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Szanowni Państwo,  

  

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2021 rok jest formą 

podsumowania działalności Burmistrza w minionym roku. 

Był to, z perspektywy samorządu, kolejny trudny rok. W jego trakcie 

rozprzestrzeniały się szybko kolejne fale pandemii koronawirusa. Pomimo tego 

były realizowane zaplanowane działania. Dzięki skutecznemu radzeniu sobie  

z różnymi przeszkodami, udało się sfinalizować wiele ważnych dla miasta i jego 

mieszkańców przedsięwzięć. Przede wszystkim została pozyskana wyjątkowo 

wysoka pula środków zewnętrznych, które pozwolą na realizację projektów 

służących rozwojowi Miasta i podniesieniu poziomu usług publicznych.  

Z myślą o mieszkańcach, w tym oczywiście Radnych, przedstawiam dokument, 

stanowiący dobry, jak sądzę, punkt wyjścia do wspólnej debaty nad 

teraźniejszością i przyszłością Jarosławia.  

Serdecznie zapraszam wszystkich do aktywnego w niej udziału. Wspólnie 

możemy osiągnąć więcej. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Jarosławia 

Waldemar PALUCH 
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1. Wprowadzenie  

  „Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2021 rok” został sporządzony na podstawie art. 28aa 

pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Raport tego typu  został po raz pierwszy przedłożony Radzie Miasta 

Jarosławia w 2019 r.  

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 2021 roku i zawiera informacje                                  

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

obejmującym funkcjonowanie gminy w poszczególnych dziedzinach. 

Rok 2021 niewątpliwie upłynął dla samorządów, w tym dla Gminy Miejskiej Jarosław, pod znakiem 

pandemii, czyli okresu bardzo trudnego. Wprowadzane i nakładane przez ustawodawcę obostrzenia, 

związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2, obligowały często Gminę 

Miejską Jarosław do weryfikacji, ograniczania czy nawet całkowitego zaniechania realizacji szeregu 

przedsięwzięć. Dotychczasowy system pracy był modyfikowany i dostosowywany do zmieniającej się, 

często nieprzewidywalnej rzeczywistości.  

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. 

Raport rozpoczyna się wprowadzeniem, następnie w drugiej 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, o sytuacji społecznej oraz strukturze 

demograficznej gminy (liczba mieszkańców) jak również dane związane z sytuacją gospodarczą (wskaźnik 

bezrobocia, strefa ekonomiczna) oraz ofertą kulturalną. 

Trzecia 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 2021 roku, przeprowadzone  

w raportowanym roku kontrole oraz miejskie jednostki organizacyjne i osoby prawne – jednostki 

budżetowe, instytucje kultury czy spółki komunalne. 

Kolejna część raportu opisuje majątek i finanse miasta w 2021 roku, w tym strukturę 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. 
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Część piąta poświęcona jest działalności inwestycyjnej, która jest jednym z priorytetów władz 

miasta. Uwzględnione w niej zostały inwestycje oraz remonty rozpoczęte i zakończone w 2021 roku.  

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

dokumentom planistycznym, analizie ładu przestrzennego, miejskich nieruchomości i zasobu 

mieszkaniowego, projektom dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz współpracy regionalnej  

i międzynarodowej.  

Część siódma dotyczy kwestii społecznych, na czele z działaniami podejmowanymi z zakresu 

pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, edukacji, sportu, rekreacji oraz turystyki. Zawarte są w niej 

również informacje dotyczące kultury i ochrony zabytków oraz działalności organizacji pozarządowych, 

realizacji polityki senioralnej oraz bezpieczeństwa i porządku w mieście. W części poświęconej ochronie 

środowiska zawarte zostały dane związane z gospodarką odpadami oraz działaniami podejmowanymi na 

rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie edukacji.  

Dwie kolejne części dotyczą partycypacji społecznej oraz promocji miasta i komunikacji społecznej. 

Elementami kończącymi raport jest część dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Jarosławia oraz 

podsumowanie. 

 

 Podstawowym celem przygotowanego raportu jest prezentacja szerokiego zakresu informacji oraz 

danych, w tym statystycznych, pozyskanych i opracowanych dla potrzeb tego dokumentu. Uwzględniając 

w raporcie najistotniejsze dziedziny życia miasta, wskazano na wieloaspektowość zjawisk, jak również 

przedstawiono zmiany zachodzące w mieście. Raport przedstawia działania podjęte w 2021 r., dostarczając 

materiału do dyskusji oraz formułowania wniosków. Stanowi również punkt wyjścia do szerszej refleksji 

nad tym, co udało się zrobić lokalnemu samorządowi, a co wymaga jeszcze zmiany i udoskonalenia.  
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2. Charakterystyka miasta 

 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: Jarosławia, Wiązownicy i Pawłosiowa. 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 przebiegająca od 

południowej strony miasta autostrada A4 (będąca elementem trasy europejskiej E40) w kierunku wschód-

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

w Korczowej) oraz - w kierunku północ-południe - droga krajową nr 77. 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 dość wysokie - na tle 

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

zurbanizowanym. 

Na obszarze Jarosławia wydzielono cztery typy obszarów o dominujących profilach: 

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

z ratuszem i zabudowy z XIX wieku oraz pierwszej połowy XX wieku; wszystko podlegające 
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ochronie konserwatorskiej), 

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. 

Kolejnym podziałem miasta jest wyznaczenie w jego granicach siedmiu jednostek pomocniczych 

zwanych dzielnicami, zgodnie z Uchwałą nr 193/XX/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2016 

r. w sprawie utworzenia dzielnic na terenie miasta Jarosławia: 

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 funkcji administracyjnej. To właśnie w jej granicach zlokalizowane 

są jednostki administracyjne, w tym starostwo powiatowe. Znajduje się 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 stałych mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 35 372 1 osoby, z czego 

18 927 (53,51%) to kobiety, a 16 445 (46,49%)  mężczyźni. W ciągu 2021 roku liczba mieszkańców 

zmniejszyła się o 672 osoby (liczba ludności według stanu na dzień 31.12.2020 r. - 36 044, liczba ludności 

według stanu na dzień 31.12.2021 r. - 35 372). 

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

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

Jeśli chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe, 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. Z zakresu ochrony zdrowia w mieście 

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

oraz Centrum Opieki Medycznej, w strukturach którego działa Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Rzeszowie.  

 

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 7 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, 

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

 

Rysunek 3: Podział Jarosławia na dzielnice 
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3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej, 

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

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 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 huta 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. 

 
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. 

http://www.geoportal.jaroslaw.pl/
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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 publikowany jest dla kraju, województw, podregionów, powiatów. Na koniec roku 2021 stopa 

bezrobocia w powiecie jarosławskim wyniosła 10,2 % i była wyższa o 1,1 punktu procentowego od stopy 

bezrobocia w województwie podkarpackim (9,1%) i o 4 punkty procentowe 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, 

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

Jarosławski, Dzień Patrona Miasta 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. Zaewidencjonowane zabytki miasta Jarosławia to lista prawie 600 obiektów architektury  

i budownictwa. Do tego należy dodać zabytki ruchome – dzieła sztuki, rzemiosła artystycznego, artefakty. 

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 jedną  

z najpiękniejszych starówek 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 

 
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 2021 roku pod linkiem: 

https://jaroslaw.praca.gov.pl/-/9100998-stopa-bezrobocia-w-2021. 
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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 

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 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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3. Urząd i miejskie jednostki organizacyjne 

3.1. Burmistrz Miasta jako organ wykonawczy, krótka charakterystyka jego 

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  
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z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, 

• powoływanie i odwoływanie zastępców, 

• 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 pozostaje nadzór nad następującymi jednostkami 

organizacyjnymi urzędu: Biurem Burmistrza Miasta, Samodzielnym Stanowiskiem ds. Audytu,  

Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru Właścicielskiego, Biurem  

Strategii i Pozyskiwania Funduszy, Inspektorem Ochrony Danych,  Wieloosobowym Stanowiskiem 

ds. Obsługi Prawnej, Samodzielnym Stanowiskiem ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

Rzecznikiem prasowym Burmistrza.  

Dodatkowo Burmistrz jest Szefem Obrony Cywilnej Miasta Jarosławia. 

 

3.2.  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 mieszczą się: Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Infrastruktury Technicznej, 

Wydział Oświaty i Sportu oraz Wydział Spraw Społecznych i Obronnych w pionie Ochrony Informacji 

Niejawnych. 

Burmistrzowi Miasta Jarosławia w kierowaniu urzędem pomagają: 

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

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

• sekretarz – Krzysztof Strent (w raportowanym roku do 31.03), Magdalena Kapusta (od 11.08.2021 

r.), 

• skarbnik – Anna Gołąb, 

• kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu. 
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Strukturę organizacyjną urzędu w roku 2021 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 oraz od 1 maja 2021 r. Regulamin 

Organizacyjny Urzędu Miasta Jarosławia wprowadzony Zarządzeniem nr 97/2021 Burmistrza Miasta 

Jarosławia z dnia 31 marca 2021 r. z późniejszymi zmianami. Zgodnie z jego zapisami w ramach urzędu 

można tworzyć następujące komórki organizacyjne: wydziały, biura, Urząd Stanu Cywilnego, Straż 

Miejską oraz wieloosobowe i samodzielne stanowiska pracy. 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, do 30.04.2021 r., a od 01.05.2021 r. Biuro Burmistrza Miasta,  

w ramach którego pracuje rzecznik prasowy (w pionie Burmistrza) , 

3. Wydział Finansowo-Księgowy (w pionie skarbnika), 

4. Urząd Stanu Cywilnego (w pionie sekretarza) do dnia 30.04.2021 r, (a od 01.05.2021 r. w pionie 

II zastępcy Burmistrza), 

5. Biuro Informatyki i Przetwarzania Danych (w pionie sekretarza) do 30.04.2021 r., o od 01.05.2021 

r. Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki i Przetwarzania Danych, od 01.12.2021 r. 

Informatyczne Centrum Zarządzania Miastem (w pionie sekretarza), 

6. Biuro Pozyskiwania Funduszy (w pionie Burmistrza) do 30.04.2021r., a od 01.05.2021 r. Biuro 

Strategii i Pozyskiwania Funduszy (w pionie Burmistrza), 

7. Wydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej (w pionie I zastępcy Burmistrza) do 

30.04.2021 r. , a od 01.05.2021 r. Wydział Infrastruktury Technicznej (w pionie I zastępcy), 

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

I zastępcy Burmistrza), 

9. Wydział Spraw Społecznych i Obronnych (w pionie II zastępcy Burmistrza), 

10. Pion Ochrony Informacji Niejawnych (w pionie Burmistrza), 

11. Wydział Oświaty (w pionie II zastępcy Burmistrza) do 30.04.2021 r., a od 01.05.2021 r. Wydział 

Oświaty i Sportu (w pionie II zastępcy Burmistrza), 

12. Straż Miejska (w pionie II zastępcy Burmistrza), 

13. Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (w pionie I zastępcy Burmistrza), 

14. Samodzielne Stanowiska ds. Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego (w pionie Burmistrza) 

do 30.04.2021 r., a od 01.05.2021 r. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu (w pionie Burmistrza), 

15. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego od 01.05.2021 r. (w pionie 

Burmistrza), a od 04.05.2021 r. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru 

Właścicielskiego (w pionie Burmistrza), 
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16. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej (w pionie Burmistrza) do 30.04.2021 r., a od 

01.05.2021 r. Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej  (w pionie Burmistrza), 

17. Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (w pionie sekretarza do 30.04.2021 

r., a od 01.05.2021r. w pionie Burmistrza), 

18. Inspektor Ochrony Danych (w pionie Burmistrza), 

 

Zakresy działania poszczególnych jednostek organizacyjnych są szczegółowo opisane w VI 

rozdziale Regulaminu organizacyjnego. 

W roku 2021 w związku z weryfikacją funkcjonującej struktury organizacyjnej w odniesieniu do 

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

wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny  tj.  Zarządzeniem nr 97/2021 Burmistrza Miasta 

Jarosławia   z dnia 31 marca 2021 r.  oraz dokonano zmian w regulaminie organizacyjnym. Aktualizacje 

zostały wprowadzone: Zarządzeniem nr 134/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 4 maja 2021 r. oraz 

Zarządzeniem nr 426/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia od 1 grudnia 2021 r.  Dodatkowo   z dniem 

14 maja 2021 r. Regulamin Organizacyjny otrzymał tekst jednolity Zarządzeniem  nr 142/2021 Burmistrza 

Miasta Jarosławia. 

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

w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Jarosławia. Dodatkowo w aktach osobowych każdej osoby 

zatrudnionej w urzędzie znajduje się szczegółowy zakres czynności. W 2021 r. dokonano aktualizacji  

pracowniczych zakresów czynności. 

W sprawach związanych z zatrudnieniem: na koniec 2021 r. w urzędzie pracowało łącznie 153 

pracowników samorządowych, z czego 5 osób stanowili przedstawiciele ścisłego kierownictwa urzędu. 

Spośród wszystkich zatrudnionych 132 osoby posiadały wyższe wykształcenie. W przedmiotowym roku 

stosunek pracy uległ rozwiązaniu z 26 osobami. W większości przypadków, powodem zakończenia 

współpracy był upływ czasu, na który została zawarta umowa o pracę bądź rozwiązanie stosunku pracy  

w związku z przejściem pracownika na emeryturę. W ramach awansu wewnętrznego 8 pracowników 

zostało przeniesionych na wyższe stanowisko urzędnicze tj. awans na stanowisko kierownicze urzędnicze                           

z urzędniczego lub na wyższe stanowisko urzędnicze. 

W 2021 roku ogłoszono 13 naborów na wolne stanowiska urzędnicze (kierownicze urzędnicze).  

Rozstrzygnięto w 2021 roku 9 naborów tj. nabór na stanowisko informatyka do Biura Informatyki                          

i Przetwarzania Danych, nabór na stanowisko radcy prawnego, nabór na 2 stanowiska podinspektora do 

Wydziału Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej, nabór na stanowisko inspektora do Wydziału 

Infrastruktury Technicznej, nabór na stanowisko podinspektora do Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego, nabór na stanowisko podinspektora do Biura Burmistrza Miasta, nabór na stanowisko 

podinspektora do  Wydziału Oświaty i Sportu, nabór na stanowisko podinspektora do  Wydziału 
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Finansowo-Księgowego. Ponadto nie zostały rozstrzygnięte w 2021 r. ogłoszone nabory: na stanowisko 

Sekretarza Miasta, starszego inspektora ds. bhp, oraz na 2 stanowiska podinspektora do Wydziału Oświaty  

i Sportu. 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, musi poddać się 

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 2021 przeprowadzono 53 oceny 

okresowe pracowników. 

 

Pomimo faktu posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji, stosownie 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 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, inwestycji i służyły osiąganiu zamierzonych celów, wprowadzonymi zmianami  

w przepisach obowiązującego prawa. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 71 szkoleń. 

W roku 2021 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 stanu 

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

W 2021 roku statystyki działalności USC przedstawiały się następująco:  

• 2066 zarejestrowanych zdarzeń (urodzenia, małżeństwa i zgony):  

✓ 683 aktów urodzenia, w tym 532 z rejestracji urodzenia, 151 z transkrypcji aktów dzieci 

urodzonych za granicą, najwięcej dzieci urodziło się we wrześniu raportowanego roku,  
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a najmniej w styczniu, 

✓ 326 aktów małżeństwa, w tym 110 cywilnych (8 ślubów udzielonych poza lokalem), 179 

wyznaniowych, 37 transkrypcji aktów małżeństwa zawartych poza granicami kraju, 

✓ 1057 aktów zgonu, w tym 1044 z rejestracji bieżącej zgonów i 13 transkrypcji aktów 

zgonu, które zdarzyły się poza granicami kraju, 

• 116 rozwodów, 

• 9828 wydanych odpisów aktów stanu cywilnego, 

• 6775 zmigrowanych aktów do państwowego rejestru stanu cywilnego, 

• 43 pary odebrało przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale „Za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie” (w 2021 roku zorganizowano trzy uroczystości wręczenia odznaczeń przez 

Burmistrza Miasta Jarosławia). 

W Jarosławiu zameldowano 238 dzieci, które urodziły się ciągu całego 2021 roku. Najwięcej  

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

Mikołaj, Aleksander, Tymon, Jakub, Filip. Wśród dziewczynek, największą popularnością cieszyły się 

imiona: Laura, Maja, Oliwia, Lena, Zuzanna, Pola. 

 

3.3. Przeprowadzone kontrole w gminie i opis wyników kontroli 

W 2021 r. przeprowadzono w Gminie Miejskiej Jarosław 4 kontrole zewnętrzne. Dokumentacja 

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 Prezes Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej  

Kontrola w zakresie warunków wykorzystania częstotliwości 

określonych w pozwoleniu radiowym RRL/O/A/0028/2020 z dnia 

21.02.2020 r. 

2 Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych o/Rzeszów 

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia 

społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest 

Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 

zdrowotnego.  

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych 

i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu. 

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia 

emerytalne i rentowe.  

Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów 

ubezpieczeń społecznych. 

3 Powiatowa Stacja Sanitarno 

Epidemiologiczna  

w Jarosławiu 

Kontrola/ocena narażenia zawodowego byłego pracownika Urzędu 

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

realizowane na bieżąco.  

 
W 2021 roku audytor wewnętrzny przeprowadził siedem zadań audytowych, których obszar audytu 

przedstawia tabela: 

Tabela 2 Audyt wewnętrzny 

Lp. Obszar audytu 

1 Funkcjonowanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji – zabezpieczenie fizyczne danych osobowych  

i systemów teleinformatycznych. 

2 Pobieranie opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Jarosławia. 

3 Jednostki organizacyjne – funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli – wybrane placówki. 

4 Prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze  

w Urzędzie Miasta Jarosławia oraz wolne stanowiska kierownicze w gminnych jednostkach 

organizacyjnych. 

5 Przeprowadzanie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Jarosławia (czynności sprawdzające). 

6 Dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jarosławia (czynności sprawdzające). 

7. Polityka bezpieczeństwa informacji – ocena zgodności z RODO (czynności sprawdzające). 

 
W 2021 roku Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jarosławia zaplanowała kontrole, których zakres został 

ujęty w planie pracy komisji na rok 2021, przyjętym na XXIX sesji Rady Miasta Jarosławia w dniu 

29 stycznia 2021 roku. Ze względu na obostrzenia i zagrożenia wynikające z epidemii COVID-19, Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia nie udało się przeprowadzić kontroli zaplanowanych w przyjętym 

wcześniej planie pracy.  

 

3.4. Miejskie jednostki organizacyjne i osoby prawne 

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 i osób prawnych, które zajmują 

się różnymi dziedzinami życia mieszkańców, począwszy od dbania o publiczną infrastrukturę,  

a skończywszy na potrzebach kulturalnych mieszkańców Jarosławia. 

 

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, 
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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, 

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. 

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., 

5. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Podkarpackie Sp. z o. o. utworzona przez 7 gmin – 

Boguchwałę, Dynów, Jarosław, Leżajsk, Miejsce Piastowe, Nową Sarzynę i Sędziszów Małopolski 

oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. 

 

 

Informacje dotyczące działalności miejskich jednostek organizacyjnych w roku 2021 znajdą się w dalszych 

częściach raportu, tematycznie związanych z zakresem działania poszczególnych jednostek. 
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4. Majątek i finanse Miasta w 2021 roku 

4.1. Dochody i wydatki 

 W poprzedniej części szczegółowo wymieniono podstawowe zobowiązania gminy, a tym samym 

zadania, spoczywające na Burmistrzu wobec jej mieszkańców. W celu realizacji tych zadań gmina 

prowadzi działalność finansową, polegającą - w uproszczeniu - na uzyskiwaniu dochodów i realizowaniu 

wydatków. Działalność ta, prowadzona w oparciu o budżet gminy, ma charakter wieloaspektowy 

i wielokierunkowy. W zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców 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 

podlegającego 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 2021 rok został przyjęty Uchwałą nr 369/XXIX/2021 Rady 

Miasta Jarosławia z 29 stycznia 2021 r. W roku sprawozdawczym przedmiotowa uchwała, a wraz z nią 
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budżet, był zmieniany 45 razy. Poniżej znajduje się lista uchwał Rady Miasta Jarosławia w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021: 

 

1. Uchwała nr 388/XXX/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 lutego 2021 r., 

2. Uchwała nr 407/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 r., 

3. Uchwała nr 408/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 r., 

4. Uchwała nr 409/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 r., 

5. Uchwała nr 410/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 r., 

6. Uchwała nr 411/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 r., 

7. Uchwała nr 412/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 r., 

8. Uchwała nr 413/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 r., 

9. Uchwała nr 414/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 r., 

10. Uchwała nr 415/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 r., 

11. Uchwała nr 416/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 r., 

12. Uchwała nr 420/XXXIII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2021 r., 

13. Uchwała nr 422/XXXIII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2021 r., 

14. Uchwała nr 423/XXXIII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2021 r., 

15. Uchwała nr 424/XXXIII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2021 r., 

16. Uchwała nr 425/XXXIII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2021 r., 

17. Uchwała nr 426/XXXIII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2021 r., 

18. Uchwała nr 445/XXXIV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 czerwca 2021 r., 

19. Uchwała nr 446/XXXIV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 czerwca 2021 r., 

20. Uchwała nr 447/XXXIV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 czerwca 2021 r., 

21. Uchwała nr 448/XXXIV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 czerwca 2021 r., 

22. Uchwała nr 449/XXXIV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 czerwca 2021 r., 

23. Uchwała nr 450/XXXIV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 czerwca 2021 r., 

24. Uchwała nr 451/XXXIV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 czerwca 2021 r., 

25. Uchwała nr 452/XXXIV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 czerwca 2021 r., 

26. Uchwała nr 455/XXXIV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 czerwca 2021 r., 

27. Uchwała nr 456/XXXIV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 czerwca 2021 r., 

28. Uchwała nr 457/XXXIV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 czerwca 2021 r., 

29. Uchwała nr 466/XXXV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 września 2021 r., 

30. Uchwała nr 468/XXXV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 września 2021 r., 

31. Uchwała nr 469/XXXV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 września 2021 r., 

32. Uchwała nr 470/XXXV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 września 2021 r., 
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33. Uchwała nr 471/XXXV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 września 2021 r., 

34. Uchwała nr 472/XXXV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 września 2021 r., 

35. Uchwała nr 473/XXXV/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 września 2021 r., 

36. Uchwała nr 480/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

37. Uchwała nr 481/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

38. Uchwała nr 484/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

39. Uchwała nr 486/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

40. Uchwała nr 487/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

41. Uchwała nr 489/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

42. Uchwała nr 491/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

43. Uchwała nr 492/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

44. Uchwała nr 493/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

45. Uchwała nr 494/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

46. Uchwała nr 495/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

47. Uchwała nr 496/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

48. Uchwała nr 497/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

49. Uchwała nr 500/XXXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 października 2020 r., 

50. Uchwała nr 508/XXXVIII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2021 r., 

51. Uchwała nr 512/XXXVIII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2021 r., 

52. Uchwała nr 514/XXXVIII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2021 r., 

53. Uchwała nr 516/XXXVIII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2021 r., 

54. Uchwała nr 517/XXXVIII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2021 r., 

55. Uchwała nr 523/XXXVIII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2021 r., 

56. Uchwała nr 524/XXXVIII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2021 r., 

57. Uchwała nr 529/ XXXIX/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 listopada 2021 r., 

58. Uchwała nr 530/ XXXIX/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 listopada 2021 r., 

59. Uchwała nr 531/ XXXIX/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 listopada 2021 r., 

60. Uchwała nr 538/ XXXIX/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 listopada 2021 r., 

61. Uchwała nr 542/XLI/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2021 r., 

62. Uchwała nr 543/XLI/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2021 r., 

63. Uchwała nr 544/XLI/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2021 r., 

64. Uchwała nr 546/XLI/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2021 r., 

65. Uchwała nr 550/XLI/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2021 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 



                                  

28 

 

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 2021 roku wysokości dochodów Gminy Miejskiej Jarosław wyglądały następująco: 

Tabela 3 Dochody w 2021 r. 

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

212 509 948,67 zł  211 419 526,65 zł 99,49 % 

w tym dochody bieżące: 

191 837 037,33 zł 196 350 350,85 zł 102,35 % 

w tym dochody majątkowe: 

20 672 911,34 zł 15 069 175,80 zł 72,89 % 

 

Niezrealizowane dochody majątkowe w 2021 roku to głównie dochody ze sprzedaży majątku. Na 

rynku nieruchomości w okresie, kiedy utrzymująca się  dla wszystkich epidemia COVID - 19, rynek  

w dalszym ciągu reagował rekordowymi spadkami. 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 zachwiał równowagi w budżecie.  

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawiono poniżej: 

Tabela 4 Wykonanie dochodów 

Opis działu 
Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

(kwota) 

Wykonanie 

(procent) 

Rolnictwo i łowiectwo 130 715,81 zł 118 135,81 zł 90,38% 

Transport i łączność 1 194 689,56 zł 3 088 968,64 zł 258,56% 

Gospodarka mieszkaniowa 18 618 556,03 zł 10 920 459,74 zł 58,65% 

Działalność usługowa 200 000,00 zł 291 267,00 zł 145,63% 

Administracja publiczna 1 081 088,05 zł 1 646 600,25 zł 152,31% 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
5 546,00 zł 5 546,00 zł 100,00% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
18 225,82 zł 20 802,35 zł 114,14% 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

68 076 415,00 zł 72 894 470,22 zł 107,08% 

Różne rozliczenia 40 877 088,00 zł 40 877 088,00 zł 100,00% 

Oświata i wychowanie 7 319 683,49 zł 7 399 982,70 zł 101,10% 

Ochrona zdrowia (wpływy ze zwrotów dotacji) 54 429,00 zł 51 117,88 zł 93,92% 

Pomoc społeczna 5 383 198,62 zł 5 319 699,42 zł 98,82% 

Edukacyjna opieka wychowawcza 329 400,00 zł 264 468,91 zł 80,29% 
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Rodzina 50 882 766,88 zł 51 205 418,36 zł 100,63% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 742 665,75 zł 14 906 204,79 zł 94,69% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 353 240,00 zł 713 025,95 zł 201,85% 

Kultura fizyczna 2 242 240,66 zł 1 696 270,63zł 75,65% 

 

W 2021 r. dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 17 379 542,44 zł w stosunku do zaplanowanej 

wysokości, natomiast wydatki wzrosły o kwotę 18 496 462,53 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 2021 wydatki Gminy Miejskiej Jarosław prezentowały się następująco: 

 

Tabela 5 Wydatki gminy w 2021 r. 

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

232 496 003,76 zł 217 393 329,64 zł 93,50  % 

w tym wydatki bieżące: 

190 697 224,06 zł 184 034 399,82 zł 96,51 % 

w tym wydatki majątkowe: 

41 798 779,70 zł 33 358 929,82 zł 79,81 % 

 

Zaniżony wskaźnik realizacji wydatków jest konsekwencją kontynuacji oszczędnej polityki 

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

wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi. Utrzymująca się sytuacja epidemiologiczna w 2021 

roku związana z rozprzestrzenianiem pandemii COVID-19, w dalszym ciągu spowalniała realizację zadań 

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

w roku 2022 z uwagi na wydłużające się procedury w pracy urzędów i powiązanych instytucji, również 

spowodowane pracą  w reżimie epidemiologicznym. 

 

Szczegółowe zestawienie wydatków w 2021 r. prezentuje się następująco: 
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Tabela 6 Szczegółowe zestawienie wydatków 

Opis działu 
Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

(kwota) 

Wykonanie 

(procent) 

Rolnictwo i łowiectwo 157 515,81 zł 138 204,96 zł 87,74% 

Leśnictwo 5 654,00 zł 663,00 zł 11,73% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz i wodę 

15 000,00 zł 8 483,37 zł 56,56% 

Transport i łączność 16 554 842,91 zł 14 651 788,81 zł 88,50% 

Gospodarka mieszkaniowa 17 412 401,27 zł 16 731 899,42 zł 96,09% 

Działalność usługowa 940 440,00 zł 845 487,29 zł 89,90% 

Administracja publiczna 14 407 652,05 zł 13 224 189,28 zł 91,79% 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

5 546,00 zł 5 546,00 zł 100,00% 

Obrona narodowa 7 000,00 zł 5 000,00 zł 71,43% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

1 171 529,07 zł 1 079 985,67 zł 92,19% 

Obsługa długu publicznego 809 625,00 zł 808 113,27 zł 99,81% 

Różne rozliczenia 417 324,25 zł 0,00 zł 0,00% 

Oświata i wychowanie 65 297 636,69 zł 62 360 657,55 zł 95,50% 

Ochrona zdrowia 1 340 578,19 zł 786 393,37 zł 58,66% 

Pomoc społeczna 13 784 010,62 zł 13 333 052,24 zł 96,73% 

Edukacyjna opieka wychowawcza 2 572 267,00 zł 2 282 227,14 zł 88,72% 

Rodzina 53 292 775,22 zł 53 078 356,02 zł 99,60% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 499 679,68 zł 23 673 685,62 zł 80,25%  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 436 800,00 zł 6 366 665,74 zł 98,91% 

Kultura fizyczna 8 367 726,00 zł 8 012 930,89 zł 95,76% 

 

4.2. Jarosławski Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców 

 W 2021 roku pandemia koronowirusa spowodowała negatywne skutki w różnych dziedzinach 

życia społecznego. Do jednej z grup, które najbardziej odczuły negatywne skutki pandemii, należą 

niewątpliwie przedsiębiorcy. Ustawodawca podjął pewne kroki, mające na celu udzielenie pomocy w tym 

trudnym okresie firmom prowadzącym działalność gospodarczą. Nieocenionym wsparciem były również 

działania podejmowane indywidualnie przez poszczególne samorządy, w tym przez Gminę Miejską 

Jarosław.  

Burmistrz Miasta Jarosławia wprowadził już w 2020 r. Jarosławski Pakiet Wsparcia 

Przedsiębiorców, który kontynuowany był w 2021 r., przynosząc korzyści lokalnym przedsiębiorcom oraz 

wsparcie lokalnego biznesu w tym trudnym czasie. Wszystko to miało na celu zminimalizowanie skutków 
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pandemii i zapobieganie likwidacji miejsc pracy. Wsparcie przedsiębiorców leżało więc w dobrze pojętym 

interesie społecznym. 

Jarosławski pakiet stał się realnym wsparciem w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Od samego 

początku 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. 

W 2021 r. dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność w lokalach miejskich miała miejsce 

obniżka czynszu na 1 zł miesięcznie od lokalu przez 3 miesiące – a także 50% obniżki czynszu za lipiec  

i sierpień 2021.  

4.3. Płynność finansowa 

 Zachowanie płynności finansowej dla gminy oznacza zdolność do terminowego regulowania 

zobowiązań. 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 2021 roku wszystkie planowane do spłaty kredyty                        

wraz z ich odsetkami, co świadczy o zachowaniu płynności finansowej Miasta. 

Ponadto, sytuację finansową kształtuje wysokość przychodów i rozchodów na koniec okresu 

sprawozdawczego, które w przypadku 2021 r. wyglądały następująco: 

 

Tabela 7 Przychody i rozchody w zakresie zadłużenia  w 2021 r. 

Prognoza po zmianach Wykonanie (kwota) Wykonanie (procent) 

Przychody z kredytu 

15 000 000,00 zł 13 000 000,00 zł 86,66% 

Rozchody z tytułu spłaty kredytów 

4 614 210,00 zł 4 614 210,00 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 2021 r. wskaźnik płynności w ujęciu kasowym przyjął wartość: 

(211 419 526,65 + 22 600 365,09) / (217 393 329,64 + 4 614 210,00) = 1,05 

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 
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płynności finansowej. Wobec tego należy jednoznacznie stwierdzić, że Gmina Miejska Jarosław w 2021 r. 

zachowała płynność finansową. 

 

4.4. Zadłużenie i Wieloletnia Prognoza Finansowa 

 Kwota długu zaplanowana na początku 2021 r. nie uzyskała wskazanego poziomu na jego koniec.                             

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

67 433 200,00 zł, natomiast wykonanie było w kwocie 65 433 200,00 zł. Gmina Miejska Jarosław 

zrezygnowała z możliwości zaciągnięcia kredytu w planowanej wysokości i dlatego 2 000 000,00 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: 

 

Tabela 8 Zobowiązania kredytowe gminy za 2021 r. 

Lp. 

Rok 

powstania 

zadłużenia 

Kwota 

zaciągniętego 

kredytu 

Nazwa banku 

Okresy 

spłat 

kredytów 

wg umowy 

Kwota długu na 

koniec okresu 

sprawozdawczego 

1 2013 9 662 000 zł Bank Gospodarstwa Krajowego 2014-2024 5 313 200 zł 

2 2016 4 000 000 zł Bank Polskiej Spółdzielczości 

S.A. 

2017-2024 3 220 000 zł 

3 2017 10 000 000 zł Bank Polskiej Spółdzielczości 

S.A. 

2021-2027 9 600 000 zł 

4 2018 15 000 000 zł Bank Polskiej Spółdzielczości 

S.A. 

2021-2034 14 760 000 zł 

5 2019 10 000 000 zł Bank Polskiej Spółdzielczości 

S.A. 

2021-2037 9 840 000 zł 

6 2020 10 000 000 zł Bank Gospodarstwa Krajowego 2021-2037 9 700 000 zł 

7 2021 13 000 000 zł  Bank Spółdzielczy 2022-2039 13 000 000 zł 

razem 65 433 200 zł 

  

Pośrednim wskaźnikiem sytuacji finansowej Miasta jest poziom osiągniętego deficytu na koniec 

okresu rozliczeniowego. W przypadku Jarosławia deficyt na koniec 2021 r. został określony w uchwale 

budżetowej w kwocie 18 869 135,00 zł. Ostateczny wynik, stanowiący różnicę pomiędzy wysokością 

dochodów budżetowych a wydatków, wyznaczył deficyt w wysokości 5 973 802,99 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. 
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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 370/XXXIX/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2021 

r. W trakcie roku sprawozdawczego dokonano ośmiu zmian. Ostatnia zmiana wprowadzona została 

Uchwałą nr 545/XLI/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2021 r. i zgodnie z zapisami 

zmienionej wieloletniej prognozy finansowej w 2021 r. poszczególne kategorie gospodarki finansowej 

Gminy Miejskiej Jarosław miały wynosić: 

• dochody – 204 999 489,35 zł (wyniosły 211 419 526,65 zł), 

• wydatki – 224 985 544,44 zł (wyniosły 217 393 329,64 zł), 

• deficyt – 19 986 055,09 zł (wyniósł 5 973 802,99 zł). 

Biorąc pod uwagę najważniejsze kwestie dotyczące finansów, można stwierdzić, że po 

zakończeniu roku budżetowego 2021 wysokości dochodów, wydatków i deficytu osiągnęły bardziej 

korzystne wyniki niż te założone w wieloletniej prognozie finansowej. Okres obowiązywania przyjętej 

prognozy obejmuje lata 2021–2037. 

