżdżalnię rurową o długości    

80 m, wannę z masażem, widownię na 130 miejsc siedzących. 

Na terenie pływalni funkcjonuje bar - kawiarnia „AQUABAR” z widokiem na halę basenową, sala 

konferencyjna przystosowana do prezentacji multimedialnych, Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej 

„AQUAREH”. 

Kryta pływalnia jest czynna codziennie w godz. od 6:00 do 22:00. Hala basenowa może jednorazowo 

pomieścić 130 osób. Obsługa klientów odbywa się za pomocą elektronicznego systemu, dzięki czemu nie ma 

potrzeby wcześniejszej rezerwacji wstępu. Obiekt jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Popularyzacja sportów wodnych poprzez szkolne zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia z fitness w wodzie 

oraz szkółki pływackie, które odbywają się systematycznie, co powoduje ciągły wzrost zainteresowania 

korzystaniem z obiektu.  

 

W związku z pandemią COVID-19, pływalnia od 12 marca do 15 czerwca była zamknięta. Od ponownego 

otwarcia pływalnia działała w ścisłym reżimie sanitarnym (obowiązkowe maseczki na całym obiekcie, 

dezynfekcja rąk przed wejściem i po wejściu na obiekt, zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja 

transponderów i szafek po każdym kliencie, dezynfekcja drabinek oraz murków na niecce basenowej, 

zaślepiony co drugi prysznic, dezynfekcja lin torowych po zamknięciu pływalni) z maksymalnym                             

50 procentowym obłożeniem obiektu.   

18 grudnia pływalnia została ponownie zamknięta w związku z sytuacją pandemiczną.  

W 2020 roku z usług krytej pływalni skorzystało 73 753 osób. Użytkownicy pływalni stanowią 35% zajęcia 

grupowe, w tym szkolne oraz 65% klienci indywidualni. 
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Tabela 33 Wstępy na basen w2020 r. z programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” oraz inne zwolnienia 

Rodzaj biletu 
Ilość osób, którym udzielono 
zwolnienia 

Łączna kwota udzielonych 
zwolnień 

Bilet ulgowy 2 530 15 180 
Bilet normalny 1 154 10 386 
Razem 3 684 25 566 

Inne zwolnienia 
Rodzaj biletu Ilość osób 
Weterani 164 
Senior + 22 

 

Hotel „Turkus” posiada pierwszą kategorię (jedna gwiazdka), nadaną przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Ze względu na swoją specyfikę, hotel czynny jest całodobowo 

i całorocznie. Hotel pełni również rolę zaplecza noclegowego dla organizowanych imprez sportowych 

rozgrywanych na obiektach MOSiR, jak również zgrupowań sportowych. Posiada 27 pokoi, w których jest 

70 miejsc noclegowych. Rezerwacje w hotelu dokonuje się osobiście, telefonicznie lub przez Internet 

(międzynarodowy system booking.com B.V.) Na stronie booking.com opinie mogą dodawać goście, którzy 

zarezerwowali pobyt za pośrednictwem strony i zatrzymali się w naszym obiekcie.  Ocena Hotelu Turkus                  

za rok 2020 to 8,2 (w skali 1-10). 

Na terenie hotelu funkcjonuje Restauracja Turkusowa, która oferuje gościom hotelowym śniadania oraz 

całodzienne wyżywienie.   

W 2020 roku z hotelu skorzystało 2 413 osób (w tym 351 turystów z zagranicy), co dało w sumie 

wykorzystanych 3 664 osobo nocy i jest to 14,80 % maksymalnego rocznego obłożenia hotelu.   

W okresie od 16 marca do 30 czerwca hotel był zamknięty i wyznaczony do kwarantanny dla mieszkańców       

z Gminy Miejskiej Jarosław. Z kwarantanny skorzystało 19 osób. 

Pływalnia sezonowa funkcjonowała w 2020 roku od dnia 1 lipca do  31 sierpnia.  Do dyspozycji 

użytkowników była niecka rekreacyjna o powierzchni lustra wody 350 m2 i głębokości od 0,90 m do 1,40 m, 

brodzik dla dzieci o powierzchni 50 m², teren do leżakowania, boisko rekreacyjne do gier zespołowych                     

o powierzchni 600 m², bar- kawiarnia, pełne zaplecze socjalno-sanitarne. 

W związku z pandemią COVID-19 pływalnia funkcjonowała w ścisłym reżimie sanitarnym, a maksymalna 

liczba uczestników mogąca korzystać jednorazowo z pływalni to 200 osób.  

W tym okresie z jej usług skorzystało 5 869 osób. Pływalnia w okresie letnim cieszyła się dużym 

zainteresowaniem ze strony klientów, ponieważ jest to jedyny taki obiekt w naszym powiecie. Strzeżone 

kąpielisko z profesjonalną obsługą ratowniczą, gastronomią i miejscami do leżakowania sprawia,                            

że wypoczynek w okresie upałów jest bezpieczny i komfortowy.  

W okresie wakacji obiekt staje się najczęściej i najliczniej odwiedzaną atrakcją rekreacyjną miasta.                             
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Z pływalni sezonowej w ramach programu „Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny” w 2020 roku skorzystało 

łącznie 689 osób (bilet ulgowy -500 osób, którym udzielono zwolnienia, bilet normalny – 189 osób, którym 

udzielono zwolnienia) na łączną kwotę udzielonych zwolnień 3 302,00 (bilet ulgowy – 2 000,00, bilet 

normalny – 1 302,00). 

Lodowisko sztuczne jest kolejnym obiektem sezonowym o pow. 600 m2. Obiekt wyposażony jest w trybuny 

oraz posiada pełne zaplecze socjalno-sanitarne, dysponuje wypożyczalnią łyżew oraz profesjonalnym 

urządzeniem do ostrzenia. Posiada również chodziki (pingwinki) do nauki jazdy na łyżwach,                                         

a to niezastąpiona pomoc dla dzieci rozpoczynających przygodę z jazdą na łyżwach. Zapewniają utrzymanie 

równowagi oraz wyrabiają naturalną postawę. Dzięki temu nauka jazdy na łyżwach staje się łatwiejsza                        

i przyjemniejsza, a dzieci mogą stabilnie utrzymać się na lodzie podczas samodzielnej jazdy. 

W związku z pandemią COVID-19 lodowisko działało w ścisłym reżimie sanitarnym, z ograniczeniem                       

do 50 osób na każdym seansie.  Sezon 2020 rozpoczął się 11 grudnia i zakończył się 23 grudnia. Lodowisko 

czynne było od godz. 10.00 do 21.00 z podziałem na seanse. W 2020 roku z usług lodowiska skorzystało                    

2 132 osób. 

Według statystyki wejść na sztuczne lodowisko w 2020 roku z programu „Jarosławska karta Dużej Rodziny” 

skorzystało łącznie 230 osób, którym udzielono zwolnienia (215-bilet ulgowy, 15 – bilet normalny)                         

na łączną kwotę udzielonych zwolnień 735,00 zł (645,00 – bilet ulgowy, 90 – bilet normalny). 

W grudniu 2018 roku rozpoczęła się kompleksowa modernizacja stadionu przy ul. Piekarskiej, obejmująca 

m.in. budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną 

nawierzchnią, budowę infrastruktury lekkoatletycznej bieżni 400 m oraz bieżni 100 m, skoczni do skoku                  

w dal i trójskoku, skoczni do skoku o tyczce, skoczni do skoku wzwyż oraz rzutni do pchnięcia kulą                            

z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

W 2020 roku, od 1 lipca, MOSiR w Jarosławiu otrzymał w trwały zarząd stadion piłkarski przy                              

ul. Bandurskiego 2. Przystąpiono do dokonania przeglądu technicznego obiektu oraz zlecono wykonanie 

obowiązujących przeglądów technicznych, zgodnych z wymogami prawa budowlanego dla obiektów 

użyteczności publicznej.   

Kolejnym etapem działań było określenie koniecznych potrzeb w zakresie bieżącej eksploatacji                                 

tj. zabezpieczenia niezbędnej liczby pracowników do obsługi obiektu, ustalenie i oszacowanie niezbędnych 

potrzeb remontowych, uregulowanie formy i zasad korzystania z obiektu stadionu, opracowanie zasad 

działania i korzystania z obiektu (regulaminów, zasad) związanych również ze zmienną sytuacją 

epidemiologiczną SARS-CoV-2, uregulowanie z właścicielami garaży zasad dzierżawy poprzez zawarcie 

umów, realizacja bieżących prac związanych z należytą konserwacją składowych obiektu  (murawy, szatni, 

pomieszczeń socjalnych, trybun i przygotowania boisk do treningów i rozgrywek), realizacja prac 

remontowo –budowlanych. 
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Ponadto na terenie obiektu stadionu w roku 2020 zrealizowane zostały dwie inwestycje w oparciu o budżet 

obywatelski: zakupiono i zainstalowano stadionową tablicę wyników oraz położono instalację elektryczną 

wokół boiska pod przyszłe oświetlenie płyty głównej. Inwestycja została wykonana w ramach I etapu. 

W drugim półroczu na boiskach stadionu przeprowadzono: 

- 300 zajęć treningowych grup młodzieżowych, 

-  82 zajęcia treningowe drużyny seniorów. 

Ponadto rozegrano: 

- 35 ligowych zawodów sportowych drużyn młodzieżowych, 

- 18 ligowych zawodów sportowych i sparingowych drużyny seniorów. 

Stadion był wykorzystywany także dla celów treningowych dla innych grup z terenu miasta Jarosławia- 

piłkarek ręcznych z Eurobud czy PSONI. Rozegrany został także mecz półfinałowy o Puchar Szefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego. 

W roku sprawozdawczym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, z powodu trwającej pandemii, 

zmuszony był do odwołania 12 cyklicznych imprez sportowo – rekreacyjnych. Imprezy przyjęte do 

kalendarza na 2020 rok zostały zrealizowane w I kwartale.  

 

Tabela 34 Imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym 

Lp. Nazwa i opis imprezy Termin Miejsce 

1 „LOTYCZ CUP” XXV Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Seniorów im. M. Lotycza  

19.01 hala sportowa 

  

2 „Ferie na sportowo” – cykl imprez dla dzieci 
i młodzieży –gry i zabawy na lodowisku 

ferie zimowe hala sportowa, lodowisko 

3 

 

JAROSŁAWSKA GALA SPORTU „Plebiscyt na 
najpopularniejszego sportowca i trenera – 
wychowawcę młodzieży miasta Jarosławia” – 
ogłoszenie wyników 

14.02 Restauracja COLOSEUM 

4 Bieg „Tropem Wilczym” 01.03 teren miasta Jarosławia 

 

Drugą istotną dziedziną wchodzącą w zakres niniejszego podpunktu jest turystyka. Jednostką zajmującą się 

nią  jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, a w szczególności Dział Turystyki i Promocji, w skład 

którego wchodzą Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej oraz Podziemne Przejście Turystyczne. 

Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej realizuje zadania, do których należy m.in. popularyzacja, 

promocja i upowszechnianie kultury, w szczególności twórczości lokalnych twórców oraz obrót dziełami 

sztuki, wydawnictwami oraz pamiątkami. Samo Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej jest miejscem 
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z szeroką ofertą handlową, promocyjną i informacyjną, skierowaną zarówno do mieszkańców, jak i 

odwiedzających Jarosław turystów. 

 

W ramach prowadzonej działalności statutowej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu wydaje publikacje 

o tematyce turystycznej oraz kulturalnej. W 2020 r. przygotowano następujące wydawnictwa: 

• Kalejdoskop Jarosławski (periodyk), 

• Notatnik Jarosławski, 

• ulotki/broszury/foldery: 

 folder „Jarosław-warto zobaczyć”, 

 folder o Podziemnym Przejście Turystycznym w Jarosławiu, 

 ulotka „Jarosław”, 

• kalendarz ścienny „Jarosław 2021”, 

• kalendarz biurowy 2021 Podziemne Przejście Turystyczne, 

• questing 

 Kupiecka Historia Jarosławia 

Centrum w 2020 roku wydało w partnerstwie: 

• folder Podziemne Trasy Turystyczne Polski, 

w ramach wydawnictwa zamawianego: 

• Podkarpacka Historia (czasopismo), 

• Katalog Wystawców IV Targów Wschodnich (magazyn branżowy), 

oraz inne: 

• „Rynek Turystyczny” (styczeń), 

• „Rynek Turystyczny” (luty), 

• Nocowanie.pl (wrzesień), 

• Poland In Undiscovered – program turystyczny/reportaż, 

• Natalia i Kuba Oceniają – kanał na platformie streamingowej Youtube, 

• TopKarpacie – reportaż, 

• „Kultura w sieci – od dzieci dla dzieci” – projekt kierowany do dzieci, podczas którego zrealizowano 

m. in. warsztaty online, podcast, reportaż, słuchowisko. 

 
Należy zwrócić uwagę, że oprócz wymienionych nowości wydawniczych – materiałów opracowanych                               

w 2020 r. – w stałym obrocie znajdują się – niezmiennie aktualne – wydawnictwa zrealizowane w latach 

ubiegłych, w tym:  

• Folder „Jarosław – tu warto być”,  

• Folder „Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu”,    

• „Przewodnik turystyczny Rzeszów Łańcut, Przeworsk, Jarosław”,   
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• „Szlakiem cudów Podkarpacia”,   

• „Jarosławska gra pamięciowa”,  

• „Podkarpacka księga łamigłówek”,  

• „Podkarpacki paszport rodzinny”,    

• „Podkarpackie ulubione”,    

• Mapa turystyczna województwa podkarpackiego,     

• „Innowacyjne Podkarpackie. Samorządność w Polsce”. 

 

Działania na rzecz kulturalno-turystycznego wizerunku Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 r., Centrum 

Kultury i Promocji w Jarosławiu prowadziło poprzez: 

• udział w następujących targach turystycznych: 

 IV Targi Wschodnie – Rzeszów Jasionka (4-5.02.2020) – to jedno z największych wydarzeń                         

o charakterze promocyjnym w naszym regionie. IV Targi Wschodnie z założenia są wielobranżowe                       

i skierowane są do przedstawicieli wszystkich sektorów gospodarki, w tym firm, regionów, 

organizacji, stowarzyszeń, które pragną nawiązać nowe kontakty handlowe lub poszerzyć 

współpracę biznesową z polskimi lub ukraińskimi firmami. Targi są również doskonałą okazją do 

pokazania szerokiemu gronu odbiorców swojej oferty.  

 wirtualne targi „Podkarpackie Virtual Expo 2020” (6-8.10.2020) – targi odbywające się w formule 

online to innowacyjny projekt. Na dedykowanej platformie Virtual Expo wystawcy posiadali swoje 

spersonalizowane wirtualne stoiska wyposażone w aktywne logotypy, które przenosiły odbiorcę do 

wirtualnego stoiska wystawcy.  

• wydawnictwa kulturalno-turystyczne, takie jak: albumy, przewodniki, reprinty, wydawnictwa 

związane z miastami i regionami oraz kartograficzne, 

• projekty z zakresu turystyki aktywnej – w 2020 r., poza stałym wykorzystaniem opracowanych 

wcześniej szlaków tematycznych i aplikacji, dedykowanych na urządzenia mobilne, CKiP 

realizowało szereg nowych działań, mających na celu popularyzowanie i udostępnianie tej formy 

aktywności: 

 Questing „Skarby Podziemi” (styczeń/marzec) – to alternatywny sposób na przybliżenie historii 

Jarosławia. Podczas pełnej rebusów i zagadek wyprawy do podziemi, uczestnicy muszą wykazać                  

się uwagą i zdolnością kojarzenia faktów, związanych z przeszłością miasta. Wizja znalezienia 

tajemniczego skarbu jest przy tym doskonałą motywacją, 

 Labirynt Ciekawostek (styczeń/marzec) – lekcje mające postać warsztatów, dotyczące dwóch 

tematów związanych z historią Jarosławia: 

„Co w kuchni piszczy” – spotkanie będące okazją do poznania dawnej kuchni mieszczańskiej,                      

jej smaków, aromatów oraz panujących zwyczajów, 

„Wy-stroicie w starym stylu” – warsztaty, podczas których uczestnicy mają okazję poznać 
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charakterystykę stroju renesansowego, a następnie wcielić się w rolę stylistów rodem z XVI wieku, 

 Zakochani w Podziemiach (luty), 

 Niedzielne spacerki po Jarosławiu z przewodnikiem (lipiec/sierpień). 

 

W ramach współpracy z organizacjami turystycznymi, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w 2020 

roku współpracowało z: 

• Polską Organizacją Turystyczną: 

 udział w akcji „Czas na Podkarpacie”  

 przedstawiciele centrum uczestniczyli w forum Informacji Turystycznej (11.12.2020) 

 pracownicy wzięli udział w szkoleniu „Instagram w marketingu turystycznym” (18.03), „Jak 

zbudować ofertę turystyczną Podkarpacia w oparciu o największe hity turystyczne regionu? 

Cz. II: turystyka kulinarna, enoturystyka, turystyka kulturowa” (23.03), „Storytelling, jako 

narzędzie w promocji i informacji turystycznej. Skuteczna promocja szlaków pogranicza 

polsko-słowackiego w kontakcie bezpośrednim z turystą” (29-30.09) 

• Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną: 

Realizowana przez Centrum Kultury i Promocji współpraca z Podkarpacką Regionalną Organizacją 

Turystyczną umożliwia, m.in. regularną wymianą materiałów promocyjnych, a także udział                             

w moderowaniu informacji, które zawierane są na portalu turystycznym www.podkarpackie.travel.  

• Euroregionem Karpackim, 

• Stowarzyszeniem Podziemne Trasy Turystyczne Polski, 

• Jarosławskim Stowarzyszeniem Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych w obszarze 

prowadzenia Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej, 

• Miejskim Kołem PTTK w Jarosławiu przy oddziale PTTK Rzeszów w obszarze prowadzenia 

Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej. 

 

W sprawie działań z zakresu prowadzenia wymiany kulturalnej z zagranicą więcej informacji znajduje się 

w podpunkcie 5.6. Współpraca regionalna i międzynarodowa. 

 

Jednym z obszarów związanych z turystyką jest dbałość o zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa 

kulturowego miasta. Realizacja tego zadania w dużej mierze opiera się na prowadzeniu i działaniach 

realizowanych przez Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej oraz Podziemne Przejście Turystyczne                  

w Jarosławiu, które polega m.in. na organizowaniu oraz kompleksowej obsłudze ruchu turystycznego,                      

a także udziale i organizacji szeroko definiowanych wydarzeń. W roku 2020 Centrum Informacji 

Turystyczno-Kulturalnej, mimo sytuacji związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2, odnotowało blisko                    

2,5 tysięcy odwiedzających Podziemne Przejście Turystyczne.  

Na zakończenie opisu działań skupionych na ogólnej promocji turystyki, realizowanych w oparciu 
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o kulturowe i historyczne dziedzictwo Jarosławia, należy szczególną uwagę zwrócić na wydarzenia 

zorganizowane w ramach Podziemnego Przejścia Turystycznego4 w 2020 r. Poza stałym wykorzystaniem 

opracowanych wcześniej szlaków tematycznych i aplikacji dedykowanych na urządzenia mobilne, w 2020 

roku Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu realizowało szereg nowych działań mających na celu 

popularyzowanie i udostępnianie tej formy aktywności.  

 

6.8 Organizacje pozarządowe 

Organizacje pozarządowe, w ramach zakresu swojej działalności, mogą wykonywać szereg zadań 

realizowanych przez gminę na rzecz jej mieszkańców. W tym celu Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza 

otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Ponadto Uchwałą nr 210/XVI/2019 z dnia                            

25 listopada 2019 roku Rada Miasta Jarosławia przyjęła program współpracy Gminy Miejskiej Jarosław                         

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na rok 2020. 

W 2020 roku niżej wymienione organizacje pozarządowe realizowały, zgodnie z zarządzeniami Burmistrza 

Miasta Jarosławia, następujące zadania: 

 

Tabela 35 Działania organizacji pozarządowych 

Organizacja Zadanie Kwota dotacji Zarządzenie burmistrza 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 

Autonomiczne Zrzeszenie 
„COMBAT AIKIDO” 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w zakresie sportów walki 
aikido, ju-jitsu i karate 

30 000,00 zł Zarządzenie nr 93/2020         
z dnia 13 marca 2020 r. 