 

4.5. 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 Gminę Miejską 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 2021 r. wyglądały następująco: 
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 1. Kwota zaległości z powodu braku wpływów opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości wyniosła 143 073,85 zł. Wystawiono 9 ostatecznych wezwań przedsądowych na kwotę 9 

965,93 zł. w zakresie zaległości cywilnoprawnych wystawiono 2224 pierwszych wezwań do zapłaty na 

łączną kwotę       929 480,12  zł,  1 sprawę przekazano do windykacji na łączną kwotę 3 618,30 zł. 

 2. Kwota zaległości z powodu braku wpływów opłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 

pieniężnych od osób fizycznych – 5 712,76 zł. Wystawiono 4 tytułów wykonawczych na kwotę 500,00 zł. 

 3. Kwota zaległości z powodu braku wpływów opłat z tytułu z podatku od nieruchomości (osoby 

prawne) 2 911 008,54 zł. Wystawiono 118 upomnień na łączną kwotę 717 169,78 zł. Wystawiono 40 tytuły 

wykonawcze na łączną kwotę 210 034,62 zł. Kwota zaległości zabezpieczona wpisem hipoteki 

przymusowej – 206 706,82 zł. Dodatkowo, w kwestii należności z podatku od nieruchomości od osób 

prawnych, zaległości na łączną kwotę 2 151 341,46 zł. dotyczą zobowiązań podmiotów, które ogłosiły 

upadłość. W takiej sytuacji, jednym ze skutków ogłoszenia upadłości jest wstrzymanie postępowań 

egzekucyjnych toczących się w stosunku do upadłego. 

 4. Kwota zaległości z powodu braku wpływów opłat z tytułu podatku rolnego (osoby prawne) – 

2 882,00 zł. Wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 8 303,00 zł. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na 

łączną kwotę 8 299,00 zł. 

 5. Kwota zaległości z powodu braku wpływów opłat z tytułu podatku od środków transportowych 

– 92 661,10 zł. Wystawiono 13 upomnień na łączną kwotę 18 270,43 zł. Wystawiono 6 tytułów 

wykonawczych na łączną kwotę 17 406,00 zł oraz zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej zaległości 

w wysokości 65 447,00 zł. 

 6. Kwota zaległości z wpływów z podatku od nieruchomości i rolnego poniżej 1 ha – 599 305,08 zł  

(w tym: nieruchomość: 530 071,20 zł, rolny: 9 836,73 zł). Wystawiono 2 755 upomnień na łączną kwotę 

741 555,50 zł. Wystawiono 483 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 283 295,35 zł. Hipoteki – zaległości  

w kwocie 222 447,19 zł. 

 7. Kwota zaległości z powodu braku wpływów opłat z tytułu podatku rolnego – 24 301,06 zł. 

Wystawiono 288 upomnienia na łączną kwotę 66 851,88 zł. Wystawiono 48 tytułów wykonawczych na 

łączną kwotę 10 226,60 zł oraz zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej zaległości w wysokości 

23 521,60 zł. 

 8. Kwota zaległości z powodu braku wpływów opłat z tytułu podatku od środków transportowych 

– transportowych – 84 875,85 zł. Wystawiono 50 upomnień na łączną kwotę 72 732,25 zł. Wystawiono 15 

tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19 161,60 zł oraz zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej 

zaległości w wysokości 14 620,00 zł. 

 9. Kwota zaległości z powodu braku wpływów opłat z tytułu podatku leśnego – 0,02 zł. 

 10. Kwota zaległości z powodu braku wpływów opłat z tytułu opłaty od posiadania psów – 5 

896,56 zł. Wystawiono 14 upomnień na łączną kwotę 850,00 zł. Wystawiono 0 tytułów wykonawczych na 
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łączną kwotę 0,00 zł. 

 11. Kwota zaległości z powodu braku wpływów opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 375 778,62 zł. Wystawiono 2 461 upomnień na łączną kwotę 424 513,96 zł. Wystawiono 

618 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 140 484,01 zł. 

Podsumowując: kwestie związane z windykacją na dzień 31 grudnia 2021 r., wyglądały one 

następująco: 

• łączna kwota zaległości – 4 245 495,44 zł, 

• wystawione upomnienia – 5 703 (kwota – 2 050 246,80 zł), 

• wystawione tytuły wykonawcze – 1 217 (kwota – 689 407,18 zł), 

• wielkość zaległości zabezpieczonych wpisem hipoteki przymusowej – 336 892,89 zł, 

• wystawione pierwsze wezwania do zapłaty – 2 224 (kwota – 929 480,12 zł), 

• wystawione ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty – 9 (kwota – 9 965,93 zł), 

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

 

 

4.6. Majątek Miasta 

 Wartość mienia Gminy Miejskiej Jarosław na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 584 248 464,74 zł  

i wzrosła w roku sprawozdawczym o 36 494 407,48 zł. Wzrost wartości został odnotowany w każdej 

grupie środków 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  

01.01.2021 r. 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

31.12.2021 r. 

0 Grunty 217 169 237,86 8 222 111,88 6 709 540,98 218 681 808,76 

1 Budynki i lokale 158 287 045,36 5 232 805,40 35 180,50 163 484 670,26 

2 Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
150 589 759,04 42 847 701,91 13 791 520,52 179 645 940,43 

3 Kotły i maszyny 

energetyczne 
5 587 802,98 106 923,00 77 264,00 5 617 461,98 

4 Maszyny, urządzenia  

i aparaty ogólnego 

zastosowania 

2 233 892,41 57 004,12 375,00 2 290 521,53 

5 Maszyny, urządzenia  

i aparaty specjalistyczne 
506 479,66 58 318,85 23 854,31 540 944,20 

6 Urządzenia techniczne 4 683 668,26 258 297,79 38 072,50 4 903 893,55 

7 Środki transportu 453 067,85 278 170,50 76 399,00 654 839,35 

8 Narzędzia, przyrządy, 5 687 317,38 286 894,30 189 780,68 5 784 431,00 
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ruchomości  

i wyposażenie, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

A Wartości niematerialne 

i prawne 

2 555 786,46 92 677,43 4 510,21 2 643 953,68 

PODSUMOWANIE: 547 754 057,26 57 440 905,18 20 946 497,70 584 248 464,74 

 

1. Gmina Miejska Jarosław jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości o łącznej 

powierzchni 410,38 ha, w tym m. in.: 

• 49,57 ha  -  grunt oddany w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, 

• 17,32 ha  -  oddane w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych, 

• 51,62 ha -  oddane w użytkowanie Polskiego Związku Działkowców, 

• 63,20 ha  -  drogi publiczne gminne,  

• 23,00 ha  -  drogi wewnętrzne,   

• 10,90 ha  -  parki,  

• 25,25 ha  -  cmentarze,  

• pozostałe (m.in. rowy, nieużytki itp.), 

2. Gmina Miejska Jarosław jest właścicielem (współwłaścicielem) 144 budynków mieszkalnych, w tym 

m.in.: 

• 9 budynków jednolokalowych: (Grodzka 13A, Grottgera 22, Słowackiego 9A, Spytka 9, 

Lubelska 5A, Nad Sanem 21, Węgierska 1, Zamkowa 3A, Zamkowa 3B) 

• 10 budynków „socjalnych”: (Wróblewskiego 16A, 16B, 20A, 20B, 20C, 20D, Siemieńskiego 1, 

Boczna Szczytniańskiej 15, Zwierzyniecka 24, Zwierzyniecka 26) 

3. Gmina Miejska Jarosław jest właścicielem: 

• 643 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 29 814 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), 

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

2021 r. wyniosła: 

 

Tabela 10 Udziały gminy w spółkach prawa handlowego 
 

Lp. Nazwa spółki Wartość udziałów [zł] 

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

ul. ks. Jakuba Makary 1 
3 658 500 

2 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o.  ul. J. Tarnowskiego 28 
38 153 500 

3 
Miejski Zakład Komunikacji   

Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1 
3 085 684 

4 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.  ul. Przemyska 15 
3 204 274 

5 
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o.o. ul. Przemyska 15 
76 500 

6 SIM PODKARPACIE Sp. z o.o. Pl. Rynek 1, 36-040 Boguchwała 3 000 000 

 Razem 51 178 458 
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5. 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. 

 

Nakłady na inwestycje w ramach poszczególnych działów budżetu Gminy Miejskiej Jarosław 

w 2021 roku wyglądały następująco (wydatki oznaczają ogół realizowanych wydatków):  

• rolnictwo i łowiectwo - 62 907,75 zł, co stanowi 76,72% wydatków, 

• transport i łączność – 9 849 192,59 zł, co stanowi 84 % wydatków, 

• gospodarka mieszkaniowa – 12 059 993,35 zł, co stanowi 95,62% wydatków, 

• administracja publiczna – 224 193,36 zł, co stanowi 52,75% wydatków, 

• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 174 638,15 zł, co stanowi 91,91% 

wydatków, 

• oświata i wychowanie – 1 618 625,54 zł, co stanowi 89,13 % wydatków, 

• rodzina – 276 502,03 zł,  co stanowi 85,08 % wydatków, 

• gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 128 988,13 zł, co stanowi 57,66 % wydatków, 

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 656 319,58 zł,. co stanowi 92,76 % wydatków, 

• kultura fizyczna - 1 307 569,34 zł, co stanowi 84,26 % wydatków. 

 

5.1. Inwestycje i remonty rozpoczęte w 2021 roku 

Tabela 11 Zestawienie rozpoczętych inwestycji i remontów 

Lp. Zadanie Koszt/Uwagi 

Działania z zakresu transportu i łączności 

1 Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa ul. Misztale” 

605,97 zł 

(trwa opracowanie 

dokumentacji projektowej) 

2 Przebudowa ul. Pełkińskiej 0,00 zł 

(trwa opracowanie 

dokumentacji projektowej) 

3 Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R-

ul. Kraszewskiego w Jarosławiu w ramach Programu Funduszu Dróg 

Samorządowych 

4 869 673,03 zł 

(trwają roboty budowlane) 

4 Budowa kanalizacji deszczowej dla dzielnicy nr 1 w obrębie ulic 

Kopystyńskiego, Fredry, Flisackiej, Zwierzynieckiej, Długosza, Nad 

Sanem 

 0,00 zł 

(trwa opracowanie 

dokumentacji projektowej) 
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5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść 

dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej NR 111319 (ul. 

Jana Pawła II i ul. 3-go Maja) w Jarosławiu 

55 201,79 zł 

(zapłacono za dokumentacje 

projektowe, trwają roboty 

budowalne) 

Łączny koszt: 4 925 480,79 zł 

Działania z zakresu gospodarki nieruchomościami 

1 Holistyczna rewitalizacja na terenie Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk 

7 215 222,09 zł 

(w trakcie realizacji) 

2 Zakup gruntów dla dróg gminnych na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie 

z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA 

PARKIEM 

107 843,60 zł 

3 Budowa drogi gminnej klasy D od KM 0+000 do KM 0+521 – ul. 

Akacjowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wykup gruntów). 

388 705,50 zł   

4 Zakupy gruntów  125 318,00 zł 

Łączny koszt: 7 837 089,19 

Działania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

1 Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – 

realizacja planów niskoemisyjnych  

4 475 097,31 

2 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 

593 228,89 zł  

(trwają roboty budowlane) 

3 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Jarosławiu  

1 448 661,95 zł 

(trwają roboty budowlane) 

Łączny koszt: 6 516 988,15 zł 

 

5.2. Inwestycje i remonty zakończone w 2021 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 50 000,00 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 

1 200 715,13 zł 

3 Przebudowa ul. Boczna Sanowa – II etap 131 082,58 zł 

4 Przebudowa drogi i chodnika ul. Harlendera (dokumentacja)  44 865,00 zł 

5 Przebudowa ul. Włókienniczej 825 532,82 zł 

6 Przebudowa ul. Basztowej wraz z odwodnieniem 186 938,28 zł 

7 Rozbudowa ul. Łączności i nadzór inwestorski – IV etap 655 120,40 zł 
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8 Przebudowa ul. Orkana (dokumentacja) 12 400,00 zł 

9 Przebudowa ul. Skarbowskiego – II etap 239 643,64 zł 

10  Przebudowa chodnika ul. Krakowska 390 905,25 zł 

11 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 3 

na dz. o nr ewid. 659/1 (dokumentacja) 

3 500,00 zł 

12 Przebudowa nawierzchni podwórza przy ul. Kraszewskiego 10 77 248,92 zł 

13 Modernizacja części parkingu przed blokiem nr 7 ul. Zielińskiego 21 468,91 zł 

14 Przebudowa chodnika na działce nr 1066/11 - ul. Grucy 79 580,62 zł 

15 Budowa bocznej drogi ul. Pogodnej – dokumentacja ZRID 35 000,00zł 

16 Przebudowa ul. Szczepańskiego – II etap  385 304,68 zł 

17 Przebudowa ulicy usytuowanej na działkach miejskich od nr 371/1 do 371/9, 

obręb 4 (boczna ul. Kruhel Pełkiński) 

149 991,47 zł 

18 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Obrębie nr 3 

na działce o nr ewid. 659/1 

62 907,75 zł 

Łączny koszt: 4 552 205,45 zł 

Działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 

1 Instalacja monitoringu na Alei Kasztanowej 66 350,02 zł 

2 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji 

oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji  w Jarosławiu 

60 000,00 zł 

Łączny koszt: 126 350,02 zł 

Działalność z zakresu oświaty i wychowania 

1 Tworzenie miejsc opieki w  Miejskim Żłobku nr 1 „Radosny Zakątek” 

ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu – plac zabaw 

273 502,03 zł 

2 Przebudowa kotłowni poprzez zakup i montaż pieca c. o. w Szkole 

Podstawowej nr 9 

58 965,57 zł 

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

4 Modernizacja stołówek szkolnych i przedszkolnych (Szkoła Podstawowa nr 2 

oraz Miejskie Przedszkole nr 12) 

100 349,69 zł 

5 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 

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

7 Budżet obywatelski – Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 5                

im. Baśki Puzon 

22 180,00 zł 

8 Budżet obywatelski – Plac zabaw dla każdego (przy Szkole Podstawowej              

nr 11) 

39 751,00 zł 

9 Budżet obywatelski – Nowoczesne przestrzenie w edukacji przedszkolnej 

(Szkoła Podstawowa nr 7) 

39 744,18 zł 

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

11 Budżet obywatelski – „Bezpieczne przedszkolaki i estetyczne osiedle” – 39 305,43 zł 
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wymiana części ogrodzenia wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 

Montessori w Jarosławiu 

Łączny koszt:  934 249.49 zł 

Działalność z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

1 Utworzenie bulwarów nad rzeką San 24 145,39 zł 

2 Modernizacja fontanny w Parku Miejskim im. Baśki Puzon  9 955,00 zł 

3 Budowa budynków komunalnych lub socjalnych wielorodzinnych  1 713 787,66 zł 

4 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy Miejskiej na os. Jagiellonów 91 400,00 zł 

5 Zielona innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy nr 5 127 625,09 zł 

6 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ujejskiego, „zaprojektuj i buduj”.  

Budowa oświetlenia ulicznego  bocznej ul. Pełkińskiej (dz. nr ewid. gr. 

1244/1, 1244/2, 1244/3, obr. 4)   „Zaprojektuj i buduj” 

53 899,58 zł 

7 Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Grunwaldzkiej 64 460,94 zł 

8 Budowa oświetlenia ul. Dziewiarska (opłata przyłączeniowa)  605,97 zł 

9 Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy nr 5 (IV i V etap) 207 815,03 zł 

10 Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na os. Sterańczaka 46 531,70 zł 

11 Budowa oświetlenia w Ogródku Jordanowskim 13 235,27 zł 

12 Rozbudowa istniejących linii napowietrzanych oświetlenia ulicznego 

w Jarosławiu – ST 152 (ul. Lipowa i Łazy Kostkowskie), ST 153 (ul. Łazy 

Kostkowskie i ul. Piaskowa), ST 154 (ul. Kolaniki 2) – (dokumentacja 

projektowa)  

6 600,00  zł 

13 Budowa oświetlenia bocznej ul. Batalionów Chłopskich (dz. nr ewid. gr. 397, 

obręb 2) – (dokumentacja projektowa) 

4 600,00 zł 

14 Budowa oświetlenia bocznej ul. Kulkowej (dz. nr ewid. gr. 1136/3, obręb 4) – 

(dokumentacja projektowa) 

4 600,00 zł 

15 Budowa oświetlenia ul. Piaskowej (odcinek od ul. Łazy Kostkowskie do 

cmentarza) – dokumentacja projektowa 

4 500,00 zł 

16 Budowa oświetlenia drogowego na przebudowywanych liniach 

napowietrznych nN 0,4 kV – Stacje transformatorowe – Jarosław 151 

(ul. Łazy Kostkowskie i ul. Żwirowa), Jarosław 152 (ul. Lipowa i ul. Łazy 

Kostkowskie), Jarosław 153 (ul. Łazy Kostkowskie i ul. Piaskowa) 

88 061,41 zł 

17 Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Kruhel Pełkiński – I etap 79 822,35 zł 

18 Budowa ogrodzenia wokół Ogródka Jordanowskiego przy ul. Wilsona  39 900,00 zł 

19  Kamery monitoringu wizyjnego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wilsona 29 339,20 zł 

Łączna kwota:   2 610 884,59 zł 

Działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

1 Remont i konserwacja odcinka muru wzdłuż ul. Podgórze zagrożonego 

katastrofą budowalną – IV etap 

625 759,58 zł 

 

 

2 

Remont zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu w Jarosławiu 23 979,00 zł 

3 Przegląd okresowy stanu technicznego obiektów zabytkowych 5 290,00 zł 
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4 Badania archeologiczne przy ul. 3 Maja w Jarosławiu 700,00 zł 

5 Opracowanie programu prac remontowych sgraffita 500,00 zł 

6 Opracowanie programu prac remontowych studni zlokalizowanej przy placu 

ks. Piotra Skargi w Jarosławiu 

492,00 zł 

7 Renowacja cmentarza wojennego w Jarosławiu z okresu I Wojny Światowej 119 866,58 zł 

Łączny koszt: 776 587,16 zł 

Działania z zakresu kultury fizycznej 

1 Budżet Obywatelski – Ogólnodostępny plac treningowy Street Workout w 

Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich  

38 745,00 zł 

2 Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej 1 085 366,04 zł 

3 Budowa placu zabaw przy ul. Legionów - monitoring 16 303,16 zł 

4 Budżet obywatelski – Samoobsługowe stacje naprawy rowerów  40 000,00 zł 

5 Budżet obywatelski - Strefa teqball na stadionie przy ul. Bandurskiego 99 504,55 zł 

6 Budżet obywatelski - Aktywny Jarosław – zakup urządzeń niezbędnych do 

organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych 

27 650,59 zł 

Łączny koszt: 1 307 569,34 zł 

 

Realizacja projektów z zakresu oświaty i wychowania, (które nie są projektami inwestycyjnymi)                   

w ramach środków z budżetu obywatelskiego – 99 598,67 zł: 

• Budżet obywatelski - Gabinet przyjazny dzieciom (SP nr 2) - 9 747,40 zł, budżet obywatelski - 

Robonauci w Szkole Podstawowej nr 2 (9 961,63 zł), 

• Budżet obywatelski - Programowanie, projektowanie, algorytmika w robotyce (SP 5) - 10 000,00 

zł, 

• Budżet obywatelski - Interaktywna klasa (SP nr 6) - 9 899,00 zł, 

• Budżet obywatelski - Organizacja IV Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania 

Robotów "Mój Robot 2021" (SP nr 7) - 9 993,36 zł 

• Budżet obywatelski - "Dobra Ławka" ergonomiczne zestawy siedziskowe w SP nr 10 (9 999,95 zł) 

• Budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa 

MOSiR, SP nr 11) - 9 997,30 zł, 

• Budżet obywatelski - Edukacja montessoriańska - pomóżmy dzieciom poznać świat zmysłami (MP 

nr 8) - 10 000,00 zł, 

• Budżet obywatelski - Przedszkolaki w świecie komputerów i ich wirtualna rzeczywistość (MP  nr 

9) - 10 000,00 zł, 

• Budżet obywatelski - Zdrowe płuca przedszkolaka (MP nr 11) - 9 999,95 zł. 
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Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” - zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do 

rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży – 784 194,40 zł (spoza środków budżetu 

obywatelskiego). 
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6. Kierunki rozwoju Miasta 

6.1. 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” 

(zwana dalej Strategią). Taki dokument – określający cele rozwojowe i sposoby ich osiągnięcia – stanowi 

podstawę podejmowania decyzji przez władze. Obecnie finalizowane są prace nad opracowywaniem 

dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia obejmującej okres do 2027 roku. Projekt Strategii jest 

obecnie konsultowany w poszczególnych instytucjach zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dodatkowo będzie 

instrumentem budowania partnerskich relacji z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi 

i mieszkańcami Jarosławia.  

Dotychczasowa Strategia zawierała cele priorytetowe, cele szczegółowe oraz kierunki działań  

w pięciu dziedzinach strategicznych: 

• gospodarka, 

• turystyka i dziedzictwo narodowe, 

• infrastruktura techniczna, 

• społeczeństwo i infrastruktura społeczna, 

• środowisko, przestrzeń i estetyka Miasta. 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie celów oraz kierunków działań wraz ze 

wskazaniem odpowiadających im przedsięwzięć o charakterze kontynuacyjnym realizowanych na 

przestrzeni 2021 roku. 
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Tabela 13 Działania - Strategia Miasta 

Cel szczegółowy Kierunek działania w ramach 

celu 

Działania podjęte w 2021 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. Dnia 18 lutego 2021 r. w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy Zarząd Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk podpisał umowę 

o dofinansowanie projektu pt. Dzisiaj się uczysz, jutro 

pracujesz w ramach RPO WP 2014-2020, Oś 

Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy. Projekt przewiduje: doradztwo zawodowe, 

szkolenia dla wszystkich uczestników projektu - 72 

osoby, staże dla 63 osób przez 6 miesięcy.  

Zorganizowano działania na rzecz wspierania 

przedsiębiorczości:  

- w dniu 23 lutego 2021 r. „Biznesplan dla 

rozpoczynających działalność gospodarczą - etapy 

ubiegania się o dotację” – webinarium, 

- w dniu 18 marca 2021 r. odbyło się potkanie 

informacyjne dotyczące funduszy unijnych, 

- w lipcu 2021 r. utworzono Punkty Informacyjne  

w Gminach MOF na rzecz wsparcia osób, które 

planują założenie działalności gospodarczej. Jest to 

również odpowiedź na potrzebę aktywizacji 

zawodowej mieszkańców Gmin MOF Jarosław - 

Przeworsk. 

2. Podpisano umowę na realizację projektu „JarosLove 

-  z miłości do ludzi” finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, 

w ramach którego zaplanowano utworzenie  

i funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi 

Inwestora, organizację Jarmarku Gospodarczego, 

promocję idei Buy Local oraz promocję lokalnych 

twórców w ramach Wielkiego Jarmarku 

Jarosławskiego. 

Wsparcie aktywnych form 

zwalczania bezrobocia 

Główne formy wsparcia to:  

1. Roboty publiczne – Gmina Miejska Jarosław  

w 2021 r. zorganizowała zatrudnienie bezrobotnych  

w ramach robót publicznych z gwarancją  

dalszego zatrudnienia dla 41 osób. 

2. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Dobra 

praca – lepsza przyszłość” dotyczący utworzenia 

i zapewnienia funkcjonowania Centrum Integracji 

Społecznej. 

Obszar strategiczny: TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Cel priorytetowy: Wysoka jakość i szeroka oferta usług turystycznych 

Wysoka jakość usług  

turystycznych 

bazująca  

na zachowaniu  

Kompleksowa rewitalizacja obszaru 

starego Miasta ze szczególnym 

uwzględnieniem rynku –  

w wymiarze technicznym (w tym 

1. Zakończono realizację robót budowlanych  

w ramach projektu Holistyczna rewitalizacja na terenie 

MOF Jarosław – Przeworsk - rewitalizacja płyty 

rynku. 
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i pielęgnacji 

dziedzictwa 

kulturowego 

elewacje, płyta placu, iluminacja), 

gospodarczym, społeczno-

kulturowym i środowiskowym 

2. Złożono wniosek o dofinansowanie dotyczący 

realizacji II etapu przebudowy płyty rynku w ramach 

Programu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, projekt wybrany do realizacji. 

Organizacja nowych szlaków 

turystycznych – pieszych i 

rowerowych 

Utrzymanie szlaków turystycznych opracowanych  

w latach ubiegłych, utworzenie dwóch szlaków  

w formie spaceru do samodzielnej realizacji (10 

obowiązkowych punktów w obrębie starego Miasta 

oraz spacer po jarosławskich sanktuariach – 6 

obiektów sakralnych). Działania promocyjno-

upowszechniające istniejących i nowo 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). Obiekt 

znajduje się także na liście miejsc przyjaznych 

rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym 

Green Velo. W minionym roku pracownicy wzięli 

udział m.in. w szkoleniu z języka migowego, 

podnosząc standard i rozszerzając ofertę usług 

turystycznych o obsługę turysty z dysfunkcjami 

słuchu. 

Rozwój obiektów turystyki, 

rekreacji i profilaktyki zdrowia z 

wykorzystaniem walorów rzeki San 

1. Od kilkudziesięciu lat organizowany jest maraton 

kajakowy wykorzystujący walory rzeki San na trasie  

z Przemyśla do Jarosławia. W 2021 r. odbył się 

XXVIII Maraton Kajakowy rzeką „San”, w którym 

brało udział kilkudziesięciu uczestników z terenu całej 

Polski oraz z zagranicy, uczestnicy mieli za zadanie 

przepłynięcie blisko 34 km trasy, mając do dyspozycji 

wyłącznie kajaki turystyczne. Rywalizacja odbywała 

się w kategoriach K-1 mężczyzn, K-2 mężczyzn oraz 

K-2 załogi mieszane.  

2. Złożono wnioski o dofinansowanie dotyczące 

zagospodarowania bulwarów nad Sanem w ramach 

Programu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

Budowa systemu turystycznych tras 

rowerowych i pieszych oraz ich 

oznakowanie, promocja  

i opracowanie przewodników 

1. Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej 

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu znajduje się 

na liście „Miejsc Przyjaznym Rowerzystom na 

Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo”. Jednym 
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z zadań realizowanych w ramach zakresu jest 

opracowywanie przewodników, a także promocja 

dotycząca turystycznych tras pieszych. Dostępne  

w mieście piesze szlaki turystyczne można śledzić na 

stronie www.turystyka.jaroslaw.pl  

2. W ramach projektu Jarosław – opracowanie 

dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 

2014-2020 zaplanowano opracowanie dokumentacji 

projektowej kładki rowerowej i ścieżek rowerowych. 

Rewitalizacja zabytków Miasta 1. Wykonano kolejny etap remontu zabytkowego muru 

oporowego przy ul. Podgórze z dofinasowaniem  

w ramach Programu Ochrona Zabytków 2021 oraz 

dotacją od Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, złożono wniosek  

o dofinansowanie kolejnego etapu remontu. 

2. Wykonano I etap modernizacji fontanny w Parku 

Miejskim im. Baśki Puzon. (przyłącz wodociągowy  

i kanalizacyjny). 

3. Wykonano prace renowacyjne przy ogrodzeniu 

cmentarza wojennego przy ul. Pruchnickiej w ramach 

Programu Groby i cmentarze wojenne w kraju 2021, 

złożono wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu 

renowacji cmentarza do Programu Groby i cmentarze 

wojenne w kraju 2022. 

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 

http://www.turystyka.jaroslaw.pl/
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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 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 

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). 

W ramach rewitalizacji płyty Rynku zostało wykonane 

podświetlenie przyległych kamienic. 

Tworzenie kiosków turystycznych 

oraz punktów informacji 

turystycznej 

1 marca 2021 roku miało miejsce otwarcie Punktu 

Informacji Turystycznej znajdującego się w Galerii 

Handlowej „Stara Ujeżdżalnia” (ul. gen. Władysława 

Sikorskiego 2A), tym samym w Jarosławiu znajdują 

się dwa podmioty realizujące działania z zakresu 

informacji turystycznej, działające w ramach Centrum 

Kultury i Promocji w Jarosławiu: Centrum Informacji 

Turystyczno-Kulturalnej (ul. Rynek 5) oraz Punkt 

Informacji Turystycznej. Oferta usług w zakresie 

świadczenia informacji turystycznej oraz oferty 

sprzedażowej pamiątek jest tożsama. Dostępne są 

foldery, ulotki, mapki, a także wszelkie potrzebne 

informacje o atrakcjach turystycznych Jarosławia  

i regionu. 

Promocja nowych szlaków 

turystycznych – pieszych                             

i rowerowych  

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu podejmuje 

działania dotyczące promocji szlaków turystycznych 

poprzez prowadzenie kampanii z wykorzystaniem 

nowoczesnych – elektronicznych, jak i tradycyjnych 

środków przekazu (m.in. Internet, media 

społecznościowe, aplikacje mobilne, ulotki, foldery, 
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wiedza uzyskana w sposób bezpośredni poprzez 

kontakt z pracownikiem Centrum Informacji 

Turystyczno-Kulturalnej i Punktu Informacji 

Turystycznej. 

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 

kanałów informacji turystycznej. W związku z tym                      

w 2021 r. współtworzyło treści dedykowane turystom 

na stronie internetowej: www.turystykajaroslaw.pl, 

www.ckip.jaroslaw.pl. W sklepie Google Play oraz 

Apple Store dostępna jest także aplikacja mobilna 

dedykowana przede wszystkim turystom 

odwiedzającym Jarosław. Powszechnie stosowanym 

rozwiązaniem jest również stosowanie oznaczeń GPS, 

m.in. w odniesieniu do atrakcji turystycznych 

Jarosławia, a także obiektów ważnych z punktu 

widzenia potencjalnego turysty. Działania z zakresu 

informacji turystycznej prowadzono także 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 czy Jarmark Jarosławski,  

w stosunku, do których, działania promocyjne są 

podejmowane i realizowane na szerszą skalę, niż  

w przypadku imprez dedykowanych ściśle 

mieszkańcom Jarosławia i najbliższej okolicy. 

Udział w targach turystycznych                   

i promocyjnych, współpraca                         

z touroperatorami, biurami podróży, 

mediami 

Ze względu na sytuację pandemiczną Targi 

Turystyczne, w których Centrum Kultury i Promocji 

planowało wziąć udział w 2021 r, nie odbyły się. 

Realizacje przeniesiono na 2022 r. 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. Centrum Informacji 

Turystyczno-Kulturalnej w Jarosławiu z ramienia 

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu 

współpracuje także z touroperatorami i biurami 

podróży także z poza terenu województwa 

podkarpackiego. 

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. Oferta dostępna na stronie 

www.ckip.jaroslaw.pl w zakładce oferta turystyczna. 

 

http://www.ckip.jaroslaw.pl/
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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.  

1. Kontynuacja realizacji projektu dotyczącego 

przebudowy ciągu ul. Kraszewskiego i Pełkińskiej, 

współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

2. Złożono wnioski o dofinansowanie projektów 

dotyczących przebudowy ulicy Elektrownianej i ul. 

Przemysłowej w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg oraz budowy bocznej ul. Pogodnej, ul. 

Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 

476/5, 475/7 obręb 4 w ramach Programu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

3. Złożono wniosek o dofinansowanie i zrealizowano 

projekt budowy i modernizacji drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w obrębie nr 3 na dz. o nr ewid. 659/1 

w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

4. W ramach projektu Jarosław – opracowanie 

dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 

2014-2020 zaplanowano opracowanie dokumentacji 

projektowej głównych ulic w mieście oraz wymiany 

oświetlenia ulicznego. 

5. Złożono wniosek o dofinansowanie i rozpoczęto 

realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych 

zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej NR 111319 

(ul. Jana Pawła II i ul. 3-go Maja) w Jarosławiu”  

|w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg. 

Rozwój infrastruktury parkingowej 

w mieście 

Realizacja przebudowy alei płk. Wojciecha 

Szczepańskiego wraz z wykonaniem nowych miejsc 

parkingowych. 

Wysoki poziom usług 

w zakresie gospodarki 

wodno-kanalizacyjnej  

Rozbudowa infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacyjnej  

w obszarach przewidzianych  

do zainwestowania i zabudowy 

mieszkaniowej 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej  

w Jarosławiu, nakłady poniesione w 2021 roku – 

156 059,23 zł (inwestor: PWiK Jarosław Sp. z o.o.). 

2. Budowa kanalizacji do działek przy ul. Zamkowej  

w Jarosławiu, nakłady poniesione w 2021 r. –  

330 774,18 zł (inwestor: PWiK Jarosław Sp. z o.o.). 

3. W 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów                        

i Kanalizacji dokonało wykupu urządzeń  

wodociągowych  i kanalizacyjnych, które przeszły na 

stan spółki na łączną wartość  203 217,41 zł (odcinki 

sieci wodociągowej w rejonie ulic: Różana, Zacisze, 

Grodziszczańska, Skarbowskiego, Pogodna i sieci 

kanalizacyjnej w rejonie ul. Pogodna). 

4. W 2021roku PWiK Jarosław Sp. z o.o. zleciło 

opracowanie projektów budowlanych i dokumentów 

formalno-prawnych dla poniższych zadań 

inwestycyjnych : 

- Budowa sieci wodociągowej w Alei Pysiowej oraz 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie 

nieruchomości dz. nr 589, 585/1, obręb 4 przy  
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ul.   Grodziszczańskiej w Jarosławiu, nakłady 

poniesione w 2021 r. – 28 843,00 zł, 

- Budowa sieci wodociągowej do nieruchomości  

w rejonie dz. nr 1332, obręb 2 przy  

ul. Grodziszczańskiej w Jarosławiu, nakłady 

poniesione w 2021 r. – 6 098,00 zł, 

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do 

nieruchomości w rejonie dz. nr 1402/5, obręb  2 przy  

ul. Grodziszczańskiej w Jarosławiu, 

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Diamentowej 

 i ul. Szmaragdowej w Jarosławiu, nakłady poniesione 

w 2021 r. – 598,00 zł, 

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla 

części  MPZP obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka”  

w Jarosławiu, 

- Budowa sieci wodociągowej i przebudowa 

kanalizacji ogólnospławnej w ul. Podgórze  

w Jarosławiu, nakłady poniesione w 2021 r. 

 – 598,00 zł, 

- Budowa sieci wodociągowej do nieruchomości  

w rejonie dz. nr 2509, 2511/3, obr. 5 przy 

 ul. Poniatowskiego w Jarosławiu. 

5. Trwa opracowanie projektu na budowę kanalizacji 

deszczowej dla dzielnicy nr 1 w obrębie ulic 

Kopystyńskiego, Fredry, Flisackiej, Zwierzynieckiej, 

Długosza, Nad Sanem. 

Dozbrojenie w urządzenia 

kanalizacyjne gospodarstw 

domowych nieobjętych jeszcze 

siecią kanalizacyjną 

1.W 2021 r. PWiK Jarosław Sp. z o.o. kontynuowało 

budowę kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze  

w Jarosławiu z przerzutem ścieków przez rzekę San 

 i podłączeniem do miejskiej kanalizacji (II etap), 

nakłady poniesione w 2021 r. – 540 000,00 zł. 

2. Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. 

Grodziszczańskiej i ul. Pogodnej z finansowanej 

 z Funduszu Przeciwdziałania Covid.- 19. 

3. Złożono wnioski o dofinansowanie budowy 

kanalizacji sanitarnej Garbarze – Bulwary w ramach 

Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz 

uporządkowania gospodarki ściekowej w ul. Jana 

Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji 

ogólnospławnej w ramach Programu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

 

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                               

i z partnerami zewnętrznymi 

prowadzących do przygotowania 

wspólnych przedsięwzięć 

prorozwojowych i prospołecznych  

z korzyścią dla lokalnej 

społeczności  

1.Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(MOF) Jarosław-Przeworsk – rozwijanie współpracy, 

organizacja wspólnych przedsięwzięć np. webinariów 

–realizacja projektu „Dzisiaj się uczysz, jutro 

pracujesz” (doradztwo zawodowe, szkolenia i staże dla 

72 osób, zamieszkałych na terenie gmin MOF 

Jarosław-Przeworsk) z dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Wsparcie działań na rzecz 

włączenia społecznego osób 

1. Nabór uczestników do Centrum Integracji 

Społecznej spośród osób określonych w art. 1 ustawy            
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zagrożonych marginalizacją 

szczególnie bezrobotnych, 

niepełnosprawnych i ludzi starszych 

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 dziennego Domu Senior+ przy                   

Placu Mickiewicza 18. 

4. Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 

funkcjonującego Klubu Senior+ przy ul. 3 Maja 38. 

5. Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 

funkcjonującego Klubu Senior+ przy os. Jagiellonów 

1. 

6 .Złożono wnioski o dofinansowanie i zrealizowano 

projekty dotyczące zapewnienia funkcjonowania 

Dziennego Domu Senior+ przy ul. Dolnoleżajskiej 16, 

Dziennego Domu Senior+ przy Placu Mickiewicza 18, 

Klubu Senior+ przy os. Jagiellonów 1 oraz Klubu 

Senior + przy ul. 3 Maja 48.  

7. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Dobra 

praca – lepsza przyszłość” dotyczący utworzenia  

i zapewnienia funkcjonowania Centrum Integracji 

Społecznej. 

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 i funkcjonowania 

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 na trzech boiskach 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 32 400,00 zł) – „animatorów sportu” – 

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 wakacji zapewniono grupie kilkuset dzieci 
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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 w czasie ferii zimowych. 

4.W okresie od maja 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. Od 4 października 2021 r. realizowany był program 

Taniec i Robotyka w Jarosławskich Szkołach 

Podstawowych, który powstał w oparciu o Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na rok 2021. 

Program został sfinansowany ze środków ujętych  

w budżecie Miasta na rok 2021 w dziale 851 Ochrona 

zdrowia w Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie 

alkoholowi. 

6. Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w okresie ferii 

i wakacji proponował sporo zajęć i konkursów min.:  

akcje „Kulturalny Zawrót Głowy” pod hasłem 

„Rozszyfruj swoją Dzielnicę” oraz 7 spacerów  

z zagadkami dla każdej Dzielnicy Jarosławia. 

7. 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 2021 roku 

ogłosił: 

- otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie 

Gminy Miejskiej Jarosław w 2021 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 531 051.69,00 zł, 

- konkursy wniosków na dofinansowanie zadań                      

z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław 

w 2021 r. Ogółem na ten cel kluby, organizacje                          

i stowarzyszenia sportowe otrzymały kwotę  

826 684,07 zł. 

Promocja istniejącej i rozwój nowej 

infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży 

oraz dla osób dorosłych  

1. Zakończenie budowy stadionu miejskiego przy ul. 

Piekarskiej z dofinansowaniem z ramach Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. 

2. Złożono wniosek o dofinansowanie remontu 
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nawierzchni boisk sportowych przy trzech szkołach 

podstawowych: nr 4, nr 10, nr 5 w Jarosławiu. 

3. Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy 

szkołach i przedszkolach. 

4. Powstanie dwóch siłowni zewnętrznych. 

5. Budowa placu zabaw przy ul. Legionów. 

6. „Aktywny Maluszek” – bezpieczny plac zabaw przy 

Żłobku Miejskim „Radosny Zakątek” w Jarosławiu. 

Promowanie zdrowego stylu życia 

wśród mieszkańców 

1. Na przestrzeni 2021 roku w mobilnym punkcie 

poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa                              

i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 293 osoby oddały 146 

litrów krwi.  

2. W okresie pandemii główny nacisk położono na 

promocję szczepień przeciwko Covid 19. Były to akcje 

ulotkowo-plakatowe, przy pomocy systemu 

telefonicznego Alcetel, przy okazji Powszechnego 

Spisu Ludności. Do tego projektu włączyły się 

jarosławskie parafie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

MOPS.  

3. W dniach 03-05.08.2021 r. oraz 07.09.2021 r 

zorganizowano „Ulicę zdrowia”, podczas której 

zaszczepiło się 86 osób. Podobne akcje 

przeprowadzono podczas imprez miejskich, takich jak: 

„Motoserce”, „Żarciowozy”, „Jarosław na dwóch 

kółkach”, „Jarmark Jarosławski”, „Jarmark 

Benedyktyński”. Ogółem z możliwości szczepień 

skorzystały  264 osoby. 

4. Regularnie prowadzono akcje związane  

z zanieczyszczeniem środowiska.  

Od 2019 roku na budynku Szkoły Podstawowej nr 6 

zamontowany jest miernik jakości powietrza, który  

dokonuje pomiarów informując wszystkich 

zainteresowanych o poziomie na zamontowanej na 

elewacji budynku 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 

kalendarzy dla mieszkańców dotyczących zasad 

prawidłowego segregowania odpadów komunalnych        

w Jarosławiu. 

3. Podpisano umowę na realizację projektu „JarosLove 

-  z miłości do ludzi” finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, 

w ramach którego zaplanowano opracowanie i 

przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej 
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w zakresie niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu, 

OZE i termomodernizacji. 

Rozwój infrastruktury 

informacyjno-komunikacyjnej,                   

w tym zapewnienie bezpłatnego 

dostępu do korzystania z sieci 

internetowej 

1. Realizacja projektu w polegającego na zapewnieniu 

darmowego dostępu do Internetu w przestrzeni 

publicznej w ramach programu WIFI4EU. 

2. Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia 

rozwoju miast POPT 2014-2020 zaplanowano 

opracowanie dokumentacji projektowej rozwoju sieci 

teletechnicznej. 

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 kompetencji cyfrowych poprzez 

wprowadzenie zajęć z robotyki w ramach wzbogacania 

oferty szkół podstawowych. 

2. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach 

oświatowych. 

3. Popisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto 

realizację projektu „Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu” 

w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany 

Klimatu, Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021. 

4. Realizacja projektu „Dostępna szkoła” w Szkole 

Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 11  

z dofinansowaniem z Fundacji Fundusz Współpracy 

oraz Fundacji Instytutu Rozwoju.  

5. Podpisano umowę na realizację projektu „JarosLove 

-  z miłości do ludzi” finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, 

w ramach którego zaplanowanie wykonanie windy dla 

osób z niepełnosprawnościami w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Adama Mickiewicza w Jarosławiu. 

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  

1. 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). 

2. Na bieżąco prowadzone były działania mające na 

celu dbanie o zachowanie odpowiednich warunków                       
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w: piwnicach „Sokoła”, piwnicach ratusza, Bramie 

Krakowskiej. 

3. Zakupiono sprzęt uzupełniający wyposażenie sceny: 

odsłuchy, d-boxy oraz mikrofony do nagłośnienia 

instrumentów oraz profesjonalną skrzynię 

transportowa w celu zabezpieczenia przewodów, która 

usprawniła pracę podczas organizacji imprez 

plenerowych oraz odbywających się w budynku 

JOKiS. 

4. W związku ze sporym zapotrzebowaniem na wypał 

wyrobów ceramicznych, zakupiony został drugi piec 

ceramiczny do pracowni Jarosławski Centrum 

Ceramiki Artystycznej. 

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 Dziennego Domu Senior+ przy Placu 

Mickiewicza 18. 

3. Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 

funkcjonującego Klubu Senior+ przy ul. 3 Maja 48. 

4. Prowadzenie działań na rzecz seniorów w ramach 

funkcjonującego Klubu Senior+ przy os. Jagiellonów 

1. 

5. Prowadzenie Jarosławskiej Karty Senior. 

6. Realizacja usług opiekuńczych, specjalistycznych 

usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. 

7. 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  

1. Naprawy i konserwacje kamer monitoringu 

wizyjnego Miasta Jarosławia. 

2. Podpisano umowę na realizację projektu „JarosLove 

-  z miłości do ludzi” finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, 

w ramach którego zaplanowanie unowocześnienie  

i integrację Centrum Monitoringu Miejskiego oraz 

Centrum Zarządzania Inteligentnego Miastem oraz 

dostawę i montaż kamer oraz oprogramowania.   

Wsparcie rozwoju infrastruktury             

i kadr profesjonalnego sportu  

Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej. 

 

Wsparcie tworzenia i wdrażania            

e-usług publicznych w zakresie 

m.in. administracji, edukacji, 

zdrowia 

1. 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 

https://eurzadjaroslaw.pl/
http://www.geoportal.jaroslaw.pl/
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(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. 

2. Podpisano umowę na realizację projektu „JarosLove 

-  z miłości do ludzi” finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, 

w ramach którego zaplanowano utworzenie i 

funkcjonowanie Centrum Zarządzania Inteligentnego 

Miastem oraz Jarosławskiej Karty Miejskiej.   

Zapewnienie wysokiej  

efektywności  

i skuteczności  

systemu pomocy 

społecznej 

Rozbudowa i poprawa jakości 

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 

1. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

2. Realizacja ustawy o pomocy państwa                                   

w wychowywaniu dzieci.  

3. Realizacja ustawy o osobom uprawnionym do 

alimentów. 

4. Realizacja ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

4. Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  

5. Realizacja uchwały w sprawie 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. Przyjęcie „Programu Wspierania Rodziny dla 

Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2022-2024”. 

4. 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  

2021-2024”.  

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 

Zwiększenie atrakcyjności 

kluczowych przestrzeni 

publicznych poprzez ich 

rewitalizację, modernizację                        

i renowację 

1. Zakończono realizację robót budowlanych  

w ramach projektu Holistyczna rewitalizacja na terenie 

MOF Jarosław – Przeworsk - rewitalizacja płyty 

rynku. 

2. Złożono wniosek o dofinansowanie dotyczące 

http://www.geoportal.jaroslaw.pl/
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przestrzeni realizacji II etapu przebudowy płyty rynku w ramach 

Programu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, projekt wybrany do realizacji. 

3. Złożono wnioski o dofinansowanie dotyczące 

zagospodarowania bulwarów nad Sanem w ramach 

Programu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

4. Podpisano umowę na realizację projektu „JarosLove 

-  z miłości do ludzi” finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, 

w ramach którego zaplanowano budowę Centrum 

Przesiadkowego z zielonym dachem – tzw. 

Jarosławskie Wiszące Ogrody.   

5. Zrealizowano I etap bulwarów nad Sanem poprzez 

wykonanie parkingu wraz z oświetleniem. 

6. 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. 

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. Złożono wnioski o dofinansowanie dotyczące 

zagospodarowania bulwarów nad Sanem w ramach 

Programu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

Ograniczanie zanieczyszczeń 

powietrza poprzez dalszy rozwój 

systemów ogrzewania 

ekologicznego, likwidację kotłowni 

węglowych i ograniczenie 

negatywnego wpływu transportu 

samochodowego 

1 Zakończenie realizacji projektu parasolowego 

dotyczącego wymiany nieefektywnych źródeł ciepła 

na kotły na gaz i biomasę. 

2. Podpisano umowę na realizację projektu „JarosLove 

-  z miłości do ludzi” finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, 

w ramach którego zaplanowano zakup autobusu 

niskoemisyjnego.   

3. Złożono wnioski o dofinansowanie oraz udzielenie 

pożyczki na zakup 13 autobusów zeroemisyjnych  

w ramach Programu Zeroemisyjny transport Zielony 

transport publiczny.   

4. Popisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto 

realizację projektu „Termomodernizacja budynku 
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Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu” 

w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany 

Klimatu, Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021. 

5. W ramach projektu Jarosław – opracowanie 

dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 

2014-2020 zaplanowano opracowanie projektów 

kompleksowej termomodernizacji 35 budynków 

użyteczności publicznej. 

6. Wydawanie przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej od 01.10.2020 r. do chwili obecnej 

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 kalendarza dla mieszkańców dotyczących zasad 

prawidłowego segregowania opadów komunalnych             

w Jarosławiu. 

3. Kontynowanie akcji tworzenia bazy lokalizacji dla 

nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Miasta 

pn. „Nowe drzewa dla Jarosławia”. 

4. Podpisano umowę na realizację projektu „JarosLove 

-  z miłości do ludzi” finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, 

w ramach którego zaplanowano opracowanie  

i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej 

w zakresie niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu. 

OZE i termomodernizacji. 

Rewitalizacja i renowacja obiektów 

zabytkowych  

i historycznych przestrzeni 

miejskich 

1.Realizacja projektu- Holistyczna rewitalizacja na 

terenie MOF Jarosław – Przeworsk. 

2. Wykonano kolejny etap remontu zabytkowego muru 

oporowego przy ul. Podgórze z dofinasowaniem  

w ramach Programu Ochrona Zabytków 2021 oraz 

datacją od Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, złożono wniosek  

o dofinansowanie kolejnego etapu remontu. 

3. Wykonano prace renowacyjne przy ogrodzeniu 

cmentarza wojennego przy ul. Pruchnickiej w ramach 

Programu Groby i cmentarze wojenne w kraju 2021, 

złożono wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu 

renowacji cmentarza do Programu  Groby i cmentarze 

wojenne w kraju 2022. 

4. Remont starych nagrobków na Starym Cmentarzu         

w Jarosławiu. 

5. Konserwacja figury Matki Bożej Niepokalanej 

zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II w Jarosławiu. 

6. Remont zabytkowej studni usytuowanej przy placu 

ks. Piotra Skargi w Jarosławiu. 

7. Przeprowadzenie badań archeologicznych. 

8. Przeprowadzenie przeglądu zabytkowych obiektów 

budowlanych. 
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Innym ważnym dokumentem określającym kierunki działania Gminy Miejskiej Jarosław jest 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Jarosław na lata 2021-2027”. 

Uwzględniając założenia przedmiotowego dokumentu wyznaczono misję Strategii, którą jest 

przeciwdziałanie różnym formom marginalizacji i wykluczenia społecznego, podniesienie jakości życia 

mieszkańców i stwarzanie im warunków do rozwoju oraz integrowanie społeczności lokalnej. Wypełnienie 

tak sformułowanej misji wymaga wdrożenia wyznaczonych celów oraz kierunków działań. Poniżej 

przedstawiono działania podjęte w 2021 r. realizujące poniższe cele: 

Tabela 14 Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jarosławiu 

Cele Działania podjęte w 2021 r. 

CEL I. Wsparcie osób i rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmowanie 

działań zmierzających do ograniczenia tego 

zjawiska. 

- działania polegające na udzielaniu pomocy  

w formie świadczeń pieniężnych: zasiłki z pomocy 

społecznej, świadczenia wychowawcze, świadczenia 

dobry start, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

świadczenia rodzinne, stypendia, dodatki 

mieszkaniowe,  

- działania polegające na udzielaniu świadczeń 

niepieniężnych: pomoc rzeczowa, świadczenie usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania, refundowanie 

posiłków dla dzieci i młodzież w przedszkolach  

i świetlicach szkolnych, gorący posiłek, 

- nauczenie umiejętnego wykorzystania własnych 

zasobów poprzez pracę socjalną. 

- wspieranie inicjatyw służących rozwojowi 

przedsiębiorczości socjalnej na terenie gminy, 

- propagowanie działań zmierzających do 

przekwalifikowania się osób pozostających 

długotrwale bezrobotnymi, 

- pozyskiwanie środków zewnętrznych pozwalających 

na realizację projektów aktywizujących osoby 

zagrożone problemem ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. 

CEL II: Wsparcie osób i rodzin dotkniętych 

kryzysem. 

- systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych 

kryzysem przez pracowników socjalnych, asystenta 

rodziny, szkoły oraz przedstawicieli innych zawodów 

kontaktujących się z rodziną, 

- zwiększenie roli asystenta rodziny w celu 

aktywnego wspierania rodziny wychowującej dzieci 

poprzez: 

• zapobieganie sytuacjom oddzielania dzieci od 

rodziny, 

• pomoc w odzyskaniu dzieci przez rodzinę, 

• współpracę z instytucjami sprawującymi pieczę 

nad rodziną. 

- podejmowanie inicjatyw i nowatorskich rozwiązań 

na rzecz ochrony macierzyństwa i dziecka, 

- systematyczne współdziałanie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej z placówkami oświatowymi 
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w celu bieżącej analizy sytuacji dzieci i młodzieży 

uczęszczającej do szkół, a w szczególności 

przeciwdziałanie pojawiającym się patologiom. 

CEL III: Aktywizacja i integracja społeczna osób 

starszych i niepełnosprawnych 

 

 

 

- diagnozowanie i aktualizowanie potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami oraz starszych. 

- zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 

osób starszych, których głównym problemem jest 

samotność i brak opieki ze strony rodziny, poprzez 

utworzenie na terenie gminy miejskiej Jarosław 

ośrodków wsparcia dziennego oraz rozwój systemu 

sąsiedzkich usług opiekuńczych, 

- wsparcie dla inicjatyw kulturalnych i integracyjnych 

dla osób starszych oraz  z niepełnosprawnościami, 

- aktywizację osób starszych oraz osób  

z niepełnosprawnościami. 

- rozwój pracy socjalnej i działań na rzecz integracji 

społecznej osób starszych oraz osób  

z niepełnosprawnościami, 

- wsparcie opiekunów osób starszych oraz osób  

z niepełnosprawnościami w sprawowanej przez nich 

opiece w tym rozwój i inicjowanie nowych form 

pomocy w miejscu zamieszkania. 

CEL IV: Przeciwdziałanie problemom 

związanym z uzależnieniami. 

- diagnoza potrzeb i problemów związanych 

z uzależnieniem, 

- propagowanie wiedzy na temat uzależnień 

i metod leczenia, 

- rozwój systemu  pomocy dla osób uzależnionych od 

alkoholu, 

- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe, 

- realizowanie programów profilaktycznych, 

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń  

i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, 

- egzekwowanie i kontrola zakazu sprzedaży alkoholu 

nieletnim na terenie gminy. 

CEL V: Przeciwdziałanie zjawisku przemocy  

w rodzinie. 

- zmniejszenie skali zjawiska przemocy 

w rodzinie poprzez skuteczne i kompleksowe 

działanie wszystkich służb, organizacji i instytucji 

zajmujących się tym problemem, 

- udzielanie pomocy ofiarom przemocy (pomoc 

materialna, prawna, zapewnienie mieszkania, opieki 

lekarskiej), 

- podjęcie działań wobec sprawców przemocy: 

(skierowanie na leczenie, pomoc psychologiczna, 

praca socjalna - kontrakt socjalny), 

- prowadzenie działań profilaktycznych szczególnie 

wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację programu 

przeciwdziałania przemocy rodzinie, 

- podnoszenie kompetencji przedstawicieli służb 

i instytucji do udzielania  pomocy ofiarom przemocy 
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oraz podejmujących interwencje wobec sprawców 

poprzez organizowanie szkoleń dla: policjantów, 

lekarzy, nauczycieli, pedagogów szkolnych, 

pracowników socjalnych, pracowników punktów 

konsultacyjnych i telefonu zaufania, członków 

miejskiej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

- prowadzenie działalności informacyjno - 

edukacyjnej o problemie przemocy w rodzinie. 

 

Cele strategiczne wyznaczone w niniejszym opracowaniu dotyczą najistotniejszych problemów 

występujących na terenie Miasta takich jak: problematyki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

problemów opiekuńczo-wychowawczych, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Rozwijanie  

i utrzymywanie systemu pomocy wymaga zintegrowanych działań wszelkich instytucji oraz organizacji 

pozarządowych, wolontariuszy, jak i samych zainteresowanych rodzin. 

 

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 2021 r. przedstawiono poniżej: 

 

Tabela 15 Działania – Program Rewitalizacji 

Projekt/przedsięwzięcie rewitalizacyjne Działania podjęte w 2021 r. 

Podstawowe projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – 

Przeworsk.  

Zakończono prace budowlane na rynku – I etap.  

Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

poprzez utworzenie placów zabaw i ścieżki 

rowerowej  

Zrealizowano I etap dotyczący modernizacji 

fontanny w Parku im. Czesławy Puzon ps. „Baśka”. 

Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz! Realizacja projektu z dofinansowaniem  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 1 599 290,97 

zł (doradztwo zawodowe, szkolenia i staże dla 72 

osób, zamieszkałych na terenie gmin MOF Jarosław-

Przeworsk). 
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6.2. 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 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 2021 roku została uchwalona zmiana nr 2/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego obszaru „Za Parkiem” w Jarosławiu, zatwierdzona uchwałą nr 421/XXXIII/2021 Rady 

Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2021 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z 2021 r. poz. 2305 – realizująca uchwałę nr 216/XVI/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 

25 listopada 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia wymienionej zmiany planu miejscowego. 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposób 

zagospodarowania terenu jest określany w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W 2021 roku zostały wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia 22 decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) oraz 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym powiatowym. Wydane decyzje o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmowały swym zakresem budowę sieci kablowych 

elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, sieci gazowych, sieci wodociągowych, sieci 

kanalizacyjnych, budowę oświetlenia ulicznego, rozbudowę budynku miejskiego przedszkola z oddziałami 

żłobkowymi na osiedlu im. Armii Krajowej 9 w Jarosławiu oraz nadbudowę części budynku hali sportowo             

– widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego  

5 w Jarosławiu. 

Zestawienie wydanych przez Burmistrza Miasta Jarosławia decyzji celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym) zamieszczono w tabeli nr 16.    
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Tabela 16 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym). 

Lp. Treść decyzji Znak decyzji Dzień wydania 

1 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę sieci gazowej 

średniego ciśnienia PE dn 63  przy ulicy Misztale  

w Jarosławiu. 

GKN.6733.35.2020 18.01.2021 

2 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę gazociągu 

zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 przy ulicy 

Dojazdowej w Jarosławiu. 

GKN.6733.36.2020 03.02.2021 

3 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę stacji 

transformatorowej oraz przebudowę i budowę sieci 

elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na 

terenie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – 

Ekonomicznej w Jarosławiu im. ks. Bronisława 

Markiewicza w Jarosławiu. 

GKN.6733.37.2020 27.01.2021 

4 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę sieci gazowej 

średniego ciśnienia PE dn 63 przy ulicy Krakowskiej  

w Jarosławiu. 

GKN.6733.1.2021 02.03.2021 

5 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę odcinka 

gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 przy 

ulicy Szytniańskiej w mieście Jarosław i w miejscowości 

Maleniska. 

GKN.6733.2.2021 30.04.2021 

6 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę odcinka 

gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 przy 

ulicy Kamiennej w Jarosławiu. 

GKN.6733.3.2021 07.04.2021 

7 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę sieci 

wodociągowej rozdzielczej z rur PE DN 125 wraz  

z niezbędnym uzbrojeniem sieci w hydranty 

przeciwpożarowe i zasuwy odcinające przy ulicy 

Grodziszczańskiej. 

GKN.6733.4.2021 24.05.2021 

8 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu ponadlokalnym (powiatowym) na budowę 

elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia                 

SN 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną  i kablem 

światłowodowym, wraz z wszelkimi obiektami i 

urządzeniami do jej eksploatacji, w tym złączami 

kablowymi SN, zlokalizowanymi bezpośrednio przy trasie 

linii kablowej SN oraz budowa elektroenergetycznej sieci 

kablowej niskiego napięcia nN 0,4 KV (zmiana zasilania                  

z sieci napowietrznej na kablową) wraz z wszelkimi 

obiektami i urządzeniami do jej eksploatacji, w tym 

GKN.6733.5.2021 25.06.2021 
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złączami kablowymi nN zlokalizowanymi bezpośrednio 

przy trasie linii kablowej nN, 

realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

Modernizacja linii 15 kV Jarosław – Pruchnik wraz  

z rozbudową sieci SN i nN Jarosław – Widna Góra- etap 7. 

9 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę odcinka 

gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 dla 

potrzeb zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy 

ulicy Zielone Wzgórze w Jarosławiu. 

GKN.6733.6.2021 27.07.2021 

10 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę odcinka sieci 

gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 przy ulicy Stanisława 

Kopystyńskiego w Jarosławiu. 

GKN.6733.7.2021 29.07.2021 

11 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę linii kablowej 

oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi 

przy bocznej ulicy Kulkowej w Jarosławiu. 

GKN.6733.9.2021 09.08.2021 

12 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę linii kablowej 

oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi 

przy ulicy Piaskowej w Jarosławiu. 

GKN.6733.10.2021 13.08.2021 

13 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę linii kablowej 

oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi 

przy bocznej ulicy Batalionów Chłopskich w Jarosławiu. 

GKN.6733.11.2021 17.08.2021 

14 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę podziemnej 

elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia                 

0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej 56 z obw. nr 3  

i obw. nr 8 przy ulicy Zwierzynieckiej w Jarosławiu. 

GKN.6733.12.2021 20.08.2021 

15 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę sieci 

wodociągowej DN 125 uzbrojonej w hydranty 

przeciwpożarowe oraz zasuwy odcinające przy ulicy 

Batalionów Chłopskich, ulicy Diamentowej, ulicy 

Szmaragdowej i ulicy Brodowicze w Jarosławiu. 

GKN.6733.13.2021 25.08.2021 

16 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę odcinka sieci 

gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 dla zasilenia 

budynku mieszkalnego przy ulicy Misztale w Jarosławiu. 

GKN.6733.14.2021 01.09.2021 

 

17 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym ponadlokalnym (powiatowym) na 

przebudowę Ośrodka Zbioru Gazu Jarosław - 1 Kopalnia 

Gazu Ziemnego Jarosław przy ulicy Krakowskiej  

w Jarosławiu. 

GKN.6733.15.2021 05.11.2021 

18 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  GKN.6733.16.2021 13.10.2021 
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o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę sieci 

wodociągowej średnicy DN 110 w rejonie ulicy Józefa 

Poniatowskiego i ulicy Lidii Nartowskiej w Jarosławiu. 

19 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę sieci 

wodociągowej z rur PE DN 125 oraz budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 i DN 160 przy 

ulicy Grodziszczańskiej w Jarosławiu. 

GKN.6733.17.2021 15.11.2021 

20 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na rozbudowę budynku 

miejskiego przedszkola z oddziałami żłobkowymi,                          

z przeznaczeniem planowanej rozbudowy na żłobek na 

osiedlu im. Armii Krajowej 9 w Jarosławiu. 

GKN.6733.18.2021 01.12.2021 

21 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na nadbudowę części 

budynku hali sportowo–widowiskowej Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 

5 w Jarosławiu. 

GKN.6733.19.2021 03.12.2021 

22 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę linii kablowej 

oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi 

przy bocznej ulicy Pełkińskiej w Jarosławiu. 

GKN.6733.20.2021 07.12.2021 

23 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę linii kablowej 

oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi 

przy ulicy Orkana w Jarosławiu. 

GKN.6733.21.2021 08.12.2021 

24 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym (gminnym) na budowę sieci 

wodociągowej rozdzielczej, budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej i budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy 

Podgórze w Jarosławiu. 

GKN.6733.22.2021 27.12.2021 

 

W 2021 r. Burmistrz Miasta Jarosławia wydał również 93 decyzje o warunkach zabudowy:  

• 69  dla potrzeb realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

• 21 decyzji dla potrzeb realizacji zabudowy usługowej, 

• 3 decyzje dla potrzeb powiększenia istniejącej zabudowy produkcyjnej. 

 

6.3. 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 znajdują się 

poszczególne zestawienia: nabycie, zamiana, komunalizacja i nabycie nieruchomości w wyniku 

postępowania sądowego – zasiedzenia oraz sprzedaż nieruchomości. 
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Tabela 17 Nabycie, zamiana, komunalizacja, zasiedzenia nieruchomości w 2021 r. 

17.1  Nabycie nieruchomości w wyniku czynności cywilno-prawnych: 

Lp. 
Nr 

obrębu 
Nr działki 

Pow. działki 

[ha] 
Nr uchwały/ uwagi 

1 5 128/1 0,1128 160/XIII/2019 z dnia 26.09.2019 r. /udział 1/2 

2 5 128/2 0,0080 160/XIII/2019 z dnia 26.09.2019 r. /udział 1/2 

3 4 2159 0,1517 402/XXXII/2021 z dnia 26.04.2021 r. /udział 4/64 

4 2 942/2 0,0423 356/XXVII/2020 z dnia 23.11.2020 r. 

5 4 916 0,1767 580/LIII/2013 z dnia 24.06.2013 r. 

6 1 114 0,1196 399/XXXII/2021 z dnia 26.04.2021 r. 

 

17.2 Nabycie nieruchomości na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy o gospodarce 

nieruchomościami: 

Lp. 
Nr 

obrębu 

Nr 

działki 

Pow. 

działki 

[ha] 

KW 
Podstawa wpisu 

własności 
Uwagi 

1 4 1543/3 0,0007 PR1J/00110829/5 Decyzja Starosty 

Jarosławskiego 

 AB-AAB.6740.1.1.2019 

 z dnia 8.08.2019  

 Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego o znaku 

I-III.7821.14.2019  

z dnia 10-07-2020 

ul. Kraszewskiego  

2 4 1543/5 0,0053 PR1J/00110829/5 

3 4 1551/3 0,0188 PR1J/00110829/5 

4 4 1841/1 0,0071 PR1J/00110829/5 

5 4 1842/1 0,0046 PR1J/00110829/5 

6 4 39 0,1784 PR1J/00060925/2 

Decyzja Starosty 

Jarosławskiego 

 AB-AAB.6740.1.2.2020  

z dnia 5.11.2020   

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego o znaku 

I-III.7821.17.2020  

z dnia 5.03.2021 

ul. Akacjowa 

7 4 38/40 0,0135 PR1J/00060925/2 

8 4 38/42 0,0027 PR1J/00060925/2 

9 4 38/46 0,0031 PR1J/00060925/2 

10 4 38/48 0,0155 PR1J/00060925/2 

11 4 38/50 0,0135 PR1J/00060925/2 

12 4 38/52 0,0149 PR1J/00060925/2 

13 4 38/53 0,0029 PR1J/00060925/2 

14 4 38/55 0,0028 PR1J/00060925/2 

15 4 38/57 0,0248 PR1J/00060925/2 

16 4 38/59 0,0090 PR1J/00060925/2 

17 4 38/62 0,0288 PR1J/00060925/2 

18 4 38/64 0,0020 PR1J/00060925/2 
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19 4 38/66 0,0452 PR1J/00060925/2 

20 4 40/5 0,0264 PR1J/00060925/2 

21 4 40/12 0,0108 PR1J/00060925/2 

22 4 41/7 0,0027 PR1J/00060925/2 

23 4 41/9 0,0057 PR1J/00060925/2 

24 4 41/11 0,0047 PR1J/00060925/2 

25 4 42/1 0,0132 PR1J/00060925/2 

26 4 43/3 0,0072 PR1J/00060925/2 

27 4 43/5 0,0080 PR1J/00060925/2 

28 4 44/1 0,0104 PR1J/00060925/2 

29 4 45/1 0,0134 PR1J/00060925/2 

30 4 46/1 0,0102 PR1J/00060925/2 

31 4 47/1 0,0097 PR1J/00060925/2 

32 4 48/1 0,0082 PR1J/00060925/2 

33 4 49/1 0,0141 PR1J/00060925/2 

34 4 50/1 0,0199 PR1J/00060925/2 

17.3 Nabycie nieruchomości w wyniku „komunalizacji”  

Lp. 
Nr 

obrębu 

Nr 

działki 

Pow. 

działki 

[ha] 

KW 
Podstawa wpisu 

własności 
Z dnia Uwagi 

1 2 1109 0,2915 PR1J/00003955/4 N-VI.7510.67.2020  27.10.2020  - 

2 1 1831 0,5769 PR1J/00101044/2 N-VI.7531.5.2020 10.12.2020  - 

3 2 11 0,5174 PR1J/00096526/6 N-VI.7531.6.2020 10.12.2020  - 

4 1 2173 0,5535 PR1J/00101044/2 N-VI.7531.11.2020 10.12.2020  - 

5 4 2160/1 0,0086 PR1J/00001767/5 N-VI.7531.2.2021 09.04.2021 
udział GMJ 

2/3  

6 1 493 0,0592 PR1J/00101044/2 N-VI.7531.6.2021 10.12.2020  - 

7 4 3228/3 0,0188 PR1J/00111503/1 N-VI.7533.5.12.2020 27.05.2021  - 

8 4 3228/4 0,0008 PR1J/00111503/1 N-VI.7533.5.12.2020 27.05.2021   

9 4 3228/5 0,0021 PR1J/00111503/1 N-VI.7533.5.12.2020 27.05.2021  - 

10 4 3228/6 0,0028 PR1J/00111503/1 N-VI.7533.5.12.2020 27.05.2021  - 

11 4 3228/7 0,0017 PR1J/00111503/1 N-VI.7533.5.12.2020 27.05.2021  - 

12 4 3228/9 0,0606 PR1J/00111503/1 N-VI.7533.5.12.2020 27.05.2021  - 

13 4 3228/10 0,0108 PR1J/00111503/1 N-VI.7533.5.12.2020 27.05.2021  - 
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14 4 3228/11 0,0817 PR1J/00111503/1 N-VI.7533.5.12.2020 27.05.2021  - 

15 4 3228/12 0,0334 PR1J/00111503/1 N-VI.7533.5.12.2020 27.05.2021  - 

16 4 3228/13 0,0130 PR1J/00111503/1 N-VI.7533.5.12.2020 27.05.2021  - 

17 5 1439 0,0083 PR1J/00109732/8 N-VI.7531.5.2021 04.05.2021  - 

18 5 3099 0,0217 PR1J/00029773/2 N-VI.7531.11.2021 08.07.2021  - 

19 5 3100 0,0372 PR1J/00027523/1 N-VI.7531.11.2022 08.07.2022  - 

20 1 2294 0,0598 PR1J/00112505/2 N-VI.7531.13.2021 12.07.2021  - 

21 1 2295 0,1453 PR1J/00112505/2 N-VI.7531.13.2021 12.07.2021  - 

22 1 12 0,0486 PR1J/00109811/6 N-VI.7531.20.2021 19.08.2021  - 

23 1 567/2 0,1955 PR1J/00109811/6 N-VI.7531.20.2021 19.08.2021  - 

24 3 1 0,1884 PR1J/00107141/4 N-VI.7531.20.2021 19.08.2021  - 

25 3 40 0,0643 PR1J/00107141/4 N-VI.7531.20.2021 19.08.2021  - 

26 4 214 0,0713 PR1J/00110694/9 N-VI.7531.20.2021 19.08.2021  - 

27 3 106 0,2261 nowa N-VI.7533.5.4.2021 27.09.2021  - 

28 1 1228/2 0,4567 PR1J/00101044/2 N-VI.7531.22.2021 10.11.2021  - 

17.4 Zasiedzenie nieruchomości  

Lp. 
Nr 

obrębu 

Nr 

działki 

Pow. 

działki 

[ha] 

KW 
Podstawa wpisu 

własności 
Z dnia Uwagi 

1 4 1497/7 0,1224 PR1J/00074654/2 
I NS 695/18 

zasiedzenie 
21.12.2020 JKS 

2 5 2498/5 0,0502 PR1J/00079841/5 
I NS zasiedzenie 

557/19 
13.09.2021 SP nr 1 

18.  Zbycie nieruchomości w wyniku czynności cywilno-prawnych w 2021 r. 

Lp. Nr obrębu Nr działki Pow. działki [ha] Nr uchwały/ uwagi 

1 5 2513/25 0,0010 

436/XXXVIII/2016 z dnia 29.12.2016 r. 