Towarzystwo Sportowe 
MKS „SAN” Jarosław 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w zakresie piłki siatkowej 
dziewcząt 

71 000,00 zł 

Towarzystwo Sportowe 
MKS „SAN” Jarosław 

Prowadzenie siatkarskiego 
ośrodka szkoleniowego dla 
uczniów 

16 000,00 zł 

Towarzystwo Sportowe 
MKS „SAN” Jarosław 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w zakresie sportów walki 
MMA oraz zajęć 
ogólnorozwojowych 
młodzieży utalentowanej 
sportowo 

6 000,00 zł 

Towarzystwo Sportowe 
MKS „SAN” Jarosław – 
Autonomiczna Sekcja Piłki 
Ręcznej 

Całoroczne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo objętej 
systemem 
współzawodnictwa 
sportowego, w tym 
organizacja 

6 000,00 zł 

                                                 
4 Niektóre z nich zostały już wymienione w innych częściach raportu. 
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współzawodnictwa w grach 
zespołowych                          
oraz w dyscyplinach 
indywidualnych  

Międzyszkolny Klub 
Sportowy „SAN” Jarosław 

Całoroczne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo objętej 
systemem 
współzawodnictwa 
sportowego, w tym 
organizacja 
współzawodnictwa w grach 
zespołowych                       
oraz w dyscyplinach 
indywidualnych  

10 000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Powiatu 
Jarosławskiego 

Całoroczne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo objętej 
systemem 
współzawodnictwa 
sportowego w grach 
zespołowych – piłka nożna 
chłopców rocznik 2008  

5 000,00 zł 

Klub Sportowy 
„Przedmieście” 

Całoroczne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo objętej 
systemem 
współzawodnictwa 
sportowego, w tym 
organizacja 
współzawodnictwa w grach 
zespołowych                         
oraz w dyscyplinach 
indywidualnych  

17 000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 
Football Academy 

Całoroczne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo objętej 
systemem 
współzawodnictwa 
sportowego, w tym 
organizacja 
współzawodnictwa w grach 
zespołowych                           
oraz w dyscyplinach 
indywidualnych „Szkolenie 
w piłce nożnej dzieci                  
i młodzieży” 

137 500,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 
„TRAMP” przy Zespole 
Szkół Technicznych                    
i Ogólnokształcących               
w Jarosławiu 

Całoroczne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo objętej 
systemem 
współzawodnictwa 

35 000,00 zł 
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sportowego, w tym 
organizacja 
współzawodnictwa w grach 
zespołowych                          
oraz w dyscyplinach 
indywidualnych „Celnie 
strzelam” 

Parafialny Klub Sportowy 
„Kolping” 

Całoroczne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo objętej 
systemem 
współzawodnictwa 
sportowego, w tym 
organizacja 
współzawodnictwa w grach 
zespołowych                          
oraz w dyscyplinach 
indywidualnych w zakresie 
tenisa stołowego  

60 000,00 zł 

Klub Sportowy Walki 
„SOKÓŁ” 

Całoroczne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo objętej 
systemem 
współzawodnictwa 
sportowego,                              
w tym organizacja 
współzawodnictwa w grach 
zespołowych                        
oraz w dyscyplinach 
indywidualnych  

10 000,00 zł 

Okręg Przemyskiego 
Polskiego Związku 
Wędkarskiego - Koło 
„Jarosław Miasto”  

Całoroczne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo objętej 
systemem 
współzawodnictwa 
sportowego, w tym 
organizacja 
współzawodnictwa w grach 
zespołowych                       
oraz w dyscyplinach 
indywidualnych  

9 000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 
„TOP 9” 

Całoroczne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo objętej 
systemem 
współzawodnictwa 
sportowego, w tym 
organizacja 
współzawodnictwa w grach 
zespołowych                         
oraz w dyscyplinach 
indywidualnych 

25 000,00 zł 
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Klub Uczelniany AZS 
PWSTE Jarosław 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w zakresie piłki koszykowej 
chłopców 

6 000,00 zł 

Klub Uczelniany AZS 
PWSTE Jarosław 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w zakresie sportów walki - 
boks 

6 000,00 zł 

Klub Uczelniany AZS 
PWSTE Jarosław 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w zakresie pływania 

10 000,00 zł 

Stowarzyszenie Piłka Ręczna 
JKS Jarosław 

Całoroczne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo objętej 
systemem 
współzawodnictwa 
sportowego, w tym 
organizacja 
współzawodnictwa w grach 
zespołowych                       
oraz w dyscyplinach 
indywidualnych 

30 000,00 zł 

EUROBUD GRUPA JKS 
Jarosław Spółka z o.o. 

Całoroczne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo objętej 
systemem 
współzawodnictwa 
sportowego, w tym 
organizacja 
współzawodnictwa w grach 
zespołowych                        
oraz w dyscyplinach 
indywidualnych 

27 000,00 zł 

Miejski Szkolny Związek 
Sportowy 

Organizacja zawodów 
międzyszkolnych w różnych 
dyscyplinach sportu na 
poziomie szkół 
podstawowych 

30 000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 
Football Academy 

Organizacja 
Międzynarodowego Turnieju 
Piłkarskiego dla Dzieci –         
w ramach budżetu 
obywatelskiego 

10 000,00 zł 

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
oraz zwalczania narkomanii 

Stowarzyszenie Rodzina 
Kolpinga w Jarosławiu 

Wspieranie działań 
profilaktyczno-
wychowawczych 
prowadzonych w świetlicach 
środowiskowych                                
i socjoterapeutycznych 
 

25 000,00 zł Zarządzenie nr 80/2020  
z dnia 4 marca 2020 r. 
 
 
 
 
 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci 

30 000,00 zł 

Towarzystwo Kulturalno-
Wychowawcze im. ks. Piotra 
Skargi 

30 000,00 zł 
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Stowarzyszenie „Nowa 
Kultura” 

 20 000,00 zł  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarosławskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Regionalnego 

Organizowanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży jako 
forma profilaktyki 
alkoholowej 

oferta odrzucona 

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Matki Bożej Bolesnej 
oo. dominikanów 

15 000,00 zł 

Towarzystwo Sportowe 
Międzyszkolny Klub 
Sportowy „SAN” 

oferta odrzucona 

Parafialny Klub Sportowy 
Kolping 

oferta odrzucona 

Akcja Katolicka parafia      
pw. Chrystusa Króla 

5 000,00 zł 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy „SAN” Jarosław 

4 000,00 zł 

Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej JKS Jarosław 

oferta odrzucona 

Stowarzyszenie Miłośników 
Sztuki Walki „IWARASHII” 

5 000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Powiatu 
Jarosławskiego 

16 000,00 zł 

Zgromadzenie Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP Dom Zakonny                     
w Jarosławiu 

10 000,00 zł 

Autonomiczne Zrzeszenie 
COMBAT AIKIDO 

12 000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 
„TRAMP” 

13 000,00 zł 

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski 

7 000,00 zł 

Stowarzyszenie Miłośników 
Sztuki Walki „IWARASHII” 

Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci                         
i młodzieży w ramach 
promowania zdrowego stylu 
życia bez nałogów 

5 000,00 zł 

Parafia pw. Chrystusa Króla 
w Jarosławiu 

10 000,00 zł 

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Matki Bożej Bolesnej 
oo. dominikanów 

10 000,00 zł 

Chorągiew Podkarpacka 
Związku Harcerstwa 
Polskiego Komenda Hufca            
w Jarosławiu 

15 000,00 zł 

Parafia rzymskokatolicka  10 000,00 zł 
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pw. Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski 

Stowarzyszenie Kulturalno-
Wychowawcze im. ks. Piotra 
Skargi w Jarosławiu 

10 000,00 zł 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci 

10 000,00 zł 

 

Stowarzyszenie Akademia 
Trzeciego Wieku 

Kształtowanie pozytywnych 
postaw społecznych                     
i promowanie zdrowego 
stylu życia poprzez 
organizowanie kampanii 
edukacyjnych i imprez 
trzeźwościowych w zakresie 
profilaktyki alkoholowej 

20 000,00 zł 

Jarosławskie Stowarzyszenie 
Oświaty i Promocji Zdrowia 

5 000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Podkarpacki 
Oddział Wojewódzki 

5 000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Podkarpacki 
Oddział Wojewódzki 

10 000,00 zł 

Diabetycy Powiatu 
Jarosławskiego 

5 000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„TOBIE” 

4 725,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób                                       
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło                     
w Jarosławiu 

15 000,00 zł 

Ośrodek Kultury i Formacji 
Chrześcijańskiej                       
im. Służebnicy Bożej Anny 
Jenke 

6 000,00 zł 

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski 

4 000,00 zł 

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Podkarpacki w Jarosławiu 

Wspieranie działań na rzecz 
integracji osób 
niepełnosprawnych                    
ze społecznością lokalną 
poprzez organizowanie 
warsztatów twórczych                    
i terapeutycznych jako 
formy profilaktyki 
uzależnień 

5 000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„TOBIE” 

5 000,00 zł 

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia  

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu popularyzacji literatury polskiej, w 
tym wspieranie wydawnictw literackich promujących miasto, znane 

postacie, wydarzenia 

Zarządzenie nr 92/2020 
z dnia 13 marca 2020 r. 
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Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo Kresów” 

Jarosławska Księga 
Kresowian – cz. V 

8 000,00 zł 

Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo Kresów” 

Jarosławianie w Brytyjskich 
Królewskich Siłach 
Powietrznych. 
Upamiętnienie bohaterskich 
lotników w 80. rocznicę 
bitwy o Anglię 

10 000,00 zł 

Stowarzyszenie Kulturalno-
Wychowawcze im. ks. Piotra 
Skargi w Jarosławiu 

„W cieniu kolegiaty” -
dwumiesięcznik parafii               
pw. Bożego Ciała dotyczący 
wydarzeń w parafii                        
i dzielnicy nr 1 

5 000,00 zł 

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski 

Wydanie tygodnika                      
o charakterze informacyjno-
kulturalnym dla 
mieszkańców dzielnicy nr 2 

10 000,00 zł 

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Bożego Ciała 

Proboszczowie jarosławskiej 
kolegiaty – książka 
przybliżająca sylwetki 
proboszczów kolegiaty               
oraz ich wkład w historię 
parafii i miasta 

10 000,00 zł 
 

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu kultury i promocji twórczości 
artystycznej, w tym festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, 

koncertów, jubileuszów 

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Bożego Ciała 

Niedziela z muzyką                     
w kolegiacie jarosławskiej. 
Festiwal muzyki organowej     
i kameralnej 

10 000,00 zł 

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Bożego Ciała 

III wieczór chóralno-
organowy w kolegiacie 
jarosławskiej – koncert 
muzyki chóralno – 
organowej oraz wystawa               
o historii organów i muzyki 
w kolegiacie jarosławskiej 

7 500,00 zł 

Stowarzyszenie 
Reprezentacyjny Chór 
Mieszany „Jarosław” 

Obchody jubileuszu                    
20. rocznicy utworzenia 
Chóru Mieszanego 
„Jarosław” 

5 000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w 
Jarosławiu 

XVII Przegląd Twórczości 
dziecięcej „Bajkowy Świat” 

20 000,00 zł 

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Podkarpacki 

Niwelowanie barier 
mentalnych w dostępie do 
kultury poprzez organizację 

6 000,00 zł 
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wyjazdów do teatru, 
filharmonii i opery oraz 
miejsc atrakcyjnych                  
dla osób niewidzących                  
i słabowidzących  

Stowarzyszenie „EM-ART” Kultura dla seniora 15 000,00 zł 

Fundacja Regionalny Klaster 
Ekonomii Społecznej i 
Innowacji „Centrum 
Rozwoju” 

Wielki Piknik Rodzinny           
nad Sanem 

22 708,00 zł 

Stowarzyszenie Muzyka 
Dawna w Jarosławiu 

XXVIII Festiwal Muzyki 
Dawnej „Pieśń Naszych 
Korzeni” 

oferta odrzucona 

Stowarzyszenie Rodzina 
Kolpinga w Jarosławiu 

Aktywni seniorzy                            
w dzielnicy nr 3 

10 000,00 zł 

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla 

Realizacja przedsięwzięć                 
w zakresie kultury na terenie 
miasta (w szczególności dla 
mieszkańców dzielnicy nr 3) 
oraz promocja twórczości 
artystycznej poprzez 
organizowanie festiwali, 
konkursów, przeglądów, 
plenerów, wystaw, 
konferencji, występów                      
i koncertów oraz wydawanie 
czasopism 

90 000,00 zł 

Ośrodek Kultury i Formacji 
Chrześcijańskiej im. 
Służebnicy Bożej Anny 
Jenke 

Podkarpacki Festiwal 
Organowy – Jarosław 2020 

5 000,00 zł 

Fundacja Dróg Kulturowych IV piknik promujący drogi 
kulturowe 

10 000,00 zł 

Polski Związek 
Działkowców 
Stowarzyszenie Ogrodowe w 
Warszawie. Rodzinny Ogród 
Działkowy „Słoneczne”             
w Jarosławiu 

Zasiać Kulturę – Zielona 
Szkoła dla Działkowca 

5 000,00 zł 

Zgromadzenie Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP Dom Zakonny                  
w Jarosławiu 

Edukacja kulturalna                     
i artystyczna dzieci                       
i młodzieży w Szkole 
Podstawowej Sióstr 
Niepokalanek w Jarosławiu 
w 2020 roku 

24 000,00 zł 

Stowarzyszenie Rodzina 
Kolpinga 

Telewizja internetowa – 
nowe możliwości 
promowania kultury i sztuki 

5 000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz RePeTONI – V Regionalny 5 292,00 zł 
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Osób Niepełnosprawnych 
„TOBIE” 

Przegląd Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie 

Propagowanie działań z zakresu kultury muzycznej w mieście 

Stowarzyszenie Muzyczne 
Laudate Dominum 
Jarosławska Orkiestra Dęta 
im. Antoniego 
Kulikowskiego 

Propagowanie działań                   
z zakresu kultury muzycznej 
w mieście 

30 000,00 zł 

Stowarzyszenie 
Reprezentacyjny Chór 
Mieszany „Jarosław” 

Oprawa muzyczno-wokalna 
okolicznościowych 
uroczystości miejskich                   
w Jarosławiu na rzecz 
społeczności lokalnej 

30 000,00 zł 

Organizacja akcji i działań aktywizujących środowisko lokalne,             
w tym młodzież do prowadzenia zdrowego stylu życia 

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Podkarpacki 

Warsztaty kulinarne – 
wdrożenie dobrych praktyk 
w żywieniu dla osób 
niewidomych                                    
i słabowidzących 

4 000,00 zł 

Jarosławskie Stowarzyszenie 
Oświaty i Promocji Zdrowia 

Od ruchu i czystych rąk do 
zdrowia 

5 000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków – Podkarpacki 
Oddział Wojewódzki                       
w Rzeszowie 

Zmiana nawyków 
żywieniowych wśród 
młodzieży szkolnej – sekrety 
zdrowego odżywiania 

4 000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków – Podkarpacki 
Oddział Wojewódzki w 
Rzeszowie 

Organizacja Światowego 
Dnia Walki z Cukrzycą 

3 500,00 zł 

Stowarzyszenie Diabetycy 
Powiatu Jarosławskiego 

Dzień Diabetyka 3 000,00 zł 

Regionalny Związek 
Pszczelarzy w Jarosławiu 

Pszczelarstwo bez tajemnic 
– edukacja dzieci                    
i młodzieży 

2 000,00 zł 

Jarosławska Grupa Biegowa 
„SOKÓŁ” 

Galicya Trial oferta odrzucona 

Stowarzyszenie Jarosławskie 
Włóczykije  

Szkolenie nordic walking 
wraz z organizacją 
jarosławskiego etapu 
zawodów sportowych 
„Podkarpacki Puchar Nordic 
Walking 2020” 

5 000,00 zł 

Budżet obywatelski 

Stowarzyszenie Od-Nowa „Zaadoptuj Bratka” – 
rodzinne warsztaty 
ogrodniczo-stolarskie 

10 000,00 zł 
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(miejskie tereny zielone) – 
zadanie w ramach budżetu 
obywatelskiego 

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Bożego Ciała 

Forum Wychowawcze 
„Wspólna Troska” – zadanie 
w ramach budżetu 
obywatelskiego 

9 997,00 zł Zarządzenie nr 237/2020 
z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

 
Środki przekazane na realizację zamówienia w myśl przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do Ośrodka 
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2020 r. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób                             
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                      
w Jarosławiu 

209 564,00 
zł 

Zarządzenie nr 
10/2020 z dnia 10 
stycznia 2020 r. 

 

Dofinansowania do działalności klubów sportowych zgodnie z uchwałą nr 124/XV/2011 Rady Miasta 
Jarosławia z dnia 04.07.2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie 
Miejskiej Jarosław w 2020 roku 

Klub Uczelniany AZS 
PWSTE 
 

Dofinansowanie działalności 
klubów sportowych 
uczestniczących                                 
w rozgrywkach ligowych                  
i turniejach w zakresie piłki 
koszykowej 

100 000,00 zł Zarządzenie nr 82/2020 
z dnia 4 marca 2020 r. 

Towarzystwo Sportowe 
Międzyszkolny Klub 
Sportowy „SAN” 
 

Dofinansowanie klubów 
sportowych uczestniczących 
w rozgrywkach ligowych                    
i turniejach w zakresie 
halowej piłki siatkowej 

225 000,00 zł 
-klub rozwiązał 

umowę 
wykorzystując 

kwotę 150 000,00  
zł 

Towarzystwo Sportowe 
Międzyszkolny Klub 
Sportowy „SAN” 
 

Dofinansowanie klubów 
sportowych uczestniczących 
w rozgrywkach ligowych              
i turniejach w zakresie 
plażowej piłki siatkowej 

5 000,00 zł 

Autonomiczna Sekcja Piłki 
Ręcznej Towarzystwa 
Sportowego Międzyszkolny 
Klub Sportowy „SAN” 
 

Dofinansowanie organizacji 
lub udziału                                    
w zgrupowaniach 
sportowych 
przygotowujących do 
rozgrywek ligowych, 
organizacja i udział                   
w zawodach lub 
rozgrywkach sportowych 

90 000,00 zł 

Klub Sportowy Walki 
„SOKÓŁ” 
 

Dofinansowanie działalności 
klubów sportowych 
uczestniczących                                       
w rozgrywkach ligowych              
i turniejach w zakresie 

11 000,00 zł 
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sportów walki - kickboxing 

Parafialny Klub Sportowy 
„Kolping”  
 
 

Dofinansowanie działalności 
klubów sportowych 
uczestniczących                                 
w rozgrywkach ligowych                 
i turniejach w zakresie tenisa 
stołowego 

225 000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 
„TRAMP” 
 

Dofinansowanie organizacji 
lub udziału w 
zgrupowaniach sportowych 
przygotowujących do 
rozgrywek ligowych, 
organizacja i udział                      
w zawodach lub 
rozgrywkach sportowych – 
łucznictwo 

25 000,00 zł 

Klub Sportowy 
„Przedmieście” 
 

Dofinansowanie organizacji 
lub udziału w 
zgrupowaniach sportowych 
przygotowujących do 
rozgrywek ligowych, 
organizacja i udział                       
w zawodach lub 
rozgrywkach sportowych 

30 000,00 zł 

Klub Sportowy JKS 
Jarosław 
 
 

Dofinansowanie organizacji 
lub udziału w 
zgrupowaniach sportowych 
przygotowujących do 
rozgrywek ligowych, 
organizacja i udział                      
w zawodach lub 
rozgrywkach sportowych 

144 000,00 zł 

EUROBUD GRUPA JKS 
Jarosław Sp. z o.o. 
 

Dofinansowanie organizacji 
lub udziału                                      
w zgrupowaniach 
sportowych 
przygotowujących do 
rozgrywek ligowych, 
organizacja i udział                         
w zawodach lub 
rozgrywkach sportowych 

150 000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Powiatu 
Jarosławskiego 
 

Dofinansowanie działalności 
klubów sportowych 
uczestniczących                       
w rozgrywkach ligowych                     
i turniejach w zakresie 
FUTSALU 

10 000,00 zł 

Jarosławska Grupa Biegowa 
„SOKÓŁ” 
 

Organizacja Biegu 
Terenowego Galicja Trail 

5 000,00 zł 
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Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej JKS Jarosław 

Dofinansowanie organizacji 
lub udziału w 
zgrupowaniach sportowych 
przygotowujących do 
rozgrywek ligowych, 
organizacja i udział                      
w zawodach lub 
rozgrywkach sportowych 

20 000,00 zł Zarządzenie nr 298/2020 
z dnia 21 września 2020 
r.  