2 5 2514/3 0,0034 

3 5 2513/43 0,0008 

4 5 2514/21 0,0033 

5 5 2513/45 0,0010 

6 5 2513/11 0,0011 

7 5 2514/23 0,0026 

8 5 2513/34 0,0006 

9 5 2513/46 0,0003 

10 5 2514/12 0,0033 

11 5 2513/31 0,0008 
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6.4. 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 mieszkalnych z zasobów gminy z podziałem na: 

• najem lokali mieszkalnych (dotyczy umów najmu na czas nieoznaczony), 

• najem socjalny lokali (dotyczy umów najmu zawartych na czas oznaczony), zgodnie z art. 22  

i art.23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.172 t.j. z dnia 25.01.2022). 

 

W dalszej części zostaną przedstawione najważniejsze kwestie dotyczące gminnego zasobu 

mieszkaniowego oraz prowadzonej działalności w zakresie polityki mieszkaniowej w roku 2021. 

Zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Jarosław na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 895 lokali 

mieszkalnych, w tym: 

• 206 lokali w 34 budynkach będących w 100% własnością gminy, 

• 252 lokali w 36 budynkach pozostających w posiadaniu samoistnym, 

• 437 lokali w 105 budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych. 

W sprawach związanych z najmem i zamianami lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy w roku 2021 : 

• złożono 25 wniosków o najem lokalu komunalnego,  

• zawarto 54 umów najmu lokalu mieszkalnego, z czego: 

✓ 11 dotyczyło osób lub rodzin umieszczonych na prawomocnej liście przydziału mieszkań                  

po wydaniu skierowania do wynajęcia lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Jarosław, 

✓ 22 dotyczyło przedłużenia istniejącej umowy najmu (najem socjalny lokalu), 

12 5 2514/9 0,0033 

13 5 2513/29 0,0008 

14 5 2514/7 0,0032 

15 5 2513/27 0,0008 

16 5 2514/5 0,0032 

17 4 2914 0,0091 431/XXXVIII/2016 z dnia 29.12.2016 r. 

18 4 1973/1 0,1164 

385/XXX/2021 z dnia 22.02.2021 r. 19 4 1980/1 0,0026 

20 4 1983 0,1875 

21 1 383/6 0,0846 400/XXXII/2021 z dnia 26.04.2021 r. 

22 5 3038/1 1,8334 384/XXX/2021 z dnia 22.02.2021 r. 
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✓ 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), 

✓ 15 dotyczyło uznania (12 nabycia, potwierdzenia 3) tytułu prawnego do zajmowanego 

lokalu mieszkalnego po śmierci głównego najemcy, 

• przeprowadzono 1 zamianę lokalu mieszkalnego. 

W 2021 r. zakończono realizację projektu „Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy 

Wróblewskiego”, współfinansowanego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach zadania 

wykonano kompleksową budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego - komunalnego z lokalami 

socjalnymi. W piwnicach znajdują się 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 wykonano chodniki, miejsca postojowe, trawniki oraz miejsca gromadzenia 

odpadów. 

Lista osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej Jarosław                              

na dzień 31 grudnia 2021 r. obejmowała 81 osób i rodzin. 

 

W 2021 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 18 szt. / 6 lokali 33 944,40 zł 

Wymiana pieców kaflowych 5 lokali 30 000,00 zł 

Wykonanie instalacji c.o.  2 lokale 28 200,00 zł 

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 lokal 8 000,00 zł 

Wymiana dachu 1 budynek 60 000,00 zł 

Remont części połaci dachowej 1 budynek 16 223,89 zł 

Wymiana kotła gazowego dwufunkcyjnego 4 lokale 22 366,57 zł 

Remont przewodów kominowych 2 lokale 17 414,92 zł 

Inne prace remontowe (wymiana instalacji 

elektrycznej, podłogi, posadzki, drzwi) 

1 lokal 10 487,16 zł 

Razem 226 636,94 zł 
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6.5. 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 2021 przedstawiono według następującego podziału: 

1. Realizowane projekty w 2021 r. 

2. Złożone wnioski aplikacyjne w 2021 r. 

 

Tabela 20. Realizowane projekty w 2021 r. 

Projekty realizowane w 2021 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 

była 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 były 

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 

 

 

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. 

W Jarosławiu w ramach 

projektu została 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 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podkarpackiego 

na lata 2014-

2020 

28.12.2017 

– 

31.12.2021 
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infrastruktury komunalnej 

oraz zostanie zrealizowany 

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 

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 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 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. 

 

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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5 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 

utworzono 20 nowych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3  

w formie żłobka. 

Przystosowany został lokal  

w budynku mieszkalnym na 

nowym osiedlu w Jarosławiu. 

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 

6 Budowa 

kompleksu 

lekkoatletyczneg

o w Jarosławiu – 

wariant 400 m 

treningowy 

Wykonano arenę 

lekkoatletyczną na Stadionie 

Miejskim przy ul. Piekarskiej 

składającą 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: 

6 141 653,88 zł 

 

dofinansowanie: 

900 000,00 zł 

Fundusz 

Rozwoju 

Kultury 

Fizycznej 

14.12.2017

-

31.03.2021 
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7 Budowa boiska 

piłkarskiego 

przy ul. 

Piekarskiej 2 

oraz 3 

wielofunkcyjnyc

h stref 

aktywności 

fizycznej przy              

ul. Grottgera, ul. 

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 była 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: 

5 406 393,02 zł 

 

dofinansowanie: 

1 447 557,95 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz 

Rozwoju 

Kultury 

Fizycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2017

-

30.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Budowa 

ogólnodostępneg

o placu 

treningowego 

Street Workout 

przy ul. Wilsona 

W ramach zadania zostały 

zamontowane urządzenia do 

ćwiczeń gimnastycznych: 

drabinki poziome, drążki do 

podciągania i drążki do 

ćwiczeń poziomych. 

 

wartość projektu: 

38 745, 00 zł 

 

Budżet 

obywatelski 

20.07.2021

-

29.09.2021 

9 Budowa 

budynku 

mieszkalnego 

przy ulicy 

Wróblewskiego 

Kompleksowa budowa 

budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego - 

komunalnego z 15 lokalami 

socjalnymi dwupokojowymi. 

W ramach zagospodarowania 

terenu wykonano chodniki, 

miejsca postojowe, trawniki 

oraz miejsca gromadzenia 

odpadów. 

wartość projektu: 

3 449 008,13 zł 

 

dofinansowanie: 

1 119 144,55 zł 

Fundusz Dopłat 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

11.10.2019 

- 

12.11.2021 

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: 

3 039 238,00 zł 

 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 

01.04.2020

-

15.10.2022 

11 Tworzenie 

miejsc opieki                               

w Miejskim 

Żłobku nr 1 

Radosny 

Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania lokalu 

usługowego o powierzchni 

użytkowej 143,60m2 na 

potrzeby funkcjonowania 

wartość projektu: 

650 575,02 zł 

 

dofinansowanie: 

479 876,54 zł 

Resortowy 

program 

rozwoju 

instytucji opieki 

nad dziećmi                  

01.02.2020 

– 

31.05.2021 
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Zakątek żłobka dla 20 dzieci. 

Wykonano również plac 

zabaw dla dzieci  

o powierzchni 300m2 wraz 

montażem wyposażenia  

z bezpieczną nawierzchnią  

i ogrodzeniem. 

w wieku do lat 3 

„MALUCH+” 

12 Budowa 

kanalizacji 

sanitarnej                       

w ulicach 

Grodziszczański

ej i Pogodnej w 

Jarosławiu wraz 

z 

przepompownia

mi ścieków P1, 

P3, P4 poza 

pasem 

drogowym drogi 

krajowej nr 94 

Zgorzelec – 

Korczowa 

Przedmiotem inwestycji jest 

budowa II i III etapu 

kanalizacji sanitarnej w 

ulicach Grodziszczańska  

i Pogodna w Jarosławiu 

 według opracowanej 

dokumentacji technicznej.  

wartość projektu: 

3 790 885,00 zł 

 

dofinansowanie 

3 790 885,00 zł 

Fundusz 

Przeciwdziałani

a COVID-19 

03.08.2021 

- 

31.12.2022 

13 Budowa i 

modernizacja 

drogi 

dojazdowej do 

gruntów rolnych 

w obrębie nr 3 

na dz. o nr ewid. 

659/1 

Przedmiotem inwestycji była 

budowa i modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych w obrębie nr 3  na dz. 

o nr. ewid. 659/1. Droga 

istotna dla rolników 

dojeżdżających do swoich 

pól, budowa i modernizacja 

tej drogi umożliwi lepszy 

dojazd do gruntów rolnych. 

wartość projektu:  

62 907,75 zł 

 

dofinansowanie: 

52 420,00 zł 

Fundusz 

Ochrony 

Gruntów 

Rolnych 

 

29.06.2021 

– 

15.12.2021 

14 Jarosław, mur 

oporowy 

Opactwa 

pobenedyktyński

ego 1728 r.: 

remont                      

i konserwacja 

odcinka wzdłuż 

ul. Podgórze 

zagrożonego 

katastrofą 

budowlaną – 

realizacja 2021 

 

Remont i konserwacja 

odcinka wzdłuż ul. Podgórze 

zagrożonego katastrofą 

budowlaną 

wartość projektu:  

598 064,62 zł 

dofinansowanie: 

100 000,00 zł 

Środki 

Wojewódzkiego  

Konserwatora 

Zabytków  

w Przemyślu 

 

14.09.2021 

– 

10.12.2021 

15 Jarosław, mur 

oporowy 

opactwa 

pobenedyktyński

ego 1728 r.: 

Remont i konserwacja 

odcinka wzdłuż ul. Podgórze 

zagrożonego katastrofą 

budowlaną 

wartość projektu:  

598 064,62 zł 

 

dofinansowanie: 

130 000,00 zł 

Program 

Ministerstwa 

Kultury 

Dziedzictwa 

Narodowego  

06.09.2021 

– 

20.12.2021 
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remont                      

i konserwacja 

odcinka wzdłuż  

ul. Podgórze 

zagrożonego 

katastrofą 

budowlaną - etap 

IV 

 

i Sportu, 

Ochrona 

zabytków 2021  

 

 

16 Termomoderniza

cja budynku 

Szkoły 

Podstawowej nr 

11 z Oddziałami 

Integracyjnymi 

im. Adama 

Mickiewicza  

w Jarosławiu 

 

Kompleksowa 

termomodernizacja budynku 

szkoły polegająca na: 

dociepleniu ścian 

zewnętrznych i 

stropodachów, wymianie 

stolarki okiennej aluminiowej 

na nową, wymianie 

istniejącej technologii 

kotłowni na nowoczesną 

kotłownię kondensacyjną  

o mocy dopasowanej do 

potrzeb obiektu, modernizacji 

systemu cwu, montażu 

instalacji fotowoltaicznej 

oraz wymianie oświetlenia na 

niskoenergochłonne.  

W ramach zajęć 

edukacyjnych planuje się  

w roku szkolnym 2022/2023 

realizację cotygodniowych 

zajęć dodatkowych, których 

celem jest podnoszenie 

świadomości w zakresie 

efektywności energetycznej  

i zastosowania OZE wśród 

najmłodszych uczniów. 

wartość projektu:  

4 700 099,11 zł 

 

dofinansowanie: 

3 290 069,34 zł 

Program 

Środowisko, 

Energia i 

Zmiany Klimatu 

Mechanizm 

Finansowy EOG 

2014-2021 

22.12.2021

-

30.04.2024 

17 JarosLove -  

z miłości do 

ludzi 

 

W wymiarze środowiskowym 

realizowane będą 

przedsięwzięcia prowadzące 

do ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń, zwiększenia 

powierzchni zielono-

niebieskiej infrastruktury 

oraz adaptacji do zmian 

klimatu (zakup autobusu 

elektrycznego, Jarosławskie 

Wiszące Ogrody, czyli 

zielony dach nad Centrum 

Przesiadkowym, kampania 

edukacyjno-informacyjna). 

W wymiarze społecznym 

realizowane będą 

przedsięwzięcia prowadzące 

wartość projektu:  

15 325 503,86 zł 

 

dofinansowanie: 

15 325 503,86 zł 

Program 

Rozwój 

Lokalny, 

Norweski 

Mechanizm 

Finansowy 

2014-21 

 

 

01.09.2021

- 

30.04.024 
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do poprawy jakości życia, 

zwiększenia liczby 

mieszkańców oraz wzrostu 

aktywności i zaangażowania 

społeczeństwa we 

współtworzenie Miasta 

(Informatyczne Centrum 

Zarządzania Miastem, 

Jarosławska Karta Miejska, 

dostosowanie budynków 

gminnych do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, 

budowa Centrum 

Przesiadkowego). 

Przedsięwzięcia realizowane 

w obszarze gospodarczym 

mają prowadzić do obniżenia 

poziomu bezrobocia, wzrostu 

gospodarczego oraz poprawy 

stanu finansów Miasta (Punkt 

Pozyskiwania i Obsługi 

Inwestora, Wielki Jarmark 

Jarosławski). 

Zaplanowano również 

działania w zakresie rozwoju 

instytucjonalnego, m.in. 

szkolenia, wizyty studyjne, 

dostosowanie procedur  

i przepisów wewnętrznych. 

18 Renowacja 

cmentarza 

wojennego  

w Jarosławiu  

z okresu I wojny 

światowej jako 

świadectwo 

historii 

 

Wykonano prace 

renowacyjne przy ogrodzeniu 

cmentarza wojennego przy 

ul. Pruchnickiej oraz 

przeprowadzono działania 

nieinwestycyjne: lekcje 

historii w szkołach 

podstawowych, spotkanie 

historyczne z mieszkańcami 

oraz wystawę historyczną 

„Bitwy Jarosławia 1915”. 

Wydano również materiały 

edukacyjno – promocyjne. 

wartość projektu:  

143 799,35 zł 

 

dofinansowanie: 

98 239,35zł 

Program Groby 

i cmentarze 

wojenne      

w kraju 2021 

 

04.05.2021 

– 

15.12.2021 

19 Płyta rynku - 

części północna  

i wschodnia  

z Placem Św. 

Michała 

 

Realizacja inwestycji 

dotyczącej modernizacji 

płyty rynku w Jarosławiu – 

część północna i wschodnia. 

wartość projektu: 

6 225 801,48 zł 

 

dofinansowanie: 

4 740 500,00 zł 

 

Rządowy 

Fundusz Polski 

Ład: Program 

Inwestycji 

Strategicznych 

 

26.07.2021

-

04.10.2023 

20 Dostępna Szkoła 

 

Działania zmierzające                        

w kierunku poprawy 

dostępności Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Stefana 

wartość projektu: 

1 337 182,00 zł 

 

dofinansowanie: 

Fundacja 

Fundusz 

Współpracy 

oraz Fundacja 

16.09.2021

-

29.08.2023 
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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. 

1 337 182,00 zł 
 

Instytutu 

Rozwoju 

Regionalnego  

 

21 Azbest 2021 Unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Miejskiej Jarosław 

wartość projektu: 

11 144,95 zł 

 

dofinansowanie: 

6 000,00 zł 

Środki  

z Narodowego 

Funduszu 

Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki 

Wodnej oraz 

Wojewódzkiego 

Funduszu 

Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki 

Wodnej  

w Rzeszowie 

11.08.2021 

-

23.10.2021 

22 Poprawa 

bezpieczeństwa 

ruchu pieszych 

poprzez 

przebudowę 

przejść dla 

pieszych 

zlokalizowanych 

w ciągu drogi 

gminnej nr 

111319 (ul. Jana 

Pawła II i ul. 3-

go Maja)  

w Jarosławiu 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie  

inteligentnych systemów 

aktywnego przejścia dla 

pieszych na 4 przejściach dla 

pieszych zlokalizowanych  

w ciągu drogi gminnej nr 

111319 (ul. Jana Pawła II i ul. 

3-go Maja) w Jarosławiu, 

dodatkowo w obrębie dwóch 

przejść przebudowa wyspy 

azylu. 

wartość projektu: 

441 614,28 

 

dofinansowanie:  

353 291,00 

Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju Dróg  

26.08.2021 

-

14.06.2022 

23 Zapewnienie 

funkcjonowania 

Klubu Senior +, 

ul. 3 - go Maja 

48 

Dofinansowanie kosztów 

funkcjonowania Klubu 

Senior + przy ul. 3-go Maja 

w Jarosławiu 

wartość projektu: 

176 380,00 zł 

 

dofinansowanie: 

32 040,00 zł 

Program 

Wieloletni 

Senior + edycja 

2021 

01.01.2021

-

31.12.2021 

24 Zapewnienie 

funkcjonowania 

Klubu Senior +, 

os. Jagiellonów 

Dofinansowanie kosztów 

funkcjonowania Klubu 

Senior + przy os. Jagiellonów 

w Jarosławiu 

wartość projektu: 

122 080,00 zł 

 

dofinansowanie: 

32 040,00 zł 

Program 

Wieloletni 

Senior + edycja 

2021 

01.01.2021

-

31.12.2021 

25 Zapewnienie 

funkcjonowania 

Dziennego 

Dofinansowanie kosztów 

funkcjonowania Dziennego 

Domu Senior + przy ul. 

wartość projektu: 

298 000,00 zł 

 

Program 

Wieloletni 

Senior + edycja 

01.01.2021

-

31.12.2021 
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Domu Senior +, 

ul. 

Dolnoleżajska 

16 

Dolnoleżajskiej w Jarosławiu dofinansowanie:  

85 440,00 zł 

2021 

26 Zapewnienie 

funkcjonowania 

Dziennego 

Domu Senior +, 

Plac 

Mickiewicza 18 

Dofinansowanie kosztów 

funkcjonowania Dziennego 

Domu Senior + przy Plac 

Mickiewicza w Jarosławiu 

wartość projektu: 

348  900,00 zł 

 

dofinansowanie:  

85 440,00 zł 

Program 

Wieloletni 

Senior + edycja 

2021 

01.01.2021

-

31.12.2021 

27 Jarosław- 

opracowanie 

dokumentacji  

w ramach 

wsparcia 

rozwoju miast 

POPT 2014-

2020 

Opracowanie dokumentacji 

technicznej, która może 

posłużyć do aplikowania  

o fundusze w ramach nowej 

perspektywy unijnej:  

projektów kompleksowej 

termomodernizacji 35 

budynków użyteczności 

publicznej, strategii retencji 

Miasta, kompleksowych 

projektów głównych ulic, 

dokumentacji projektowej 

kładki rowerowej i ścieżek 

rowerowych, dokumentacji 

projektowej wymiany 

oświetlenia ulicznego  

i dokumentacji technicznej 

rozwoju infrastruktury 

teletechnicznej. 

wartość projektu: 

3 059 999,59 zł 

 

dofinansowanie: 

3 059 999,59 zł 

Program 

Operacyjny 

Pomoc 

Techniczna 

2014-2020 

01.01.2022 

– 

31.03.2023 

 

 

Tabela  21. Wnioski aplikacyjne złożone w 2021 r. 

Wnioski aplikacyjne złożone w 2021 roku 

Lp. Tytuł Skrócony opis Finansowanie 

projektu 

Źródło 

dofinansowania 

Status 

1 Budowa 

i moderniza

cja drogi 

dojazdowej 

do gruntów 

rolnych w 

obrębie nr 3 

na dz. o nr 

ewidencyjn

ym 659 

Budowa i modernizacja 

drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w obrębie 

nr 3 na dz. o nr 

ewidencyjnym 659/1. 

wartość 

projektu:  

228 900 zł  

dofinansowanie: 

183 120 zł  

Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych 

Projekt 

zrealizowany 

2 Zapewnieni

e 

funkcjonow

ania Klubu 

Senior +, 

Dofinansowanie kosztów 

funkcjonowania Klubu 

Senior + przy ul. 3-go Maja 

w Jarosławiu 

wartość 

projektu:  

176 380,00 zł 

 

dofinansowanie: 

Program Wieloletni 

Senior + edycja 

2021.01 

Projekt 

zrealizowany 
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ul. 3-go 

Maja 48 

32 040,00 zł 

3 Zapewnieni

e 

funkcjonow

ania Klubu 

Senior +, 

os. 

Jagiellonów 

Dofinansowanie kosztów 

funkcjonowania Klubu 

Senior + przy os. 

Jagiellonów w Jarosławiu 

wartość 

projektu:  

122 080,00 zł 

 

dofinansowanie: 

32 040,00 zł 

Program Wieloletni 

Senior + edycja 

2021 

Projekt 

zrealizowany 

4 Zapewnieni

e 

funkcjonow

ania 

Dziennego 

Domu 

Senior +, 

ul. 

Dolnoleżajs

ka 16 

Dofinansowanie kosztów 

funkcjonowania Dziennego 

Domu Senior + przy ul. 

Dolnoleżajskiej  

w Jarosławiu 

wartość 

projektu:  

298 000,00 zł 

 

dofinansowanie:  

85 440,00 zł 

Program Wieloletni 

Senior + edycja 

2021 

Projekt 

zrealizowany 

5 Zapewnieni

e 

funkcjonow

ania 

Dziennego 

Domu 

Senior +, 

Plac 

Mickiewicz

a 18 

Dofinansowanie kosztów 

funkcjonowania Dziennego 

Domu Senior + przy Plac 

Mickiewicza w Jarosławiu 

wartość 

projektu:  

348  900,00 zł 

 

dofinansowanie:  

85 440,00 zł 

Program Wieloletni 

Senior + edycja 

2021 

Projekt 

zrealizowany 

6 Budowa 

kanalizacji 

sanitarnej 

Garbarze - 

Bulwary 

Kolejny etap budowy 

kanalizacji sanitarnej 

obszaru Garbarze  

w Jarosławiu z przerzutem 

ścieków przez rzekę San  

i podłączeniem do miejskiej 

sieci kanalizacyjnej.  

wartość 

projektu: 

3 126 730,85 zł 

 

dofinansowanie: 

3 126 730,85 zł  

Fundusz 

Przeciwdziałania 

Covid -19 

Projekt nie 

został wybrany 

do 

dofinasowania  

7 Jarosław, 

mur 

oporowy 

opactwa 

pobenedykt

yńskiego17

28 r.: 

remont  

i 

konserwacj

a odcinka 

wzdłuż ul. 

Podgórze 

zagrożoneg

o katastrofą 

budowlaną 

Trwałe zabezpieczenie 

oskarpowania muru poprzez 

wykonanie żelbetowej półki 

odciążającej pomiędzy 

przęsłami P21 do P23 oraz 

przypory nr 22 do nr 23 od 

strony skarpy, wykonanie 

elementów systemu 

odprowadzenia wód 

powierzchniowych, prace 

konserwatorskie przy 

elewacjach. 

wartość 

projektu:  

482 929,16 zł 

 

dofinansowanie: 

231 806,00 zł 

Program Ochrona 

zabytków 2021 

 

Projekt 

zrealizowany 
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- etap IV 

8 Jarosław, 

mur 

oporowy 

opactwa 

benedyktyń

skiego 

1728 r., 

remont i 

konserwacj

a odcinka 

wzdłuż ul. 

Podgórze 

zagrożoneg

o katastrofą 

budowlaną 

– realizacja 

2021 

Trwałe zabezpieczenie 

oskarpowania muru poprzez 

wykonanie żelbetowej półki 

odciążającej pomiędzy 

przęsłami P21 do P23 oraz 

przypory nr 22 do nr 23 od 

strony skarpy, wykonanie 

elementów systemu 

odprowadzenia wód 

powierzchniowych, prace 

konserwatorskie przy 

elewacjach. 

wartość 

projektu:  

482 929,16 zł 

 

dofinansowanie: 

206 000,00 zł 

Środki 

Wojewódzkiego  

Konserwatora 

Zabytków  

w Przemyślu 

 

Projekt 

zrealizowany 

9 Jarosław, 

mur 

oporowy 

opactwa 

benedyktyń

skiego 

1728 r., 

remont  

i 

konserwacj

a odcinka 

wzdłuż ul. 

Podgórze 

zagrożoneg

o katastrofą 

budowlaną 

– realizacja 

2021 

Trwałe zabezpieczenie 

oskarpowania muru poprzez 

wykonanie żelbetowej półki 

odciążającej pomiędzy 

przęsłami P21 do P23 oraz 

przypory nr 22 do nr 23 od 

strony skarpy, wykonanie 

elementów systemu 

odprowadzenia wód 

powierzchniowych, prace 

konserwatorskie przy 

elewacjach. 

wartość 

projektu:  

482 929,16 zł 

 

dofinansowanie: 

124 000,00 zł 

Dotacja z budżetu 

województwa 

podkarpackiego 

Projekt nie 

został wybrany 

do 

dofinasowania 

10 Remont 

nawierzchn

i boisk 

sportowych 

przy trzech 

Szkołach 

Podstawow

ych: nr 4 

im. Stefana 

Żeromskieg

o, nr 10 im. 

Wojska 

Polskiego  

i nr 5 im. 

Baśki 

Puzon  

Wykonanie remontu 

nawierzchni boisk 

sportowych przy szkołach 

podstawowych zgodnie  

z opracowaną 

dokumentacją techniczną. 

wartość 

projektu: 

1 008 757,45 zł 

 

dofinansowanie: 

332 889,95 zł 

Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

 

Projekt nie 

został wybrany 

do 

dofinasowania 
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w 

Jarosławiu 

11 Poprawa 

bezpieczeńs

twa ruchu 

pieszych 

poprzez 

przebudow

ę przejść 

dla 

pieszych 

zlokalizowa

nych w 

ciągu drogi 

gminnej nr 

111319 (ul. 

Jana Pawła 

II i ul. 3-go 

Maja) w 

Jarosławiu 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie  

inteligentnych systemów 

aktywnego przejścia dla 

pieszych na 4 przejściach 

dla pieszych 

zlokalizowanych w ciągu 

drogi gminnej nr 111319 

(ul. Jana Pawła II i ul. 3-go 

Maja) w Jarosławiu, 

dodatkowo w obrębie 

dwóch przejść przebudowa 

wyspy azylu. 

wartość 

projektu: 

503 871,08 zł 

 

dofinansowanie: 

403 096,86 zł 

Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 

W trakcie 

realizacji 

12 Dobra 

praca – 

lepsza 

przyszłość 

Utworzenie Centrum 

Integracji Społecznej, 

remont pomieszczeń, zakup 

wyposażenia i bieżące 

funkcjonowanie CIS  

w okresie 2022-2023. 

wartość 

projektu: 

2 545 090,40 zł 

 

dofinansowanie: 

2 143 018,40 zł 

 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 

Projekt nie 

został wybrany 

do 

dofinasowania 

13 Modernizac

ja płyty 

rynku  

w 

Jarosławiu. 

Część 

północna  

i wschodnia 

wraz z 

placem Św. 

Michała 

Realizacja modernizacji 

płyty rynku – części 

północnej i wschodniej oraz 

placu Św. Michała, w tym 

rozbiórka istniejącej 

nawierzchni, budowa sieci 

wodociągowej, deszczowej 

i kanalizacyjnej, linii 

energetycznej, słupów 

oświetleniowych, 

nawierzchni z kostki 

porfirowej i bazaltowej 

wraz z podbudową, 

zabezpieczenie sieci 

gazowej. 

wartość 

projektu: 

4 990 000,00 zł 

 

dofinansowanie: 

4 740 500,00 zł  

Rządowy Fundusz 

Polski Ład: 

Program 

Inwestycji 

Strategicznych - 

edycja pierwsza 

Projekt 

wybrany do 

dofinansowani

a 

14 Zagospodar

owanie 

bulwarów 

nad Sanem 

Zakres prac: ciągi piesze, 

ścieżki edukacyjne, pieszo-

rowerowe, parking, drogi 

dojazdowe, instalacja 

wodociągowa i instalacja 

kanalizacyjna, oświetlenie, 

budynek, amfiteatr, boiska, 

stanowiska do wodowania, 

skatepark, siłownia 

terenowa, ścieżki zdrowia, 

wartość projektu 

7 178 163,98 zł 

 

dofinansowanie: 

6 460 347,58 zł 

Rządowy Fundusz 

Polski Ład: 

Program 

Inwestycji 

Strategicznych - 

edycja pierwsza 

Projekt nie 

uzyskał 

dofinansowani

a 
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miejsca do gier, do 

grillowania i na ogniska, 

mała architektura, plaża, 

monitoring, wycinka i 

nasadzenia. 

15 Uporządko

wanie 

gospodarki 

ściekowej 

w ul. Jana 

Tarnowskie

go poprzez 

rozdział 

kanalizacji 

ogólnospła

wnej. 

Odbudowa 

drogi z 

budową 

skrzyżowan

ia. 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej  

w pasie drogowym. 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej, 

deszczowej i wodociągowej 

poza pasem drogowym. 

Odbudowa drogi w pasie 

drogi wojewódzkiej nr 865 

Jarosław-Bełżec w km 

0+110 do km 0+600. 

Przebudowa ul. Plac 

Mickiewicza i Hetmana 

Jana Tarnowskiego poprzez 

budowę skrzyżowania typu 

"rondo" z dojazdami i nową 

konstrukcją jezdni i 

chodników. Przebudowa 

infrastruktury technicznej: 

energetycznej, 

teletechnicznej, gazowej  

i wodno-kanalizacyjnej. 

wartość 

projektu:  

14 330 013,69 zł 

 

dofinansowanie: 

13 613 513,01 zł 

Rządowy Fundusz 

Polski Ład: 

Program 

Inwestycji 

Strategicznych - 

edycja pierwsza 

Projekt nie 

uzyskał 

dofinansowani

a 

16 Przebudow

a drogi 

gminnej 

klasy „d” nr 

111296r ul. 

Elektrowni

ana w 

Jarosławiu 

wraz  

z niezbędną 

infrastruktu

rą 

techniczną, 

budowlami 

i 

urządzenia

mi 

budowlany

mi od km 

0+127,00 

do km 

1+126,00 

Przebudowa drogi gminnej 

klasy „d” nr 111296 R 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 

 

dofinansowanie: 

2 734 899,55 zł 

Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 

 

Projekt nie 

został wybrany 

do 

dofinansowani

a 

17 Przebudow

a drogi 

gminnej 

Przebudowa drogi gminnej 

klasy „z” nr 111318r ul. 

Przemysłowa w Jarosławiu 

wartość 

projektu:  

2 842 585,13 zł 

Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 

 

Projekt 

wybrany do 

dofinansowani
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klasy „z” nr 

111318r ul. 

Przemysło

wa w 

Jarosławiu 

od km 

0+000,00 

do km 

0+897,00 

od km 0+000,00 do km 

0+897,00 

 

dofinansowanie: 

1 421 292,57 zł 

a 

18 Budownict

wo 

efektywne 

energetyczn

ie i 

procesowo 

– I strumień 

budownict

wo 

społeczne 

Nabór partnera 

strategicznego do projektu  

- współpraca dotycząca 

Demonstratora w zakresie 

budownictwa społecznego. 

W wyniku realizacji 

przedsięwzięcia, na terenie 

udostępnionym przez 

wybranego Partnera 

powstanie jeden 

Demonstrator Technologii, 

wykonany przez twórcę 

odpowiedniego rozwiązania 

zamawianego przez NCBR. 

Partner stanie się 

dysponentem ww. 

innowacyjnych obiektów 

budowlanych. Partner 

będzie pełnił obowiązki 

inwestora w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. prawo budowlane (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1333). 

Wartość 

inwestycji około 

5 130 810,00 zł 

Narodowe 

Centrum Badań  

i Rozwoju 

W trakcie 

oceny 

19 Renowacja 

cmentarza 

wojennego 

w 

Jarosławiu 

z okresu I 

wojny 

światowej 

jako 

świadectwo 

historii – 

etap II 

Wykonanie robót 

budowlanych w celu 

zabezpieczenia i nadania 

właściwego charakteru 

cmentarzowi przy ul. 

Pruchnickiej wraz  

z oznakowaniem cmentarza. 

Organizacja lekcji historii  

i  konkursu historycznego 

dla młodzieży, wydarzenia - 

spotkania historycznego dla 

mieszkańców wraz  

z wystawą. 

 

wartość 

projektu:  

249 605,76 zł 

 

dofinansowanie: 

199 684,00 zł 

Program Groby  

i cmentarze 

wojenne w kraju 

2022 

W trakcie 

oceny 

20 Wykonanie 

prac 

remontowo

-

konserwato

rskich muru 

Trwałe zabezpieczenie 

muru poprzez wykonanie 

żelbetowej czapy oraz 

remont przęseł P4 do P15 i 

przypory nr 5 do 15 wraz z 

przemurowaniem korony 

wartość 

projektu:  

1 1 09 253,12 zł 

 

dofinansowanie: 

550 000,00 zł 

Środki 

Wojewódzkiego  

Konserwatora 

Zabytków  

w Przemyślu 

 

Projekt nie 

został wybrany 

do 

dofinansowani

a 
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oporowego 

opactwa 

wzdłuż ul. 

Podgórze w 

Jarosławiu 

– realizacja 

2022 

muru i odprowadzeniem 

wód powierzchniowych  

21 Budowa 

bocznej ul. 