Klub Sportowy „ŁĄCZY nas 
SPORT” 

Dofinansowanie organizacji 
lub udziału w 
zgrupowaniach sportowych 
przygotowujących do 
rozgrywek ligowych, 
organizacja i udział w 
zawodach lub rozgrywkach 
sportowych 

35 000,00 zł 

Jarosławskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Regionalnego 

Dofinansowanie organizacji 
lub udziału w 
zgrupowaniach sportowych 
przygotowujących do 
rozgrywek ligowych, 
organizacja i udział                          
w zawodach lub 
rozgrywkach sportowych 

20 000,00 zł 

 
 

6.9 Realizacja polityki senioralnej 

Analiza danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu wskazuje, że najliczniejszą grupą 

klientów są w ostatnich latach seniorzy. Dlatego też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu we 

współpracy z Urzędem Miasta Jarosławia, rozszerzył ofertę działań na rzecz najstarszych mieszkańców.  

 

Podstawowym założeniem systemu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych jest umożliwienie jak 

najpełniejszego i najdłuższego funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 

rodzinnym, sąsiedzkim, w miejscu zamieszkania. Jedną z głównych form pomocy jest zapewnienie usług 

opiekuńczych, czyli wsparcie osoby, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona (samotność, niemożność zapewnienia właściwej opieki przez rodzinę). 

Usługi te obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą 

przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.  

W 2020 roku w Gminie Miejskiej Jarosław usługi opiekuńcze realizowały 2 podmioty wyłonione w wyniku 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, a były to Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy 

w Jarosławiu i Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy                          

w Jarosławiu. Z tej formy pomocy skorzystały 142 osoby. Dodatkowo osoby starsze zostały objęte 

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, czyli dostosowanymi do szczególnych potrzeb wynikających z 

rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
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zawodowym. 

W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych, skorzystało z nich 24 osoby. Wydatki poniesione                     

na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2020 roku wyniosły 

1 561 470,00 zł. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest mocno zaangażowany w działania w zakresie polityki 

senioralnej, które służą nie tylko budowaniu miasta przyjaznego seniorom, ale też aktywności                                   

w zaawansowanym wieku. Powyższe działania realizowane są poprzez utworzenie 4 placówek: Dziennego 

Domu „Senior +” zlokalizowanego przy ul. Dolnoleżajskiej 16, Klubu „Senior+” zlokalizowanego przy                      

ul. 3 -go Maja 48, Dziennego Domu Senior+ przy placu Mickiewicza oraz Klubu „Senior+”                                     

na os. Jagiellonów. Powyższe placówki są ośrodkami wsparcia dla mieszkańców Jarosławia, nieaktywnych 

zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia. Funkcjonują po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku,                    

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Dzienny Dom „SENIOR+” w Jarosławiu przy ul. Dolnoleżajskiej 16 obejmuje opieką 20 uczestników. 

Działalność placówki polega na zapewnieniu wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty 

na rzecz społecznej aktywizacji, w szczególności oferty prozdrowotnej. Oferta domu obejmuje                                   

w szczególności usługi: socjalne, edukacyjne, kulturalne, związane z aktywnością ruchową i kinezyterapią, 

sportowo - rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz zajęcia socjalno-terapeutyczne dostosowane do 

potrzeb seniorów. 

W raportowanym roku w ramach działalności domu odbyły się: 

• Warsztat socjalny, w ramach którego zapewniono posiłki dla 20 uczestników, tj. gorący posiłek                   

oraz drugie śniadania, kawę, herbatę, a także odpoczynek. 

• Warsztat edukacyjny, w ramach którego uczestnicy korzystali z biblioteczki, RTV, komputera                   

oraz podstawowych programów: poczty elektronicznej, przeglądarek i wyszukiwarek 

internetowych, komunikatorów, portali społecznościowych. Prowadzone były także warsztaty 

edukacyjno-profilaktyczne z różnych dziedzin m. in.: zdrowia (zajęcia z pielęgniarką), żywienia 

(zajęcia z dietetykiem), kultury i sztuki oraz zajęcia z zakresu bezpieczeństwa dla seniorów - cykl 

„Bezpieczny Senior”. 

• Warsztat kulturalno-oświatowy oraz terapii zajęciowej; w ramach warsztatu organizowane były 

wycieczki objazdowe i wyjazdy rekreacyjne, wyjazdy do filharmonii i teatru, wyjścia do kina, 

muzeum, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, twórcami ludowymi, autorami książek i publikacji. 

Prowadzono również zajęcia teatralno-muzyczne, organizowano spotkania integracyjne                                

i okolicznościowe oraz imprezy okazjonalne związane z tradycją, historią. 

• W ramach terapii zajęciowej prowadzone były zajęcia w zakresie prania, prasowania, prac 

porządkowych, pielęgnacji roślin i terenu przy obiekcie, jak również zajęcia warsztatowe, w tym: 

plastyczne, artystyczne, malarskie, rękodzieła, manualne, muzyczne i multimedialne. 

• Zajęcia aktywizujące społecznie (wolontariat międzypokoleniowy) realizowane były poprzez 
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współudział w życiu szkół z terenu Gminy Miejskiej Jarosław, wydarzeń organizowanych przez 

ośrodki kultury, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. 

• Warsztat aktywności ruchowej i kinezyterapii; w ramach warsztatu prowadzone były zajęcia                            

z fizjoterapeutą i instruktorem tańca oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne (spacer nordic - walking, 

wycieczki plenerowe, zajęcia na basenie z instruktorem aqua fitness). 

Powyższe warsztaty realizowane były przez zajęcia z fizjoterapeutą, pielęgniarką, dietetykiem                                 

oraz psychologiem. 

Całkowity koszt zadania w 2020 roku wyniósł 264 776,01 zł, z czego: 

- dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez wojewodę podkarpackiego z przeznaczeniem                            

na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”, w wysokości 57 774,12 zł, 

- środki własne gminy w wysokości 207 001,89 zł. 

 

Klub „Senior+” przy ul. 3 Maja 48 w Jarosławiu funkcjonuje od 01.01.2019 roku i liczy 15 uczestników. 

Bieżąca działalność Klubu „Senior+” polega na zwiększeniu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 

seniorów. Spotykając się w klubie, uczestnicy mają możliwość korzystania z oferty na rzecz społecznej 

aktywizacji, zwłaszcza oferty prozdrowotnej. Oferta Klubu „Senior+” w Jarosławiu obejmuje                                    

w szczególności usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, terapię 

zajęciową, usługi związane z aktywnością ruchową oraz zajęcia socjalno-terapeutyczne dostosowane                       

do potrzeb seniorów. 

Powyższe usługi realizowane były poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów i zajęć, w szczególności: 

• usługi socjalne, w ramach których zapewniono 15 uczestnikom wyżywienie, tj. gorący posiłek, 

kawę, herbatę, a także odpoczynek, 

• usługi edukacyjne, w ramach których uczestnicy korzystali z biblioteczki, RTV, komputera                           

oraz podstawowych programów TIK: poczty elektronicznej, przeglądarek i wyszukiwarek 

internetowych, komunikatorów, portali społecznościowych. Prowadzone były także zajęcia 

edukacyjno- profilaktyczne z różnych dziedzin, m. in. zdrowia (zajęcia z pielęgniarką), żywienia 

(zajęcia z dietetykiem), kultury i sztuki oraz zajęcia z zakresu bezpieczeństwa dla seniorów - cykl 

„Bezpieczny Senior”, 

• usługi kulturalno-oświatowe oraz terapii zajęciowej; w ramach usług organizowane były wycieczki 

objazdowe i wyjazdy rekreacyjne, wyjazdy do filharmonii i teatru, wyjścia do kina, muzeum, 

spotkania z ludźmi kultury i sztuki np. artystami, twórcami ludowymi, autorami książek i publikacji. 

Prowadzono również zajęcia teatralno-muzyczne, organizowano spotkania integracyjne                       

i okolicznościowe oraz imprezy okazjonalne związane z tradycją i historią, 

• w ramach terapii zajęciowej prowadzone były zajęcia w zakresie prac porządkowych, pielęgnacji 

roślin, jak również zajęcia w zakresie działań warsztatowych, w tym: plastyczne, artystyczne, 

rękodzieła, manualne, muzyczne i multimedialne, 
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• zajęcia aktywizujące społecznie (wolontariat międzypokoleniowy) realizowane były poprzez 

współudział w życiu szkół z terenu Gminy Miejskiej Jarosław, wydarzeń organizowanych przez 

ośrodki kultury, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, 

• usługi aktywności ruchowej - w ramach których prowadzone były zajęcia z fizjoterapeutą oraz 

zajęcia sportowo - rekreacyjne (spacer nordic - walking, wycieczki plenerowe). 

 

Powyższe warsztaty realizowane były przez zajęcia z fizjoterapeutą, pielęgniarką, dietetykiem, 

psychologiem.  

Całkowity koszt zadania w 2020 r. wyniósł 138 175,71 zł, z czego: 

- dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez wojewodę podkarpackiego z przeznaczaniem                                    

na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Klubu Senior+ w wysokości 29 003,08 zł, 

- środki własne gminy w wysokości 109 172,63 zł. 

W 2020 r. zrealizowano dwa projekty infrastrukturalne współfinansowane ze środków Programu 

Wieloletniego Senior 2015-2020 + edycja 2020.05 tj. utworzenie Dziennego Domu Senior+,                                      

pl. Mickiewicza 18 (dla 20 osób) i utworzenie Klubu Senior +, os. Jagiellonów 1 (dla 15 osób), w ramach 

których dostosowano lokale i zakupiono wyposażenie w celu realizacji nowych placówek wsparcia seniorów 

w mieście. Rozpoczęły działalność od 01.01.2021 roku. 

W ramach polityki senioralnej miasta planowane jest utworzenie kolejnych placówek, które umożliwiłyby 

jarosławskim seniorom społeczną aktywizację, realizację swoich pasji, rozwijanie zainteresowań,                                     

i które będą miejscem ich spotkań i aktywności. 

Istotne jest to, aby spora grupa osób starszych nie została pozostawiona sama sobie, nie wycofywała się                      

z żadnych przestrzeni życia: kulturalnej, społecznej czy intelektualnej, nie czuła się wyobcowana                              

czy bezużyteczna. Konieczna jest aktywizacja seniorów, ich rozwój, budowanie poczucia, iż są dzięki 

swojemu doświadczeniu i wiedzy niezwykle ważni w społeczeństwie. Jednocześnie biorąc pod uwagę częste 

poczucie osamotnienia, ważne jest by tworzyć miejsca, które niejako zastąpią osobom starszym dom                            

i rodzinę, stając się przestrzeniami pełnymi ciepła, życzliwości i empatii. 

Fakt, iż osoby starsze pozytywnie odbierają miejsca dla nich stworzone i dla nich prowadzące swoją 

działalność jest ogromnym źródłem satysfakcji i radości dla osób, które w tych miejscach pracują i wspólnie 

z seniorami te miejsca tworzą. Ogromne zainteresowanie i chętne uczestnictwo w tego typu projektach 

dowodzi, że niezbędne jest powstawanie kolejnych placówek prowadzących działalność na rzecz seniorów - 

miejsc, w których znajdą oni swoją przestrzeń i niejednokrotnie drugi dom. 

Niewątpliwie czas epidemii był trudnym czasem dla seniorów, także tych jarosławskich. Ograniczenia 

wynikające z reżimu sanitarnego spowodowały, że dotychczasowe zajęcia zaplanowane dla uczestników 

Dziennego Domu i Klubu "Senior+" odbywały się w okrojonej formie. Jednakże, seniorzy nadal korzystali                   

z różnych form aktywności poza placówką, przy jednoczesnym zachowaniu filarowych zasad tego domu, 

klubu: bezpieczeństwo, integracja i aktywność.  
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W 2020 roku był też czas zamknięcia placówek decyzją wojewody podkarpackiego, ale priorytetem było 

utrzymanie codziennego kontaktu z seniorami poprzez wielogodzinne rozmowy telefoniczne, ale także 

wsparcie seniorów w postaci przekazywanych paczek z podstawowymi artykułami spożywczymi, gazetami, 

krzyżówkami, materiałami do terapii zajęciowej, rehabilitacji - ćwiczeń oraz środków ochrony (maseczek                  

i rękawiczek jednorazowych). 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu realizuje program pn. „Jarosławska Karta Seniora dla 

mieszkańców miasta”. Celem programu jest szeroko pojęta aktywizacja społeczna mieszkańców miasta 

Jarosławia powyżej 60 roku życia poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji. 

W 2020 r. wydano 1 296 Jarosławskich Kart Seniora. Program stanowi ważny element polityki społecznej, 

realizowanej przez Gminę Miejską Jarosław, obejmujący system ulg, zniżek, dopłat lub świadczeń 

oferowanych przez podmioty, które zgłosiły swój udział w realizacji programu. Obecnie w programie jest 

12 partnerów oferujących ulgi i uprawnienia, w tym jednostki związane z Gminą Miejską Jarosław: 

• Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki:  

 zniżka na seanse kinowe, 

• Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu - bilet wstępu w cenie 6 zł do Podziemnego Przejścia 

Turystycznego w Jarosławiu, 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu - bilet ulgowy na krytą pływalnię, pływalnię 

sezonową oraz lodowisko, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

 

Niewątpliwie, pomocny we wzmocnieniu Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku w realizację usług 

opiekuńczych, był Programu "OPIEKA 75+" Edycja 2020. Program "Opieka 75+" skierowany jest do 

samorządów gminnych do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze beneficjentom w wieku 75 lat i więcej. Program przeznaczony jest dla osób, którym w 2019 roku 

usługi nie były świadczone. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są 

osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.  

W 2020 roku w ramach programu wsparciem objęte były 2 osoby, którym zrealizowano 400 godzin usług 

opiekuńczych. Wartość finansowa programu wyniosła 18 400,00 zł, z czego 9 200,00 zł to dotacja z budżetu 

wojewody. W 2021 roku MOPS przystąpił do kolejnej edycji programu i realizuje działania programowe od 

1 stycznia według wskazanych w programie wytycznych. 

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-

CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, 

przygotowało w 2020 roku program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. 

„Wspieraj Seniora”, którego realizatorem był MOPS w Jarosławiu. 
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Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy       

w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia miała polegać                    

w szczególności na dostarczaniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących 

artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. 

Program adresowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku                                     

z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach również osoby poniżej 70 roku życia. 

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługiwała osobie, która korzysta z usług 

opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach programu została uruchomiona 

specjalna infolinia dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogły 

poprosić o pomoc w realizacji zakupów.  

Uczestnikiem programu stała się też Gmina Miejska Jarosław, której środki z rezerwy budżetowej na 

sfinansowanie przedsięwzięcia zostały przyznane i przekazane po uprzednim podziale na województwa, 

według liczby osób powyżej 70 roku życia z poszczególnego regionu. Gmina mogła otrzymać dotację 

celową na realizację działań przewidzianych programem, z udziałem środków własnych gminy nie mniej niż 

20% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Zadanie było realizowane przez MOPS w Jarosławiu 

poprzez współpracę z wolontariuszami: harcerzami oraz studentami z PWSTE w Jarosławiu. 

W 2020 roku programem objęto 7 seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Wartość 

finansowa programu wyniosła 5 011,27 zł, z tego 4 009,01 zł to dotacja z budżetu wojewody. W 2021 r. 

MOPS przystąpił do kolejnej edycji programu i realizuje działania programowe od 1 stycznia według 

wskazanych w programie wytycznych. 

 

Dodatkowo działaniami w ramach realizowania polityki senioralnej są wszelkiego rodzaju akcje adresowane 

do osób starszych, a prowadzone przez organizacje pozarządowe w części obowiązków powierzonych przez 

Gminę Miejską Jarosław.  

Liczba i charakter zorganizowanych zajęć zostały wymienione w podpunkcie 6.8. Organizacje pozarządowe. 

 

7  Bezpieczeństwo i porządek 

Utrzymaniem  bezpieczeństwa i porządku w Gminie Miejskiej Jarosław zajmuje się Straż Miejska. Głównym 

celem jej działania jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, ochrona obiektów 

komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, a także czuwanie nad bezpieczeństwem w ruchu 

drogowym (w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, o wiele mniejszym niż w przypadku 

policji). 

 

W 2020 r. straż miejska podjęła następujące działania: 

• w sprawie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 163 środki oddziaływania 
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wychowawczego,  

• w sprawie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 13 środków oddziaływania 

wychowawczego, nałożono 5 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę 400,00 zł, 

• w sprawie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym – 461 środków 

oddziaływania wychowawczego, nałożono 7 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę  1 

450,00 zł oraz złożono 8 wniosków do sądu, 

• w sprawie wykroczeń przeciwko zdrowiu – 6 środków odziaływania wychowawczego, 

• w sprawie wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej – 1 środek oddziaływania wychowawczego,  

• w sprawie wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 25 środków oddziaływania 

wychowawczego, 

• w sprawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 24 środki 

oddziaływania wychowawczego, nałożono 9 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę 900,00 zł 

oraz złożono 1 wniosek do sądu, 

• w sprawie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

złożono 1 wniosek do sądu, 

• w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 10 środków oddziaływania 

wychowawczego, nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 50,00 zł, 

• w sprawie ustawy o odpadach – 16 środków oddziaływania wychowawczego, nałożono 4 grzywny    w 

drodze mandatu karnego na kwotę 300,00 zł. 

Podsumowując, w 2020 r., zastosowano 721 środków oddziaływania wychowawczego, nałożono                              

26 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 3 100,00 zł oraz skierowano 10 wniosków do sądu. 

 

W kwestii pozostałych wyników działań w raportowanym roku:  

• konwojowano 637 dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby 

gminy, 

• przyjęto zgłoszenia od mieszkańców dotyczące: 

 zakłócenia porządku publicznego i spokoju w liczbie 91, 

 spożywania alkoholu w miejscach publicznych w liczbie 249, 

 zagrożeń w ruchu drogowym w liczbie 310, 

 ochrony środowiska i gospodarki odpadami w liczbie 195, 

 zagrożeń życia i zdrowia w liczbie 101, 

 awarii technicznych w liczbie 91, 

 zwierząt w liczbie 341, 

 inne zgłoszenia w liczbie 371. 

Zostały podjęte działania związane z segregacją śmieci na terenie miasta. Zostało skontrolowanych                          

881 posesji. Podjęto również działania kontrolne pieców CO (642 kontrole).  
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Straż Miejska w Jarosławiu jest wyposażona w urządzenie do rozruchu samochodów.  W 2020 roku pomogła                  

14 osobom uruchomić pojazdy.  

W raportowanym roku strażnicy miejscy odbyli, w ramach współpracy z policją, 137 wspólnych patroli 

mieszanych. 

W 2020 roku Straż Miejska w Jarosławiu brała również czynny udział w walce przeciw rozpowszechnianiu 

się pandemii COVID-19 podejmując następujące działania: 

 6 007 kontroli osób przebywających na kwarantannie, izolacji w patrolu mieszanym wspólnie                       

z funkcjonariuszem policji, 

 2 297 kontrole sklepów, punktów galerii handlowych oraz miejsc publicznych związanych                              

z przestrzeganiem obostrzeń COVID-19, 

 1 762 czynności związane z rozwożeniem ulotek, maseczek ochronnych, żywności osobom 

przebywającym na kwarantannie, transportem kombinezonów ochronnych, publikowaniem 

komunikatów informacyjnych odnośnie pandemii COVID-19, 

 243 dyżury przy wejściu do siedziby Urzędu Miasta Jarosławia oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jarosławiu. 

Powyższe działania przyczyniły się do zwiększenia mobilizacji i bezpieczeństwa, w zakresie przestrzegania 

wprowadzonych obostrzeń. 

Współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu, w miesiącach zimowych, strażnicy 

miejscy sprawdzali miejsca, w których potencjalnie mogli przebywać bezdomni. Na podstawie listy 

przygotowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu, sprawdzali również w miejscu 

zamieszkania osoby niewydolne społecznie, starsze, mieszkające samotnie, którym w czasie największych 

mrozów mogło grozić zamarznięcie.  

 

W celu realizowania swoich zadań straż miejska w 2020 r. miała do dyspozycji: 

• 15 sztuk kajdanek zakładanych na ręce, 

• 15 pałek służbowych, 

• 11 sztuk przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, 

• 70 środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach 

publicznych, 

• 1 samochód. 

 

Struktura zatrudnienia w raportowanym roku wyglądała następująco: 

• 10 strażników miejskich, w tym: komendant, 2 starszych inspektorów, 4 inspektorów, 

1 specjalista, 1 młodszy specjalista i 1 młodszy strażnik, 

• pracownicy cywilni w straży miejskiej: 

 2 stanowiska urzędnicze (styczeń-grudzień 2020), 
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 1 stanowisko pomocnicze i obsługi (styczeń-grudzień 2020). 

 

Podsumowując pracę Straży Miejskiej w Jarosławiu, należy podać dane dotyczące liczby spraw zgłoszonych 

w 2020 r. W okresie tym uzyskano ogółem 1 912 informacji z obserwacji miejsc publicznych za pomocą 

kamer monitoringu miejskiego oraz od mieszkańców, zgłoszonych na numer straży miejskiej i telefon 

alarmowy 986, z czego: 

• z informacji uzyskanych od mieszkańców dzwoniących na numery straży miejskiej oraz telefon 

alarmowy 986 przekazano 1 179 informacji: 

 487 do Straży Miejskiej w Jarosławiu, 

 130 do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, 

 82 do Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz na całodobowy numer Zakładu 

Oczyszczania Miasta, 

 149 do jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia lub innych instytucji, 

 3 do Pogotowia Ratunkowego, 

 4 do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, 

 324 innych sposobów załatwienia interwencji, 

• z monitoringu miejskiego zostało przekazanych 733 interwencji uzyskanych z obserwacji kamer 

przez pracowników straży miejskiej: 

 274 do Straży Miejskiej w Jarosławiu, 

 150 do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, 

 17 do Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz na całodobowy numer Zakładu 

Oczyszczania Miasta, 

 274 do jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia lub innych instytucji, 

 1 do Pogotowia Ratunkowego, 

 17 innych sposobów załatwienia interwencji. 

 

Ponadto, przekazano nagrania z monitoringu, dotyczące 77 wniosków z Komendy Powiatowej Policji 

w Jarosławiu o udostępnienie materiałów z monitoringu wizyjnego miasta Jarosławia.  

W 2020 r. realizowany był projekt „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Jarosławiu” dofinansowany                  

ze środków "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej                       

im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, w ramach którego powstały dwa aktywne przejścia dla 

pieszych w Jarosławiu: 

• na ul. 3-go Maja obok kościoła pw. Chrystusa Króla, 

• na ul. 3-go Maja obok kościoła pw. NMP Królowej Polski, 
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oraz zrealizowano działania edukacyjno – profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży jarosławskich szkół                   

i przedszkoli, dotyczące m.in. zagrożeń w ruchu drogowym i zasad udzielania pierwszej pomocy. Celem 

zajęć było kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. W trakcie zajęć 

emitowany był, przygotowany w ramach projektu, film edukacyjny „Razem bezpieczniej”. Dla dzieci                         

i uczniów młodszych klas przeprowadzono również konkurs plastyczny, starsi uczniowie wzięli udział                     

w quizie.  
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8 Ochrona środowiska 

8.1 Gospodarka odpadami 

Stosownie do zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Miejska Jarosław 

przeprowadziła postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

z nieruchomości położonych na terenie miasta Jarosławia. W wyniku tego postępowania wyłoniony został 

wykonawca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. W dniu                 

9 stycznia 2020 r. podpisano umowę na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 roku oraz w dniu                  

25 sierpnia 2020 r. za okres od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

Wynagrodzenie dla wykonawcy świadczącego usługę wynosi 950,00 zł brutto za 1 Mg, które wynika                          

z postępowania przetargowego. 

Zakres przedmiotu umowy obejmował odbieranie i zagospodarowanie: 

• odpadów komunalnych zmieszanych, 

• selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 

• odpadów zielonych, 

• odpadów wielkogabarytowych, zbieranych zgodnie z harmonogramem. 

W ramach umowy był prowadzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).  

Ponadto wykonawca w ramach wynagrodzenia był zobowiązany do nieodpłatnego wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki. 

Wysokość stawek opłat w 2020 r. wynosiła: 

• do 28 lutego: 

15 zł miesięcznie/osobę przy selektywnym gromadzeniu odpadów, 

25 zł miesięcznie/osobę przy nieselektywnym gromadzeniu odpadów. 

• od 1 marca: 

26 zł miesięcznie/osobę przy selektywnym gromadzeniu odpadów, 

52 zł miesięcznie/osobę przy nieselektywnym gromadzeniu odpadów. 

 

W przypadku gospodarstw domowych obejmujących rodziny wielodzietne, przysługuje zwolnienie 

w wysokości 50% miesięcznych opłat. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 

odpady, wysokość opłaty była ustalana w zależności od liczby i pojemności zadeklarowanych pojemników. 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, stosowano 

zryczałtowaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość stawek została przyjęta                         

na poziomie, który pozwala na pokrycie wydatków Gminy Miejskiej Jarosław na funkcjonowanie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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W ramach podpisanej umowy odbiór odpadów z terenu nieruchomości zamieszkanych odbywał się: 

• zmieszane odpady komunalne (zabudowa jednorodzinna) – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

• zmieszane odpady komunalne (zabudowa wielorodzinna) – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, 

• odpady z selektywnej zbiórki: papier, szkło (zabudowa jednorodzinna) – nie rzadziej niż 1 raz na 

miesiąc, 

• odpady z selektywnej zbiórki: tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

(zabudowa jednorodzinna) – w okresie od 1 maja do 30 września nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc, 

a w pozostałym okresie co najmniej 1 raz na miesiąc, 

• odpady z selektywnej zbiórki: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe (zabudowa wielorodzinna) – co najmniej 1 raz w tygodniu. 

 

Z terenu nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, odbiór odpadów 

dokonuje się z następującą częstotliwością: 

• zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

• odpady z selektywnej zbiórki (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe) – nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. 

 

Na terenie Gminy Miejskiej Jarosław brak jest możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina 

również nie prowadzi na swoim terenie sortowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. Odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Jarosław 

przekazywane były do sortowni odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej                        

w miejscowości Młyny 111A, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL”. 

Łącznie, w roku 2020, do powyższej instalacji przekazano 10 243,87 Mg niesegregowanych zmieszanych 

odpadów komunalnych.  

Masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku 

wyniosła 13 229,563 Mg. 

 

W 2020 roku struktura odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław uległa 

znacznej poprawie. Niesegregowane zmieszane odpady komunalne stanowiły 77,43 % masy wszystkich 

odebranych i zebranych odpadów na terenie gminy. Wskaźnik ten, co roku systematycznie spada. Dla 

porównania w roku 2019 wskaźnik wyniósł 79,01 %, a w 2016 aż 89,47%. Liczba mieszkańców ujętych                   

w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oscylowała w wysokości 27 290 osób,                       

z których 100% prowadziło selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W roku poprzedzającym, ich udział 

procentowy, przedstawiał się na podobnym poziomie – 94,05%.  

 

W 2020 r. odpady zielone, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
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Gminy Miejskiej Jarosław, odbierane były nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości 

z terenu ich nieruchomości (po zgłoszeniu telefonicznym), a także w ramach obsługi PSZOK.  

Masa odebranych i zebranych odpadów zielonych w PSZOK wyniosła 170,94 Mg. 

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku w 2020 r.: 

• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła – w Gminie Miejskiej Jarosław wymagany poziom został osiągnięty 

i wyniósł 51,5 %, 

• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w Gminie Miejskiej Jarosław wymagany 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych został osiągnięty i wyniósł 100%, 

• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych                       

do składowania – łączna masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych 

i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy w roku rozliczeniowym, 

przekazanych do składowania wynosiła 0 Mg, co przełożyło się na osiągnięcie wymaganego 

poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania. 

 

W 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Jarosławiu” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

W ramach projektu planowane jest wykonanie niezbędnych robót budowlanych, w tym budowa budynku 

socjalno-biurowego z częścią gospodarczo-garażową, budowa wiaty do magazynowania odpadów, 

wykonanie instalacji zewnętrznych, zagospodarowanie terenu, realizacja ścieżki edukacyjnej oraz dostawa 

niezbędnego wyposażenia. W ramach kosztów przewidziano również zatrudnienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej. 

 

W 2020 r. Gmina Miejska Jarosław osiągnęła dochód z tytułu pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 12 201 157,31 zł, a także dochód z tytułu wpływów z odsetek                                                

od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych w wysokości 42 527,65 zł.  

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły 

łącznie 12 605 720,91 zł i były niższe od dochodów o 404 563,60 zł. W kwocie tej ujęte są koszty związane 

z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych poniesione przez Gminę Miejską Jarosław. Osiągnięte w 2020 r. przez Gminę 

Miejską Jarosław wyniki oznaczają, że w analizowanym okresie powstał niedobór dochodów z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad kosztami funkcjonowania gminnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 404 563,60 zł. Wymieniony niedobór wynika z udzielenia 
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ulgi dla rodzin wielodzietnych (udzielona ulga to kwota 514 230,50 zł), który zostanie pokryty z budżetu 

miasta.  

 

8.2 Akcje ekologiczne 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek prowadzenia działań 

informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,                           

w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zadania te mają istotne 

znaczenie dla funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej. Działania edukacyjne mają bardzo istotną 

rolę w kształtowaniu właściwych postaw społeczeństwa do problematyki związanej z gospodarką odpadami, 

a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Wypełniając powyższy obowiązek, od 2016 roku, realizowane były 

kolejne edycje programu edukacji ekologicznej dla mieszkańców miasta oraz dzieci w wieku 

przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym, pn. „Czysty Jarosław”. Program przybliżał mieszkańcom,                         

a szczególnie w zrozumiały sposób dzieciom, wiedzę o zasadach prawidłowego postępowania z odpadami,                   

z naciskiem na selektywne zbieranie odpadów. Ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii,                          

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, program „Czysty Jarosław” nie był realizowany 

w dotychczasowej formie i bezpośredniego kontaktu. Z innych działań informacyjno-edukacyjnych należy 

wymienić udostępnione na kolejne 2 lata na stronach internetowych Urzędu Miasta Jarosławia                                   

oraz placówek oświatowych internetowej gry internetowej pt. „Segreguj odpady”, a także opracowanie 

projektu graficznego i zlecenie usługi druku ulotek dla mieszkańców, dotyczących zasad prawidłowego 

segregowania odpadów komunalnych w Jarosławiu z uwzględnieniem nowej frakcji BIO. Na realizację 

przeprowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych Gmina Miejska Jarosław zaangażowała w 2020 roku 

środki finansowe w wysokości 3 628,50 zł. 

Wiele cennych inicjatyw proekologicznych w raportowanym roku musiało zostać zawieszonych ze względu 

na sytuację związaną z korona wirusem, np. akcja „Polska w kwiatach” realizowana  w trakcie Dni 

Jarosławia, konkurs na „Najpiękniejszy ogród, balkon/taras, trawnik" czy „Dni Ogrodów  i Święto Kwiatów” 

- kiermasz ogrodniczy dla mieszkańców z okazją do zakupu kwiatów, sadzonek, obejrzenia profesjonalnego 

sprzętu, zapoznania się z nowościami i innowacjami w ogrodnictwie. Nie odbyła się również kolejna, IV 

edycja konkursu „Kwitnąca Dzielnica”, której celem było promowanie ekologicznych zachowań: sadzenie 

otrzymanych roślin na wybranych terenach miejskich i ich pielęgnacja. Niemniej jednak, w miarę 

pojawiających się możliwości związanych ze zmniejszającymi się ograniczeniami i obostrzeniami, 

podejmowane były działania zachęcające do rozwijania postaw ekologicznych wśród najmłodszych. Taka 

okazja pojawiła się 18 września 2020 roku, podczas otwarcia placu zabaw przy ul. Legionów, jednego z 

najciekawszych obiektów przeznaczonych dla najmłodszych mieszkańców miasta do zabawy na świeżym 

powietrzu z wielofunkcyjną strefą aktywności fizycznej – zabawkową dla dzieci, strefą integracyjną z 

huśtawką dla osób niepełnosprawnych oraz siłownią zewnętrzną. Zabawa najmłodszych, podczas otwarcia 

kolejnej w mieście przestrzeni dla nich, została uzupełniona właśnie działaniami proekologicznymi 
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przejawiającymi się posadzeniem drzew w ramach akcji #sadziMY las. Najmłodsi usłyszeli pogadankę na 

temat troski o środowisko, jak również pomagali przy ich sadzeniu sadzonek przekazanych przez 

Nadleśnictwo Jarosław 

Treści dotyczące środowiska w formie pogadanki wraz z przygotowaną prezentacją na temat zwierząt 

leśnych czy odróżniania grzybów jadalnych od trujących, również przy wsparciu Nadleśnictwa Jarosław, 

przekazane zostały najmłodszym mieszkańcom miasta we wrześniu 2020 r. podczas pikniku rowerowego w 

Parku Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino zorganizowanym przez Jarosławskie Stowarzyszenie 

Oświaty i Promocji Zdrowia przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Jarosław. 

W maju raportowanego roku, Gmina Miejska Jarosław z inicjatywy burmistrza, rozpoczęła tworzenie bazy 

lokalizacji dla nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta. Mieszkańcy mają możliwość wskazania 

konkretnych miejsc, które mogą zyskać nowe, „zielone" oblicze w ramach akcji „Nowe drzewa dla 

Jarosławia”, koordynowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i 

Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia. 

Warto wspomnieć, że w 2020 roku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław, zostały przeprowadzone jesienne 

nasadzenia drzew, zgodnie z obowiązującą umową z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym                            

Sp. z o.o. Ogółem posadzono 24 drzewa (Kasztanowiec czerwony – 7 szt., Żywotnik zachodni – 5 szt., Buk 

pospolity – 3 szt.,  Lipa drobnolistna – 9 szt.) w al. płk. W. Szczepańskiego, Parku Miejskim im. Bohaterów 

Monte Cassino, przy parkingu klasztoru benedyktynek (dz. nr 2134 obręb 4) oraz cmentarzu komunalnym 

przy ul. Cmentarnej.  

W ramach akcji „Sadzenie drzew miododajnych”, organizowanej przez marszałka województwa 

podkarpackiego, na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej podczas jesiennych nasadzeń, 

zasadzono 30 sztuk drzew liściastych – lip drobnolistnych. Sadzonki drzew nieodpłatnie zostały przekazane 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Z kolei, w ramach realizacji zadania wykonania 

parkingu przy ul. Bandurskiego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posadziło                     

9 kasztanowców czerwonych. Na działce nr 5-2363 przy ul. Piekarskiej (stadion szkolny) w ramach zadania 

„Budowy stadionu szkolnego przy ul. Piekarskiej” posadzono 37 dębów kolumnowych. 

Łącznie w raportowanym roku posadzono 100 drzew. 

Tego typu akcje, spotkania, pogadanki nie tylko zachęcają mieszkańców do włączenia się we wspólną troskę     

o otaczającą ich przestrzeń, ale przy okazji motywują do podejmowania inicjatyw, związanych z szeroko 

rozumianą ochroną środowiska oraz wdrażania ekologicznych zachowań  w życiu codziennym. 

W 2020 r. zrealizowano także projekt pn. „Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – 

realizacja planów niskoemisyjnych” (kotły kondensacyjne gazowe i kotły na biomasę). W wyniku 

przeprowadzonej weryfikacji oraz naboru uzupełniającego w ramach projektu wymieniono 320 kotłów,                        

w tym na terenie Gminy Miejskiej Jarosław 223 kotły (189 na kotły gazowe i 34 na kotły na biomasę).  
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Informacja na temat działań mających na celu szeroko rozumianą poprawę stanu środowiska naturalnego 

znajdują się również w podpunkcie 6.1. Strategia miasta i inne dokumenty planistyczne. 

Ważnym elementem kampanii proekologicznych w Jarosławiu były akcje podejmowane zarówno 

w przedszkolach, jak i szkołach, których listy znajdują się odpowiednio w podpunktach: 6.4 Opieka nad 

małym dzieckiem oraz 6.5. Edukacja.  
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9 Partycypacja społeczna 

9.1 Jarosławski Budżet Obywatelski 

Budżet Obywatelski mocno zakorzenił się w jarosławskim życiu publicznym. I choć z tej formy partycypacji 

mieszkańcy korzystają już od 7 lat, to wciąż się rozwija, a przy okazji poprawia dotychczasowe rekordy. 

Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w 2014 r. pokazała, że jarosławianie chcą aktywnie zmieniać swoje 

miasto. Kolejne edycje, a zwłaszcza te mające miejsce począwszy od 2017 r., czyli od wprowadzenia szeregu 

ulepszeń do procedury zgłaszania i wyboru projektów, przyniosły kolejne sukcesy zarówno co do liczby 

projektów, jak i osób głosujących na nie. 

VI edycja Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego (JBO) zakończyła się 18 października 2019 roku 

wyłonieniem projektów do realizacji w 2020 roku, a zasady jej przeprowadzenia zostały określone                            

w podjętej przez Radę Miasta Jarosławia uchwale nr 68/VI/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie budżetu 

obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław.  

Ta edycja JBO była realizowana według przyjętego rocznego harmonogramu, stanowiącego załącznik do 

uchwały. W pierwszym etapie - podczas zgłaszania projektów, do 24 maja ub. r. wpłynęło łącznie                           

85 propozycji zadań. W kat. A - 18 projektów, w kat. B - 27 projektów, w kat. C - 43 projekty. Do 24 sierpnia 

komisja powołana przez burmistrza miasta dokonała ich oceny. 77 projektów otrzymało ocenę pozytywną,                   

8 – negatywną. W przypadku zastrzeżeń do oceny, do 3 września autor mógł zwrócić się o ponowną 

weryfikację. 11 września została opublikowana ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania.           

Od tego momentu ruszyło głosowanie, które trwało do 6 października włącznie. Wyniki głosowania 

oficjalnie zostały podane 18 października. Do Urzędy Miasta Jarosławia wpłynęło 13 022 karty                                  

(12 552 ważnych), na których można było oddać maksymalnie trzy głosy. Mieszkańcy oddali 35 448 głosów 

(33 186 ważnych) i w ten sposób zdecydowali o realizacji w 2020 roku 29 zadań: w kat. A - 3 projektów,                         

w kat. B - 10 projektów, w kat. C - 16 projektów. 

 

Tabela 36 Jarosławski Budżet Obywatelski – projekty wybrane do realizacji w 2020 r. 