Pogodnej, 

ul. Letniej 

oraz drogi 

na 

działkach 

nr 476/4, 

477/17, 

476/5, 

475/7 obręb 

4 

W ramach inwestycji 

planowana jest budowa  

drogi bocznej ul. Pogodnej,  

ul. Letniej oraz drogi na 

działkach nr 476/4, 477/17, 

476/5, 475/7 obręb 4: 

budowa nowych 

nawierzchni wraz z 

podbudową, odwodnienie 

drogi,  przebudowa sieci  

energetycznej, oświetlenie 

uliczne, przebudowa sieci 

telekomunikacyjnej, 

budowa kanału 

technologicznego, 

przebudowa sieci gazowej  

i przebudowa wodociągu. 

wartość 

projektu: 

2 953 556,28 zł 

 

dofinansowanie: 

2 805 878,47 zł 

Rządowy Fundusz 

Polski Ład: 

Program 

Inwestycji 

Strategicznych - 

edycja druga 

W trakcie 

oceny 

22 Uporządko

wanie 

gospodarki 

ściekowej 

w ul. 

Hetmana 

Jana 

Tarnowskie

go poprzez 

rozdział 

kanalizacji 

ogólnospła

wnej. 

Odbudowa 

drogi  

z budową 

skrzyżowan

ia. 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej w 

pasie drogowym. Budowa 

kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej, deszczowej i 

wodociągowej poza pasem 

drogowym. Odbudowa 

drogi w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 865 

Jarosław-Bełżec w km 

0+110 do km 0+600. 

Przebudowa ul. Plac 

Mickiewicza i Hetmana 

Jana Tarnowskiego poprzez 

budowę skrzyżowania typu 

"rondo" z dojazdami i nową 

konstrukcją jezdni i 

chodników. Przebudowa 

infrastruktury technicznej: 

energetycznej, 

teletechnicznej, gazowej  

i wodno-kanalizacyjnej. 

wartość 

projektu:  

14 330 013,69 zł 

 

dofinansowanie: 

13 613 513,01 zł 

Rządowy Fundusz 

Polski Ład: 

Program 

Inwestycji 

Strategicznych - 

edycja druga 

W trakcie 

oceny 

23 Zagospodar

owanie 

bulwarów 

nad Sanem  

Zakres prac: ciągi piesze, 

ścieżki edukacyjne, pieszo-

rowerowe, parking, drogi 

dojazdowe, instalacja 

wodociągowa i instalacja 

kanalizacyjna, oświetlenie, 

wartość projektu 

7 178 163,98 zł 

 

dofinansowanie: 

6 460 347,58 zł 

Rządowy Fundusz 

Polski Ład: 

Program 

Inwestycji 

Strategicznych - 

edycja druga 

W trakcie 

oceny 
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budynek, amfiteatr, boiska, 

stanowiska do wodowania, 

skatepark, siłownia 

terenowa, ścieżki zdrowia, 

miejsca do gier, do 

grillowania i na ogniska, 

mała architektura, plaża, 

monitoring, wycinka i 

nasadzenia. 

24 

 

 

Zielony 

transport 

publiczny 

w mieście 

Jarosław 

Zakup 13 zeroemisyjnych 

elektrycznych, zasilanych  

z baterii pojazdów kat. M3 - 

BEV (Battery Electric 

Vehilcle) – autobusów  

o długości 9 metrów i 

pojemności około 50 

pasażerów, budowa  

1 punktu ładowania 

pojazdów elektrycznych 

prądem stałym od 150 kW 

oraz 14 punktów ładowania 

pojazdów elektrycznych 

prądem stałym i mocy od 

50 kW do mniej niż 150 kW 

wartość 

projektu: 

31 982 000,00 zł 

 

dofinansowanie: 

19 870 324, 00 

zł 

 

pożyczka 

NFOŚiGW: 

6 131 302,00 zł 

   

 

Program 

Zeroemisyjny 

transport zielony 

transport publiczny 

(2021) 

03.04.2023 

- 

20.12.2024 

25 Wsparcie 

dzieci  

z rodzin 

pegeerowsk

ich w 

rozwoju 

cyfrowym 

– Granty 

PPGR 

Zakup 177 laptopów wraz  

oprogramowaniem dla 

dzieci z rodzin 

pegeerowskich. 

wartość 

projektu: 

460 200,00 zł 

 

dofinansowanie:  

460 200,00 zł 

Program 

Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 

2014-2020 

Projekt 

wybrany do 

dofinansowani

a 

26 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  

z niepełnosprawnościami 

poprzez likwidację barier 

architektonicznych, 

technicznych, edukacyjnych       

i społecznych                            

oraz organizacyjnych                       

i proceduralnych. 

wartość 

projektu: 1 337 

182,00 zł 

 

dofinansowanie: 

1 337 182,00 zł 

 

Fundacja Fundusz 

Współpracy oraz 

Fundacja Instytutu 

Rozwoju 

Regionalnego 

(Finansowane ze 

środków UE i 

budżetu państwa) 

 

Projekt 

wybrany do 

dofinansowani

a 

27 Azbest 

2021 

Unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy 

wartość 

projektu: 

10 252,10 zł 

Środki z 

Narodowego 

Funduszu Ochrony 

Projekt 

wybrany do 

dofinansowani
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Miejskiej Jarosław  

dofinansowanie: 

6 000,00 zł 

Środowiska  

i Gospodarki 

Wodnej oraz 

Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej w 

Rzeszowie 

a 

 

6.6. 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 celów. 

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 jest podpisane  

z Gminą Miejską Przeworsk, Gminą Przeworsk oraz Gminą Pawłosiów porozumienia w sprawie 

opracowania 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 raportowanym roku Gmina Miejska Jarosław nie przystąpiła do żadnego nowego związku                                     

czy stowarzyszenia w ramach współpracy regionalnej. Odprowadziła składki na rzecz pięciu stowarzyszeń 

tj. Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion Karpaty, 

Związku Miast Polskich, Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk. 

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 
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funkcjonowania społeczności obu samorządów. Korzystanie z dobrych praktyk oraz dzielenie się własnymi 

doświadczeniami wyznacza kierunek współpracy pomiędzy poszczególnymi narodami. 

Jarosław od wielu lat współpracuje z niżej wymienionymi miastami: 

• Michalovce (Słowacja), 

• Humenne (Słowacja), 

• Orange (Francja), 

• Dingelstädt (Niemcy), 

• Vyškov (Czechy), 

• Użgorod (Ukraina), 

• 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 2021 r. ze względu na panującą epidemię 

koronawirusa, dopasowali swoje działania do panującej sytuacji (wymiana 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.  

 

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 2021 r.: 

• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

W ramach kursu organizowanego przez PTTK pracownicy Centrum Kultury i Promocji  

w Jarosławiu rozszerzyli swoje kompetencję oraz wiedzę w zakresie turystyki, uzyskując uprawnienia 
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Przewodnika Terenowego PTTK w województwie podkarpackim. 

• 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. 

• Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej:  

Pracownicy Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej wzięli udział w szkoleniu „Internetowa sprzedaż 

oferty turystycznej – biura podróży”. 

• Jarosławskim Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek oraz Miejskim 

Kołem PTTK w Jarosławiu przy oddziale PTTK Rzeszów: 

Zrealizowano następujące inicjatywy: „Niedzielne spacerki po Jarosławiu z Przewodnikiem”, „Światowy 

Dzień Turystyki”, „Piknik Turystyczny – „Miasto Olśnień”. 

• Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:  

Udział w akcji „Weekend Seniora z Kulturą”. 
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7. Przestrzeń społeczna 

7.1.  Ochrona zdrowia 

Wszelkie działania profilaktyczne realizowane w 2021 roku odbywały się 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: 

1. Uruchomiono infolinię oraz zorganizowano transport osób, posiadających trudności w samodzielnym    

poruszaniu się - do punktów szczepień, z tej formy pomocy skorzystało 61 osób. 

2. Przekazano 850 sztuk kombinezonów ochronnych na rzecz Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. 

3. Wspólnie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MEDJAR uruchomiono punkt szczepień 

powszechnych w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza  

w Jarosławiu, przy ul. Kraszewskiego 39 – w trakcie funkcjonowania powyższego punktu, z możliwości 

zaszczepienia skorzystało ponad 2 tys. osób. 

3. Rozdysponowano 140 tys. sztuk masek ochronnych, które zostały przekazane przez wojewodę 

podkarpackiego na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław. 

4. Wydatkowano kwotę 32 713,45 zł na zakup specjalistycznych urządzeń : 

• Aspel Holcard -712 HLT v.301 Alfa z oprogramowaniem – 1 sztuka, 

• rejestrator długotrwałych zapisów EKG AsPEKT  712 v. 301 – 2 sztuki, 

• rejestrator ciśnienia Aspel 308-508 ABPM v.101 ALFA  z oprogramowaniem – 2 sztuki, 

• Laptop CORE 15 – 1035G1 – 1 sztuka. 

Urządzenia te zostały przekazane Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. 

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 –Zdrowy Uczeń, 

• Reaguj na przemoc, 

• Bezpieczne i zdrowe dzieciństwo, 

• Ubezpieczeni przez rodziców, 

• Po stronie mocy, przeciwko przemocy, 
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• Profilaktyka przez zabawę, 

• Dbam o zdrowie mamy, taty i swoje.  

Ponadto w raportowanym roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Jarosławiu: 

• wydała 131 pisemnych opinii w formie postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych, 

• wszczęła 36 procedur w przedmiocie skierowania na leczenie odwykowe, 

• wystosowała 20 wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu, 

• członkowie komisji uczestniczyli w 3 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

• członkowie komisji uczestniczyli w 61 spotkaniach grup roboczych, zajmujących się problemem 

przemocy w rodzinie. 

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 2021 roku ponosiła opłatę za 56 osoby w domach pomocy społecznej,                               

co obciążyło budżet gminy kwotą w wysokości 1 797 711,38 zł.  

 

W ramach pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi podjęto działania w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te są przyznawane na 

podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu. 

Pomocy w tej formie w 2021 roku udzielono 48 osobom, którym przyznano 15 539 świadczeń na łączna 

kwotę 506 730,00 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 bez 

zgody 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 2021 

roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu nie wniósł do sądu żadnego wniosku.  

 

Działaniami na rzecz ochrony zdrowia są wszelkiego rodzaju akcje profilaktyczne na rzecz 

przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, propagujące zdrowy styl życia oraz umożliwiające 
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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. 

 

7.2. Polityka prorodzinna 

W ramach działań pomocowych mających na celu poprawę sytuacji jarosławskich rodzin Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu w 2021 roku realizował niżej wymienione zadania z zakresu 

administracji rządowej: 

• świadczenia rodzinne, 

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

• świadczenie wychowawcze, tzw. „500+”, 

• wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 

jednego członka gospodarstwa domowego. 

 

Na świadczenia rodzinne składa się wiele różnych form pomocy finansowej. Ogólnie w 2021 roku ze 

świadczeń rodzinnych skorzystało średnio 1 977 rodzin miesięcznie - większość z ich stanowiły rodziny 

pełne (483), natomiast 207 to rodziny niepełne. Znaczna część rodzin pobierających zasiłki rodzinne wraz  

z dodatkami uzależnionymi od dochodu stanowiły rodziny wychowujące jedno albo dwoje dzieci (511), 

rodzin wielodzietnych pobierających wskazane świadczenia było 179. Liczby dotyczące świadczeń 

rodzinnych i wydatkowanych środków zostały uwzględnione w tabeli nr 22. 

 

Tabela 22 Przyznane w 2021 r. świadczenia 

Rodzaj świadczenia 
Liczba osób 

uprawnionych 

Kwota  

wydatków (zł) 

Zasiłek rodzinny 1 376 1 974 150,18 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 80 74 138,80 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego 

27 138 335,96 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  95 229 462,81 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

155 210 332,62 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 1 079 97 754,43 

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z nauką poza 

miejscem zamieszkania 

10 10 000,01 

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

241 276 054,70 

Zasiłek pielęgnacyjny 1 343 3 635 464,83 
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Świadczenie pielęgnacyjne 216 5 581 980,20 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 46 363 856,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 189 189 000,00 

Zasiłek dla opiekunów 9 51 400,00 

Świadczenia rodzicielskie 133 717 193,53 

Ustawa „Ustawa za życiem” 4 16 000,00 

RAZEM: 5 003 13 565 124,07 

 

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu w 2021 roku wpłynęło 4 335 wniosków 

na świadczenie wychowawcze, natomiast wydatki na jego realizację wyniosły 32 759 585,64 zł. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu w 2021 roku prowadził postępowanie wobec 189 

dłużników alimentacyjnych. Z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia średnio 248 osobom 

uprawnionym. Ogółem w 2021 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały osoby 

wychowywane w 152 rodzinach. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku 

wyniosły 1 259 850,95 zł. Średnia miesięczna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła 

399,70 zł. Natomiast, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dłużnicy alimentacyjni 

w 2021 roku zwrócili, łącznie z odsetkami, kwotę w wysokości 411 179,24 zł. W przypadku 5 spraw 

stwierdzono wygaśnięcie należności od dłużników z powodu śmierci. 

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 

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 2021 roku wydano 386 Kart Dużej Rodziny oraz 265 

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 2021 roku 

dotyczyło to 1 dziecka), 
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• występowaniu do sądów o wgląd w sytuację rodziny (w 2021 r. dotyczyło to 1 rodziny). 

 

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 2020/2021 - w okresie od stycznia 2021 do czerwca 2021 - 

udzielono pomocy 174 uczniom, w tym: 127 uczniom szkół podstawowych i 47 uczniom szkół 

ponadpodstawowych. Na wypłaty w tym okresie przeznaczono 156 359,00 zł. Natomiast, w okresie 

szkolnym 2021/2022 - w okresie od września 2021 do grudnia 2021 - udzielono pomocy 185 uczniom,  

w tym: 133 uczniom szkół podstawowych i 52 uczniom szkół ponadpodstawowych. Na wypłaty w tym 

okresie przeznaczono 114 754,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku udzielono 3 zasiłki 

szkolne: 1 uczniowi szkoły podstawowej i 2 uczniom szkoły ponadpodstawowej. Łączna kwota zasiłku 

szkolnego to 1 860,00 zł. Natomiast, w okresie od września do grudnia 2021 roku, udzielono 4 zasiłki 

szkolne: 3 uczniom szkoły podstawowej i 1 uczniowi szkoły ponadpodstawowej. Łączna kwota zasiłku 

szkolnego to 2 480,00 zł. 

Działania na rzecz rodzin z Jarosławia były prowadzone również przez organizacje pozarządowe  

w ramach przekazania zadań własnych gminy.  

 

7.3. 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: 

Tabela 23 Powody trudnej sytuacji życiowej 

Powód trudnej sytuacji Ogółem rodzin Liczba osób  

Ubóstwo 16 19 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 24 24 

Bezrobocie 341 907 

Niepełnosprawność 362 621 

Długotrwała lub ciężka choroba 278 459 

Przemoc w rodzinie 8 28 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 
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Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym: 

wielodzietność 

97 

40 

456 

221 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych           

i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym: 

rodziny niepełne rodziny wielodzietne 

14 

 

7 

5 

50 

 

18 

27 

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 

8 13 

Alkoholizm  18 27 

Narkomania 0 0 

Zdarzenie losowe 2 6 

Sytuacja kryzysowa 3 4 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

 

W roku 2021 najczęstszymi problemami, z jakimi zgłaszali się zainteresowani, były: 

niepełnosprawność, bezrobocie czy długotrwała lub ciężka choroba. 

 

Zgodnie z podziałem na typy rodzin, w roku sprawozdawczym objętych pomocą środowiskową 

było: 

• 760 osób z rodzin pełnych (1 569 osób w rodzinach), 

• 91 osób z rodzin niepełnych (313 osoby w rodzinach), 

• 217 osób z rodzin emerytów i rencistów (313 osoby w rodzinach). 

 

Do głównych form pomocy w roku 2021 należało wypłacanie świadczeń w formie: 

• zasiłków stałych (240 osobom przyznano świadczenie; wypłacono 2 551 świadczeń na łączną 

kwotę 1 210 679,76 zł), 

• zasiłków okresowych (330 osobom przyznano świadczenie; wypłacono 1 697 świadczenia na 

łączną kwotę 359 490,49 zł), 

• zasiłków celowych i celowych specjalnych (221 osobom przyznano świadczenie; wypłacono                     

298 świadczeń na łączną kwotę 156 498,50 zł), 

• składek na ubezpieczenie zdrowotne (236 osobom przyznano świadczenie; opłacono 2 347 składek 

na łączną kwotę 119 160,00 zł), 

• wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (3 osobom przyznano 

świadczenie; wypłacono 25 świadczenia na łączną kwotę 3 833,00 zł). 

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023  



                                  

100 

 

w roku 2021 wsparto mieszkańców Jarosławia następującymi formami pomocy: 

- świadczenie pieniężne na zakup żywności (440 osobom przyznano świadczenie na łączną kwotę                           

562 808,00 zł), 

- posiłek (300 osobom przyznano świadczenie na łączną kwotę 167 150,00 zł), 

- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (11 osobom przyznano świadczenie na 

łączną kwotę 10 615,00 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 2021 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 52 kobiety. Przekazano 

dotację w wysokości 98 196,00 zł. 

• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn prowadzone przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana 

Pawła II „Wzrastanie” w Jarosławiu – dysponowało 78 miejscami, z których skorzystało                             

68 mężczyzn. Przekazano dotację w wysokości 133 645,11 zł. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest również odpowiedzialny za realizację zadań 

związanych z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych. W 2021 roku wydano 959  

decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy na kwotę 1 589 429,55 zł. W przypadku 2 353 dodatków, 

wnioskodawcy mieszkali w zasobie gminnym (na łączną kwotę 688 102,71 zł), 2 089 w zasobie 

spółdzielczym (kwota: 615 969,29 zł), 119 we wspólnotach mieszkaniowych (kwota: 41 496,82 zł), 363  

w zasobach prywatnych (kwota: 133 710,95 zł), 877 w zasobach Jarosławskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego (kwota: 27 747,60 zł) oraz 291 w innych zasobach (kwota: 82 402,18 zł). 

Ogółem liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2021 roku wyniosła 5 292 na kwotę 

1 589 429,55 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 2021 roku przyjęto 66 wniosków na zryczałtowany 

dodatek 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 2021 r. złożono 1 wniosek. 

 

W kwestii udzielenia pomocy osobom zwolnionym z zakładów karnych oraz rodzinom osób 
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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.  

 

7.4. 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 2021 z budżetu gminy przeznaczono kwotę w wysokości 2 527 013,45 zł na zadania  

z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków.  

Opieka żłobkowa była realizowana przez Gminę Miejską Jarosław w trzech publicznych 

placówkach:  

1. Miejski Żłobek „Radosny Zakątek” przy ul. Kraszewskiego 1 zapewnił opiekę żłobkową dla 

60 dzieci, w tym w lokalizacji przy ulicy Kraszewskiego opieką żłobkową objętych było 40 dzieci, 

natomiast w budynku ul. Skarbowskiego 10 utworzonym w marcu 2021 roku opieką żłobkową 

objętych było 20 dzieci. 

2. Miejskie Przedszkole nr 1 na os. Armii Krajowej 9 prowadziło grupy żłobkowe dla 40 dzieci 

w wieku 1-3 roku życia. 

3. Miejskie Przedszkole nr 10 na os. Kombatantów 22 prowadziło grupy żłobkowe dla 37 dzieci 

w wieku 1-3 roku życia. 

W Jarosławiu w roku 2021 nie było prowadzonej opieki nad małym dzieckiem w ramach klubu 

dziecięcego.   

 

W przypadku opieki przedszkolnej Gmina Miejska Jarosław w 2021 r. była organem prowadzącym 

dla 8 przedszkoli publicznych w całym roku kalendarzowym: 

1. Miejskie Przedszkole nr 1 na os. Armii Krajowej 9, 

2. Miejskie Przedszkole nr 3 im. Marii Kownackiej przy ul. Legionów 11, 

3. Miejskie Przedszkole nr 4 przy ul. Artura Grottgera 32, 

4. Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori na os. Słoneczne 6, 

5. Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 3, 

6. Miejskie Przedszkole nr 10 na os. Kombatantów 22, 

7. Miejskie Przedszkole nr 11 przy ul. Ignacego Kraszewskiego 1, 

8. Miejskie Przedszkole nr 12 przy alei Pułkownika Wojciecha Szczepańskiego 2. 

W roku szkolnym 2020/2021 łączna liczba dzieci realizujących wychowanie przedszkolne  
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w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosiła 1 120.  

W bieżącym roku liczba ta nieznacznie się zmniejszyła. Obecnie w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych wychowanie przedszkolne realizuje 1 130 wychowanków. 

 

Tabela 24 Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

 

Placówka 
LICZBA UCZNIÓW 

2020/2021 2021/2022 RÓŻNICA 

MP 1 106 113 7 

MP 3 128 130 2 

MP 4 97 98 1 

MP 8 123 124 1 

MP 9 109 114 5 

MP 10 99 100 1 

MP 11 90 100 10 

MP 12 99 99 0 

SP 1 26 26 0 

SP 2 49 46 -3 

SP 4 35 25 -10 

SP 5 25 22 -3 

SP 6 21 26 5 

SP 7 46 38 -8 

SP 9 21 25 4 

SP 10 24 25 1 

SP 11 22 19 -3 

Przedszkola 851 878 27 

Oddziały 

przedszkolne 
269 252 -17 

Razem 1120 1130 10 

 

W latach szkolnych 2020/2021 oraz 2021/2022, jak i w kolejnym, funkcjonuje integracyjny oddział 

przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza                          

w Jarosławiu. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 wskaźnik objęcia dzieci 3-5 letnich 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 

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 
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się poniżej: 

 

Tabela 25 Realizowane projekty w przedszkolach 

Placówka  Tytuł projektu/programu 

MP 1 

,,Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

,,Magiczna moc bajek” 

„Czyste powietrze wokół nas” 

„Spotkania z Leonem” realizacja cyklu zajęć promujących właściwe formy zachowania 

Pięć porcji warzyw, owoców lub soku 

MP 3 

„Czyste Powietrze Wokół Nas” 

„Zdrowo jem- więcej wiem” 

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

„Czyściochowe Przedszkole” 

Wzrost wiedzy  na temat zdrowych nawyków budujących odporność organizmu. 

Przedszkole młodych patriotów IX edycja 

MP 4 

„Zdrowo jem, więcej wiem” 

„Uczymy dzieci programować” 

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

„Czyściochowe przedszkole” 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

MP 8 

Ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem” objęty 

honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy 

Ogólnopolski program edukacyjny - Szkolne przygody Gangu Fajniaków 

Ogólnopolski projekt edukacyjny  - Miś Bajkuś w krainie Bajkoterapii 

Ogólnopolski projekt edukacyjny  - W świecie Montessori 

Ogólnopolski program edukacyjny - Uczymy Dzieci Programować 

MP 9 

Ogólnopolski: Mały Miś w świecie wielkiej  literatury 

Ogólnoeuropejski „Code Week 2019-2021” 

Europejski Projekt Rozwoju Przedszkola -  w ramach Programu Erasmus+ oraz Programu 

eTwinning. 

Przedszkolny „Poznajemy zawody” 

Promocja zdrowia. 

MP 10 

Odkrywcy przyrody” 

,,Swiętujemy – freblujemy” 

CodeWeek 20 – Europejski tydzień programowania 

Pomoc humanitarna – projekty Unicef 

Klub Gaja: Cel – ochrona Ziemi jako miejsca do życia dla ludzi, roślin i zwierząt. 
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MP 11 

Innowacja „Nie tylko Ziomki jedzą poziomki” 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawy sztuką” 

Projekt „Marzenia Przedszkolaka” 

Innowacja pedagogiczno – metodyczna z zakresu komunikacji z wykorzystaniem języka 

migowego „Migać każdy może”. Innowacja  została opracowana na podstawie programu 

autorskiego „Mówić rączkami” 

Innowacja metodyczna „Sensoryczna samoakceptacja to wesoła edukacja” 

MP 12 

„Zajęcia kulinarne” 

„Razem bezpieczniej” 

"Zdrowo i sportowo" 

„Czyste powietrze wokół nas” 

Program Edukacyjny: „Mamo, tato wolę wodę!” 

 
 W roku 2021 na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego Gmina Miejska Jarosław 

otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 687 237,00 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 1 877 976,65 zł, 

• wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 

1 327 315,70 zł, 

• wpływy z tytułu świadczeń wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach – 

171 695,50 zł, 

• wpływy z tytułu usług świadczonych w oddziałach żłobkowych – 287 901,00 zł, 

• dofinansowanie realizacji zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki 

oraz opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – 54 400,00 zł, 

• dofinansowanie realizacji zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki 

i opieki nad dzieckiem i rodziną - środki z rezerwy celowej – 61 200,00 zł. 

Na terenie Miasta, poza miejskimi placówkami przedszkolnymi, w 2021 r. działały również 

przedszkola niepubliczne: 

1. Niepubliczne Przedszkole SS Służebniczek im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. 3-go 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” 
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przy ul. Węgierskiej 4, 

6. Katolickie Niepubliczne Mikołajkowe Przedszkole im. Jana Pawła II w Jarosławiu przy                                

ul. Benedyktyńskiej 5. 

 

W roku 2021 zrealizowano niżej wymienione inwestycje oświatowe dotyczące placówek 

przedszkolnych: 

1. Dzielnica II Modernizacja kuchni oraz 2 łazienek dla dzieci Miejskim Przedszkolu nr 3 (koszt 

192 028,73 zł). 

2. Dzielnica II Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 

w zakresie instalacji elektrycznej, c.o. oraz przeciwpożarowej (koszt 106 328,82zł).  

Poza zadaniami inwestycyjnymi, w roku 2021, dokonano następujących prac bieżących: 

1. Miejskie Przedszkole nr 1 – remont zaplecza kuchennego – pomieszczeń do wstępnej obróbki jaj  

i warzyw, 

2. Miejskie Przedszkole nr 3 im. Marii Kownackiej – remont schodów zewnętrznych do kotłowni, 

3. Miejskie Przedszkole nr 12 – szpachlowanie oraz malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych 

tj. zmywalni naczyń, na zapleczu kuchennym, magazynie żywnościowym, malowanie ścian w sali 

dydaktycznej w grupie II, malowanie szatni I piętro.  

 

7.5. Edukacja 

Gmina Miejska Jarosław w 2021 r. była organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi przy ul. 3-go 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. 

 

Od roku szkolnego 2017/2018, tj. od dnia wprowadzenia reformy wprowadzenia ustroju szkolnego  

z systemem 8-letniej szkoły podstawowej oraz wygaszaniem gimnazjów, rok szkolny 2021/2022 jest 

pierwszym rokiem, w którym we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonuje pełna struktura klas, tj. 

we wszystkich szkołach podstawowych działają klasy I–VIII.  
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Liczba uczniów wynosi obecnie 3 038 i jest większa w stosunku do liczby uczniów w roku szkolnym 

2020/2021 o 54 uczniów. 

Tabela 26 Liczba uczniów w szkołach 

Placówka 
LICZBA UCZNIÓW 

2020/2021 2021/2022 RÓŻNICA 

SP 1 249 322 73 

SP 2 445 508 63 

SP 4 509 483 -26 

SP 5 396 408 12 

SP 6 202 196 -6 

SP 7 112 113 1 

SP 9 76 71 -5 

SP 10 541 503 -38 

SP 11 454 434 -20 

Razem 2984 3038 54 

 

Dbając o jak najwyższy poziom nauczania, 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 2020/2021 funkcjonowało 13 oddziałów integracyjnych (w tym 12 oddziałów  

w SP 11 i 1 oddział w SP 6). W bieżącym roku szkolnym liczby oddziałów pozostały na tym samym 

poziomie 13 oddziałów integracyjnych (w tym 12 oddziałów w SP 11 i 1 oddział w SP 6).  

Zarówno w roku szkolnym 2020/2021, jak również 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza uczniowie uczyli się/uczą 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 funkcjonowało po jednej klasie o profilu dwujęzycznym.  

W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi utworzono również 

jeden oddział klasy siódmej, tak więc w chwili obecnej funkcjonuje 3 klasy o profilu dwujęzycznym. 

Pozostałe oddziały funkcjonujące to oddziały ogólnodostępne. 

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin odbył się w dniach 25-27 maja 2021 r. Arkusz standardowy 

egzaminu pisało 330 uczniów z ośmiu publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław.  

Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasistów przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 27 Wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku 2021 
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Szkoła Podstawowa nr 2  

im. ks. Stanisława Konarskiego 
14 61 5 14 51 6 15 61 5 

Szkoła Podstawowa nr 4  

im. Stefana Żeromskiego 
78 65 6 78 53 6 77 84 8 

Szkoły Podstawowej nr 5  

im. Baśki Puzon 
40 59 5 40 38 4 40 53 4 

Szkoła Podstawowa nr 6  

im. ks. Piotra Skargi 
21 57 4 22 34 3 22 59 5 

Szkoła Podstawowa nr 7  

im. ks. Stanisława Staszica 
10 49 3 10 40 4 10 52 4 

Szkoła Podstawowa nr 9  

im. Tadeusza Kościuszki 
13 57 4 13 40 4 13 44 2 

Szkoła Podstawowa nr 10  

im. Wojska Polskiego 
71 65 6 71 53 6 71 71 6 

Szkoła Podstawowa nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi   

im. Adama Mickiewicza 

46 59 5 46 45 5 46 64 5 

 
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 

„Być jak Ignacy” 

Program „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” – korzystanie z platformy zeszyt. 

online 

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

Międzynarodowy projekt edukacyjny pt .,,Empatia" 

Myślę pozytywnie 

SP 2 

„Czyściochowa Akademia” 

Ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa” 

Ogólnopolski program „Złote Szkoły NBP” 

„Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” 

„Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL” 

SP4 Projekt "Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy" realizowany w klasach czwartych 
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w roku szkolnym 2020/2021 

Projekt „Lekcja: Enter” 

Projekt „Budząca się szkoła” 

Ogólnopolski Program Edukacyjny TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA 

SP 6 

„E-book czwartoklasisty” 

Pusta sala – otwarta głowa 

My wśród innych, inni wśród nas 

The magic of friendship – eTwinning 

W zdrowym ciele zdrowy duch 

SP 7 

IV Jarosławski Konkurs Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2021” 

Projekt TEATR W SIECI/NATENCZAS ’21 

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 

CodeWeek – Europejski Tydzień Kodowania 

SP 9 

„Nie pal przy mnie proszę” 

„Zdrowo jem więcej wiem” 

„Czytam z klasą, czyli lekturki spod chmurki” 

„Bieg po zdrowie” 

SP 10 

„Z kulturą mi do twarzy” 

„Akademia czerniaka” 

„Program edukacji czytelniczej” 

„Loguj się z głową” 

„Sesje z plusem” – program realizowany w ramach projektu edukacyjnego „Lepsza szkoła” 

SP 11 

Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?   

"Pełne serce”  

“Kodowanie na dywanie”  

“Szkoła z misją”  

“Nauczyciele czytają dzieciom”  

„TO(działa)MY!”  

 

Dodatkowo, w 2021 roku, zrealizowano następujące zadania w ramach budżetu obywatelskiego (na 

łączną kwotę 533 947,33 zł): 

• Budżet obywatelski - "Dobra ławka" ergonomiczne zestawy siedziskowe w SP10 (9 999,98 zł), 

• budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa 

MOSIR, SP 11) - 9 997,30 zł, 

• budżet obywatelski - Edukacja montessoriańska - pomóżmy dzieciom poznać świat zmysłami (MP 

8) -10 000,00 zł, 
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• budżet obywatelski - Gabinet przyjazny dzieciom (SP 2)  - 9 747,40 zł, 

• budżet obywatelski - Interaktywna klasa (SP 6) - 9 899,00 zł, 

• budżet obywatelski - Organizacja IV Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów 

"Mój Robot 2021" (SP 7) - 9 993,36 zł, 

• budżet obywatelski - Programowanie, projektowanie, algorytmika w robotyce (ul. Romualda 

Traugutta 15) - 10 000,00 zł, 

• budżet obywatelski - Przedszkolaki w świecie komputerów i ich wirtualna rzeczywistość (MP 9)-

10 000,00 zł, 

• budżet obywatelski - Robonauci w Szkole Podstawowej nr 2 - 9 961,63 zł, 

• budżet obywatelski - Zdrowe płuca przedszkolaka (MP 11) - 10 000,00 zł. 

 

W roku 2021 na realizację zadań oświatowych zaplanowano środki w wysokości 67 869 903,69 zł,  

z czego 2,62% tj. 1 776 725,00 zł to wydatki majątkowe, natomiast 97,38% - 66 093 178,69 zł stanowiły 

wydatki bieżące. 

Ostatecznie wydatkowano kwotę 64 642 884,69 zł, co stanowiło 95,25 %  planu rocznego działów 

801 i 854, w tym wykonanie planu wydatków majątkowych zrealizowano w 91,10%, natomiast plan 

wydatków bieżących w 95,36%. 

W roku 2021 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ostatecznie 

wyniosła 30 353 414 zł, z czego 279 302,00 zł stanowiła subwencja z przeznaczeniem na wzrost zadań 

szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do 

danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej, 146 997,00 zł stanowiło 

dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej 

z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, 106 050,00 zł  to środki na 

finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności 

z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka 

mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego oraz 109 363,00 zł stanowiło 

dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli. 

 

Ponadto, w 2021 r., zostały przekazane dotacje celowe w następujących wysokościach: 

• 946 800,00 zł – środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, 

• 43 981,87 zł – dofinansowanie rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym  

w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w 2021 roku, 

• 408 030,83 zł – dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
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materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, 

• 220 362,40 zł – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym. 

W sprawach związanych z edukacją, warto wspomnieć o pomocy materialnej dla uczniów w 2021 

roku, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, która wyniosła 369 067,87 zł i objęła: 

• pomoc materialną o charakterze socjalnym – łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych 

i zasiłków szkolnych 275 453,00 zł, 

• stypendia motywacyjne w szkołach – na łączną kwotę 49 633,00 zł, 

• realizacja rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na kwotę 43 981,87 zł. 

 

W roku 2021 zrealizowano niżej wymienione inwestycje oświatowe dotyczące placówek szkolnych: 

1. Dzielnica II Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej z wymianą 2 podłóg w budynku SP nr 

1 w Jarosławiu (koszt: 49 875,30 zł), 

2. Budżet obywatelski - LANGUAGE APPS - język na miarę XXI wieku (SP 1, SP 4, SP 6) - koszt: 

99 986,24 zł,  

3. Dzielnica V Modernizacja stołówki w SP 2 (koszt: 449 593,09 zł), 

4. Dzielnica IV Modernizacja boiska Orlik 2012 przy SP 5 (koszt: 198 878,05 zł), 

5. Dzielnica VII Przebudowa parkingu przy SP 7 (koszt: 167 616,50 zł), 

6. Dzielnica VII Modernizacja sieci komputerowej w SP 9 (koszt:19 956,39 zł), 

7. Budżet obywatelski - "Moja szatnia" - aranżacja przestrzeni szkolnej przyjaznej uczniom przy SP 

10 (koszt: 33 660,00 zł), 

8. Budżet obywatelski - LANGUAGE APPS - język na miarę XXI wieku (SP 1, SP 4, SP 6) - koszt: 

99 986,24 zł, 

9. Budżet obywatelski - Pracownia robotyki w SP 7 im. ks. Stanisława Staszica (SP 7)-koszt: 39 

996,55 zł, 

10. Budżet obywatelski - Remont boiska "Orlik 2012" przy SP 5 im. Baśki Puzon (ul. Romualda 

Traugutta 15) - koszt: 100 000,00 zł, 

11. Budżet obywatelski - Remont łazienek i wymiana witryn okiennych (SP 11) - koszt: 99 807,26 zł, 

12. Budżet obywatelski - Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego 

(plac ks. Piotra Skargi 1) - koszt: 60 898,61 zł. 

Poza zadaniami inwestycyjnymi w roku 2021 dokonano następujących prac bieżących: 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi: usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej  

w budynku szkoły po zalaniu pomieszczeniu,  
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• Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego: remont zestawu pompowego, malowanie 

pomieszczenia do prowadzenia zajęć indywidualnych z uczniami, pokoju nauczycielskiego oraz 

szatni, 

• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego: prace elektryczno-montażowe, malowanie 3 sal 

lekcyjnych, remont ogrodzenia z bramą i furtką, budowa ścianki działowej aluminiowej, bieżące 

naprawy i remonty we własnym zakresie, zakup materiałów i części remontowych, 

• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon: zakup grzejników do wymiany, zakup kopuł do naprawy 

dachu w budynku gospodarczym przy „Orliku”, dofinansowanie remontu boiska sportowego 

„Orlik”, naprawa kotła c.o., 

• Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi: remont dwóch sal lekcyjnych (szpachlowanie  

i malowanie ścian, cyklinowanie podłogi, ułożenie paneli), remont zaplecza sali gimnastycznej 

(malowanie, wykonanie mebli), remont zaplecza kuchni (malowanie ścian), wymiana rurociągu 

ciepłowniczego preizolowanego pomiędzy budynkami SP6, 

• Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica: wymiana pompy obiegu grzewczego 

instalacji c.o., wymiana podłogi w sali nr 1, 

• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki: remont i naprawa kominów na budynku szkoły, 

remont sali gimnastycznej, 

• Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego: remont sal 21 i 22, 

• Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza: odmalowanie 

korytarza (I i II piętro) oraz klatki schodowej  (budynek B), wymiana oświetlenia na sali 

gimnastycznej, ułożenie paneli w sali w budynku B – zakup materiałów, remont podłogi w salach 

A02, A05, A06, zakup materiałów na remont  sali w piwnicach z przeznaczeniem na sale lekcyjną  

– kwota zakupu materiałów, malowanie korytarza (I i II piętro) oraz klatki schodowej w budynku 

B, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej. 

 

7.6. Działalność kulturalna 

Zajmując się raportowaniem spraw dotyczących kultury w 2021 r. należy przybliżyć działalność 

trzech instytucji kultury podlegających Gminie Miejskiej Jarosław: 

1. Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, 

2. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu, 

3. Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. 

 

 Pierwszą instytucją będzie Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, który 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, Centrum 
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Edukacji Kulturalnej mieszczące się w podziemiach ratusza oraz w Bramie Krakowskiej. 

Rok 2021 był dla Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki rokiem jubileuszy pod hasłem 

Jubileuszowe Pulsowanie Kultury 120/110/75 (120 lat od oddania do użytkowania gmachu Polskiego 

Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, 110 lat od powstania kinematografu oraz 75 lat powstania instytucji 

kultury). Z tej okazji pojawiły się liczne artykuły m.in. „Okolicznościowy witraż", stworzony został film 

,,Pod skrzydłami Sokoła", zrealizowano zbiórkę pamiątek na okolicznościową wystawę, przygotowany 

został album „Ciekawostki i fakty z historii Sokoła” oraz gadżety promocyjne. W dniu 9 czerwca 2021 r. 

miały miejsce uroczystości w ramach jubileuszu, w części oficjalnej wygłoszone zostały okolicznościowe 

przemówienia Organizatora i zaproszonych Gości. Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch przyznał  

odznakę Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia Teresie Piątek byłej Dyrektor 

Ośrodka oraz obecnej Dyrektor Elżbiecie Śliwińskiej – Dąbrowskiej. Pracownicy JOKiS oraz młodzież                   

z zespołów artystycznych zaprezentowała spektakl pt. ,,Mały szkopuł” w reż. Pawła Sroki. Imprezie 

towarzyszyła wystawa ,,Ciekawostki i Fakty z Historii ,,Sokoła" eksponowana w Galerii Projektor Sztuki  

(a następnie w przestrzeni Bramy Krakowskiej). 

 

W JOKiS swoje zainteresowania i umiejętności w 2021 roku w ramach niżej wymienionych zespołów                    

o profilu artystycznym oraz w klubach i kołach zainteresowań rozwijało 325 uczestników: 

• Grupa Teatralna „PLASTER” (14 osób), 

• Grupa Teatralna „PLASTEREK” (9 osób), 

• Teatr Jednego Aktora (3 osoby), 

• Teatr „CIENIE” (10 osób), 

• Teatr „KĄT” (8 osób), 

• Jarosławski Teatr Sztuk Drobnych „KĄCIK” (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 (14 osób), 

• Grupa Plastyczna ,,PLASTUSIE” (12 osób), 

• Klub Fotograficzny „ATEST 70” (10 osób), 

• Pracownia Filmu i Fotografii (130 osób), 

• Grupa Wokalna (5 osób), 

• Jarosławskie Centrum Ceramiki Artystycznej – pracownia ceramiki (8 osób), 

• Jarosławska Scena Piosenki Aktorskiej (11 osób), 

• Grupa Baletowa (16 osób), 
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• Stowarzyszenie EM-ART (40 osób), 

• Klub Filmowy (7 osób). 

 

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w 2021 r. był organizatorem oraz współorganizatorem wielu 

wydarzeń kulturalnych. W szczególności zaś współpracował z Urzędem Miasta Jarosławia, Miejską 

Biblioteką Publiczną im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, 

Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Jarosławiu, Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, 

Powiatowym Ogniskiem Baletowym im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu, ze szkołami, placówkami 

wychowawczymi i oświatowymi wszystkich szczebli oraz z całym szeregiem stowarzyszeń.  

Mimo sytuacji pandemicznej, w 2021 roku zrealizowane zostały imprezy kulturalne, organizowane 

lub współorganizowane przez Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki z udziałem zespołów i wykonawców 

amatorskich: 

1. „W głębi lasu” - zwiastun spektaklu (online) w wykonaniu Teatru Plaster w dniu 20 stycznia - 757 

odbiorców, 

2. „Przygody Domowych Duchów” - zwiastun spektaklu w wykonaniu Teatru Plasterek w dniu 26 stycznia   

- 2000 odbiorców, 

3. Koncert Laureatów XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (online) w dniu 30 stycznia -

1808 odbiorców, 

4. Premiera spektaklu„ Przygody Domowych Duchów” w wykonaniu Teatru Plasterek (online) w dniu  29 

marca - 180 odbiorców, 

5. Premiera spektaklu „Nagle w głębi lasu” w wykonaniu Teatru Plaster (online) w dniu 22 kwietnia              

- 230 odbiorców, 

6. „Muzyczna laurka dla mamy” koncert solistek Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej (online) w dniu 

26 maja - 8000 odbiorców, 

7. Czytajmy głośno dzieciom” Akcja w ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania  

w dniach  27 i 31 maja oraz 1 czerwca - 60 widzów, 

8. Prezentacja spektaklu „Smok Wawelski w wykonaniu Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych „kącik”  

w ramach Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca - 120 widzów, 

9. Prezentacja spektaklu „Mały szkopuł” w wykonaniu pracowników JOKiS oraz Jarosławskiej Sceny 

Piosenki Aktorskiej i Teatru Plaster, w reż. Pawła Sroki do muzyki Wiktora Maruta podczas obchodów 

Jubileuszu JOKiS w dniu 9 czerwca - 120 widzów, 

10. Koncert Laureatów XXX Konkursu Piosenki o Złoty Klucz do Sławy (online) w dniu 10 czerwca - 958 

odbiorców, 

11. Prezentacja spektaklu „Smok Wawelski” w wykonaniu Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych „Kącik” 

w dniu 10 czerwca - 120 widzów, 
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12. Występ instruktorki Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej Justyny Woty na uroczystości nadania 

rondom imion Burmistrza Dietziusa i profesora Jana Haftka w dniu 14 czerwca - 120 widzów, 

13. Prezentacja spektaklu „Nagle w głębi lasu” w wykonaniu Teatru Plaster w dniu 17 czerwca - 80 

widzów, 

14. „Księżniczki zapraszają na bal”- prezentacja grup baletowych JOKiS: „Baletowa wyspa”, „Skarby 

baletu” w dniu  22 czerwca- 30 widzów, 

15. Czy podoba ci się tutaj”– spektakl teatralny w wykonaniu Lidii Wiśniewskiej (spektakl prezentowany  

w ramach 3 Przemyskiej Rewolucji Literackiej) Stowarzyszenie Ceramiczny Lis Księgarnia Kontrabanda 

Literacka w dniu 23 czerwca - 20 widzów, 

16. Koncert zespołów Stowarzyszenia Em – Art. i Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej oraz solistek 

JOKiS w dniu 24 czerwca - 100 widzów, 

17. Koncert Zespołu ,Apasjonaci”, Park Miejski im. Baśki Puzon w Jarosławiu w dniu 1 lipca, około 100 

widzów, 

18. Występ wokalistek Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej w Dziennym Domu Senior+ na Placu 

Mickiewicza Dzienny Dom Senior w dniu 2 lipca - 30 widzów, 

19. Występ wokalistek Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej w Dziennym Domu Senior+ przy ul. 

Dolnoleżajskiej Dzienny Dom Senior+ w dniu 23 lipca - 30 widzów, 

20. „Ach ten Leon” – spektakl teatralny w wykonaniu Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych „Kącik” –  

w ramach „Letnich Teatralii Pod chmurką” w dniu 29 lipca, około 100 widzów, 

21. „Smok Wawelski” – spektakl teatralny w wykonaniu Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych „Kącik” –  

w ramach „Letnich Teatralii Pod chmurką” w dniu 29 lipca, około 100 widzów, 

22. Piosenki Powstania Warszawskiego w wykonaniu Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej, solistek 

JOKiS i jarosławskich harcerzy w dniu 1 sierpnia, około 150 widzów, 

23. Występ solistek Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej na pikniku ,,Jarosław na dwóch kółkach”  

w dniu 22 sierpnia,  około 200 widzów, 

24. Księżniczki..." happening w wykonaniu grupy baletowej JOKiS pod kierunkiem Galiny Koval –  III 

Jarosławskie Dni Sztuki w dniu 23 sierpnia, około 40 widzów, 

25. Występ Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej i solistek JOKiS - III Jarosławskie Dni Sztuki  

w dniu 23 sierpnia, około 70 widzów, 

26. "Czy podoba ci się tutaj" – monodram w wykonaniu Lidii Wiśniewskiej, reżyseria Paweł Sroka, 

muzyka Wiktor Marut - III Jarosławskie Dni Sztuki w dniu 24 sierpnia, około 15 widzów, 

27. Występ Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej i solistek JOKiS - III Jarosławskie Dni Sztuki Park 

Miejski im. Czesławy "Baśki" Puzon w dniu 25 sierpnia, około 80 widzów, 

28. Kabaret Młodzi Duchem z programem ,,Ja ci pokażę! Czyli sprawy damsko-męskie" w dniu 27 

sierpnia, około 70 widzów, 
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29. Działania happeningowe z aktorami Teatru Plaster - w ramach Jarmarku Jarosławskiego w dniach  

25-26 sierpnia, około 300 widzów, 

30. „Tańce w Ballybeg”  - premiera spektaklu teatralnego w wykonaniu Teatry Kąt w ramach XI 

Jarosławskiego Przeglądu Teatrów „Na dziedzińcu” w dniu 2 września, około 100 widzów, 

31. „Nagle w głębi lasu” – spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Plaster w ramach XI Jarosławskiego 

Przeglądu Teatrów „ Na dziedzińcu” w dniu 3 września, około 100 widzów, 

32. Występ wokalistek Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej na pokazie Szkoły Tańca „Takt”                            

i  Powiatowego Ogniska Baletowego w dniu 6 września, około 100 widzów, 

33. Koncert okazji Dnia Seniora - Zespół Tańca Ludowego ,,Jarosławiaki”, Zespół Taneczny ,,Free Style”, 

Zespół Wokalny ,,Aasjonaci’, Kabaret ,,Ikra” oraz Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej i solistek 

JOKiS w dniu 30 września, około 120 widzów, 

34. Koncert okazji Dnia Seniora - Zespół Tańca Ludowego ,,Jarosławiaki”, Zespół Taneczny ,,Free Style”, 

Zespół Wokalny ,,Aasjonaci”, Kabaret ,,Ikra” oraz Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej  i solistki 

JOKiS (powtórne wykonanie) w dniu 4 października, około 120 widzów, 

35. Występ wokalistek Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej i instruktorki na jubileuszach par 

małżeńskich w dniu 5 października, 

36. „Ach ten Leon”- spektakl teatralny w wykonaniu Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych „Kącik”   

(spektakl prezentowany dla dzieci z przedszkola Wyspa skarbów) w dniu 12 października, około 70 

widzów, 

37. „Ach ten Leon”- spektakl teatralny w wykonaniu Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych „Kącik”   

(spektakl prezentowany dla dzieci z SP w Łazach) w dniu 19 października, około 30 widzów, 

38. ,,Marzyciel” spektakl teatralny w wykonaniu. Mileny Piejko (spektakl prezentowany w ramach 

wieczoru z monodramem) w dniu 22 października, około 35 widzów, 

39. Czy podoba ci się tutaj” - spektakl teatralny w wykonaniu Lidii Wiśniewskiej (spektakl prezentowany  

w ramach wieczoru z monodramem) w dniu  22 października, około 40 widzów, 

40. „Pójdę przez morze… Pójdę przez góry” –  pieśni kubryku. Koncert piosenki autorskiej w wykonaniu 

Piotra Dobosiewicza i Jana Gurana -  Noc Księgarń 2021 w dniu 22 października,  około 20 widzów  

127 wyświetleń, 

41. Koncert Laureatów XIV Przeglądu Piosenki i Poezji Kresowej oraz występ  Dagmary Moskwy i 

zespołu Mobilna Filharmonia pt. „Jak za dawnych lat". Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo- Wschodnich Oddział w Jarosławiu,  w dniu 23 października, około 80 widzów, 

42. „Ach ten Leon”- spektakl teatralny w wykonaniu Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych „Kącik”   

(spektakl prezentowany dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu) w dniu 26 października, 

około 100 widzów, 

43. „Poobiednie igraszki” - spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Kąt w ramach 5 - lecia jubileuszu  
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w dniu 5 listopada, około 100 widzów, 

44.  „Tańce w Ballybeg”- spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Kąt w ramach 5 - lecia jubileuszu w dniu  

6 listopada, około 80 widzów, 

45. „Wesele” - spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Sioło z Rakszawy w ramach 5 - lecia jubileuszu 

Teatru Kąt w dniu  6 listopada, około 70 widzów, 

46. Koncert „W hołdzie Niepodległej”: Zespół Tańca Ludowego ,,Jarosławiaki”, Zespół Wokalny 

,,Apasjonaci”, Jarosławska Scena Piosenki Aktorskiej, grupy baletowe pod kierunkiem Galiny Koval  

w dniu  12 listopada, około 100 widzów, 

47. Galowy Koncert Laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ojczystej  im. Michała Zielińskiego 

,,Serce  w plecaku 2021” w dniu 14 listopada, około 100 widzów, 

48. Występ wokalistek Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej na obchodach Ogólnopolskiego Dnia 

Seniora, zorganizowanych w dziennych domach i klubach Senior+ w dniach 17 i 18 listopada, około 200 

widzów, 

49. „Marzyciel” – spektakl teatralny w wykonaniu Mileny Piejko, prezentowany w ramach Sceny Młodych 

Teatru Przedmieście z Rzeszowa w dniu 1 listopada, około 40 widzów, 

50. „Poetycka wędrówka” – program artystyczny w wykonaniu Grupy Teatralnej Strofa  

z Przemyśla, prezentowany podczas koncertu Laureatów konkursu Laur Impresji w dniu 2 grudnia, około 

70 widzów, 

51. „Czy podoba ci się tutaj”’ – spektakl teatralny w wykonaniu Lidki Wiśniewskiej, prezentowany  

w ramach Sceny Młodych Teatru Przedmieście z Rzeszowa w dniu 4 grudnia, około 30 widzów, 

52. Występ wokalistek Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej podczas spotkania z św. Mikołajem (Teatr 

Kącik), Kameralna Scena Młodych im. Izabelli Melińskiej w dniu 5 listopada, około 30 widzów. 

53. „Ach ten Leon” – spektakl teatralny w wykonaniu Jarosławskiego Teatru Sztuk Drobnych „Kącik”-  

w ramach Mikołajek dla dzieci w dniu 5 grudnia, około 30 widzów, 

54. Występ instruktorki Justyny Woty podczas uroczystości jubileuszy małżeńskich w dniu 16 grudnia, 

55. Występ  wokalistek Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej i solistek JOKiS w ramach  Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w dniu 18 grudnia, około 300 widzów, 

56.  Teatr Fredreum z Przemyśla – spektakl ,,Moralność pani Dulskiej” – Festiwal Wokół Zapolskiej ,,Cóż 

za temperament szalony!” w dniu 19 grudnia, około 150 widzów. 

 

Imprezy kulturalne organizowane lub współorganizowane w 2021 roku przez Jarosławski Ośrodek 

Kultury i Sztuki z udziałem zespołów i artystów zawodowych: 
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Tabela 29 Imprezy kulturalne 

Lp. Wydarzenie Dzień Liczba widzów 

1 Dagny Mikoś - Recital Piosenki Francuskiej 08.03.2021 r. 70 

2 Stanley Breckenridge Trio - koncert jazzowy - w ramach                     

III Jarosławskich Dni Sztuki 
23.08.2021 r. 100 

3 Silent Disco - w ramach III Jarosławskich Dni Sztuki 24.08.2021 r. 23 

4 ,,Zmysły" Wędrowny Kabaret Liryczny A3 Teatr -                

spektakl  w ramach III Jarosławskich Dni Sztuki 
24.08.2021 r. 150 

5 Zespół Ciepły Wieczór - koncert retro 25.08. 2021 r. 70 

6 Jacek Wójcicki - koncert 20.09.2021 r. 120 

7 ,,Odyseja” - spektakl Teatru Nowszego w ramach programu 

TEATR POLSKA 
02.10. 2021 r. 100 

8 „Starość nie jest dla mięczaków” - stand – up w wykonaniu Piotra 

Bałtroczyka 
09.10.2021 r. 130 

9 Recital Kamili Klimczak - pieśni i piosenki żydowskie 23.10.2021 r. 120 

10 Koncert zespołu RGG TRIO w ramach Podkarpackiej               

Jesieni Jazzowej 
28.10.2021 r. 40 

    

11 „Ni pies, ni wydra, coś na kształt miłości” - spektakl teatralny  

w wykonaniu Ave Teatr 
04.12.2021 r. 51 

12 Koncert zespołu Bardowie Solidarności - Dzień Pamięci Ofiar 

Stanu Wojennego 
13.12.2021 r. 100 

 

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w 2021 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 Film dokumentalny z okazji jubileuszy JOKiS pt. ,,Pod skrzydłami 

Sokoła” na pl. Mickiewicza 6” (1901-2021) (w sieci)                                

08.01.2021 r. 9500 

2 Jarosławski Kuferek Artystyczny - Spotkanie z legendą cz. 1. 

(online) 

07.01.2021 r. odbiorców 59/ 

wyświetleń 162 

3 Jarosławski Kuferek Artystyczny - Spotkanie z legendą cz. 2 

(online) 

13.01.2021 r. odbiorców 77/  

wyświetleń 987 

4 Jarosławski Kuferek Artystyczny - Prezentacja warsztatowa 14.01.2021 r. odbiorców 

1000 
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Serduszka na dzień Babci Dziadka metodą decoupage (online) 

5 Prezentacja ,,Opowieści o drzewach” w Dziecięcej  

i Młodzieżowej Galerii w Korytarzu (online) 

18.01.2021 r. odbiorców 979 

6 CEK - Warsztaty rodzinne ,,Jak samodzielnie wykonać papeterię" 

(online) 

30.01.2021 r. odbiorców 

1900 

7 Prezentacja wystawy Podkarpackie Teraz 6 (online) 05.02.2021 r. wyświetleń   

193 

8 Prezentacja wystawy ATEST 70 - Każdy sobie rzepkę skrobie ... 

(online) 

09.02.2021 r. wyświetleń 206 

9 Prezentacja multimedialna „Zakochane selfie - pokaż, że kochasz” 

(online) 

14.02.2021 r. wyświetleń 373 

10 
Prezentacja wystawy ,,Jarosławskie Koty” (online) 

17.02.2021r. wyświetleń 122 

11 Maria Turzańska – film z cyklu „Zapisani w jarosławskiej 

kulturze” (online)                         

26.02.2021r. odbiorców 

5500 

12 CEK - Warsztaty rodzinne ,,Na tropie dinozaura... Skamieniałości” 

(online)                         
27.02.2021 r. odbiorców 772 

13 Prezentacja Kochamy Was Cienie - w Światowy Dzień Zespołu 

Downa (online)                        

21.03.2021 r. odbiorców  

730 

14 Akcja Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami 

challengeniebieskiemotyle2021 …(online)                         
26.03.2021 r. odbiorców 

1500 

15 CEK - Warsztaty plastyczno-teatralne - bajka ,,Przyjaciele"                 

A. Mickiewicza z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 

(online)                         

27.03.2021 r. Odbiorców 

 580    

16 Jarosławski Kuferek Artystyczny - warsztaty Pisanka Wielkanocna 

(online)                 

29.03.2021 r. odbiorców 

2600 

17 Prezentacja online wystawy ,,Przebudzenie” (Agata 

Dzięgielowska, Ewa Rubin-Kurnal, montaż: Justyna Wota) 

(online)                         

31.03.2021 r. odbiorców 

1700 

18 Prezentacja wystawy ,,Panowie” (online)                         09.04.2021 r. Odbiorców 

3700 

19 Film ze spotkania z Gabrielą Rokosz, autorką książki pt. ,,Ostatnie 

istnienie” w Księgarni Jarosławski Kuferek Artystyczny”   (online)                         

23.04.2021 r. odbiorców 

3400 

20 CEK - film z warsztatów rodzinnych „Igły, nitki, materiały… co 

nasze babcie wyszywały” (online)                         

24.04.2021 r. odbiorców 

5200 
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21 Prezentacja baletowa z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca cz.  

I (online)                         

29.04.2021 r. odbiorców 

1600 

22 Prezentacja baletowa z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca cz. 

II  (online)                         

30.04.2021 r. odbiorców 

7500 

23 Film na Dzień Flagi (online)                         02.05.2021 r. odbiorców  

917 

24 Prezentacja wystawy Mirosław Kowalczuk –   malarstwo, Damian  

Waliczek - grafika (online)                                                      

06.05.2021 r. odbiorców 

1400 

25 CEK – Filmik na Noc Zwiedzania Rynku (online)                                                      15.05.2021 r. Odbiorców  

883 

26 Zwiastun ,,Już za tydzień Dzień Mamy” 19.05.2021 r. 2000 

wyświetleń 

27 Muzyczna laurka dla Mamy 2021 26.05.2021 r. 3200 

wyświetleń 

28 Warsztaty  „Koniki i ptaszki ze sznurka” 06.07.2021 r.  

29 Warsztaty Teatru i Rysunku Kamishibai 27.07.2021 r. wyświetleń 220 

30 Event ,,Cyfrowe GOKI"  09.08.2021 r. Wyświetleń 

1000 

31  „…raz, dwa, trzy…impro ruszamy!” -  warsztaty z improwizacji 

teatralnej pod egidą Jarosławskiego Teatru sztuk Drobnych 

KĄCIK 

 

10.08.2021 r. uczestników 50 

32 ,,Królowa Marysieńka" - instalacja artystyczna JCCA -                                

III Jarosławskie Dni Sztuki    

23-25.08.2021 

r. 

widzów ogółem 

około 120 

33 
Grupa artystyczna NIETAK - pokaz malowania - muralu -                               

III Jarosławskie Dni Sztuki     

23.08.2021 r. widzów około 

30 

34 
,,Ulice świata" - finisaż wystawy fotografii Anity Polakowskiej, 

spotkanie z autorką - III Jarosławskie Dni Sztuki      

23.08.2021 r. widzów około 

50 

35 
Jarosławskie Kluby Fotograficzne -  prezentacja multimedialna - 

III Jarosławskie Dni Sztuki      

23.08.2021 r. widzów około 

30 

36 
Pracownie artystyczne JOKiS -  prezentacja multimedialna - III 

Jarosławskie Dni Sztuki      

24.08.2021 r. widzów około 

30 
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37 
Animacja filmowa - warsztaty - Firma Artystyczna 

POKLATKOWO -  III Jarosławskie Dni Sztuki       

24-25.08.2021 

r. 

uczestników 

około 20 

38 
Jarosławscy Artyści -  prezentacja multimedialna - III Jarosławskie 

Dni Sztuki       

25.08.2021 r. widzów około 

40 

39 
Prezentacja multimedialna ,,Działo się na Jarmarku w latach 2016 -

2019” 

28.08.2021 r. liczba 

odbiorców 

764 

40 
Spotkanie autorskie z Mateuszem Pieniążkiem pt. ,,Co słychać   

u autora ,,Legend Jarosławskich”? 

29.08.2021 r. uczestników 15 

41 
Warsztaty ,,Obrazek w technice mix media” 

23.09.2021 r. uczestników 6 

42 Warsztaty dla seniorów z Dziennego Domu Pobytu                               

przy Placu Mickiewicza 18 

28.09.2021 r. uczestników 

około 20 

43 „Raz, dwa, trzy piaskowy Wilk” – z czego zbudowana jest 

wyobraźnia?” - warsztaty w ramach Ogólnopolskiego Dnia 

Głośnego Czytania. 

29.09.2021 r. uczestników 40  

44 Warsztaty animacji ciała  i przedmiotu 19.10.2021 r. uczestników 40 

45 Warsztaty sytuacji scenicznych dla uczestników Powiatowego 

Etapu Konkursu „Porozmawiajmy o uzależnieniach”   
20.10.2021r. uczestników 

około 20 

46 Spotkanie z legendą 21.10.2021 r. uczestników 10 

47 Spotkanie autorskie z Mateuszem Pieniążkiem i Janem 

Franciszkiem Ferencem, czyli jak to „Legendy Jarosławskie 

zostały zilustrowane” - Noc Księgarń 2021 

22.10.2021 r. uczestników 

około 15, 

wyświetleń            

85 

 

48 
,,Tyle w nas życia, ile emocji” - spotkanie z Ewą Rokoszyńską, 

autorką książki „Miłość w czasach epidemii” - Noc Księgarń 2021   

22.10.2021 r. uczestników 

około 20, 

 274 

wyświetlenia 

49 Premiera filmu ,,Serce w plecaku" -film przedstawiał rekonstrukcję 

historyczną 1914-1939 ,,Serce w plecaku" (11 września), 

rozpoczynającą się pod Gmachem ,,Sokoła". 

25.10.2021 r. widzów około 

150 

50 Spotkanie autorskie z Jarosławem Molendą, autorem przeszło 40 

książek - Festiwal Wokół Gabrieli Zapolskiej ... 

18.11.2021 r. uczestników 

około 20, 

odbiorców na 

fb JOKiS 657 

51 Spotkanie historyczne ,,Bitwa o Jarosław 1915". Wydarzenie 

poświęcone bitwie o Jarosław w okresie I wojny światowej  

18.11.2021 r. widzów około 

100 
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i cmentarzowi wojennemu przy ul. Pruchnickiej   (prelekcja, film, 

wystawa, program artystyczny) 

52 
Warsztaty ,Kartka szalugowa z szufladką” 

25.11.2021 r. uczestników 6  

53 
Warsztaty ,,Kartka szalugowa z szufladką” 

27.11.2021 r. uczestników 5  

    

    

W 2021 r. łącznie zorganizowano 32 imprezy o charakterze konkursów, przeglądów, festiwali, itp.: 

• Konkurs dla dzieci „Stwórz scenariusz” (online), który został przeprowadzony 11 stycznia 2021 

r. Wzięło w nim udział 8 uczestników. Odbiorców online: 3666. 

• Konkurs plastyczny ,,Świąteczna Karawana" – w ramach Ferii z Kulturą (online). Prace 

wykonane przez dzieci nawiązywały w szczególności do postaci Świętej Rodziny i Trzech Króli. 

Konkurs przeprowadzono 14 stycznia 2021 r. Nagrodzone zostały – 3 prace, wyróżnione – 4.                                                                                      

• Konkurs plastyczny na kukiełkę ,,Zimowe kreacje”  – w ramach Ferii z Kulturą (online). 

Konkurs przeprowadzono 15 stycznia 2021 r. Nagrodzone zostały – 3 prace. 

• Konkurs ,,Zimowe odgłosy" – w ramach Ferii z Kulturą (online). Konkurs odbył się 16 

stycznia 2021 r. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaprezentować filmik stworzony  

z samodzielnie zarejestrowanych efektów dźwiękowych, składających się na zimową opowieść. 

Nagrodzonych zostało – 5 filmików. 

• XXVI Spotkania Teatralne „Jasełka 2021” - „Dziś z kolędą przychodzimy” (online) - impreza 

jasełkowa dla uczestników od przedszkolaków po osoby dorosłe. W imprezie wzięło udział 10 

zespołów reprezentujących przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki kultury województwa 

podkarpackiego.  Wydarzenie odbyło się 22 stycznia 2021 r. Liczba odbiorców: 3743. 

• XXVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - ,,Jarosław 2021” (online). Celem festiwalu 

było ożywienie narodowej tradycji kolędowania, doskonalenie warsztatu artystycznego oraz 

konfrontacja dokonań twórczych wykonawców i instruktorów. Na festiwal napłynęło ponad 300 

zgłoszeń, do ścisłego finału zakwalifikowano 63 wykonawców. Festiwal odbył się 30 stycznia 

2021 r. Nagrodzono 22 solistów i 5 zespołów. Liczba odbiorców: 1100. 

•  V edycja Konkursu Fotograficznego „Jarosławskie koty” (online).  Na konkurs wpłynęło 58 

zdjęć. Nagrody główne zostały przyznane za zdjęcie kotki Fruzi (1270 polubień) oraz za zdjęcie 

kotki Luli (1528 polubień). Dodatkowa nagroda ,,Za wyjątkową wartość artystyczną” została 

przyznana za fotografię kota Stefana. Konkurs odbył się 9 lutego 2021 r. polubień 
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• Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną 2021, który odbył się 22 marca 2021 r. 

• Nagrodzeni: w kategorii przedszkola – 1 (MP nr 8 w Jarosławiu),  w kategorii szkoły podstawowe 

– 1 (SP nr 10 w Jarosławiu), w kategorii dorośli – 1. Wyróżnienie w kategorii szkoły podstawowe 

– 1 (SP nr 10 w Jarosławiu).  

• Konkurs Fotograficzny ,,Cztery pory roku w mojej dzielnicy – Zima”. Konkurs odbył się 29 

marca 2021 r. Na konkurs wpłynęło 19 zdjęć. Nagrodzonych zostało – 3 prace, wyróżnionych – 5. 

Post z prezentacją obejrzało  2107 odbiorców.  

• Konkurs Plastyczny ,,Wiosna Jarosławska Piękna Pani". Konkurs został przeprowadzony 31 

marca 2021 r.  Obejmował różnorodne prace.  Nagrodzone zostały prace z jarosławskich 

przedszkoli (MP nr 8 – 2) i szkół podstawowych (SP nr 10 – 1), wyróżnione prace z SP nr 10 (1) 

i SP nr 4 (2).               

•  XXX Konkurs Piosenki o Złoty Klucz do Sławy (online), który odbył się 11 maja 2021 r. 

Na konkurs napłynęło ogółem 75 zgłoszeń, solistów jak i zespołów z różnych stron kraju.  

W kategorii solistów nagrody i wyróżnienia uzyskało 27 osób, w kat. zespołów – 8. Wyświetleń – 

404. 

• Konkurs „Igły, nitki, materiały... co nasze babcie wyszywały?”. Konkurs na najpiękniejszą 

zakładkę do książki odbył się 27 maja 2021 r..  Nagrodzonych zostało – 3 prace, wyróżniona – 1. 

• XXIX Przegląd Form Teatralnych ,,Jarosławski Kacperek 2021" (online). Konkurs odbył się  

1 czerwca 2021 r. Uczestnikom konkursu przyznane zostały 2 nagrody i 3 wyróżnienia. 

• Spontaniczny Konkurs Wierszy Patriotycznych ,,Kto TY jesteś?" (online) Celem konkursu 

było zainspirowanie dzieci do spontanicznej lektury przeznaczonych dla nich wierszy 

patriotycznych. Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych uczęszczających do klas I – 

IV. Konkurs przeprowadzono 8 czerwca 2021 r. Uczestnikom przyznano 4 równorzędne nagrody. 

• XXVII edycja konkursu plastycznego „W świecie dziecięcych marzeń – Rowerem  

i z plecakiem przez Polskę”. Konkurs odbył  się 22 czerwca 2021 r. Na konkurs wpłynęło 34 

prace plastyczne uczniów jarosławskich szkół podstawowych: SP nr 2, 4, 6, 11, SP Sióstr 

Niepokalanek Jarosławiu. Nagrodzono autorów 9 prac. 

• V edycja Konkursu fotograficznego ,,Jarosławskie Psy” (online). Na konkurs wpłynęło 33 

zdjęcia. Przyznano dwie nagrody główne za największą ilość polubień oraz jedną dodatkową 

nagrodę za wyjątkową wartość artystyczną zdjęcia. 20 fotografii z największą ilością polubień 

zostało zamieszonych z w prezentacji multimedialnej, dostępnej na profilu JOKiS. Największą 

liczbę polubień otrzymały zdjęcia psa Cheddara (354 głosy) i zdjęcia psa  Globoxa (211 głosów). 
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Dodatkowo wyróżnione zostało zdjęcie psów Ferdka i Benka w uznaniu za wyjątkowy poziom 

artystyczny przesłanej pracy. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 22 czerwca 2021 r. 

• Konkurs Fotograficzny ,,Cztery pory roku w mojej dzielnicy – wiosna". Przyznane zostały  

3 nagrody i 2 wyróżnienia. Konkurs przeprowadzono 30 czerwca 2021 r. 