Lp. Tytuł projektu Koszt Liczba 

ważnych 
głosów 

Kategoria A 
projekty duże od 40 001 zł do 150 000 zł środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 

550 00 zł 

1. Oświetlenie płyty boiska na stadionie JKS 1909 Jarosław 150 000 zł 1 718 

2. „Jarosław łączy szkoły” - nowoczesne pracownie językowo-
komputerowe drogą do cyfryzacji szkoły 

150 000 zł 1 663 

3. Z Robotem do Szkoły II 150 000 zł 1 428 

Kategoria B 
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projekty duże od 40 001 zł do 150 000 zł środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 
550 000 zł 

1. Zielona strefa 40 000 zł 1 706 

2. Zakup i montaż stadionowej tablicy wyników 40 000 zł 1 697  

3. Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon 
w Jarosławiu 

40 000 zł 1 558 

4. „Aktywny Maluszek”  40 000 zł 1 376  

5. Plac zabaw dla każdego 40 000 zł 1 232 

6. Nowoczesne przestrzenie w edukacji przedszkolnej 40 000 zł 630 

7. Wóz handlowy 40 000 zł 581 

8. Mini zakątek sensoryczny 40 000 zł 492 

9. Bezpieczne przedszkolaki i estetyczne osiedle 40 000 zł 363 

10. Zakup mebli na wyposażenie sal dydaktycznych dla dzieci 25 000 zł 323 

Kategoria C 
projekty duże od 40 001 zł do 150 000 zł środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 

550 000 zł 

1. Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego dla Dzieci 10 000 zł 1 689 

2. Gramy w piłkę i kibicujemy fair play 10 000 zł 907 

3. „Łączymy pokolenia” 10 000 zł 852 

4. Święto Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu poświęcone patronce 
Czesławie Puzon „Baśce” 

10 000 zł 836 

5. Integracyjny piknik międzypokoleniowy przy SP nr 10 10 000 zł 686 

6. Organizacja pikniku rodzinnego przy SP nr 7 10 000 zł 599 

7 RoboNauci w Szkole Podstawowej nr 5 10 000 zł 405 

8 RoboNauci w Szkole Podstawowej nr 4 10 000 zł 371 

9 „Kreatywne przedszkolaki” 10 000 zł 331 

10 Integracja sensoryczna, mała motoryka 10 000 zł 316 

11 RoboNauci w Szkole Podstawowej nr 1 10 000 zł 312 

12 Forum wychowawcze „Wspólna troska” 10 000 zł 310 

13 RoboNauci w Szkole Podstawowej nr 11 10 000 zł 310 

14 Zaadoptuj „Bratka” 10 000 zł 299 

15 Przedszkolak z kodowaniem w przyszłość 10 000 zł 294 

16 „Korytarz Edukacyjny” 10 000 zł 277 
 

W 2020 roku została także przeprowadzona procedura VII edycji Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego, 

której zasady określono w podjętej przez Radę Miasta Jarosławia uchwale nr 263/XX/2020 z dnia 24 lutego 

2020 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław. W porównaniu do poprzednich lat,                   

w dokumencie wprowadzono zmiany uwzględniające wyniki ewaluacji przez mieszkańców wcześniejszych 
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edycji, a także analizy dokonanej przez zespół realizacyjny ze strony urzędu miasta. Główna zmiana 

wynikała z uwzględnienia uwag jarosławian (wyrażonych w ankietach oraz podczas spotkań w dzielnicach 

miasta) i polegała na wprowadzeniu dwóch dodatkowych kategorii projektów tylko dla szkół, przedszkoli, 

żłobków i instytucji kultury, a tym samym zwiększeniu ogólnej liczby kategorii z trzech do pięciu. Chodziło 

o zrównoważenie szans projektów dotyczących potrzeb lokalnych społeczności oraz projektów dotyczących 

podmiotów instytucjonalnych, które miały zdecydowaną przewagę, jeśli chodzi o możliwości zdobywania 

poparcia. Taki stan rzeczy wielu mieszkańców, wypowiadających się w ankiecie ewaluacyjnej, uznało                     

za zniechęcający do angażowania się w budżet obywatelski i dlatego uważało za konieczne dokonanie 

korekty. Równocześnie, dla uproszczenia, pięć wyróżnionych kategorii projektów zostało podzielonych na 

dwa bloki — projekty inwestycyjne (kategorie A, B, C i D) oraz nieinwestycyjne (kategoria E). Każdy 

mieszkaniec mógł głosować na jeden projekt inwestycyjny i jeden nieinwestycyjny. W konsekwencji 

wprowadzenia nowego podziału na kategorie i głosowania na dwa bloki projektów niezbędne były zmiany w 

formularzu zgłoszenia projektu i w karcie do głosowania. Ponadto doprecyzowane zostały sformułowania 

dotyczące warunków ważności karty do głosowania oraz ważności oddanych głosów i zaktualizowana 

klauzula RODO. Kwota na realizację zadań pozostała bez zmian - 1 milion złotych. Od 2014 roku wysokość 

środków rosła (od 600 tys. zł do 1 mln zł).  

  

2014 – 600 000 zł / do realizacji w 2015 r. wybrane 3 projekty 

2015 – 600 000 zł / do realizacji w 2016 r. wybrane 3 projekty 

2016 – 600 000 zł / do realizacji w 2017 r. wybranych 6 projektów 

2017 – 750 000 zł / do realizacji w 2018 r. wybranych 19 projektów 

2018 – 1 000 000 zł / do realizacji w 2019 r. wybranych 29 projektów 

2019 – 1 000 000 zł / do realizacji w 2020 r. wybranych 29 projektów 

2020 – 1 000 000 zł / do realizacji w 2021 r. wybranych 29 projektów 

 

VII edycja JBO była realizowana według przyjętego rocznego harmonogramu, stanowiącego załącznik do 

uchwały. W pierwszym etapie - podczas zgłaszania projektów do 24 maja ub. r. wpłynęło łącznie 54 

propozycje zadań. W kat. A - 5 projektów, w kat. B - 5 projektów, w kat. C - 8 projektów, w kat. D – 8 

projektów, w kat. E – 28 projektów. Do 24 sierpnia komisja powołana przez burmistrza miasta dokonała ich 

oceny. 50 projektów otrzymało ocenę pozytywna, 4 – negatywną. W przypadku zastrzeżeń do oceny, do 3 

września autor mógł zwrócić się o ponowną weryfikację. 11 września została opublikowana ostateczna lista 

projektów dopuszczonych do głosowania. Od tego momentu ruszyło głosowanie, które trwało do 6 

października włącznie. Wyniki głosowania w VII edycji JBO oficjalnie zostały podane 22 października. Do 

Urzędy Miasta Jarosławia wpłynęło 10 573 karty (10 290 ważnych), na których można było oddać 

maksymalnie dwa głosy. Mieszkańcy oddali 18 757 głosów (17 211 ważnych) i w ten sposób zdecydowali o 

realizacji w 2021 roku 29 zadań: w kat. A - 3 projektów, w kat. B - 3 projektów, w kat. C - 3 projektów, w 
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kat. D - 3 projektów i w kat. E - 17 projektów. 

 

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, ograniczenia w możliwości promowania projektów przez ich 

autorów oraz w zbieraniu głosów, jarosławianie udowodnili, że budżet obywatelski nadal jest bardzo 

popularnym narzędziem wykorzystywanym do wprowadzania zmian w naszym mieście.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące JBO znajdują się na stronie internetowej www.miastojaroslaw.pl, w 

zakładce „Dla Mieszkańców” > „Jarosławski Budżet Obywatelski”, zaś materiały z poprzednich edycji 

dostępne są na stronie internetowej archiwalnej, nieaktualizowanej, pod linkiem 

http://www.jaroslaw.pl/budzet-obywatelski-miasta-jaroslawia   

 

9.2 Projekt „JarosLove – z miłości do ludzi” 

W 2020 r. w ramach prac nad dokumentacją aplikacyjną projektu „JarosLove – z miłości do ludzi”, 

zakwalifikowanego do II etapu naboru do Programu Rozwój Lokalny finansowanego                                       

z Funduszy norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na lata 2014 – 2021, Gmina 

Miejska Jarosław zaplanowała i przeprowadziła szereg działań z zakresu partycypacji społecznej                              

ze wszystkimi grupami społecznymi na każdym etapie opracowywania wniosku (również przy 

przygotowywaniu koncepcji do I etapu naboru), zgodnie z głównym motto projektu - „Człowiek jest 

najważniejszy”. 

Z uwagi na stan epidemii Covid-19, formy konsultacji różniły się od stosowanych dotychczas. Zespół 

przygotowujący „Kompletną Propozycję Projektu”, pomimo wprowadzonych obostrzeń i ograniczeń, 

planował wydarzenia partycypacyjne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Na uwagę zasługują 

nowatorskie działania związane z marzeniami mieszkańców, które można streścić w tytule 

przeprowadzonego konkursu plastycznego wśród najmłodszych tj. „Jarosław moich marzeń”. W ten sposób 

zachęcano mieszkańców do podzielenia się swoimi marzeniami na temat przyszłości swojego miasta. 

Zorganizowano 9 wydarzeń w formie tzw. „Tablicy Marzeń”, na których każdy przechodzień mógł 

odpowiedzieć na pytania: „Za co kochasz Jarosław? Jaki jest Jarosław Twoich marzeń? Na co byś wydał                  

40 mln złotych na rzecz rozwoju miasta?”. Wydarzenia te przybrały dodatkowo formę sondy ulicznej, 

podczas której członkowie specjalnego zespołu zachęcali mieszkańców do rozmowy i dzielenia się swoimi 

pomysłami, w tym również w zakresie rozwoju instytucjonalnego gminy. Ponadto wykorzystano 

endogeniczne potencjały miasta, zachęcając uczniów klasy dziennikarskiej jarosławskiego liceum, którzy 

chętnie zaangażowali się w projekt także przeprowadzając sondę uliczną. Dodatkowo, na okres około 

miesiąca, Tablice Marzeń zostały ustawione w czterech, uczęszczanych miejscach miasta. Otwartość, 

serdeczność mieszkańców oraz chęć podzielenia się swoimi opiniami przeszła oczekiwania zespołu, co było 

impulsem do podzielenia się tą dobrą praktyką z innymi miastami biorącymi udział w Programie Rozwój 

Lokalny poprzez zapoczątkowanie wyzwania #MiastoMarzeń na portalu Facebook, któremu przyświecała 
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idea: „Różne miasta – takie same marzenia!”. Przez okres opracowywania projektu działał także punkt 

informacyjny „JarosLove-z miłości do ludzi”, w którym każdy mieszkaniec mógł zgłosić swoje pomysły                            

i opinie. 

Kolejną ciekawą inicjatywą, zorganizowaną w plenerze, ze względu na konieczność zachowania dystansu 

społecznego, były debata oraz warsztaty w Parku Miejskim im. Czesławy Puzon ps. „Baśka”. Spotkali się 

tam przedstawiciele Rady Miasta Jarosławia, Jarosławskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, 

Rady Programowej ds. Sportu, przedsiębiorców i NGO, aby pracować nad wizją rozwoju miasta. 

 

Działaniami wyróżniającymi były również te, skierowane do najmłodszych mieszkańców. Dzieci z miejskich 

przedszkoli przez cały rok brały udział w projekcie pt. „Jarosław – to miasto me, tu słońce budzi mnie”, 

realizowanym z wykorzystaniem form pracy charakterystycznych dla małych dziennikarzy, małych 

reporterów i małych fotografów. Poszczególne elementy były pomocne w nauce odpowiedzialności, 

punktualności, poznania historii miasta oraz zgodnej pracy w zespole. Zwieńczeniem działań były dwa 

wydarzenia zorganizowane w jednym z miejskich przedszkoli tj. nagranie spotu, na którym dzieci 

wypowiadały swoje marzenia i pomysły na rozwój miasta.  Drugim z nich była Mini Rada Miasta 

Przedszkolaków, czyli demokratyczny wybór, w formie posiedzenia rady miasta, zaproponowanych działań 

do zrealizowania w projekcie, a trzecim konkurs plastyczny pt. Jarosław moich Marzeń”. 

Zaangażowano osoby z każdej grupy wiekowej oraz przedstawicieli niemal wszystkich środowisk i grup 

społecznych funkcjonujących w mieście. 
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10 Promocja miasta i komunikacja społeczna 

10.1 Informacje ogólne 

Promocja miasta jest systemem aktywnych działań, zawierających elementy własnej inicjatywy w stosunku 

do wybranej grupy adresatów, w celu wywołania zainteresowania u turystów, inwestorów i innych 

uczestników promocji. Budowanie pozytywnego wizerunku to nie tylko reklamy, ale przede wszystkim 

prowadzenie takich działań, które zbliżają ludzi - u mieszkańców zwiększają poziom zadowolenia z życia, 

budują lojalność i kreowanie lokalnych ambasadorów, u turystów m.in. pozostawiają dobre wspomnienia, 

chęć powrotu do miasta, polecenie odwiedzin znajomym. Ważna jest zatem promocja zarówno wewnątrz                

jak i na zewnątrz. Narzędzi służących temu jest bardzo wiele.   

W 2020 roku promocją miasta zajmowały się Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz Jarosławski 

Ośrodek Kultury i Sztuki przy wsparciu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia, w tym 

głównie Kancelarii Burmistrza Miasta. 

Nie byłyby możliwe działania promocyjne bez komunikacji społecznej, która traktowana jest jako centralny 

element kultury. Miejski samorząd aktywnie komunikuje się z mieszkańcami. Informuje                                         

m.in. o realizowanych inwestycjach czy bieżących wydarzeniach miejskich, zaprasza do udziału                              

w organizowanych uroczystościach, akcjach, konsultacjach społecznych, cyklicznych spotkaniach                           

w dzielnicach i wielu innych przedsięwzięciach. 

Komunikacja z mieszkańcami odbywa się za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej miasta oraz 

jednostek organizacyjnych. Źródłem informacji są również: 

• profile w mediach społecznościowych,  

• informacje w mediach (prasa, telewizja internetowa), 

• wydawnictwa,  

• inne materiały poligraficznej. 

 

10.2 Dzień Patrona Miasta 

Zgodnie z § 6 pkt 8 statutu Gminy Miejskiej Jarosław święto Patrona Miasta Jarosławia ustanowione zostało 

na dzień 12 czerwca każdego roku, a zgodnie z § 6 pkt 6 statutu oraz uchwałą nr 446/XLIII/05 Rady Miasta 

Jarosławia z dnia 11 czerwca 2005 roku w sprawie ustanowienia Błogosławionego Ojca Michała 

Czartoryskiego OP Patronem Miasta Jarosławia, osobą stanowiącą duchową opiekę nad miastem                              

jest o. Michał Czartoryski OP – książę, żołnierz, wychowawca, społecznik, dominikanin, jeden                          

ze 108 męczenników II wojny światowej. 

W 2020 roku obchody Dnia Patrona Miasta odbyły się 12 czerwca - dokładnie w dniu wspomnienia                           

o. Michała, w 15 rocznicę ustanowienia go patronem. Forma świętowania musiała ulec zmianie z bardzo 

uroczystej do skromniejszej, ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne. W programie 
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wydarzenia, na które od kilku lat wspólnie zapraszają Burmistrza Miasta Jarosławia, Przewodniczący Rady 

Miasta Jarosławia oraz klasztor oo. dominikanów, znalazły się: msza święta w intencji mieszkańców, 

koncelebrowana pod przewodnictwem o. Jacka Skupienia - przeora klasztoru oo. dominikanów oraz złożenie 

kwiatów pod tablicą patrona, odsłoniętą na elewacji klasztoru w grudniu 2019 roku.  

 

Wydarzenia towarzyszące stanowiły: 

 

• e-wystawa na facebooku Urzędu Miasta Jarosławia pn. „Michał Czartoryski, błogosławiony 

dominikanin” - ekspozycja wg scenariusza o. Dariusza Kantypowicza, ze zbiorów Klasztoru OO. 

Dominikanów w Warszawie, 

• opracowanie kalendarium obchodów Dnia Patrona Miasta Jarosławia dla przypomnienia w jaki 

sposób świętowano na przestrzeni lat od 2005 roku, 

• Publikacja na facebooku UMJ m.in.:  

 fragmentu pierwszego koncertu z okazji obchodów Dnia Patrona Miasta w 2005 r.,  

 pozdrowień dla mieszkańców Jarosławia przesłanych przez: Barbarę Czartoryską – bratanicę                        

o. Michała Czartoryskiego i prezes Rodzinnego Związku Czartoryskich herbu Pogoń Litewska; 

Mateusza Dzieduszyckiego – przewodniczącego Rady Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbu 

Sas; Adama Kosewskiego – dyrektora Misji CSM (zespołu, który w pierwotnych planach miał 

wystąpić w Jarosławiu w 2020 roku), 

 filmu o rodzinie Czartoryskich zrealizowanego przez Romana Burego. W filmie wykorzystano                    

m. in. materiały filmowe WFDiF, TVP3 Rzeszów, fragmenty programów telewizyjnych, zdjęcia                 

ze zbiorów rodzinnych Czartoryskich, prywatnych, archiwum oo. dominikanów z Jarosławia                   

oraz Krakowa, czy Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, 

 filmu pt. „Błogosławiony o. Michał Czartoryski. Rodzinne wspomnienia". Materiał został 

udostępniony przez Mateusza Dzieduszyckiego - Przewodniczącego Rady Związku Rodowego 

Dzieduszyckich Herbu Sas,  

 zaproszenia do obejrzenia filmu w ramach realizowanego na Podkarpaciu cyklu „Patroni Miast”. 

Pierwszy materiał powstał o patronie Jarosławia, a premierowy odcinek został wyemitowany                        

7 czerwca 2020 r.    

 „Od 15 lat nasz patron” - 8 czerwca w gablocie Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy                 

ul. Grunwaldzkiej pojawiły się plansze przypominające postać o. Michała Czartoryskiego OP, 

zdjęcia realizacji z ostatnich lat jemu poświęconych (mural i statuetka) oraz wspomniane                            

ww. kalendarium obchodów. Na dwóch planszach znalazły się też fotografie oraz informacje 

związane z patronem, przypomnienie rodu, z którego pochodził, fragment treści uchwały Rady 

Miasta Jarosławia w sprawie ustanowienia dominikanina patronem miasta.    
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Więcej informacji o bł. o. Michale Czartoryskim OP znajduje się na stronie internetowej 

www.miastojaroslaw.pl, w zakładce „O Jarosławiu” > „Patron miasta” 

http://miastojaroslaw.pl/artykul/289/blogoslawiony-o-michal-czartoryski-op. 

     

10.3 Logo promocyjne miasta „Jarosław miasto olśnień” 

 

Składnikami tworzącymi symbolikę miasta Jarosławia są: herb, flaga i barwy. Mają one swoje ważne funkcje 

i zadania reprezentacyjne, które bardzo dobrze spełniają. Jarosławski herb ma wielowiekową historię                         

i należny mu jest szacunek oraz powaga przy stosowaniu, a także publikowaniu. Tymczasem współczesne, 

nowoczesne formy komunikowania, działania promocyjne, internetowe narzędzia, wymagają stosowania 

znaku - symbolu miasta w warunkach, które mogłyby nie być najwłaściwsze dla użycia herbu,                                  

a i skuteczność jego oddziaływania byłaby niewielka. Design XXI wieku, styl współczesnych form 

graficznych, ale też tempo życia i charakter nowoczesnych nośników i postrzeganie odbiorców, wymagały 

dostosowanych do tego form w jakich przekazujemy komunikaty wizualne. Regiony, miasta, gminy, dla tego 

typu promocyjnych zastosowań i budowania swojego wizerunku, projektują specjalne logo, które nie ma 

zastępować herbu, ale uzupełniać i wzmacniać system identyfikacji, i aby używać tego logo w sytuacjach 

niewłaściwych dla nobliwego, historycznie uświęconego herbu. Współczesność i związane z nią narzędzia 

technologiczne, takie jak ekrany monitorów, komputerów, smartfonów, wymuszają stosowanie symboli 

prostszych w formie, nawiązujących do stylistyki i designu, przemawiających do człowieka drugiego 

millenium i na te potrzeby powstało logo promocyjne, mówiące współczesnym językiem o współczesnym 

Jarosławiu.  

Prace nad znakiem promocyjnym miasta Jarosławia rozpoczęły się w 2019 r., a zostały sfinalizowane w lipcu 

2020 r. - prezentacją podczas briefingu prasowego burmistrza miasta Waldemara Palucha w Jarosławskim 

Ośrodku Kultury i Sztuki. Koordynatorem zespołu był dr Zbigniew Chmielewski - ekspert ds. komunikacji 

wizualnej i tożsamości miejsc, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Dziennikarstwa                      

i Komunikacji Społecznej, natomiast w skład powołanego zespołu (na różnych etapach prac) wchodzili:  

• Marian Kwietniowski – Dyrektor Kancelarii Burmistrza Miasta w Urzędzie Miasta Jarosławia do 

31.01.2020, 

• Renata Pęcak – pracownik Kancelarii Burmistrza Miasta w Urzędzie Miasta Jarosławia, absolwentka 

Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie  kierunek: Architektura Wnętrz,  

• Agnieszka Wilczyńska-Gemra – pracownik Kancelarii Burmistrza Miasta w Urzędzie Miasta 

Jarosławia, wieloletni pracownik CKiP w Jarosławiu, absolwentka Uniwersytetu kard.                                

S. Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: Komunikacja Społeczna, studia podyplomowe na 

Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: Marketing Kultury,  
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• Elżbieta Śliwińska-Dąbrowska – Dyrektor Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,  

• Marzena Stęc – główny specjalista ds. plastyki, reklamy, promocji i upowszechniania form 

artystycznych, opiekun Galerii Rynek 6/JOKiS, absolwentka Zespołu Szkół Plastycznych                          

im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej                           

w Lublinie, kierunek: Grafika,  

• Agata Dzięgielowska – grafik, animator ds. Centrum Edukacji Kulturalnej, opiekun galerii „Mała 

Galeria"/JOKiS, absolwentka Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego                                 

w Jarosławiu, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Grafika 

Warsztatowa,  

• Henryk Cebula – satyryk, rysownik i karykaturzysta, organizator wydarzeń artystycznych, wieloletni 

pedagog Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu,  

• Marek Gliwa – artysta, rysownik i karykaturzysta, prowadzi firmę reklamową Szyldy TeaM Sroka                  

i Gliwa s.c., absolwent Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, 

autor muralu poświęconego Patronowi Miasta bł. o. M. Czartoryskiemu OP,  

• Tomasz Wywrót – dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,  

• Aleksandra Toczek-Borysiuk – pracownik Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, absolwentka 

Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, absolwentka Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, kierunek: Historia Sztuki,  

• Marlena Dudek – kierownik ds. Turystyki CKiP w Jarosławiu, absolwentka Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Dziennikarstwo. 