• Letnie Teatralia "Pod chmurką" dla dzieci i nie tylko...!  to spotkania z najmłodszymi. 

Zadaniem festiwalu jest pobudzać, prowokować do działania, zachwycać i tworzyć, odbudowywać 

potrzebę wspólnego przebywania. To spotkania całych rodzin w teatralnej plenerowej przestrzeni.  

28 i 29 lipca 2021 r. do Miejskiego Parku im. Baśki Puzon zjechało 8 zespołów teatralnych  

z całego kraju. Aktorzy zaskoczyli najmłodszych spektaklami, warsztatami zachęcając wspólnymi 

działaniami, rozmowami  i zabawami. Spektakle obejrzało ponad 500 widzów.  

• Konkurs „Dzielne Małpki” podczas akcji Kulturalny Zawrót Głowy - Rozszyfruj swoją Dzielnicę 

odbył się 29 lipca 2021 r.  

• III Jarosławskie Dni Sztuki Wydarzenia „Street Art. Artystyczne wędrówki” - obejmowały 

cykl złożony z szeregu różnych wydarzeń zarówno w plenerze jak w pomieszczeniach JOKiS:  

spektakle - 2, koncerty - 4, pokaz - 1, happening - 1, prezentacje multimedialne – 3, instalacja - 1,  

warsztaty - 2, wystawy -  6, silent disco - 1. Impreza odbyła się w dniach 23-25 sierpnia 2021 r.    

• Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny KUFEREK 2021. Konkurs odbył się 29 maja 2021 r. 

Przyznano 22 nagrody i wyróżnienia. Uczestniczyło 89 autorów z 25 krajów świata. Na konkurs  

przysłano 263  prace,  do konkursu zakwalifikowało się 67 autorów,  wybrano do wystawy  

i katalogu 32  fotografie, z czego 22 otrzymały nagrody i wyróżnienia. W pracach jury 

uczestniczyli artyści fotograficy, wyboru fotografii dokonywano online. Jurorzy  podkreślili bardzo 

wysoki poziom artystyczny w  fotografiach. Temat jarmarków (KUFEREK) spotkał się z bardzo 

dobrym przyjęciem przez artystów fotografów. Konkurs łączy z tradycjami Jarosławia, gdzie miały 

miejsce kupieckie jarmarki, na które w okresie sierpnia w XVII, XVIII wieku przybywali kupcy 

prawie z całego świata. Wystawę pokonkursową konkursu obejrzało około 5000 osób. 

Fotografie prezentowane były na Bramie Krakowskiej przez 4 tygodnie. 

• Jarmark Jarosławski 2021  

▪ Korowód na rozpoczęcie Jarmarku,  

▪ udział grup teatralnych oraz instruktora Pawła Sroki, 

▪ prezentacja autorskiej gry JOKiS pn. Przygoda na Jarosławskim Jarmarku”,  

▪ Stoisko Księgarni Kuferek. 

• XI Jarosławski Przegląd Teatrów na Dziedzińcu. Przegląd odbył się w dniach 2-4 września 

2021 r. W imprezie wzięło udział 6 teatrów zawodowych, offowych z Polski, które wystawiły  

6 spektakli na Dziedzińcu Kamienicy Rynek 6, między innymi: 

- „Kantor tu jest” – spektakl w wykonaniu Latającego Teatru Kantorowi z Wielopola 
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Skrzyńskiego, (około 100 widzów), 

- „Palacz zwłok” – spektakl w wykonaniu Teatru Fieter z Ozimka (około 120 widzów), 

- „Lolita” – spektakl w wykonaniu Teatru Nikoli z Krakowa (około 100 widzów), 

- „Miłość” – spektakl teatralny w wykonaniu Wojtka Kowalskiego z Częstochowy, (około 130 

widzów), 

- „Obietnica” – spektakl w wykonaniu Teatru Przedmieście z Rzeszowa (około 100 widzów), 

Odbiorców 548 (fb JOKiS). 

• "Wiersze, proza i piosenki o Powstaniu Warszawskim", w VIII edycji konkursu uczestnicy 

zaprezentowali 22 recytacje i piosenki.  

• Konkurs Fotograficzny ,,Cztery pory roku w mojej dzielnicy – wiosna" (rozstrzygnięcie edycji 

zimowej w marcu 2021). Termin konkursu 5 października 2021 r.   

• XII Wojewódzki  Przegląd Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach".  

W imprezie wzięły udział 2 szkoły: Szkoła Podstawowa w Szówsku oraz Szkoła Podstawowa  

w Ostrowie (30 osób). Przegląd odbył się 20 października 2021 r.  

• XIV Przegląd Piosenki i Poezji Kresowej. Przyznane zostały: w kategorii solistów – 11 nagród,  

w kat. recytatorów – 8, wyróżnienia – 3.  

• Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego ,,Serce w plecaku 2021”, 

do festiwalu przystąpiło 27 wykonawców 22 solistów i 5 zespołów.  Przyznane zostały: w kategorii 

solistów - 13 nagród (w tym 2 specjalne), 3 wyróżnienia; w kategorii zespołów – 3 nagrody,  

1 wyróżnienie. Festiwal odbył się 14 listopada 2021 r. 

• Festiwal Cóż za temperament szalony! Wokół Gabrieli Zapolskiej - obejmował cykl złożony  

z szeregu następujących wydarzeń: spotkanie z Jarosławem Molendą (autorem 40 książek) -  

1, wystaw edukacyjnych – 2, konkursów – 4 (literacki i plastyczne), warsztat informacyjno-

bibliograficzny – 1, spektakl teatralny - 1. Współorganizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. 

A. Fredry w Jarosławiu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego  

w Przemyślu Filia w Jarosławiu. Partnerzy: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Zespół 

Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Festiwal odbywał się w dniach 

18 listopada - 19 grudnia 2021 r. 

• Ogólnopolski Festiwal Teatrów ,,Drobny", w wydarzeniu wzięło udział 7 teatrów, które 

wystawiły 7 spektakli. Teatrom przyznane zostały: 3 nagrody i 3 wyróżnienia. Festiwal 

zorganizowano w dniach 20-21 listopada 2021 r. 
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• Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Tylko Jedno Zdjęcie 2021. Na konkurs przysłano 129 

zdjęć. Do konkursu zakwalifikowano 101 autorów i tyle samo prac. Na wystawę wybrano 31 

fotografii, w tym przyznano 24 nagrody (medale i wyróżnienia). W pracach jury uczestniczyli 

artyści fotograficy z 30 letnim stażem i tytułami  AFRP, FIAP i PSA. 

• Turniej Poetycki o Laur Impresji. Przyznane zostały nagrody: w kategorii twórczość własna –  

3 nagrody, w kat. Recytacja – 4 nagrody i 3 wyróżnienia, w kat. Poezja śpiewana – 3 nagrody  

i 3 wyróżnienie oraz nagroda publiczności. 

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zajmuje się organizacją wystaw w 6 galeriach.  

Wystawy, które odbyły się w 2021 roku, obejmowały swoim zakresem prace malarskie, grafiki, 

fotografie, jak i wystawy pokonkursowe oraz twórczość dziecięcą. W sumie zorganizowano 52 wystawy  

(w tym w formie online) w poszczególnych galeriach: 

• Galeria „Rynek 6” – 12, 

• Mała Galeria Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki – 9, 

• Dziecięca i Młodzieżowa Galeria „W korytarzu” – 10, 

• Galeria „Projektor sztuki” – 11, 

• Galeria Rysunku i Grafiki – 9, 

• Galeria Teatralna – 1. 

Wystawy zorganizowane w 2021 roku przez: 

GALERIA RYNEK 6 

• 01 - 31.01.2021 r., „W zimowym klimacie” - wystawa online, 

• 01 - 28.02.2021 r. „Podkarpackie teraz” - 6 edycja - online/stacjonarnie, 

• 08 - 31.03.2021 r. „Kobieta” – 3 edycja - online/stacjonarnie, 

• 09.04. - 31.05.2021 r, ,,Panowie” - wystawa online,   

• 04 - 30.06.2021 r. ,,BIOART” - wystawa w ramach projektu Art&Science Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 

• 02 - 30.07.2021 r. Adam Wyżlic - wystawa malarstwa, 

• 06 - 20.08.2021 r. Anita Polakowska - wystawa fotografii ,,Ulice świata”, 

• 23.08. - 20.09.2021 r., ,,Przebudzenie" - fotografie i rzeźby Agata Dzięgielowska, Ewa Rubin - 

Kurnal –  Jarosławskie Centrum Ceramiki Artystycznej, 

• 22 - 30.09.2021 r., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” od Lwowa do Rzeszowa w latach 1867-

1939. Wystawa zdjęć i pocztówek ze zbiorów prywatnych Tomasza Rogi, 

• 05 - 20.10.2021 r., ,,Inspiracje” wystawa fotografii uczniów Technikum fotografii i multimediów 

Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, 
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• 23.10. - 26.11.2021 r. Bogusław Popowicz - wystawa rzeźby ,,HORSES & BODY STANDS", 

• 03 - 30.12.2021 r.  Marek Maczuga - wystawa malarstwa.  

 

MAŁA GALERIA, PLAC MICKIEWICZA, I PIĘTRO 

• 01.01. - 05.02.2021 r., wystawa Jarosławskiego Towarzystwa Fotograficznego ATEST 2000 

,,Woda”, 

• 09.02. - 27.03.2021 r., ,,Każdy sobie rzepkę skrobie" – wystawa z cyklu ATEST 70 prezentuje…  

(online),           

• 31.03 - 22.04.2021 r., ,,Przebudzenie” - wystawa ceramiki i wiosennej aranżacji Agaty 

Dzięgielowskiej i Ewy Rubin–Kurnal (online), 

• 06.05. - 04.06.2021 r., Mirek Kowalczuk – malarstwo, Damian Waliczek – grafika – 

online/stacjonarnie,  

• 25.06. - 30.07.2021 r., ,,Jarosławski sport w obiektywie” – Kacper Loc,         

• 12.08. - 30.09.2021 r., ,,Struktury natury” – wystawa malarstwa Izabeli Krygowskiej i Marzeny 

Stęc,  

• 15.10. - 16.11.2021 r., ,,Duży format” - wystawa fotografii członków klubu Fotograficznego 

ATEST 70, 

• 25.11. - 14.12.2021 r., wystawa grafiki, malarstwa i rzeźby studentów Akademii Sztuk Pięknych 

im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 

• 18 - 31.12.2021 r., prezentacje 2021 - Doroczna wystawa Jarosławskiego Towarzystwa Atest 2000.  

 

DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA GALERIA „W KORYTARZU”, PLAC MICKIEWICZA 6,  

I PIĘTRO 

• 08.01. - 12.02.2021 r., ,,Opowieści o drzewach” – wystawa ze zbiorów Galerii i Plastycznej 

Twórczości Dziecka w Toruniu,       

• 03.02. - 16.03.2021 r. Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Grand Prix 1985-2016 

- z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, 

• 19.03. - 10.04.2021 r. ,,Wizerunek Orła na monetach polskich, czyli co, ile, kiedyś kosztowało” – 

wystawa edukacyjna z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku,  

• 23.04. - 14.05.2021 r. ,,Obrazki z pleneru” – wystawa ze zbiorów Galerii i Plastycznej Twórczości 

Dziecka w Toruniu,  

• 21.05. - 15.06.2021 r., wystawa ,,Bukiety" ze zbiorów Galerii i Ośrodka Twórczości Dziecka  

w Toruniu,  

• 22.06. - 30.06.2021 r., „W świecie dziecięcych marzeń – rowerem i z plecakiem przez Polskę” - 

XXVII edycja – wystawa pokonkursowa, 
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•  08.07. - 28.08.2021 r. Międzynarodowa Wystawa Konkursowa w ramach 10. Karpackiego 

Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży (Polska - Słowacja - Ukraina - Węgry - Rumunia),  

• 09.09. - 15.10.2021 r. Mikołaj Kopernik - wystawa ze zbiorów Galerii i Ośrodka Twórczości 

Dziecka w Toruniu,  

• 08 - 19.11.2021 r.,  ,,Portret mojej Pani z Przedszkola” – pokonkursowa wystawa prac plastycznych 

dzieci z jarosławskich przedszkoli, 

• 08.12 - 31.12.2021 r., ,,Królowa Śniegu i inni, czyli Andersen raz jeszcze” - wystawa ze zbiorów 

Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.  

 

GALERIA PROJEKTOR SZTUKI, PLAC MICKIEWICZA 6, HOL KINA „IKAR” 

• 01 - 31.01.2021 r., Międzynarodowy Salon Fotografii ,,Tylko Jedno Zdjęcie 2021", 

• 04.02. - 31.03.2021 r., wystawa o Teodorze Talowskim i jego twórczości (opracował Tadeusz 

Bystrzak), 

• 13.04. - 21.05.2021 r. ,,Wizerunek Orła na monetach polskich, czyli co, ile kiedyś kosztowało” – 

wystawa edukacyjna z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, 

• 09.06. - 20.07.2021 r., wystawa „Ciekawostki i fakty z historii „Sokoła” – z okazji jubileuszu 120 -

lecia Gmachu „Sokoła”, 110-lecia Kina i 75-lecia powojennego domu kultury (prezentowana 

również w przestrzeni miejskiej), 

• 14.06.2021 r., Burmistrz Adolf Dietzius (1852-1920), prof. Jan Haftek - wystawa okolicznościowa  

z okazji otwarcia w mieście rond ich imienia (ze zbiorów Muzeum Kamienica Orsettich  

w Jarosławiu, Magdaleny Szostak – Jagiełło, dr. Krzysztofa Pobuty), 

•  20.08. - 18.09.2021 r., ,,Ale to już było…”, wystawa retrospektywna z Jarosławskich Dni Sztuki,  

• 20 - 30.09.2021 r., Kresowe Sokoły, Sokolice, Sokolnie – wystawa ze zbiorów prywatnych 

Tomasza Kuby Kozłowskiego,  

• 01 - 10.10.2021 r., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” od Lwowa do Rzeszowa w latach 1867-

1939, wystawa zdjęć i pocztówek ze zbiorów prywatnych Tomasza Rogi,  

• 12.10. - 19.11.2021 r., wystawa pamiątek związanych z działalnością Domu Kultury w Jarosławiu, 

Kina Gdynia i Kina Ikar,  

• 18.11.2021 r., wystawa zdjęć Cmentarza Wojskowego z okresu I wojny światowej przy  

ul. Pruchnickiej – w ramach spotkania historycznego ,,Bitwa o Jarosław 1915",  

• 20.11. - 31.12.2021 r,. Międzynarodowy Salon Fotografii ,,Tylko Jedno Zdjęcie 2021". 

 

GALERIA RYSUNKU I GRAFIKI, PLAC MICKIEWICZA 6, I PIĘTRO 

• styczeń 2021 r. - wystawa zbiorowa uczestników Warsztatów Graficznych i Szkoły Rysowania  

i Malowania - podsumowanie roku 2020,     
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• luty 2021 r., Renata Dietrich – rysunek, grafika, 

• marzec 2021 r., Maria Dusiłło – grafika,  

• kwiecień 2021 r., Aleksandra Wojsa – rysunek, malarstwo, 

• maj 2021 r., Milena Panieczko – rysunek, malarstwo, 

• czerwiec 2021 r.,  Małgorzata Stańda – grafika, 

• lipiec, sierpień 2021 r.,  Aleksandra Wojsa - rysunek, malarstwo,  

• wrzesień, październik  2021 r., Jan Dziura - rysunek, grafika,  

• listopad, grudzień  2021 r.,  Magdalena Winiarz - "Debiut".  

GALERIA TEATRALNA, PLAC MICKIEWICZA 6, PIWNICE 

• 18.05. - 30.10.2021 r., W 60 premier dookoła Świata – 15 lat Teatru Plaster Otwarcie wystawy 

odbyło się w wersji online.  

 

WYSTAWY UDOSTĘPNIONE PRZEZ JOKiS INNYM GALERIOM: 

 

• 19.01. - 19.03.2021 r. - Wystawa w Centrum Kulturalnym w Przemyślu „Wokół kameralnej Sceny 

Młodych” im. Izabelli Melińskiej - wystawa lalek oraz rekwizytów. 

WYSTAWY W PLENERZE: 

• 27.07. - 31.08.2021 r. ,,Ciekawostki i Fakty z Historii Sokoła" – eksponowana na Bramie 

Krakowskiej (początek ul. Grodzkiej) i na balustradzie wzdłuż fosy (ul. Lubelska).  

• KUFEREK – wystawa pokonkursowa międzynarodowego konkursu fotograficznego. 

 

Pracownicy Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 2021 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 zorganizowane zostały FERIE Z KULTURĄ (6 - 15 stycznia), 

w trakcie których przeprowadzono zajęcia plastyczne, wokalne, teatralne i inne:  

06.01.2021 r. - „Odgłosy zimy”, konkurs muzyczny dla najmłodszych, 

06.01.2021 r. - ,,Świąteczna karawana” – konkurs na najciekawsze figurki nawiązujące do Orszaku Trzech 

Króli, 

07,14.01.2021 r. - Czwartek z Jarosławskim Kuferkiem Artystycznym, cz. I, cz. II,                                     

08.01.2021 r. - ,,Zimowe kreacje”, konkurs na najbardziej artystyczną kreację tej zimy, 

11.01.2021 r. - Teatr ,,Kącik” zaprasza na co …? Niespodziankę,  

12.01.2021 r. - ,,Kolory zimy”, konkurs na najciekawszą zimową pracę plastyczną w technice kolażu, 

15.01.2021 r. - ,,Cztery pory roku w mojej dzielnicy” - zimowy konkurs fotograficzny.  
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W roku 2021, z racji ograniczeń pandemicznych, zorganizowano mniej zajęć wakacyjnych dla 

dzieci i młodzieży niż w latach ubiegłych. Kontynuowano akcje „Kulturalny Zawrót Głowy” pod hasłem  

„Rozszyfruj swoją dzielnicę”. Zorganizowano 7 spacerów z zagadkami dla każdej dzielnicy Jarosławia 

(odrębne questingi).  

Kino Ikar w 2021 r. funkcjonowało w  warunkach reżimu sanitarnego, bezpiecznego dla widza.  

W roku 2021, mimo stanu pandemii, w kinie odbyło się 353 seanse filmowe z udziałem 4732 widzów.   

 

Drugą jednostką zajmującą się organizacją życia kulturalnego w Jarosławiu jest Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu. W ramach biblioteki w 2021 r. funkcjonowały agendy: 

• Wypożyczalnia dla Dorosłych w siedzibie głównej biblioteki przy ul. ks. Jakuba Makary 1. W roku 

2021 zarejestrowano 2 436 czytelników, którym wypożyczono 40112 książek. Największą 

popularnością cieszyła się literatura piękna dla dorosłych, której wypożyczono 34163 woluminów. 

W ciągu roku wypożyczalnię odwiedziło 15 625 czytelników. W wypożyczalni dla dorosłych 

funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki, który skupia czytelników, którzy szczególnie interesują się 

literaturą piękną. W raportowanym roku zorganizowano 9 spotkań, w których wzięło udział                      

61 osób. 

• Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, w której w 2021 r. zarejestrowano 1 754 czytelników, 

a wypożyczono 15 677 książek. W omawianym okresie odnotowano 7 544 odwiedzin i udzielono 

206 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 2021 r. w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży przeprowadzono 

m.in. 17 spotkań z książką (441 uczestników), 2 dyskusje nad książką (38 uczestników), 9 lekcji 

bibliotecznych, w których wzięło udział 182 uczniów, zorganizowano 2 konkursy (40 

uczestników). 

• Czytelnia Główna i Multimedialna posiada 15 042 woluminy książek i czasopism oprawnych oraz 

3 528 pozycji multimedialnych. W 2021 r. prenumerowała na bieżąco 23 tytułów czasopism. 

Czytelnia prowadzi udostępnianie prezencyjne i krótkoterminowe na zewnątrz oraz wypożyczenia 

międzybiblioteczne. W 2021 r. Czytelnię Główną i Multimedialną odwiedziło 4 618 

użytkowników, którym: 

✓ udostępniono na miejscu 713 książek i czasopism oprawnych oraz 664 czasopism 

bieżących,  

✓ wypożyczono krótkoterminowo na zewnątrz 3366 książek i 708 tytułów czasopism 

bieżących   oraz 3967 jednostek zbiorów multimedialnych,  
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✓ udzielono 1597 informacji.  

W czytelni systematycznie prowadzone były lekcje biblioteczne, warsztaty, pogadanki, spotkania 

autorskie dla uczniów wszystkich szczebli szkół. W 2021 r. w czytelni przeprowadzono 

11 lekcji i wycieczek (289 uczniów), 3 spotkania autorskie (61 uczestników), 3 konkursy 

(742 uczestników), 2 odczyty (66 uczestników) oraz 10 wystaw i 18 innych imprez (453 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 2021 r. zarejestrowano 1040 czytelników, a wypożyczono ogółem 20718 woluminów. 

W ciągu roku filię odwiedziło 7581 czytelników, którym udzielono 1936 informacji. W 2021 r. 

zorganizowano m.in. 4 konkursy (318 uczestników) i 9 imprez o charakterze literackim (1074).  Filia 

posiada funkcjonalne wyposażenie meblowe, ciekawą aranżację, nowoczesne stanowiska komputerowe 

oraz kącik dziecka, strefę gier i czytelnię prasy.  

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 2021 r. zarejestrowano 1 257 czytelników, którym wypożyczono 27093 woluminów książek. W ciągu 

roku filię odwiedziło 10 866 czytelników, którym udzielono 2 127 informacji. W 2021 r. zorganizowano  

3 konkursy (159 uczestników), 3 wystawy (130 uczestników) oraz 9 imprez literackich (1 217 

uczestników). 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 36 osób. 

Stan zbiorów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu na dzień 31 grudnia 2021 

roku wynosił: 95 124 jednostek o wartości 1 428 618 zł, w tym 91 546 książek o wartości 1 344 177 zł 

i 3 578 zbiorów multimedialnych o wartości 84 441 zł. W 2021 r. wpłynęło 4 966 jednostek na łączną 

kwotę 111 548 zł, w tym 4 662 woluminów księgozbioru na kwotę 103 572 zł oraz 304 jednostek zbiorów 

specjalnych na kwotę 7 976 zł. Struktura zbiorów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyglądała następująco: 

 

Tabela 31 Struktura zbiorów bibliotecznych 

Lp. Rodzaj Woluminy  Jednostki 

1. literatura popularnonaukowa 35 087 0 

2. literatura piękna dla dorosłych 33 869 0 

3. literatura dla dzieci  22 367 0 

4. czasopisma oprawne  223 0 

5. zbiory specjalne  0 3 578 

Razem  
91 546 3 578 

95 124 
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W 2021 roku prenumerowano 31 tytułów czasopism, a ponadto czytelnicy mieli dostęp do platform 

książki elektronicznej, tj. Legimi (książka belestrystyczna) i Ibuk Libra (książka popularnonaukowa).  

W ubiegłym roku uruchomiony został dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek  

i czasopism naukowych – Academica.  

Stan czytelnictwa w 2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu przedstawiał się 

następująco: ogółem zarejestrowano 7 425 czytelników (największą grupę stanowiły osoby uczące się  

2 393 i pracujące 2 815). Użytkownikom wypożyczono na zewnątrz i udostępniono na miejscu ogółem 113 

622 woluminów, w tym 107 778 książek i czasopism oprawnych, 1 550 czasopism bieżących i 4 294 

jednostek zbiorów specjalnych.  

Na 100 mieszkańców liczba czytelników wyniosła 20 osób.  Udzielono ogółem 7 949 informacji.                              

W 2021 r. bibliotekę odwiedziło 46 235 użytkowników, którzy skorzystali z oferty usług bibliotecznych.  

W raportowanym roku zorganizowano łącznie 226 imprez czytelniczych, w których wzięło udział 7 389 

uczestników, w tym 20 to szkolenia biblioteczne użytkowników (471), 206 imprez o charakterze 

edukacyjnym i kulturalnym (6902). Odbyło się m.in. 3 spotkania autorskie (61 uczestników), 11 lekcji 

bibliotecznych (231 uczestników), 12 konkursów (1259 uczestników), 16 dyskusji nad książką 

(165 uczestników), 17 spotkań z książką (441 uczestników).  

Do najciekawszych wydarzeń roku 2021 zaliczyć można Tydzień Bibliotek pn. „Znajdziesz mnie  

w bibliotece” oraz X odsłonę Narodowego Czytania. W wyżej wymienionych imprezach uczestniczyli 

uczniowie, studenci oraz osoby dorosłe z Miasta i powiatu jarosławskiego. Część imprez odbyło się  

w przestrzeni wirtualnej z wykorzystaniem mediów społecznościowych i strony internetowej biblioteki.  

W 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu pozyskała z pozabudżetowych źródeł 76 283 

zł środków na działalność bieżącą. W tym: 

• 30 000 zł w ramach projektu Promocja Czytelnictwa z Biblioteki Narodowej na zakup 

księgozbioru i audiobooków, 

• 20 030 zł - przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu,  

• 26 253 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 wszelkie inicjatywy, aby prowadzić działalność odzwierciedlającą  

i odpowiadającą na potrzeby społeczeństwa XXI wieku. 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 społeczności lokalnej chęci 

działania i obcowania z kulturą. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi jednostki są dwa działy: 

Dział Organizacyjno-Artystyczny, w ramach którego działa Galeria u Attavantich oraz Dział Popularyzacji 



                                  

132 

 

Turystyki, w ramach którego działa Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej oraz Podziemne Przejście 

Turystyczne. W tym miejscu zostanie przedstawiona praca głównie Działu Organizacyjno-Artystycznego. 

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. W ramach działalności kulturalnej realizowane 

są działania z zakresu kultury wysokiej, popularnorozrywkowe, kulturalno-artystyczne, kulturalno-

turystyczne, a także wydarzenia o charakterze patriotycznym. Ze względu na miejsce realizacji, działania te 

odbywają się w pomieszczeniach (wewnętrzne) oraz w przestrzeni otwartej (zewnętrzne). Przedmiotowe 

wydarzenia centrum organizuje w oparciu o podział okresu ich realizacji, który wygląda następująco: 

• działania kulturalne wewnętrzne – działania realizowane w dedykowanych pomieszczeniach – 

salach koncertowych (Sala Lustrzana, sala koncertowa ZPSM w Jarosławiu) czy obiektach 

sakralnych,  

• działania kulturalne zewnętrzne – działania plenerowe, czyli odbywające się w przestrzeni 

otwartej, których scenerię stanowi krajobraz miejski. Założenia jednostki realizowane są poprzez 

organizację wydarzeń popularnorozrywkowych (w tym o charakterze masowym), wydarzenia 

kulturalno – artystyczne, wydarzenia kulturalno – turystyczne oraz wydarzenia patriotyczne. 

Ważnym elementem działań Centrum Kultury i Promocji jest także współdziałanie z innymi 

podmiotami. 

1. Działania kulturalne wewnętrzne: 

• Festiwal Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzańskiej – 4 koncerty w dniach od 7 do 16 

października, 

• Sezon Artystyczny u Attavantich – 2 Wieczory u Attavantich, 1 Spotkanie Autorskie, 6 Wieczorów  

z Seniorem. 

2. Działania kulturalne zewnętrzne: 

• wydarzenia popularnorozrywkowe, w tym o charakterze masowym –  Jarmark Bożonarodzeniowy, 

który odbył się w dniach 17–19 grudnia (6 koncertów, 3 pokazy, 5 animacji dla najmłodszych, 10 

przejazdów kolejką turystyczną), 

• wydarzenia kulturalno-artystyczne - Kulturalne Lato w Mieście (4 seanse w „Kinie pod 

Gwiazdami”, 4  spektakle „Letnich Dobranocek”, 3 koncerty „Letniego Muzykowania”, „Weekend 

ze spektaklami ulicznymi”), 

• wydarzenia kulturalno-turystyczne – Noc Zwiedzania Rynku, 6 „Niedzielnych Spacerków po 

Jarosławiu z Przewodnikiem”, Piknik Turystyczny – „Miasto Olśnień”, Jarmark Jarosławski (23 

pokazy, 6 warsztatów tematycznych, 17 inscenizacji, 3 koncerty, 2 spektakle, 3 zwiedzania Starego 

Miasta). 

Dodatkowo, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu współorganizowało 17 wydarzeń 
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plenerowych, m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Dni Otwarte Stadionu Miejskiego im. 

Mieczysława Haspla, Dni Patrona Miasta, XII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej, Jarmark 

Benedyktyński, Jarosławskie Święto Biegowe, Koncert „Msza f–dur Józefa Poniatowskiego”, 20 lat 

Reprezentacyjnego Chóru Mieszanego „Jarosław”.  

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w 2021 r. zorganizowało samodzielnie lub uczestniczyło 

przy organizacji 10 uroczystości państwowych, wojskowych oraz świąt o charakterze patriotycznym  

i patriotyczno-religijnym, w tym m.in. niżej wymienione: 

• 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (22.01), 

• Narodowe Święto Trzeciego Maja (03.05), 

• Obchody zbrodni wołyńskiej (15.06), 

• 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (01.08), 

• Obchody Pamięci Ofiar II Wojny Światowej – wrzesień 1939 (01.09), 

• „Serce w Plecaku” – Rekonstrukcja Historyczna 1914 – 1939 (11.09), 

• Dzień Sybiraka i Weterana (17.09), 

• 103. rocznica Odzyskania Niepodległości (11.11), 

• Rocznica przekazania Nagrody Nobla Siłom Pokojowym ONZ (11.12), 

• Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego (13.12). 

 

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 2021 r. należy wyróżnić XXIX 

Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” (22 –29.08.), w ramach którego odbyły się m.in. 

warsztaty chóru festiwalowego oraz seminaria. 

 

Jednym z ważnych 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  

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 2021 r. w wyżej wymienionych galeriach zorganizowano następujące wystawy: 
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Tabela 32 Wystawy w 2021 r.  

Lp. Miesiąc Galeria Główna  

u Attavantich 

Galeria Debiutów Galeria w Holu  

u Attavantich 

1 styczeń Irena Oryl  

„Wystawa Jubileuszowa”  

 

Irena Oryl „Wystawa 

Jubileuszowa – rysunek” 

Katarzyna Szarek „Impresje 

Natury” 

2 luty Kornelia Kiper 

„Malarstwo” 
3 marzec Ludwika Koczut 

Katarzyna Kulińska 

„Dwa Spojrzenia” 

 

4 kwiecień Teatr Baccalaureus 

„10 lat Teatru 

Baccalaureus” 

 

Bartłomiej Rokitowski 

„Malarstwo i rysunek” 

Centrum Kultury 

i Promocji w Jarosławiu 

„Wielkanoc na dawnych 

pocztówkach. Polscy malarze 

przełomu XIX i XX wieku” 

5 maj Alicja Leśko „Malarstwo. 

Rysunek” 

Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy „Wystawa 

pracowni plastycznej 

i pracowni graficznej uczniów 

Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego 

im. Jana Pawła II” 

6 czerwiec Art&Science „Sztuka 

Powstania Życia/Art of 

Origin Life” 

Zuzanna Pelc „Malarstwo” Pracownia Rysunku 

Odręcznego i Malarstwa 

„Doroczna wystawa Pracowni 

Rysunku Odręcznego i 

Malarstwa” 
7 lipiec Wacław Kochanowicz  

„Sercem Tu” 

Pracownia Rysunku 

Odręcznego i Malarstwa 

„Doroczna wystawa 

Pracowni Rysunku 

Odręcznego i Malarstwa” 

8 sierpień Tomasz Potuczko  

„Malarstwo” 

Witold Sołtys „Ogień i Stal – 

wystawa fotografii” 

9 wrzesień XII Międzynarodowy 

Festiwal Kultury 

Kresowej 

„Ludzie Kresów”  

Filip Polaczek „Malarstwo” Agnieszka Ciura „Obyczaj 

wyszyty tradycją” 

10 październik Agnieszka Hasiak 

„Fotografia” 

Teresa Paryna „ W jesiennym 

nastroju … – Akwarele  

11 listopad Teresa Ulma, Natalia 

Ulma, Alicja Kopeć 

„Trzy Światy” 

Michał Ogryzek 

„Malarstwo” 

12 grudzień Paweł Heretyk Kondrat 

„Paweł Heretyk Kondrat” 

Martyna Hamryszczak  

„Malarstwo. Rysunek 

węglem” 
Pracownia Fotografii 

i Filmu Zespołu Szkół 

Plastycznych im. Stanisława 

Wyspiańskiego  
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W 2021 miały miejsce 4 wystawy plenerowe: „Jarosław na dawnych pocztówkach” (kwiecień), 

„Polskie symbole narodowe” (maj), „Jarosław. W sercu miasta” (maj), „Historia Stadionu 

Miejskiego”/„Mieczysław Haspel” (czerwiec/lipiec), „Tajemnice jarosławskiego rynku” 

(sierpień/wrzesień). 

Reasumując, łącznie w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w 2021 r., zorganizowało 31 

wystaw. 

W działalności Centrum Kultury i Promocji bardzo ważna jest formuła realizowanych działań  

w oparciu o bezpośredni kontakt odbiorcy ze sztuką oraz ludźmi, którzy ją tworzą. Jednak w 2021 roku  

w Polsce obowiązywały wprowadzone rok wcześniej obostrzenia, mające na celu zapobieganie 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w związku z czym zmieniono formułę części planowanych do 

realizacji działań. 

• 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 około 8 tysięcy odbiorców.  

W roku 2021 opublikowanych zostało 36 ciekawostek, wszystkie można znaleźć wpisując hashtag 

#citkczywieszze. 

• 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. W 2021 roku zakończono cykl wirtualną 

wędrówką szlakiem „Pokoszarowego dziedzictwa Jarosławia”. Posty można znaleźć wpisując 

hashtag #ckipszlakwsieci. 

• Cykl „Co w kuchni pissszczy…”– za sprawą prezentowanych w cyklu „Co w kuchni pissszczy…”, 
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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. Cykl został zakończony w 2021 r. Wszystkie wpisy można znaleźć 

poprzez zastosowanie hashtagu #kuchniappt. 

• Cykl „CKIPpoleca” – cykl, w którym polecamy i przypominamy ciekawe wydarzenia muzyczne 

odbywające się w najbliższy weekend po publikacji postu. Łącznie opublikowana 11 postów  

i zakończono cykl w 2021 roku. Interaktywny hashtag #ckippoleca. 

 

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 2021 Dzień Flagi RP – „Powiewa Dumnie i u Mnie” – biało-czerwona galeria zdjęć,  

• wydarzenie online zorganizowane już po raz drugi, którego celem było stworzenie, przy pomocy 

mieszkańców Miasta oraz jego sympatyków, biało-czerwonej galerii zdjęć. Mieszkańcy, 

przesyłając zdjęcia swoich wywieszonych flag, stworzyli galerię zdjęć „Powiewa dumnie  

i u mnie!”. W internetowej galerii znalazło się ponad 100 ujęć, dumnie powiewającej biało-

czerwonej flagi, 

• 15 maja 2021, Wirtualna Noc Zwiedzania Rynku, 

• wydarzenie, które rokrocznie przyciąga na jarosławski rynek tysiące osób poszukujących dawki 

historii, połączonej z rozrywką w 2021 roku ponownie zostało przeprowadzone w formule online. 