                                       

Od początku projektu, wielomiesięczne prace opierały się na warsztatach design thinking. Metoda                           

ta pozwoliła na twórcze kreowanie nowych rozwiązań w oparciu o współpracę specjalistów z różnych 

dziedzin. Pierwszy etap prac polegał na zdefiniowaniu najważniejszych wartości jakimi dysponuje Jarosław, 

ale takich, które są ważne i zrozumiałe nie tylko dla mieszkańców,  uniwersalne i ponadczasowe. Znak 

promocyjny komunikuje właśnie te cechy i wartości naszemu otoczeniu. W toku analiz zostały zdefiniowane 

takie kluczowe cechy Jarosławia, które stanowią istotne wartości dla otoczenia jak: 

 bogata, wielowiekowa tradycja i rozgłos w świecie (tradycje kupieckie); 

 lokalizacja stanowiąca doskonałą bazę wypadową do innych atrakcyjnych miejsc, takich jak 

Bieszczady, Ukraina, Pogórze Dynowskie, Góry Słonne; 

 zabytkowy charakter o wybitnych walorach, będący niespodzianką dla większości osób 

odwiedzających miasto po raz pierwszy. 
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Cechy te doprowadziły do zdefiniowania unikatowej tożsamości miasta. Właśnie tę cechę tożsamości: 

ODKRYCIE, ZASKOCZENIE, OLŚNIENIE, zawarto w symbolicznej, graficznej formie.                                         

Tak zaprojektowane narzędzie to właśnie znak promocyjny Jarosławia - miasta olśnień! 

W toku prac nad znakiem promocyjnym, udało się wyodrębnić te wartości, które stanowiły faktyczną 

obietnicę, mającą pokrycie w rzeczywistości, nieprzemijającą i ponadczasową. Były to w przypadku 

Jarosławia: zdolność zaskakiwania, niespodzianki, olśnienia - których większość odwiedzających się nie 

spodziewa, zanim nie odwiedzi naszego grodu. To też niezwykła, bajkowa architektura, a także gościnność                      

i walory miasta jako bazy wypadowej w dalsze strony - w Bieszczady i na Ukrainę. 

Znak wprowadza nas, jako miejską lokalną społeczność, do grona samorządów terytorialnych, nowocześnie 

zarządzanych pod względem komunikacji wizualnej. W czasach, które nazywane są wiekiem ikony czy 

wiekiem obrazu niezbędne jest, aby być skutecznym w komunikacji, posługiwanie się nowoczesną 

symboliką wizualną, która zastępuje opisy, długie teksty, tłumaczenia. Logo promocyjne, zaprojektowane 

wraz z całym systemem identyfikacji wizualnej, umożliwia nowoczesne, dynamiczne i skuteczne działania 

promocyjne miasta, pozycjonowanie go w gronie dobrze zorganizowanych i nowocześnie zarządzanych 

miast, które wzbudzają zaufanie inwestorów, turystów, partnerów. Logo jest ważnym elementem budowania 

wizerunku atrakcyjnego miejsca na mapie Polski. 

W ramach prac zespołu odbyło się osiem warsztatów i dziesiątki spotkań roboczych w mniejszych 

zespołach. Pomiędzy warsztatami, członkowie zespołu opracowywali pomysły, projekty na rozwiązania 

konkretnych problemów, propozycje kolorystyki, haseł, form graficznych, układu elementów. Niezależnie     

od tego samodzielnie pracowali graficy i kierownik projektu. 

Przeanalizowano ponad 230 wariantów znaku i haseł. Dokonano analiz pod kątem ewentualnego 

występowania proponowanych form w innych miejscowościach czy firmach. Na przedostatnim etapie prac, 

kiedy powstały i zostały wybranie elementy bazowe, ale nie był jeszcze ustalony ostateczny ich układ                         

i proporcje, różne formy znaku zostały poddane badaniu percepcyjnemu wśród studentów Uniwersytetu 

Wrocławskiego, a także na grupie fokusowej, złożonej z osób w różnym wieku, różnej płci i wykształceniu, 

pochodzących z Rzeszowa i okolic. Wyniki posłużyły do oceny poszczególnych wersji i zatwierdzenia 

ostatecznej formy znaku. 

Autorką logo miasta jest Agata Dzięgielowska - grafik, animator ds. Centrum Edukacji Kulturalnej, opiekun 

galerii „Mała Galeria"/JOKiS, absolwentka Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego                     

w Jarosławiu, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Grafika 

Warsztatowa.  

Poza briefingiem prasowym, podczas którego burmistrz miasta zaprezentował logo oraz pierwsze gadżety 

promocyjne, znak przedstawiono także we wrześniu uczestnikom inauguracyjnego spotkania Rady Rozwoju 

Miasta Jarosławia.  
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Na stronie internetowej www.miastojaroslaw.pl została utworzona zakładka dedykowana logo. Dostępne są 

tam podstawowe informacje, formaty oraz księga znaku do pobrania - http://miastojaroslaw.pl/logo-miasta. 

 

10.4 Patronaty honorowe 

 

W 2020 r. Burmistrz Miasta Jarosławia objął patronatem honorowym łącznie 47 wydarzeń, w tym: 

• 5 charytatywnych, 

• 9 społecznych, 

• 8 sportowych, 

• 14 edukacyjnych, 

• 11 kulturalnych i religijnych. 

 

10.5 Kalejdoskop Jarosławski 

 

Kalejdoskop Jarosławski jest bezpłatnym pismem wydawanym przez Centrum Kultury i Promocji                                

w Jarosławiu od listopada 2016 roku. Do tej pory ukazało się łącznie 20 numerów, w tym „Raport. 

Podsumowanie głównych dokonań Gminy Miejskiej Jarosław w VII kadencji samorządu”. To jedno                           

z narzędzi komunikacji społecznej z mieszkańcami oraz forma promocji działań samorządu. Po pismo 

sięgają osoby w różnym wieku, jednak najchętniej ci, którzy preferują tradycyjną prasę, m.in. mający 

ograniczony dostęp do Internetu lub korzystający z niego rzadko.  

 

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą pracownicy: Urzędu Miasta Jarosławia, Centrum Kultury i Promocji 

w Jarosławiu oraz Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Poza siedzibą wydawcy pismo jest dostępne 

również w Urzędzie Miasta Jarosławia, jednostkach podległych, radach dzielnic i parafiach. W każdym 

numerze publikowane są artykuły o tym co ważne dla mieszkańców - prowadzonych inwestycjach                           

w mieście, podejmowanych inicjatywach dla mieszkańców, działaniach w dzielnicach etc. Znajdują się 

również zaproszenia na wydarzenia oraz relacje z imprez. Nie może zabraknąć planów oraz podsumowań 

tego co zostanie lub zostało zrealizowane w danym roku. 

W 2020 roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, pismo nie było kolportowane w wersji papierowej. 

Ubiegłoroczne numery ukazały się wyłącznie w wersji elektronicznej, z możliwością pobrania ze strony 

www.miastojaroslaw.pl.  

 

W 2020 r. zostały wydane 2 numery: 

• Kalejdoskop Jarosławski (nr 1/2020) styczeń-kwiecień 2020, 31 stron. 
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W periodyku znalazły się artykuły dotyczące m.in. zasad pracy Urzędu Miasta Jarosławia w związku 

z wprowadzaniem stanu epidemii, „Jarosławskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców”, zdalnego 

nauczania oraz e-dzienników, gospodarki odpadami, budżetu miasta na 2020 rok, realizowanych 

inwestycji w tym w siedmiu dzielnicach miasta, budżetu obywatelskiego, Centrum Przesiadkowego 

przy dworcu PKP, projektu „JarosLove-z miłości do ludzi”, czy walki ze smogiem. Nie zabrakło 

kalendarza imprez kulturalnych, informacji na temat Gali Sportu 2020, działaniach JOKiS i CKiP                

w wirtualnej odsłonie, Dni Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzańskiej, Jubileuszu Chóru 

„Jarosław”, roku św. Jana Pawła II, nowości wydawniczych czy estetyki miasta.  

• Kalejdoskop Jarosławski (nr 2/2020) maj-lipiec 2020, 34 strony 

W piśmie opublikowano artykuły dotyczące m.in. pomocy dla przedsiębiorców, inicjatyw 

mieszkańców na 2021 rok, sesji z wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza, prac na płycie 

rynku, działań podejmowanych w dzielnicach, budowy stadionu przy ul. Piekarskiej oraz zmian na 

stadionie przy ul. Bandurskiego, ukwiecenia miasta, planów uruchomienia żłobka przy ul. 

Skarbowskiego, patrona miasta bł. Michała Czartoryskiego OP, nowego logo miasta, muralu dla 

lotników, II etapu projektu „JarosLove – z miłości do ludzi”, działań kulturalnych w sieci, nowości 

wydawniczych czy usługi e-urząd.  

 

10.6 Kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych 

 

Narzędziem służącym promocji i szeroko rozumianej komunikacji jest również profil założony w serwisie 

społecznościowym Facebook, prowadzony od 8 czerwca 2016 roku pod nazwą Urząd Miasta Jarosławia                     

i adresem www.facebook.com/umjaroslawia/.  

Liczba polubień wynosi 4941 (stan na dzień 28.04.2021), a blisko 5210 użytkowników obserwuje profil, 

prowadzony równoległe ze stroną internetową Urzędu Miasta Jarosławia. Zainteresowanie nim z roku na rok 

wzrasta. Mieszkańcy za pośrednictwem FB chętnie komunikują się z urzędem, komentują posty, zadają 

pytania, proszą o wsparcie w promocji wydarzeń organizowanych na terenie miasta etc.  

W 2020 r. na profilu opublikowano łącznie 793 posty, z czego w poszczególnych miesiącach: 

• 47 w styczniu, 

• 60 w lutym, 

• 67 w marcu, 

• 69 w kwietniu, 

• 65 w maju, 

• 66 w czerwcu, 

• 54 w lipcu, 

• 67 w sierpniu, 

• 93 we wrześniu, 
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• 74 w październiku, 

• 73 w listopadzie, 

• 58 w grudniu. 

 

Otrzymanych informacji od mieszkańców, w tym pytań w skrzynce odbiorczej FB - 90  

W 2020 r., w ramach działań promocyjnych projektu „Jaroslove - z miłości do ludzi”, założono                                         

i prowadzono nowy profil na Facebooku o nazwie „Jaroslove”. Celem było dotarcie do szerokiego grona 

odbiorców z informacją o realizowanych działaniach, postępie prac nad przygotowaniem Planu Rozwoju 

Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego, zaplanowanych wydarzeniach partycypacyjnych oraz 

organizowanych przez Związek Miast Polskich otwartych, bezpłatnych seminariach on-line, poświęconych 

potencjałom rozwojowym małych i średnich miast w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Zachęcano 

również mieszkańców do wypowiadania się na tematy dotyczące rozwoju miasta. 

 

10.7 Konferencje i briefingi, udział w targach i wystawach, spotkania  

z mieszkańcami 

 

W 2020 r. Burmistrz Miasta Jarosławia zorganizował 1 konferencję prasową i 1 briefing prasowy: 

• lipiec - prezentacja nowego narzędzia promocji – logo „Jarosław miasto olśnień” z udziałem 

koordynatora prac dra Zbigniewa Chmielewskiego oraz autorki nowego znaku, Agaty 

Dzięgielowskiej, 

• wrzesień - rozpoczęcie remontu ul. Kraszewskiego, który ma zostać wykonany do października 2022 

roku. Umowa dotyczy wykonania prac rozbiórkowych, przebudowy sieci energetycznej, 

teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowę gazociągów, 

oświetlenia ulicznego nowej konstrukcji nawierzchni jezdni. W ramach umowy powstanie też 

skrzyżowanie, typu małe rondo, zatoki postojowe, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 

chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Prace obejmą również wykonanie oznakowania 

poziomego i pionowego oraz nowych zieleńców. Inwestycja jest warta 8 672 854,14 zł. 

 

W 2020 roku zostało wytworzonych 276 odpowiedzi na informacje medialne oraz informacje własne dla 

środków publicznego przekazu, a także 556 informacji prasowych zamieszczonych w mediach lokalnych.  

W przypadku udziału w targach i wystawach informacje znajdują się w podpunktach: 5.6. Współpraca 

regionalna i międzynarodowa i 6.7. Sport, rekreacja i turystyka.  

W latach poprzedzających rok raportowany, Burmistrz Miasta Jarosławia organizował dwa razy w roku 
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(wiosna/jesień), otwarte spotkania z mieszkańcami w każdej z dzielnic miasta. Głównym celem spotkań było 

przekazywanie informacji o zamierzeniach i planowanych działaniach, poznanie oczekiwań mieszkańców, 

dyskusja o sprawach dla nich ważnych, a także zebranie propozycji zadań do realizacji (m.in. na 

przygotowanych ankietach). Spotkania cieszyły się zainteresowaniem, a informacje uzyskane podczas 

spotkań, sprawy poruszane w trakcie debaty czy pomysły dotyczące zmian w mieście były uwzględniane 

przy realizacji wielu przedsięwzięć i rozpatrywane podczas planowanych budżetów na kolejne lata.  

W 2020 roku wiosenne spotkania zaplanowane zostały w terminie od 23 marca do 6 kwietnia.  

Tabela 37 Zaplanowane spotkania burmistrza z mieszkańcami w 2020 r. 

Dzielnica Dzień spotkania Miejsce spotkania 

7 23.03.2020 Szkoła Podstawowa nr 7 

7 24.03.2020 Szkoła Podstawowa nr 9 

6 25.03.2020 Szkoła Podstawowa nr 11 

5 30.03.2020 Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry 

4 31.03.2020 Szkoła Podstawowa nr 5 

3 01.04.2020 Katolickie Centrum Kultury przy parafii pw. Chrystusa Króla 

2 02.04.2020 Szkoła Podstawowa nr 1 

1 06.04.2020 Szkoła Podstawowa nr 6 

 

Niestety, zarówno wiosenny jak i jesienny cykl nie mogły się odbyć, ze względu na zwiększającą się liczbę 

zachorowań na Covid-19. 

Indywidualne spotkania Burmistrza Miasta Jarosławia z mieszkańcami: od 7 stycznia do 11 marca 2020 r. 

(przed pandemią w kraju), burmistrz w gabinecie spotkał się z 68 mieszkańcami Jarosławia, którzy zgłosili 

uprzednio chęć umówienia na indywidualną rozmowę. W kolejnych miesiącach, aż do końca 2020 roku nie 

udało się powrócić do tej formy kontaktu z mieszkańcami.  

10.8 Rada Rozwoju Miasta Jarosławia 

Burmistrza Miasta Jarosławia podejmuje współpracę z różnymi środowiskami, czego efektem jest 

organizowanie wielu, niepraktykowanych do tej pory, wydarzeń. W 2019 roku takim nowatorskim projektem 

była organizacja konferencji pn. „Szczyt dla Jarosławia” z debatą na temat kierunków rozwoju miasta, 

natomiast w 2020 roku powołanie Rady Rozwoju Miasta Jarosławia (RRMJ). To kolejne ciało obywatelskie 

obok Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Jarosławskiej Rady Seniorów, Rady Programowej 

ds. Sportu czy Młodzieżowej Rady Miasta, jakie funkcjonuje w Jarosławiu. Bezpośrednim impulsem do 

utworzenia RRMJ jest uczestnictwo naszego miasta w wieloetapowym programie finansowym z tzw. 

funduszy norweskich. Tworzony projekt ma charakter kompleksowy i wielotematyczny. Na jego realizację i 

wdrożenie możliwe jest pozyskanie do 40 milionów złotych. Projekt ruszył na początku 2020 r. przy pełnym 
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zaangażowaniu wszystkich wydziałów urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz doradców Związku 

Miast Polskich. 

W skład Rady Rozwoju Miasta Jarosławia wchodzą: 

• Waldemar Paluch - Burmistrz Miasta Jarosławia 

• Anna Schmidt – sekretarz stanu w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik 
rządu do spraw równego traktowania, poseł na Sejm RP  

• Mieczysław Kasprzak – poseł na Sejm RP 

• Tadeusz Chrzan – poseł na Sejm RP  

• Mieczysław Golba – senator RP  

• Stanisław Kłopot – Starosta Jarosławski 

• Dr Leszek Kisiel – Burmistrz Miasta Przeworska 

• Szczepan Łąka – Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia 

• Marcin Nazarewicz – radny Rady Miasta Jarosławia 

• Piotr Kozak – radny Rady Miasta Jarosławia 

• prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-
Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

• nadkom. Jan Wojtowicz- Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu 

• bryg. Krzysztof Kowal – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu 

• prof. ucz. dr hab. Roman Fedan - członek Rady Biznesu działającej przy PWSTE w Jarosławiu 

• prof. dr hab. inż. Bogusław Ślusarczyk - kierownik Katedry Makroekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

• prof. ucz. dr hab. inż. – Janusz Dąbrowski, pracownik naukowo-dydaktyczny PWSTE w Jarosławiu 

• Artur Świątek – pełnomocnik Burmistrza Miasta Jarosławia do spraw Kultury Fizycznej, Sportu                      
i Turystyki, przewodniczący Rady Programowej ds. Sportu 

• Piotr Pochopień – dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu 

• Franciszek Gołąb – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu 
Sp. z o.o. oraz Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

• Andrzej Wysocki – prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 

• Kazimierz Piotrowicz – prezes Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

• Władysław Gruba – prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. 

• Anna Gołąb – Skarbnik Miasta Jarosławia 
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• Jerzy Kudła – prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej „Rozwój i Postęp” 

• Leszek Wybraniec – dyrektor Zakładów Mięsnych „Sokołów” w Jarosławiu 

• Piotr Marmuźniak – przewodniczący Rady Dzielnicy nr 6 w Jarosławiu 

• Marian Janusz – przewodniczący Jarosławskiej Rady Seniorów 

• Mariusz Mituś – przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób                                     
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu 

• Elżbieta Tkacz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu 

• Jolanta Moskwa – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu 

• Małgorzata Kamińska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu 

• Dominik Lotycz – przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia  

 

Członkowie RRMJ wspierają działania burmistrza wiedzą i doświadczeniem. Współpraca przedstawicieli 

różnych środowisk, w tym instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców, zaowocowała 

opracowaniem ostatecznej wersji Planu Rozwoju Instytucjonalnego i Planu Rozwoju Lokalnego. Pierwszym, 

wspólnym działaniem było zaopiniowanie efektów prac zespołu miejskiego w ramach projektu „JarosLove – 

z miłości do ludzi”. Podczas konferencji inauguracyjnej przedstawiono uczestnikom szczegóły projektu, 

postęp prac nad przygotowaniem Kompletnej Propozycji Projektu wraz z Planem Rozwoju Lokalnego                      

i Planem Rozwoju Instytucjonalnego, kluczowe czynniki rozwoju i wyzwania, diagnozę deficytów, 

problemów i barier rozwojowych miasta Jarosławia w obszarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym, kulturowym oraz przestrzennym. 

10.9 Kampanie informacyjno-promocyjne 

 

Akcje informacyjne i promocyjne prowadzone są w różnych formach m. in. z wykorzystaniem materiałów 

poligraficznych (plakatów, ulotek, kartek i zaproszeń).  

W 2020 roku przygotowano: 

• 1 100 szt. plakatów na wydarzenia, których wykaz znajduje się w poniższej tabeli: 

 

Tabela 38 Plakaty informacyjne 

Lp. Plakaty - wykaz wydarzeń/akcji 

1 Spotkania burmistrza z mieszkańcami w siedmiu dzielnicach (edycja wiosenna) 

2 81. rocznica wybuchu II wojny światowej 

3 Bieg Tropem Wilczym. Pamięci Żołnierzy Wyklętych  

4 Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Miasta Jarosławia za 2019 rok 
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5 Koronawirus - informacje 

6 Jarosławski Budżet Obywatelski 2020 

7 Wystawa „Jarosławianie z Janem Paweł II – 100 zdjęć w 100. rocznicę urodzin” 

8 E-wystawa o Patronie Miasta Jarosławia 

9 Dzień Patrona Miasta Jarosławia 

10 Akcja czipowania psów 

11 Otwarcie placu zabaw przy ul. Legionów 

12 Otwarcie dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+ 

13 Nabór do Miejskiego Żłobka „Radosny Zakątek” przy ul. Skarbowskiego 10 

14 Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

 

• 453 szt. zaproszeń na wydarzenia: 

 noworoczne spotkanie opłatkowe, 

 81. rocznica wybuchu II wojny światowej, 

 Jarosławską Galę Sportu, 

 Inaugurację Rady Rozwoju Miasta Jarosławia, 

 Jubileusze małżeńskie, 

 

• 3 000 szt. ulotek/folderów: 

 koronawirus – zasady postępowania, 

 koronawirus – maseczki dla mieszkańców, 

 koronawirus – niezbędne informacje. 

 

• 2 980 szt. kartek okolicznościowych: 

 z okazji Świąt Wielkanocnych, 

 z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

 z motywem Jarosławia, 

 z Patronem Miasta Jarosławia. 

Ponadto przygotowano: 

• 214 listów gratulacyjnych, 

• 70 podziękowań. 

W 2020 roku organizowane uroczystości, wydarzenia, spotkania czy akcje wymagały prowadzenia i 

moderowania przez pracownika Kancelarii Burmistrza Miasta. Były to:  

• noworoczne spotkanie opłatkowe (09.01.2020), 

• 157. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (22.01.2020), 

• inauguracja Roku Świętego Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin (29.01.2020), 
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• IV Jarosławska Gala Sportu (14.02.2020), 

• Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych/Bieg Tropem Wilczym (01.03.2020), 

• Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa (10.07.2020), 

• 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (01.08.2020), 

• Projekt JarosLove – moderowanie akcji „Tablica marzeń” (sierpień 2020), 

• Projekt Jaroslove – moderowanie spotkania w Parku Miejskim im. Czesławy Puzon ps. „Baśka” z 

radnymi Rady Miasta Jarosławia, przedstawicielami Rady Programowej ds. Sportu, Jarosławskiej 

Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miasta, dotyczące potrzeb mieszkańców, problemów, 

dobrych praktyk oraz pomysłów na dalszy rozwój miasta (23.09.2020), 

• 81. rocznica wybuchu II wojny światowej (01.09.2020), 

• Narodowe Czytanie Balladyny (03.09.2020), 

• Inauguracja Rady Rozwoju Miasta Jarosławia (16.09.2020), 

• Obchody Dnia Sybiraka (17.09.2020), 

• V Wielki Piknik Rodzinny nad Sanem (19.09.2020). 

 

10.10 Kalendarz miejski 

 

Dwanaście zdjęć z widokami Jarosławia było wizytówką kalendarza miejskiego na 2020 rok. Wydawnictwo, 

dostępne w dwóch formatach, można było nabyć w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej. Ukazanie                          

i skonfrontowanie zmian dokonujących się przez lata w krajobrazie Jarosławia, było ideą, która przyświecała 

powstaniu publikacji - gratki dla miłośników miasta oraz kolekcjonerów pamiątek z nim związanych. Dzięki 

harmonijnemu połączeniu współczesnych zdjęć autorstwa Tomasza Turonia ze starymi pocztówkami 

udostępnionymi ze zbiorów Jacka Bazaka, wraz z upływem kolejnych miesięcy, na łamach kalendarza 

można było zaobserwować, jak przez lata zmienił się Jarosław. Kalendarz uzupełniony został także o opisy. 

Teksty, w języku polskim i angielskim, były źródłem ciekawych i zaskakujących informacji, które                            

w przystępnej formie pozwalały uzupełnić wiedzę o mieście. 

Kalendarz co roku wykorzystywany jest do celów promocyjnych (m.in. jako upominek dla laureatów 

konkursów, przeglądów, wystaw, turniejów, etc.). Trafia m.in. do instytucji, organizacji, stowarzyszeń, 

mieszkańców. 

 

10.11 Biuletyn Informacji Publicznej i oficjalna strona internetowa miasta 

 

Obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej,                    

w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, nakłada na podmioty publiczne, w tym Urząd 

Miasta Jarosławia, art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
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publicznej. 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia spełnia wymagania określone w ustawie,                             

jak i w przepisach wykonawczych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych                                

i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. 

W 2020 r. w BiP systematycznie publikowane były informacje wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa, jak również dokonywano aktualizacji opublikowanych już informacji. Podjęto również działania 

udoskonalające, w związku z obowiązującą ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Opublikowano oświadczenie w sprawie dostępności – „Deklarację dostępności Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia” zgodnie z ww. ustawą oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 

2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie                  

z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych                 

i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

Burmistrz Miasta Jarosławia wydał także nowe zarządzenie nr 180/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.                          

ws. Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia. 

W 2020 roku, wykonano 84 515 odwołań do strony głównej BIP pod adresem: http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/. 

W poszczególnych miesiącach przedstawiały się następująco: styczeń – 5 608, luty – 6 008, marzec – 7 355, 

kwiecień – 5 189, maj – 6 211, czerwiec – 7 973, lipiec – 8 757, sierpień – 8 254, wrzesień – 7 689, 

październik – 7 702, listopad – 7 038 oraz grudzień – 6 731. Na stronę BiP najczęściej trafiano ze stron: 

www.jaroslaw.pl, www.google.pl oraz www.miastojaroslaw.pl.   

 

Oficjalna strona internetowa miasta to główna platforma wymiany informacji między przedstawicielami 

urzędu a społecznością lokalną. Jest też często pierwszą formą kontaktu i źródłem wiedzy dla mieszkańców, 

inwestorów, dziennikarzy, turystów i wszystkich odbiorców, którzy poszukują informacji o Jarosławiu, 

działaniach samorządu miejskiego, pomocnych danych w załatwieniu spraw urzędowych etc. 

W 2020 roku został uruchomiony nowy serwis internetowy pod adresem www.miastojaroslaw.pl, który 

zastąpił dotychczasową stronę działającą pod adresem www.jaroslaw.pl. Przy projektowaniu nowej strony 

wzięto pod uwagę intuicyjność, przejrzystość, nowoczesność, łatwiejszą nawigację oraz zupełnie nowy 

wygląd graficzny. Witryna stała się bardziej funkcjonalna i dostępna (deklaracja dostępności - 

http://miastojaroslaw.pl/niepelnosprawni). Jest również responsywna, co oznacza, że dostosowuje się do 

urządzeń mobilnych oraz przyjazna osobom niepełnosprawnym. Jednocześnie umożliwiając wszystkim 

zainteresowanym sięgnięcie do archiwalnych zasobów gromadzonych przez wiele lat, dotychczasowa strona 

pozostała jako archiwalna, nieaktualizowana, na którą można wejść z poziomu stopki nowej witryny,                        

po kliknięciu na treść „Strona archiwalna”. Obsługą nowej witryny zajmuje się Zespół ds. obsługi oficjalnej 

strony internetowej Urzędu Miasta Jarosławia, powołany przez Burmistrza Miasta Jarosławia zarządzeniem 

nr 256/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku. 
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W 2020 roku na stronie www.jaroslaw.pl (od 2 stycznia do 6 sierpnia) wytworzono m.in. 327 wpisów w 

zakładce „Aktualności” (w styczniu - 45, lutym - 41, marcu - 49, kwietniu - 38, maju - 45, czerwcu - 58, 

lipcu - 44, sierpniu – 7), 114 w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” (w styczniu – 22, lutym – 13, marcu – 

26, kwietniu – 14, maju – 5, czerwcu – 15, lipcu – 16, sierpniu – 3) oraz dodano 100 zapowiedzi wydarzeń 

(w styczniu – 17, lutym – 13, marcu – 10, kwietniu – 23, maju – 11, czerwcu – 15, lipcu – 8, sierpniu – 3).  

Liczba wejść na stronę wyniosła 665 997. Statystyka przedstawia się następująco: 

 
Tabela 39 Statystyka oficjalnej strony internetowej www.jaroslaw.pl 

 

Miesiąc 
Unikatowych 

gości 
Liczba wizyt Strony Żądania Pasmo 

styczeń 35 289 74 964 324 513 3 344 636 73,33 GB 
luty 24 982 57 928 269 868 3 126 840 61,40 GB 

marzec 24 732  58 399 333 921 3 661 907 65,94 GB 
kwiecień 19 679 51 865 254 395 2 712 683 52,38 GB 

maj 21 012 71 637 290 343 2 672 806 47,89 GB 
czerwiec 21 456 60 436 288 296 2 958 354 46,72 GB 

lipiec 20 601 68 362 287 960 2 627 552 64,05 GB 
sierpień 14 890 48 637 166 199 1 377 971 28,29 GB 
wrzesień 12 091 33 802 100 106 848 662 17,63 GB 

październik 11 623 49 007 138 533 847 966 19,72 GB 
listopad 11 469 40 067 109 480 797 881 21,42 GB 
grudzień 11 048 50 893 130 688 799 516 19,82 GB 
Razem: 228 872 665 997 2 694 302 25 776 774 518,60 GB 

 

W 2020 roku na stronie www.miastojaroslaw.pl (od 7 sierpnia) wytworzono m.in. 171 wpisów w zakładce 

„Aktualności” (w sierpniu - 31, wrześniu - 33, październiku - 44, listopadzie – 27, grudniu – 36), 65 w 

zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” (w okresie od lipca do grudnia) oraz dodano 26 „Wydarzeń” w okresie 

od sierpnia do grudnia w czterech kategoriach wydarzeń: patriotyczne, kulturalne, muzyczne oraz sportowe.  

Warto podkreślić, że przed uruchomieniem strony internetowej w nowej odsłonie, równolegle trwały prace 

związane z uzupełnianiem treści w poszczególnych zakładkach, tak by nowa witryna zawierała wiele treści 

niezbędnych i przydatnych internautom. Oznacza to również, że statystyki nowej strony internetowej 

obejmują cały 2020 rok. 

Liczba wejść wyniosła 78 792. 
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Statystyka przedstawia się następująco: 

 

Tabela 40 Statystyka oficjalnej strony internetowej www.miastojaroslaw.pl 

 

Miesiąc 
Unikatowych 

gości 
Liczba wizyt Strony Żądania Pasmo 

styczeń 208 344 1 680 1 914 13,07 GB 
luty 199 335 2 976 3 294 20,54 GB 

marzec 179 408 724 724 262,45 GB 
kwiecień 233 402 732 732 253,32 GB 

maj 244 500 1 064 1 088 24,12 GB 
czerwiec 241 427 1 038 1 164 6,85 GB 

lipiec 217 330 749 875 2,64 GB 
sierpień 3 195 7 249 113 274 710 605 38,46 GB 
wrzesień 8 092 16 951 159 195 1 290 681 153,33 GB 

październik 8 874 19 114 153 240 1 185 213 105,02 GB 
listopad 8 063 16 537 124 928 928 404 36,37 GB 
grudzień 8 339 16 195 131 139 924 778 42,68 GB 
Razem: 38 084 78 792 690 739 5 049 472 378,56 GB 

 

10.12   Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia 

  

Ogromny wkład w promocję Jarosławia w kraju, jak i poza jego granicami, wnoszą wybitne postaci, które 

głównie za osobisty wkład w rozwój miasta i zaangażowanie, otrzymują na wnioski różnych podmiotów, 

organizacji, stowarzyszeń, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia.  

Nadawanie honorowego obywatelstwa miasta reguluje art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym oraz § 6 ust. 9 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.  

Do wyłącznej właściwości Rady Miasta Jarosławia należy nadawanie honorowego obywatelstwa. Tytuł                   

jest formą podziękowania i docenienia całokształtu działań oraz inicjatyw służących promocji miasta, a także 

różnych środowisk Jarosławia. 

Na przestrzeni wieków, zacne grono honorowych obywateli powiększało się i do 2020 roku tworzyło                        

je 58 osób. W grudniu 2020 r. Rada Miasta Jarosławia jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 367/XXVIII/2020                    

o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia Irenie Oryl - cenionej podkarpackiej artystce, 

zasłużonej pedagog jarosławskiego „Plastyka", nestorce podkarpackich twórców zrzeszonych w Okręgu 

Rzeszowskim ZPAP, radnej Rady Miasta Jarosławia oraz przewodniczącej Komisji Kultury I kadencji                 

1990-1994. Tytuł otrzymała „za osobisty wkład i zaangażowanie w wychowanie wielu pokoleń artystów, 

szeroką działalność społeczną na rzecz rozwoju kultury i ratowania zabytków Jarosławia oraz ogromny 

wkład w promocję miasta w kraju, jak i poza jego granicami”. 

Wnioskodawcami byli: dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu Tomasz Wywrót, dyrektor 

Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, Jacek Tracz oraz prezes 
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Stowarzyszenia Jarosławski Plastyk, Tomasz Kisiel. W treści uzasadnienia czytamy m.in. „wskazujemy 

dowód uznania dla osoby Pani Ireny Oryl środowiska kulturalnego i artystycznego naszego miasta: 

wdzięczność za wieloletnią pracę pedagogiczną, która miała ogromne znaczenie dla wychowania wielu 

pokoleń artystów. Jej uczniowie wynieśli ze szkoły nie tylko rzetelny warsztat artystyczny, ale również 

przeświadczenie, że warto podejmować w twórczości temat Jarosławia, jako Małej Ojczyzny. Warto 

podkreślić, iż obrazy artystki promują nasze miasto w kraju i za granicą. Nieoceniona jest również szeroka 

działalność społeczną na rzecz szerzenia kultury oraz ratowania zabytków Jarosławia”.  

Warto przypomnieć, że Irena Oryl zajmowała się m.in. ochroną zabytków. W 1999 r. otrzymała Nagrodę 

Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława” w dziedzinie nauki, Złoty Krzyż Zasługi, dyplom uznania od 

Wojewody Przemyskiego, podziękowanie od Zarządu Regionu NSZZ „S” w Rzeszowie oraz nagrodę 

Kuratora Oświaty i Wychowania. W 2014 r. kapituła Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia przyznała Pani 

Irenie Oryl Honorową Nagrodę SMJ – im. Księżnej Anny Ostrogskiej – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

kultury. 

 

Na stronie internetowej www.miastojaroslaw.pl, w zakładce „O Jarosławiu” znajduje się wykaz wszystkich 

Honorowych Obywateli Miast Jarosławia - http://miastojaroslaw.pl/artykul/183/honorowi-obywatele-miasta-

jaroslawia  

 

10.13  2020 rok – Rokiem św. Jana Pawła II 

 

Uchwałą nr 215/XVI/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem św. 

Jana Pawła II, Rada Miasta Jarosławia podjęła decyzję o uczczeniu pamięcią papieża Polaka w 100. rocznicę 

urodzin oraz 15. rocznicą śmierci.   

W ogólnopolskie oraz miejskie obchody Roku św. Jana Pawła II włączyły się jednostki organizacyjne Gminy 

Miejskiej Jarosław, stowarzyszenia i organizacje, a przede wszystkim mieszkańcy pamiętając, że Ojciec 

Święty przyjął tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia nadany uchwałą nr 290/XVIII/2000 przez 

Radę Miasta Jarosławia „w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i świata, za zaszczepianie nadziei i 

podkreślanie tożsamości narodu polskiego, zbudowanego na fundamencie autentycznej wiary oraz za obronę 

życia, solidarności i pokoju”. 

 

W ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II odbyły się niżej wymienione wydarzenia: 

• 29 stycznia – inauguracja roku jubileuszowego w kolegiacie pw. Bożego Ciała. Uroczystość 

rozpoczęła się od mszy św. Koncelebrowanej, pod przewodnictwem metropolity lwowskiego JE abp 

Mieczysława Mokrzyckiego - osobistego sekretarza dwóch papieży: św. Jana Pawła II i Benedykta 

XVI. Msza św. połączona była z prezentacją książki jarosławskiego dziennikarza, Mariusza 

Kamienieckiego, pt. „Bardzo ludzka świętość. Rozmowy o Janie Pawle II – Świętym”. W książce 
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autor zebrał wszystkie swoje wywiady z osobami, które miały bezpośredni kontakt z papieżem. 

Przeprowadził również krótką rozmowę z abp. Mokrzyckim, który podzielił się wspomnieniami o 

pracy u boku papieża św. Jana Pawła II. Elementem dnia inauguracyjnego było również poświęcenie 

granitowej statuy Jana Pawła II przy jarosławskiej kolegiacie.  

• 29 stycznia - wystawa fotografii pochodzących z prywatnych zbiorów Witolda Garczyńskiego oraz 

parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu jako wydarzenie towarzyszące inauguracji Roku św. Jana 

Pawła II. Wystawa obrazowała dwa ważne wydarzenia – wręczenie Ojcu Świętemu aktu nadania 

honorowego obywatelstwa na audiencji generalnej, na placu św. Piotra w Watykanie oraz wizytę 

metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły w Jarosławiu 11 lipca 1971 roku, podczas 

Peregrynacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji przemyskiej. Wystawę 

zorganizował Burmistrz Miasta Jarosławia oraz Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki.  

• 2-31 marca – wystawa „Artyści w hołdzie św. Janowi Pawłowi II – Epifania Piękna”, zorganizowana 

przez Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w Galerii Głównej u Attavantich. W trzech salonach 

ekspozycyjnych prezentowane były prace 44 artystów. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, 

wystawa dostępna była on-line. 

• 2 kwietnia – w zamian za odwołany „Marsz Światła” ulicami miasta została zorganizowana 

ogólnopolska akcja symbolicznego zapalenia świecy w oknach domów o godz. 21.37 w 15. rocznicę 

śmierci św. Jana Pawła II. Po raz pierwszy na jarosławskim rynku nie można było upamiętnić 

papieża poprzez ułożenie zapalonych zniczy i lampionów w formę napisu „JP II”. 

• 18 maja-16 października – e-wystawa „Jarosławianie z Janem Pawłem II. 100 zdjęć w setną rocznicę 

urodzin Ojca Świętego” zorganizowana w sieci przez Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Jarosławski 

Ośrodek Kultury i Sztuki. Wystawa była mobilizacją do okazania wyrazów pamięci, szacunku                      

i przywiązania do papieża Polaka. Każdy mieszkaniec i nie tylko mógł wysłać maksymalnie 3 

zdjęcia z pielgrzymek, audiencji, spotkań czy miejsc związanych z Janem Pawłem II. Publikacja 

zdjęć odbywała się cyklicznie na profilu społecznościowym Urzędu Miasta Jarosławia oraz 

Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki każdego 18 dnia miesiąca, począwszy od maja do 

września, z ostatnią prezentacją 16 października.  

• 18 maja – promocja na stronie www.jaroslaw.pl oraz portalu społecznościowym FB projektu 

JP2online. Nad innowacyjną wyszukiwarką materiałów związanych tematycznie z Janem Pawłem II 

pracował od 2016 roku zespół Centrum Myśli Jana Pawła II, a jej uruchomienie było związane                   

z 100. rocznicą urodzin papieża Polaka. Znalazły się tam fotografie, filmy, materiały dźwiękowe, 

dokumenty, teksty papieskie, artykuły na temat życia i nauczania Jana Pawła II.  

• 18 maja – uczczenie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II poprzez złożenie wiązanek kwiatów                

w barwach papieskich i narodowych pod tablicą w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia przez 

burmistrza miasta i prezydium Rady Miasta Jarosławia oraz udział we mszy św. w jarosławskiej 

kolegiacie. 
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• 18 maja – recytacja wersów „Barki”, ulubionej pieśni oazowej Ojca Świętego. Fragmenty pieśni 

recytowali jarosławianie i osoby związane z naszym miastem - samorządowcy, ludzie nauki, kultury, 

sztuki i sportu, kapłani, przedstawiciele organizacji, dzieci, młodzież oraz seniorzy. Materiał                      

w postaci przeszło 7-minutowego filmu, nagrywanego w warunkach bezpieczeństwa i reżimu 

sanitarnego (on-line), zrealizował Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, a finałowe wykonanie 

refrenu solistki JOKiS – Natalia Gral, Klaudia Kowalik, Martyna Kowalik, Justyna Wota oraz 

Katarzyna Wysocka. 

• 18-24 maja – „Karol Wojtyła. Narodziny” - stworzenie „ścieżki papieskiej” dzięki materiałom 

zamieszczonym w gablotach Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. W witrynach można było 

zobaczyć 10 wyjątkowych plansz wystawy przygotowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II. 

Wędrówka „ścieżką papieską” rozpoczynała się od kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej 

Polski, przez plac Mickiewicza, ul. Grunwaldzką, ul. Lubelską, do gabloty przy ul. Spytka. Celem 

wystawy było przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Karola 

Wojtyły oraz bogactwo życia, historii i osobowości papieża Polaka. Wystawa była podróżą po 

przełomowych momentach życia świętego.  

• maj – „Okno dla Jana Pawła II” – akcja zaczerpnięta z innych miast, polegająca na udekorowaniu 

okien własnych mieszkań, domów, sklepów, instytucji czy lokali, fotografiami upamiętniającymi 

papieża, zwłaszcza w dniu urodzin (18 maja). Elementem akcji było udokumentowanie ozdobionego 

okna i podzielenie się zdjęciem na FB Urzędu Miasta Jarosławia z oznaczeniem #oknodlajp2. Dzięki 

tej akcji, na przekór panującej pandemii, można było aktywnie włączyć się w obchody „Roku                   

św. Jana Pawła II”. Dodatkowo z tej okazji Centrum Myśli Jana Pawła II udostępniło jubileuszową 

serię plakatów do samodzielnego wydrukowania, udekorowania okien i podzielenia się                                 

z mieszkańcami. 

• maj – „W hołdzie Janowi Pawłowi II” – wspomnienie wystawy, która miała miejsce w Galerii 

Głównej u Attavantich. Wystawa była dostępna on-line na www.ckip.jaroslaw.pl. Na stronie 

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu przedstawione zostały m.in. wiersze, których nie udało się 

odczytać osobiście podczas wystawy „W hołdzie Janowi Pawłowi II”, a które w specjalnej dedykacji 

wielkiemu Polakowi zostały udostępnione przez Jakuba Markockiego OP oraz artystę Zbigniewa 

Ważydrąga.  

• maj – instalacja z żywych kwiatów w kolorach papieskich (żółtym, białym) w kształcie napisu „JP 

II” na skwerze u zbiegu ulic Lubelskiej oraz Opolskiej. Białe i żółte goździki zostały posadzone 

przez pracowników Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Jesienią goździki zastąpiły 

złocienie. Kwitnący napis „JP II” pozostał z nami na dłużej. Był pięknym wyrazem naszej pamięci 

nie tylko w 100. rocznicę urodzin Ojca Świętego; w 2021 roku również mieni się kolorami flagi 

papieskiej, a ułożony jest z bratków.  

• 2 czerwca – rozstrzygnięcie konkursu „Listy do świętego” (on-line), na który wpłynęło 65 prac 
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plastycznych. Organizatorami byli: Burmistrz Miasta Jarosławia oraz Jarosławski Ośrodek Kultury                

i Sztuki.  

• 6 - 31 października – wystawa pn. „Świętemu Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę urodzin”, 

przygotowana przez Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, w Galerii w Holu u Attavantich . 

Powstała ze zbiorów Jerzego Czechowicza - jarosławianina, absolwenta Państwowego Liceum Sztuk 

Plastycznych, historyka i przewodnika turystycznego. Kolekcja Jerzego Czechowicza w zbiorze 

gromadzonym przez kilkadziesiąt lat, zawiera rzadkie znaczki, monety i medale związane z Janem 

Pawłem II, a przedstawiona została już wcześniej w programie TVP Rzeszów 11 maja 2020 r. 

• 22 października – konkurs zorganizowany przez Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Jarosławski 

Ośrodek Kultury i Sztuki pod hasłem „Kto TY jesteś?  o św. Janie Pawle II” (on-line).  

• 8 grudnia – międzyszkolny konkurs „Podróże św. Jana Pawła II do Polski” zorganizowany przez 

Szkołę Podstawową nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu, w którym wzięło udział                          

14 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-VIII.      

               

10.14 Organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości miejskich 

 

Zorganizowane w 2020 r. święta i uroczystości zostały wymienione w podpunkcie 7.6. Kultura i ochrona 

zabytków. 

 

10.15 Nagrody i wyróżnienia w 2020 roku 

 

Gminie Miejskiej Jarosław przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: 

• Jarosław znalazł się w gronie finalistów konkursu Innowacyjny Samorząd 2020 w kategorii: Gminy 

Miejskie za projekt „E-Jarosław – e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia”, otrzymując 

pamiątkowy grawerton. Do konkursu zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek 

samorządu terytorialnego. Konkurs Innowacyjny Samorząd 2020 organizowany był przez Serwis 

Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, a jego celem była promocja szeroko pojętych innowacji 

wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego, oparte na nowoczesnych technologiach. 

Gmina Miejska Jarosław wzięła udział w kategorii przewidzianej dla gmin miejskich. 

• wyróżnienie dla Miejskiego Żłobka „Radosny Zakątek” w Jarosławiu w ogólnopolskim konkursie 

„Żłobek Roku 2020” zorganizowanym przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych                          

i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, w ramach III edycji Ogólnopolskiej Konferencji 

„Żłobki i Kluby Dziecięce 2020”. Dyplom wraz z nagrodą 17 września 2020 r. w Pułtusku odebrała 

dyrektor placówki, Jolanta Kostur oraz dyrektor Wydziału Oświaty, Renata Chlebowska. 

• IV miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Fundacji Naukowej 
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Evidence Institute „Miejsca sprzyjające edukacji" w kategorii: miasta i gminy 20-100 tys. 

mieszkańców z terenów o niższych dochodach i wyższym bezrobociu. Wyróżnienie odebrał zastępca 

burmistrza Dariusz Tracza podczas Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty odbywającej 

się w Lublinie w dniach 3-4 marca 2020 r. Celem rankingu było wskazanie tych samorządów, które 

dbają o to, by edukacja była na najwyższym poziomie.  

• nominacja dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica Zenona Skrzypka do tytułu 

„Super Dyrektora” w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor, za docenienie dorobku 

zawodowego i zaangażowanie w sprawy szkoły. Troska o dzieci, ich bezpieczeństwo i rozwój, 

pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na rozwój i modernizację placówki czy 

współpracę ze środowiskiem lokalnym, to tylko niektóre z działań, które zdobyły uznanie komisji 

konkursowej. 

• Złoty Certyfikat dla Jarosławia w dowód uznania za włączenie się w kampanię „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”, której hasło przewodnie w 2020 roku brzmiało „Dorastamy Asertywnie”. To wyraz 

zaangażowania miasta i władz samorządowych w promowanie zachowań prozdrowotnych wśród 

najmłodszych. Realizacja działań profilaktycznych, które pomagają zwiększyć świadomość 

społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa czy zdrowia, w Jarosławiu realizowane są z powodzeniem 

od kilkunastu lat. Burmistrz miasta Waldemar Paluch oraz sekretarz Miejskiej Komisji 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Jarosławiu Małgorzata Bórzyńska otrzymali Złote 

Certyfikaty za zaangażowanie i wsparcie, które umożliwiają realizację działań profilaktycznych 

pomagających młodym ludziom w trudnym okresie dorastania. Ogólnopolska kampania 

profilaktyczno-edukacyjna pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra 

Sportu realizowana była w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 
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11 Realizacja uchwał Rady Miasta Jarosławia 

W 2020 roku Rada Miasta Jarosławia odbyła łącznie 10 sesji, z czego 2 nadzwyczajne. W związku                             

z panującą sytuacją związaną z epidemią koronawirusa Rada Miasta Jarosławia 7 maja, po raz pierwszy                     

w historii jarosławskiej samorządności, obradowała w trybie zdalnym z wykorzystaniem elektronicznych 

narzędzi komunikacji. Zwołano wówczas XXI sesję nadzwyczajną Rady Miasta Jarosławia. 

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Miasta Jarosławia zostały podzielone na trzy kategorie ze względu 

na zakres przedmiotowy: 

• uchwały finansowe – uchwały związane z budżetem Jarosławia, wieloletnią prognozą finansową, 

przyznawaniem dotacji, aplikowaniem o środki unijne, ustalające zasady i wysokość finansowania 

zadań, których realizatorem nie była Gmina Miejska Jarosław, zaciąganiem zobowiązań                             

przez Gminę Miejską Jarosław, itp., 

• uchwały merytoryczne – uchwały związane z realizacją zadań Gminy Miejskiej Jarosław, 

przyjmujące wszelkiego rodzaju dokumenty, związane z obrotem nieruchomościami, 

zagospodarowaniem przestrzennym, funkcjonowaniem innych jednostek podległych miastu, itp., 

• uchwały organizacyjne – uchwały związane ze zmianami organizacyjnymi, nadawaniem statutów, 

przeprowadzaniem kontroli, zawieraniem porozumień z innymi podmiotami w celu realizacji 

określonych zadań. 

Poniżej znajduje się zestawienie sesji w 2020 r. wraz z liczbą podjętych uchwał zgodnie z przyjętą 

klasyfikacją. 

Tabela 41 Uchwały Rady Miasta Jarosławia  

Rodzaj uchwały Liczba uchwał 

XIX sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 30 stycznia 2020 r. 

Finansowe 7 

Merytoryczne 6 

Organizacyjne 2 

XX sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 24 lutego 2020 r. 

Finansowe 7 

Merytoryczne 6 

Organizacyjne 1 

XXI sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 7 maja 2020 r. (nadzwyczajna)  

Finansowe 5 

Merytoryczne 1 

XXII sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 29 czerwca 2020 r. 

Finansowe 25 

Merytoryczne 10 
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Organizacyjne 3 

XXIII sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 20 lipca 2020 r. (nadzwyczajna)  

Finansowe 2 

XXIV sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 24 sierpnia 2020 r. 

Finansowe 13 

Merytoryczne 6 

XXV sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 21 września 2020 r. 

Finansowe 5 

Merytoryczne 3 

Organizacyjne 2 

XXVI sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 26 października 2020 r. 

Finansowe 2 

Merytoryczne 6 

XXVII sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 23 listopada 2020 r.  

Finansowe 2 

Merytoryczne 5 

Organizacyjne 1 

XXVIII sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 28 grudnia 2020 r. 

Finansowe 5 

Merytoryczne 1 

Organizacyjne 4 
 

Podsumowując w 2020 r. Rada Miasta Jarosławia podjęła 130 uchwał, w tym: 

• 73 uchwał finansowych (56,1 %), 

• 44 uchwały merytoryczne (33,9 %), 

• 13 uchwał organizacyjnych (10,0%). 

 

Z wykonywania swoich zadań Burmistrz Miasta Jarosławia przygotowuje miesięczne sprawozdania,                       

które publikuje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia oraz przekłada radnym 

na sesje. Szczególnym elementem sprawozdań są części uwzględniające realizacje uchwał Rady Miasta 

Jarosławia. W sprawozdaniach znajdują się również podstawowe informacje dotyczące oświaty, rozwoju 

miasta i infrastruktury technicznej (w tym informacje dotyczące pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej), 

gospodarki komunalnej oraz kształtowania środowiska oraz inne spraw związane z pracą Burmistrza Miasta 

Jarosławia oraz podległego mu urzędu. W 2020 r. opracowano i opublikowano 8 sprawozdań obejmujących 

okres od 16 stycznia 2020 roku do 20 stycznia 2021 r. 

Poniżej znajduje się lista przedmiotowych sprawozdań wraz z informacjami dotyczącymi realizacji uchwał 

przez Burmistrza Miasta Jarosławia. 
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Tabela 42 Realizacja uchwał 

Lp. Sprawozdanie  
za okres 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji uchwał 

1 od 16.01.2020 r. 
do 14.02.2020 r. 

• w realizacji 13 uchwał z sesji z 30.01.2020 r.  
• zrealizowano 2 uchwały z sesji z 30.01.2020 r. (1 uchwałę z sesji    

30.01.2020 r. ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego) 

2 od 15.02.2020 r. 
do 19.06.2020 r. 

• zrealizowano 4 uchwały z sesji z 24.02.2020 r., 
• w realizacji 10 uchwał z sesji z 24.02.2020 r. (2 uchwały z sesji 24.02.2020 r. 

ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,                        
1 uchwałę z sesji z 24.02.2020 r. przekazano do realizacji przez jednostkę 
podległą – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu) 

• w realizacji 6 uchwał z sesji z 07.05.2020 r. (1 uchwałę z sesji z 07.05.2020 
r. ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego) 

3 od 20.06.2020 r. 
do 14.08.2020 r. 

• zrealizowano 9 uchwał z sesji z 29.06.2020 r. 
• w realizacji 29 uchwał z sesji z 29.06.2020 r. (1 uchwałę z sesji z 29.06.2020 

r. ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,                      
1 uchwałę z sesji z 29.06.2020 r. przekazano do realizacji przez jednostkę 
podległą – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu), 

• w realizacji 2 uchwały z sesji z 20.07.2020 r. 
 

4 od 15.08.2020 r. 
do 11.09.2020 r. 

• zrealizowano 1 uchwałę z sesji z 24 sierpnia 2020 r. 
• w realizacji 18 uchwał z sesji z 24.08.2020 r. (1 uchwałę z sesji z 24.08.2020 

r. ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego) 

5 od 12.09.2020 r. 
do 16.10.2020 r. 

• zrealizowano 1 uchwałę z sesji z 21.09.2020 r., 
• w realizacji 9 uchwał z sesji z 21.09.2020 r. 

 

6 od 16.10.2020 r. 
do 12.11.2020 r. 

• w realizacji 8 uchwał z sesji z 26.10.2020 r. (5 uchwał z sesji z 26.10.2020 r. 
ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,                     
1 uchwałę z sesji z 26.10.2020 r. przekazano do realizacji przez jednostkę 
podległą – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu) 

7 od 13.11.2020 r. 
do 18.12.2020 r. 

• zrealizowano 5 uchwał z sesji z 23.11.2020 r., 
• w realizacji 3 uchwał z sesji z 23.11.2020 r. (3 uchwały z sesji z 23.11.2020 

r. ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,                       
1 uchwałę z sesji z 23.11.2020 r. przekazano do realizacji przez jednostkę 
podległą – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu) 

8 od 19.12.2020 r. 
do 20.01.2021 r. 

• w realizacji 7 uchwał z sesji z 28.12.2020 r., 
• zrealizowano 3 uchwały z sesji z 28.12.2020 r. (2 uchwały z sesji                        

z 28.12.2020 r. ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego) 

 

Podsumowując działalność Burmistrza Miasta Jarosławia w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta 

Jarosławia w terminie około 1 miesiąca od ich przyjęcia: 

• 25 uchwał zostało zrealizowanych (19,2%), 

• 105 uchwał było w realizacji (80,8%), 
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• 4 uchwały zostały przekazane do realizacji innym jednostkom (3,08%). 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkie uchwały można zrealizować w krótszym terminie niż miesiąc                           

od dnia ich przyjęcia, Burmistrz Miasta Jarosławia wypełniając swoje obowiązki jako organ wykonawczy, 

dołożył wszelkich starań, aby wdrażać w sposób nieprzerwany zapisy kolejnych uchwał Rady Miasta 

Jarosławia. 
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Podsumowanie 

„Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 rok” obejmuje najważniejsze działania, inwestycje, 

wydarzenia zrealizowane przez Gminę Miejską Jarosław w minionym roku. Obejmuje zakresem czasowym 

rok niezwykle trudny niemal na każdym poziomie życia społeczno-gospodarczego. Wiele inicjatyw                       

czy zadań musiało zostać odłożonych na inny, bardziej bezpieczny czas, wiele przesuniętych, a niektóre                     

po prostu zostały odwołane lub niezrealizowane. Mnóstwo działań, głównie dotyczących szeroko rozumianej 

kultury, przeniosło się do sieci. Prezentacje, zagadki, koncerty, konkursy, spotkania tematyczne, wystawy 

czy wernisaże w formie online zdominowały codzienną realizację zadań własnych jednostek kulturalnych, 

zamykanych co rusz, w związku ze zmieniającymi się i wprowadzanymi obostrzeniami. 

Mimo trudnego czasu i obaw, że z realizacją budżetu - z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa - 

mogą być problemy, znaczna część zaplanowanych inwestycji doczekała się realizacji, czego efekty były 

widoczne niemal w całym mieście. 

 

W raporcie przedstawione zostały wszystkie podstawowe sfery działalności gminy, w szczególności 

finansowa, gospodarcza i społeczna z uwzględnieniem efektów pracy samego Urzędu Miasta Jarosławia oraz 

szerokim opisem działań podejmowanych w 2020 roku  w placówkach edukacyjnych, sportowych czy 

kulturalnych.  

 

Dzięki współpracy Burmistrza Miasta Jarosławia z Radą Miasta Jarosławia, możliwa była realizacja                        

lub rozpoczęcie szeregu znaczących i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji takich jak na przykład: 

budowa stadionu miejskiego, długo oczekiwana modernizacja płyty rynku oraz budowa parkingu                              

na bulwarach nad Sanem. Gmina Miejska Jarosław kontynuowała intensywne inwestowanie w miejską 

infrastrukturę, realizując zarówno bardzo czasochłonne i kosztowne inwestycje strategiczne takie jak 

cmentarz komunalny przy ul. Szczytniańskiej oddany do użytku po 4 latach realizacji za kwotę ponad 8 mln 

zł, czy ważny etap budowy stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej,  na który wydatkowała w 

raportowanym roku ok. 14 mln zł, ale też wiele mniejszych inwestycji na terenie całego miasta.  

Przebudowano łącznie 28 dróg, zbudowano około 7 000 m2 chodników, powstało kilkadziesiąt nowych 

miejsc postojowych, jak również  wykonano nowe nawierzchnie na 160 miejscach parkingowych. W mieście 

pojawiło się 139 nowych ledowych punktów oświetleniowych, które objęły swoim zasięgiem blisko 4 km 

pasów drogowych. Dofinansowano także przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta kwotą blisko  

1 mln 200 tys. zł. 

Realizowane były również mniejsze inwestycje, o dużo mniejszych nakładach finansowych, ale niezwykle 

ważne dla mieszkańców poszczególnych dzielnic.  

Niezwykle cennym działaniem w raportowanym roku był szereg inicjatyw podejmowanych na rzecz 

jarosławskich seniorów, dla których nie zabrakło, nie tylko kolejnych ofert kulturalnych, ale przede 
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wszystkim miejsc spotkań w postaci kolejnego Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+. Działał 

równolegle dotychczasowy Dzienny Dom Senior+ oraz Klub Senior +, a także obowiązywała Jarosławska 

Karta Seniora dająca różne udogodnienia czy zniżki.  

Polityka prorodzinna była realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a pomoc społeczna 

miała na celu zapewnienie wsparcia  i otoczenia opieką wszystkich potrzebujących.  

Mieszkańcy byli bardzo aktywni w trakcie kolejnej już edycji budżetu obywatelskiego, zgłaszając liczne 

projekty oraz masowo biorąc udział w głosowaniu, a przez to zaznaczając swój udział podejmowaniu 

decyzji, związanych z funkcjonowaniem miasta.  

Potrzeby i oczekiwania mieszkańców spełniane były również poprzez aktywną współpracę z organizacjami 

pozarządowymi. To właśnie im zlecano do realizacji część zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej                     

i sportu, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, a także  

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Poprzez dofinansowanie klubów 

sportowych były też realizowane w Gminie Miejskiej Jarosław zadania z zakresu sportu. W zakresie ochrony 

środowiska pamiętano o akcjach ekologicznych i edukacyjnych wśród wszystkich mieszkańców, a co 

najważniejsze dokonano wszelkich starań, aby sposób i odbiór odpadów komunalnych był prawidłowo 

realizowany.  

 

Dane w raporcie zaprezentowane zostały m. in. w postaci tabel, tak aby były nie tylko czytelne dla odbiorcy 

raportu, ale dawały też możliwości do refleksji nad nimi i uzyskania dogodnego wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną miasta. Niniejszy raport jest skonstruowany podobnie jak ubiegłoroczny. Umożliwia 

to, po pierwsze, łatwiejsze prześledzenie zmian  na przestrzeni kolejnego roku oraz dokonanie obiektywnej, 

opartej na faktach, oceny działalności Burmistrza Miasta Jarosławia w roku 2020, uwzględniającej  

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, jak również uchwał Rady Miasta Jarosławia  

i budżetu obywatelskiego, a po drugie, wypracowanie wniosków na temat tego, co daje  powody do 

zadowolenia i tego, co wymaga zmiany i ulepszenia. 
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