Motywem przewodnim Wirtualnej Nocy Zwiedzania Rynku były „Odkrycia archeologiczne  

i wykopaliska” związane trwającą w 2021 roku rewitalizacją płyty rynku. Na wydarzenie składały 

się krótkie filmy reportażowe (9) z udziałem archeolog Moniki Broszko, tematyczne galerie zdjęć  

i postów (5) oraz zadania konkursowe (7), związane z tematyką Wirtualnej Nocy Zwiedzania 

Rynku. 

 

7.7. 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 2021 roku w oparciu o przyjęty plan finansowy, opracowany na 

podstawie uchwały Rady Miasta Jarosławia w sprawie budżetu Miasta Jarosławia na 2021 r. oraz przy 
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wykorzystaniu bazy sportowo-rekreacyjnej, w skład której wchodzą: 

• hala sportowo-widowiskowa, 

• kryta pływalnia, 

• hotel „Turkus” kat. 1, 

• stadion miejski przy ul. Piekarskiej – trwały zarząd od 1.07.2022 r. po kompleksowej modernizacji, 

• obiekty sezonowe: pływalnia oraz sztuczne lodowisko, 

• stadion miejski piłkarski przy ul. Bandurskiego, 

Działalność ośrodka w 2021 roku była szczególna z uwagi na pandemię COVID-19 i związane z tym 

faktem wprowadzane czasowe 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 oraz 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 2021 roku obiekt przeszedł pozytywnie weryfikację i został dopuszczony do rozgrywek w takich 

dyscyplinach sportowych, jak piłka ręczna, koszykówka, siatkówka oraz halowa piłka nożna.                 

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 hali sportowej 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, 

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 2021 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 wychowania fizycznego 

oraz udział we wszelkiego rodzaju zawodach międzyszkolnych, organizowanych w ramach kalendarza 
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Szkolnego Związku Sportowego,  jak i rywalizacji miejskiej.   

Od godziny 15.00 hala udostępniana była przede wszystkim organizacjom sportowym  

z przeznaczeniem na prowadzenie kwalifikowanych 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 2021 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. 

W roku 2021 na hali sportowej MOSiR odbyło się 1149 zajęć treningowych, 5 turniejów oraz 69 

zawodów w ramach rozgrywek ligowych: 

• Sokołów S.A Jarosław – 49 zajęcia treningowe, 11 zawodów sportowych superligi w tenisie 

stołowym mężczyzn  oraz 1 turniej, 

• „Eurobud Grupa JKS”– piłka ręczna kobiet – superliga –  210 zajęć treningowych, 15 rozgrywek 

ligowych, 1 turniej, 

• KS JKS Jarosław – sekcja piłki nożnej – zajęcia treningowe (1) w okresie zimowym rozgrywki 

futsal III liga mężczyzn  (2) oraz organizacja turniejów piłki nożnej, 

• TS MKS „SAN-Pajda Jarosław” – piłka siatkowa kobiet – I liga, 255 zajęć treningowych, 15 

mecze ligowe oraz 1 turniej, 

• SPR JKS „SAN - Jarosław” - I liga kobiet w piłce ręcznej – 149 zajęć treningowych, 8 zawodów 

sportowych, 

• AZS PWSTE - II  liga mężczyzn w koszykówce – 38 zajęć treningowych, 7 rozgrywek ligowych, 

• AZ Combat  Aikido  –  86 zajęć treningowych, 2 turnieje, 

• KSW „Sokół” Jarosław (kickboxing) – 113 zajęć treningowych, 

• Fight Team JKS – treningi MMA - 36 zajęć treningowych, 

• Tech-Project Futsal Team Jarosław – zajęcia treningowe, 3 rozgrywki III ligi Futsal,  

• Klub Sportowy „Łączy nas sport” – zajęcia klubowe (42), 

• Siatkarski Ośrodek Szkolny w Jarosławiu -  170 zajęć treningowych, 8 zawodów ligowych. 

 

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. 



                                  

139 

 

W 2021 r. w hali odbyły się następujące imprezy sportowe: 

• rozgrywki ligowe  juniorek w piłce ręcznej dziewcząt,  

• mecz 1/8 Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet, 

• mecz Puchar Polski w piłce ręcznej kobiet, 

• seminarium kickboxingu – KSW „Sokół” w Jarosławiu, 

• Ogólnopolski Turniej Aikido - AZ Combat Aikido, 

• seminarium kickboxingu – Klub Sportowy Gladiator w Jarosławiu, 

•  XXIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego –„Jarosław 2021”, 

• seminarium szkoleniowe – AZ Combat Aikido w Jarosławiu, 

• półkolonia profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z Miasta Jarosławia – AZ Combat Aikido                          

w Jarosławiu, 

• Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet w kategorii młodzieżowiec i senior pod patronatem 

Burmistrza Miasta Jarosławia, 

• XXIII Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Strażaków w Halowej Piłce Nożnej, 

• Mikołajkowy turniej dzieci w tenisie stołowym „Mikołajki z rakietką”, 

• I Międzynarodowy  Towarzyski Turniej w piłce ręcznej kobiet. 

 

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 korekty 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 z widokiem na halę basenową, sala konferencyjna 

przystosowana do prezentacji multimedialnych, Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej. 

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 z niepełnosprawnościami. 

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 18 grudnia 2020 do 4 maja 2021 była zamknięta. 

Od ponownego otwarcia pływalnia działała w ścisłym reżimie sanitarnym (obowiązkowe maseczki na 
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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, od 26 czerwca -75 procentowym obłożeniem, od  

1 grudnia ponownie z 50 procentowym obłożeniem, a od 15 grudnia z 30 procentowym obłożeniem 

obiektu.   

W 2021 roku z usług krytej pływalni skorzystało 83 688 osób. Użytkownicy pływalni stanowią: 35% 

zajęcia grupowe, w tym szkolne oraz 65% klienci indywidualni. 

 

Tabela 33 Wstępy na basen w2021 r. z programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” oraz inne 

zwolnienia 

Rodzaj biletu 

Ilość osób, którym udzielono 

zwolnienia 

Łączna kwota udzielonych 

zwolnień 

Bilet ulgowy 3 327 26 616 

Bilet normalny 1 376 15 136 

Razem 4 703 41 752 

Inne zwolnienia 

Rodzaj biletu Ilość osób 

Weterani 288 

Senior + 31 

 

Na pływalni w 2021 roku zorganizowane zostały zawody: 

• 20 czerwca – „Maraton pływacki”, 

• 12 września – „V Mistrzostwa Jarosławia w pływaniu”. 

Hotel „Turkus” posiada 1 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 obiekcie.  Ocena Hotelu 

„Turkus”   za rok 2021 to 8,2 (w skali 1-10). W związku z pandemią COVID-19 Hotel „Turkus” działał  

w ścisłym reżimie sanitarnym oraz obostrzeniach zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów. 

Na terenie hotelu funkcjonuje Restauracja „Turkusowa”, która oferuje gościom hotelowym śniadania 

oraz całodzienne wyżywienie.   

W 2021 roku z hotelu skorzystało 2 912 osób (w tym 319 turystów z zagranicy), co dało w sumie 

wykorzystanych 5 127 osobo nocy i stanowi 27,49 % maksymalnego rocznego obłożenia hotelu.   

Pływalnia sezonowa funkcjonowała w 2021 roku od dnia 26 czerwca do 31 sierpnia. Do dyspozycji 
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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. Od 2021 roku wprowadzony 

został elektroniczny system obsługi klienta (ESOK). 

W związku z pandemią COVID-19 pływalnia funkcjonowała w ścisłym reżimie sanitarnym,  

a maksymalna liczba uczestników mogąca korzystać jednorazowo z pływalni to 75 procent maksymalnego 

obłożenia obiektu. W tym okresie z jej usług skorzystało 9 315 osób. Pływalnia w okresie letnim cieszyła 

się dużym zainteresowaniem ze strony klientów, ponieważ był to jedyny taki obiekt w naszym powiecie. 

Strzeżone kąpielisko z profesjonalną obsługą ratowniczą, gastronomią i miejscami do leżakowania 

sprawiało,  że wypoczynek w okresie upałów był bezpieczny i komfortowy. W okresie wakacji obiekt był 

najczęściej i najliczniej odwiedzaną atrakcją rekreacyjną Miasta. Z pływalni sezonowej w ramach 

programu „Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny” w 2021 roku skorzystało łącznie 1 272 osób (bilet ulgowy 

- 874 osób, którym udzielono zwolnienia, bilet normalny – 398 osób, którym udzielono zwolnienia) na 

łączną kwotę udzielonych zwolnień 8 826,00 (bilet ulgowy – 5 244,00, bilet normalny – 3 582,00). 

Lodowisko sztuczne jest kolejnym obiektem sezonowym o powierzchni 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 była 

łatwiejsza  i przyjemniejsza, a dzieci mogły stabilnie utrzymać się na lodzie podczas samodzielnej jazdy. 

W związku z pandemią COVID-19 lodowisko działało w ścisłym reżimie sanitarnym, z ograniczeniem                       

do 80 osób na każdym seansie. Lodowisko czynne było od godz. 10.00 do 21.00 z podziałem na seanse.      

W 2021 roku z usług lodowiska skorzystało 4 393 osób. Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacyjnym 

przy obsłudze klientów związanym z zachowaniem dystansu społecznego została wprowadzona 

przedsprzedaż biletów.  

Według statystyki wejść na sztuczne lodowisko w 2021 roku z programu „Jarosławska karta Dużej 

Rodziny” skorzystało łącznie 394 osób, którym udzielono zwolnienia (357 - bilet ulgowy, 37 – bilet 

normalny)  na łączną kwotę udzielonych zwolnień 2 044,00 zł (1 785,00 – bilet ulgowy, 259 – bilet 

normalny). 

W 2021 roku zakończyła się kompleksowa modernizacja stadionu przy ul. Piekarskiej, obejmująca 

m.in. 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 dniu 28 maja 2021 r. nastąpiło długo wyczekiwane przez społeczność jarosławską uroczyste 

otwarcie Stadionu Miejskiego przy ul. Piekarskiej 2. Stadion został nazwany imieniem wybitnego 
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lekkoatlety, jarosławianina Mieczysława Haspla. Na nowoczesnym obiekcie znajduje się pełnowymiarowe 

boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią. Wokół boiska wybudowana została 4-torowa 

bieżnia tartanowa. Przed trybuną krytą bieżnia posiada sześć torów krótkodystansowych, obok których 

znajdują się 2 skocznie do skoku w dal i trójskoku oraz bieżnia z zeskokiem do skoku o tyczce. Stadion 

posiada także boisko do gry w siatkówkę, rzutnię do pchnięcia kulą oraz zeskok do skoku wzwyż. Boiska 

sportowe okalają trybuny ziemne z ilością 1830 miejsc siedzących. Od ul. Piekarskiej odbudowana została 

trybuna zadaszona  z 82 miejscami siedzącymi. Pod trybuną umiejscowione zostały sanitariaty oraz dwie 

małe szatnie. Stadion posiada oświetlenie sztuczne, umożliwiające prowadzenie zajęć oraz rozgrywek 

piłkarskich po zmierzchu. 

Już od momentu otwarcia, obiekt nabierał tempa pod względem wykorzystania urządzeń 

sportowych. W ciągu kilku dni powiązanych z otwarciem obiektu oraz Dniem Dziecka sportowcy 

korzystali niemal z wszystkich dostępnych urządzeń.  Licznie przybyli mieszkańcy i kibice mieli okazję do 

zwiedzania obiektu oraz prezentacji urządzeń na nim zainstalowanych oraz podziwiania zmagań w różnych 

konkurencjach,  a mianowicie: 

• szkoły podstawowe z terenu Miasta Jarosławia przygotowały zawody lekkoatletyczne, 

• fani piłki nożnej mieli okazję do podziwiania zmagań podczas Turnieju Służb Mundurowych, 

Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia, meczów piłkarskich rozgrywanych 

przy sztucznym oświetleniu oraz zabaw i gier zespołowych, organizowanych dla chętnych 

mieszkańców naszego Miasta w ramach programu „Dzień Dziecka Na Sportowo”, 

• pokaz z instruktażem biegania, mecz piłki siatkowej, zajęcia fitness na świeżym powietrzu, pokazy 

sztuk walki. 

Podczas dni otwartych stadionu w różnych konkurencjach zaprezentowało się prawie 500 sportowców.  

Od czerwca 2021 Stadion Miejski im. Mieczysława Haspla był otwarty i udostępniany przez 7 dni  

w tygodniu w godzinach 7:00–21.00. Do końca roku szkolnego ze stadionu korzystała młodzież  

z jarosławskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, kluby sportowe z terenu Miasta oraz 

osoby indywidualne. W czerwcu na stadionie rozegrane zostały także 4 turnieje piłkarskie: 

• dwa turnieje „Śladami Bogdana Zająca”, 

• turniej o Puchar prezesa PZPN, 

• otwarty turniej piłkarski Progres. 

Z rozpoczęciem wakacji ze stadionu korzystała grupa pięcioboistów CWKS Legia Warszawa, 

przebywająca      na zgrupowaniu i zakwaterowana w Hotelu „Turkus”. 

Osoby indywidualne korzystały głównie z bieżni - średnio około12 osób dziennie. 

W okresie wakacyjnym MOSiR gościł w swoich obiektach młodzieżowe kluby piłkarskie. 

Przyjechało ponad 200 sportowców. Przebywający na zgrupowaniach sportowcy mieli organizowane 

zajęcia głównie na boiskach piłkarskich (również na stadionie przy ul. Bandurskiego) oraz bieżni. Młodzi 
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piłkarze z drużyn: Zbójnik Ujsoły, Gryf Zamość, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Juventa Starachowice, 

Juventus Legnica, w trakcie zgrupowań rozegrali także szereg meczów z reprezentacjami lokalnych 

klubów. W połowie lipca drużyna JKS Jarosław w porze wieczornej rozegrała spotkanie sparingowe  

z drużyną Wisły Kraków (U19). 

Wydarzenia, jakie odbywały się na stadionie, przyciągały na trybuny sporą liczbę mieszkańców. 

Stadion był też udostępniany uczestnikom półkolonii, organizowanych w ramach programu „Wakacje 2021 

w jarosławskich szkołach podstawowych”. Osoby indywidualne (około 15 dziennie) coraz chętniej 

korzystały z urządzeń stadionu (nadal głównie bieżnia).  

Z obiektu częściej zaczęły korzystać jarosławskie kluby sportowe różnych dyscyplin (SAN PAJDA, 

EUROBUD, JKS SMS JAROSŁAW, JSRR). Bieżnia oraz boiska piłkarskie były wykorzystywane do zajęć 

sprawnościowych, organizowanych przez policję oraz PZPN. 

W dniach 18-19 września 2021 r. Stadion Miejski im. Mieczysława Haspla był miejscem rozgrywek 

turnieju piłkarskiego o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia „JAROSŁAW CUP”. W turnieju 

uczestniczyło 20 drużyn piłkarskich  z całej Polski. 

26 września 2021 r. ze stadionu miejskiego wystartowali biegacze Jarosławskiego Święta 

Biegowego. Miejscem startu, jak i mety biegu, była bieżnia stadionu. W ramach święta, zorganizowano 

bieg na dystansie 10 km, marsz nordic walking na dystansie 5 km oraz bieg malucha w różnych 

kategoriach wiekowych. 

W okresie od czerwca do grudnia 2021 roku z urządzeń stadionu skorzystało ponad 10 000 

sportowców różnych dyscyplin. Wykorzystanie urządzeń stadionu w poszczególnych miesiącach 2021 r. 

przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 34 Wykorzystanie urządzeń stadionu w poszczególnych miesiącach 2021 r. 

Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

1419 1378 1832 3071 1431 944 641 

W 2020 roku, od 1 lipca, MOSiR w Jarosławiu otrzymał w trwały zarząd stadion piłkarski przy                              

ul. Bandurskiego 2.  Na terenie obiektu wykonywane były prace konserwacyjno-remontowe. Oprócz 

bieżących prac, związanych z należytym utrzymaniem murawy, na boiskach w roku 2021 wyremontowany 

został niszczejący mur oddzielający płytę główną boiska od boiska treningowego, wykonano zabieg aeracji 

boiska na płycie głównej, wyremontowane i odmalowane zostały wewnętrzne słupy oświetleniowe wokół 

stadionu, uzupełniono uszkodzone elementy oświetlenia. W budynku administracyjno-szatniowym 

odmalowane zostały wszystkie pomieszczenia. Wykonany został także pierwszy etap prac 

przygotowawczych do remontu kortu tenisowego, znajdującego się na terenie obiektu. Ponadto, na terenie 

obiektu, w roku 2021 zrealizowana została inwestycja z Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego pod 
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nazwą „Strefa TEQBALL na Stadionie Miejskim przy ul. Bandurskiego”.  W ramach inwestycji wykonane 

zostało boisko do gry w teqball wraz ze stołem i tablicą z zasadami gry.  

Obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 zdecydowanie ograniczyły liczbę zajęć sportowych 

odbywających się na stadionie, niemniej jednak w roku 2021 na boiskach stadionu miejskiego                                 

przy ul. Bandurskiego przeprowadzono: 

• 288 zajęć treningowych grup młodzieżowych, 

• 96 zajęć treningowych drużyny seniorów. 

Ponadto rozegrano: 

• 44 ligowych zawodów sportowych drużyn młodzieżowych, 

• 21 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 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.  

Na zakończenie roku szkolnego, na stadionie odbył się rodzinny festyn sportowy. Jesienią 2021 r. 

boisko piłkarskie było też miejscem specjalistycznych pokazów trenerskich dla najmłodszych. 

W roku sprawozdawczym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, z powodu trwającej 

pandemii, zmuszony był do odwołania kilku cyklicznych imprez sportowo–rekreacyjnych.  

 

Tabela 35 Imprezy zrealizowane o charakterze sportowo-rekreacyjnym  

Lp. Nazwa i opis imprezy Termin Miejsce 

1 XXXI Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca 

i Trenera Miasta Jarosławia za rok 2021 

04.03. Urząd Miasta Jarosławia 

2 Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego im. 

Mieczysława Haspla w Jarosławiu 

28.05. 

 

Stadion Miejski im. 

Mieczysława Haspla 

ul. Piekarska 2 

3 Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych 

 o Puchar  Burmistrza Miasta Jarosławia 

28.05. Stadion Miejski im. 

Mieczysława Haspla 

ul. Piekarska 2 

4 I Jarosławskie Święto Pływania (maraton pływacki) 20.06. kryta pływalnia MOSiR 

5 Imprezy z okazji Narodowego  Dnia Sportu  

w Jarosławiu 

11-12.09. teren Miasta Jarosławia 

(obiekty MOSiR) 

6 XXVIII Maraton Kajakowy rzeką San na trasie 

„Wyszatyce -Jarosław” o nagrodę  Burmistrza 

Miasta  Jarosławia 

11.09. rzeka SAN 

trasa Wyszatyce- Jarosław 

7 V Mistrzostwa Jarosławia w pływaniu 12.09. kryta pływalnia MOSiR 

8 Jarosławskie Święto Biegowe  26.09. teren Miasta Jarosławia 

Stadion Miejski im. 

Mieczysława Haspla 
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ul. Piekarska 2 

9 XVII Otwarte Mistrzostwa Jarosławia  

w Badmintonie o Nagrodę Burmistrza Miasta 

Jarosławia 

11.11. sala gimnastyczna - Szkoła 

Podstawowa nr 1  

w Jarosławiu 

 

Ostatnim tematem niniejszego podpunktu jest turystyka. Zajmuje się nią Centrum Kultury i Promocji  

w Jarosławiu – w szczególności Dział Popularyzacji Turystyki. Prowadzone przez jednostkę podmioty, tj. 

Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej oraz Punkt Informacji Turystycznej realizują podstawowe 

zadania statutowe jednostki, 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, podobnie jak Punkt Informacji 

Turystycznej jest miejscem dedykowanym miastu 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, okołoturystycznej i kulturalnej. W 2021 r. przygotowano  

7 wydawnictw: 

• Kalejdoskop Jarosławski (periodyk), 

• „Krótka opowieść o mieście Jarosławiu w województwie podkarpackim leżącym” Krystyna 

Kieferling. 

• ulotki/broszury/foldery: 

✓ folder „Jarosław – Miasto Olśnień”, 

✓ Kroniki Jarosławskiego Biszkopta, 

✓ ulotka „Jarosław – miasto po drodze”, 

✓ ulotka „Jarosławskie Sanktuaria”, 

• kalendarz ścienny „Jarosław 2022”. 

 

Należy zwrócić uwagę, że oprócz wymienionych nowości wydawniczych – materiałów 

opracowanych w 2021 r. – w stałym obrocie znajdują się – niezmiennie aktualne – wydawnictwa 

zrealizowane w latach ubiegłych, w tym:  

• folder „Jarosław – tu warto być”,  

• folder „Jarosław – warto zobaczyć”, 

• folder „Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu”, 

• folder „Jarosław – szlak dziedzictwa pokoszarowego”, 

• „Przewodnik turystyczny Rzeszów Łańcut, Przeworsk, Jarosław”,   

• „Szlakiem cudów Podkarpacia”,   



                                  

146 

 

• „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 2021 r., 

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu prowadziło poprzez: 

• wydawnictwa kulturalno-turystyczne, takie jak: albumy, przewodniki, reprinty, wydawnictwa 

związane z miastami i regionami oraz kartograficzne, 

• projekty z zakresu turystyki aktywnej – w 2021 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: 

✓ ivent pn. „Zakochani w Podziemiach” (luty), 

✓ niedzielne spacerki po Jarosławiu z przewodnikiem (lipiec/sierpień), 

✓ piknik turystyczny – „Miasto Olśnień (sierpień),  

✓ questing „Kupiecka historia Jarosławia” – odkrywanie jarosławskich tajemnic, znajdujących się na 

dwukilometrowej trasie, rozpoczynającej się przy Bramie Krakowskiej, prowadzi przez ślady 

handlowej historii Miasta, wprost do ukrytego na końcu trasy rozwiązania zabawy. Questing to 

doskonała propozycja, zarówno dla turystów, jak i mieszkańców Jarosławia oraz okolic, którzy  

w niecodzienny sposób będą chcieli spędzić czas w mieście. Ciekawa forma zwiedzania, 

wzbogacona o elementy interaktywnej zabawy zadowoli małych i dużych odkrywców, 

✓ weekend Seniora z Kulturą – włączenie się w ogólnopolską akcję zainaugurowaną przez 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, której celem było zachęcenie seniorów 

do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. W ramach akcji seniorzy mieli możliwość 

bezpłatnego zwiedzania Podziemnego Przejścia Turystycznego w Jarosławiu, 

✓ mikołajowy weekend w Podziemnym Przejściu Turystycznym (grudzień) – tradycyjne zwiedzanie 

jarosławskich podziemi w asyście pomocnic Mikołaja. Na zakończenie wędrówki na 

zwiedzających czekał drobny, słodki poczęstunek oraz pamiątkowy egzemplarz „Kronik 

Jarosławskiego Biszkopta”. 

W ramach współpracy z organizacjami turystycznymi, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu  

w 2021 roku współpracowało z: 

• Polską Organizacją Turystyczną, 
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• Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną, 

• 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, 

• Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oddział w Przemyślu. 

 

W sprawie działań z zakresu prowadzenia wymiany kulturalnej z zagranicą więcej informacji 

znajduje się w podpunkcie 6.6. 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 Punktu Informacji 

Turystycznej, które polegają m.in. na organizowaniu oraz kompleksowej obsłudze ruchu turystycznego,  

a także udziale  i organizacji szeroko definiowanych wydarzeń. W roku 2021 Centrum Informacji 

Turystyczno-Kulturalnej, mimo sytuacji związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2, odnotowało 9,5 

tysiąca odwiedzających samego Podziemnego Przejścia Turystycznego.  

Na zakończenie opisu działań skupionych na ogólnej promocji turystyki, realizowanych w oparciu 

o kulturowe i historyczne dziedzictwo Jarosławia, należy szczególną uwagę zwrócić na wydarzenia 

zorganizowane w ramach Podziemnego Przejścia Turystycznego w 2021 r. a także takie działania jak Noc 

Zwiedzania Rynku w formule online oraz Jarmark Jarosławski. Poza stałym wykorzystaniem 

opracowanych wcześniej szlaków tematycznych i aplikacji dedykowanych na urządzenia mobilne, w 2021 

roku Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu realizowało szereg nowych działań, mających na celu 

popularyzowanie i udostępnianie tej formy aktywności.  

 

7.8. 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 351/XXVII/2020 z dnia                            

23 listopada 2020 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 2021. 

W 2021 roku niżej wymienione organizacje pozarządowe realizowały, zgodnie z zarządzeniami 

Burmistrza Miasta Jarosławia, następujące zadania: 
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Tabela 36 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 116/2021         

z dnia 16 kwietnia 2021. 

Zarządzenie nr 360/2021 

z dnia 13 października 2021 
Towarzystwo Sportowe 

MKS „SAN” Jarosław 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

w zakresie piłki siatkowej 

dziewcząt 

70 000,00 zł 

Towarzystwo Sportowe 

MKS „SAN” Jarosław 

Prowadzenie siatkarskiego 

ośrodka szkoleniowego dla 

uczniów 

18 000,00 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 SPR 

JKS  „SAN” Jarosław – 

Autonomiczna Sekcja Piłki 

Ręcznej 

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 

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  

5 000,00 zł 

Jarosławskie Stowarzyszenie 

Rozwoju Regionalnego  

Całoroczne zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo, 

objętej systemem 

współzawodnictwa 

sportowego w grach 

zespołowych – piłka nożna 

chłopców rocznik 2008  

65 000,00 zł 
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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” 

5 500,00 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 

sportowego, w tym 

organizacja 

współzawodnictwa w grach 

zespołowych                          

oraz w dyscyplinach 

indywidualnych „Celnie 

strzelam” 

20 000,00 zł 

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 

10 000,00 zł 
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uzdolnionej sportowo, 

objętej systemem 

współzawodnictwa 

sportowego,                              

w tym organizacja 

współzawodnictwa w grach 

zespołowych                        

oraz w dyscyplinach 

indywidualnych  

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 

Klub Sportowy Łączy NAS 

SPORT  

Całoroczne zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo, 

objętej systemem 

współzawodnictwa 

sportowego, w tym 

organizacja 

współzawodnictwa w grach 

zespołowych  oraz  

w dyscyplinach 

indywidualnych 

5 000 zł  

Stowarzyszenie Sportowe 

Jarosławski Klub 

Badmintona „JKB”  

Całoroczne zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo, 

objętej systemem 

współzawodnictwa 

sportowego, w tym 

organizacja 

współzawodnictwa w grach 

5 000 zł  
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zespołowych                         

oraz w dyscyplinach 

indywidualnych 

DKS PROGRES 

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 

45 000 zł  

Klub Uczelniany AZS 

PWSTE Jarosław 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

w zakresie piłki koszykowej 

chłopców 

7 000,00 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 

Stowarzyszenie Rozwój 

Sportowy Jarosławia i okolic  

Całoroczne zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo, 

objętej systemem 

współzawodnictwa 

sportowego, w tym 

organizacja 

współzawodnictwa w grach 

zespołowych                       

oraz w dyscyplinach 

indywidualnych 

29 994.45 zł  

Miejski Szkolny Związek 

Sportowy 

Organizacja zawodów 

międzyszkolnych w różnych 

dyscyplinach sportu na 

poziomie szkół 

podstawowych 

2 725.50 zł 
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EUROBUD GRUPA JKS 

JAROSŁAW 

Organizacja 

Międzynarodowego Turnieju 

w piłce ręcznej kobiet –         

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 

 

 

20 000,00 zł Zarządzenie nr 119/2021  

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

35 000,00 zł 

Stowarzyszenie Kulturalno-

Wychowawcze im. ks. Piotra 

Skargi 

30 000,00 zł 

Stowarzyszenie „Nowa 

Kultura” 

20 000,00 zł 

Dziecięcy Klub Sportowy 

Progres Jarosław 

Organizowanie 

alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu dla 

dzieci i młodzieży jako 

forma profilaktyki 

alkoholowej 

9 000,00 zł 

Akcja Katolicka Parafia      

pw. Chrystusa Króla 

5 000,00 zł 

Stowarzyszenie Miłośników 

Sztuki Walki „IWARASHII” 

5 000,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwój 

Sportowy Jarosławia i 

Okolic Oddział Jarosław 

8 000,00 zł  

Zgromadzenie Sióstr 

Niepokalanego Poczęcia 

NMP Dom Zakonny                     

w Jarosławiu 

10 000,00 zł 

Autonomiczne Zrzeszenie 

COMBAT AIKIDO 

9 000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

„TRAMP” 

7 000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

Football Academy Jarosław 

5 000,00 zł 

Parafia rzymskokatolicka 

pw. Najświętszej Marii 

Panny Królowej Polski 

5 000,00 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 

8 500,00 zł 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy „San” Jarosław 

1 000,00 zł 
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Parafia rzymskokatolicka 

pw. Najświętszej Marii 

Panny Królowej Polski 

8 500,00 zł 

Stowarzyszenie Kulturalno-

Wychowawcze im. ks. Piotra 

Skargi w Jarosławiu 

8 500,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

Football Academy Jarosław 

5 000,00 zł 

Klub Sportowy JKS 

Jarosław 

5 000,00 zł 

Autonomiczne Zrzeszenie 

Combat Aikido 

8 500,00 zł 

Klub Sportowy Łączy Nas 

Sport 

5 000,00 zł 

Stowarzyszenie Szkolenia 

Sportowego Dzieci 

i Młodzieży Jarosławianie 

Kochają Sport 

7 000,00 zł 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

16 000,00 zł 

 

Jarosławskie Stowarzyszenie 

Oświaty i Promocji Zdrowia 

Kształtowanie pozytywnych 

postaw społecznych                     

i promowanie zdrowego 

stylu życia poprzez 

organizowanie kampanii 

edukacyjnych i imprez 

trzeźwościowych w zakresie 

profilaktyki alkoholowej 

9 000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Podkarpacki 

Oddział Wojewódzki 

5 000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Podkarpacki 

Oddział Wojewódzki 

10 000,00 zł 

Diabetycy Powiatu 

Jarosławskiego 

5 400,00 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                    

5 000,00 zł 
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ze społecznością lokalną 

poprzez organizowanie 

warsztatów twórczych                    

i terapeutycznych jako 

formy profilaktyki 

uzależnień 

 

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 121/2021 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

Stowarzyszenie 

„Dziedzictwo Kresów” 

Jarosławska Księga 

Kresowian – część VI 

8 500,00 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 

4 500,00 zł 

Parafia rzymskokatolicka 

pw. Najświętszej Marii 

Panny Królowej Polski 

Wydanie tygodnika                      

o charakterze informacyjno-

kulturalnym dla 

mieszkańców dzielnicy nr 2 

8 500,00 zł 

Parafia rzymskokatolicka 

pw. Bożego Ciała 

Prymas Tysiąclecia – 

Opatrznościowy Pasterz –  

w 50. rocznicę wizyty 

kardynała Stefana 

Wyszyńskiego na placu ks. 

Piotra Skargi w Jarosławiu 

8 500,00 zł 

 

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 

13 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Reprezentacyjny Chór 

Mieszany „Jarosław” 

Propagowanie działań                   

z zakresu kultury muzycznej 

w mieście 

13 000,00 zł 

Parafia rzymskokatolicka 

pw. Bożego Ciała 

Prezentacja organów 

Kolegiaty pw. Bożego Ciała 

w Jarosławiu – nagranie  

i wydanie płyty CD 

4 000,00 zł 

Organizacja akcji i działań aktywizujących środowisko lokalne,                            

w tym młodzież do prowadzenia zdrowego stylu życia 
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Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Podkarpacki 

Warsztaty kulinarne – 

wdrożenie dobrych praktyk 

w żywieniu dla osób 

niewidomych                                    

i słabowidzących 

3 000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków – Podkarpacki 

Oddział Wojewódzki w 

Rzeszowie 

Światowy Dzień Cukrzycy 5 500,00 zł 

Stowarzyszenie Diabetycy 

Powiatu Jarosławskiego 

Dzień Diabetyka 3 000,00 zł 

Stowarzyszenie Jarosławskie 

Włóczykije  

Szkolenie z zakresu 

prawidłowej techniki marszu 

Nordic Walking i Rajd 

Nordic Walking 

3 500,00 zł 

Budżet obywatelski 

Parafia rzymskokatolicka 

pw. Bożego Ciała 

III Forum Wychowawcze 

„Wspólna Troska”  

9 998,70 zł 

Jarosławskie Stowarzyszenie 

Oświaty i Promocji Zdrowia 

Wolontariat na trudne czasy 

- Niezastąpiony 

10 000,00 zł 

Zgromadzenie Sióstr 

Niepokalanego Poczęcia 

NMP Dom Zakonny                  

w Jarosławiu 

Cykl wykładów dla 

rodziców w Szkole 

Podstawowej Sióstr 

Niepokalanek w Jarosławiu 

w 2021 r. 

10 000,00 zł 

Jarosławska grupa Biegowa 

Sokół 

Zabiegam o czysty Jarosław 

(Park Miejski im. Bohaterów 

Monte Cassino) 

10 000,00 zł 

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu kultury i promocji twórczości 

artystycznej, w tym festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, 

koncertów, jubileuszów 

Zarządzenie nr 120/2021 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

Parafia rzymskokatolicka 

pw. Bożego Ciała 

Niedziela z muzyką                     

w kolegiacie jarosławskiej - 

festiwal muzyki organowej     

i kameralnej 

20 000,00 zł 

Parafia rzymskokatolicka 

pw. Bożego Ciała 

Dni muzyki chóralnej  

|i organowej im. ks. 

Wojciecha Lewkowicza 

5 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Reprezentacyjny Chór 

Mieszany „Jarosław” 

Obchody jubileuszu                    

20. rocznicy utworzenia 

Chóru Mieszanego 

„Jarosław” 

17 200,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością 

XVIII Przegląd Twórczości 

dziecięcej „Bajkowy Świat” 

19 000,00 zł 
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Intelektualną Koło  

w Jarosławiu 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Podkarpacki 

Niwelowanie barier 

mentalnych w dostępie do 

kultury poprzez organizację 

wyjazdów do teatru, 

filharmonii i opery oraz 

miejsc atrakcyjnych                  

dla osób niewidzących                  

i słabowidzących  

4 500,00 zł 

Stowarzyszenie 

„Dziedzictwo Kresów” 

XII Międzynarodowy 

Festiwal Kultury Kresowej – 

Jarosław 2021 

25 000 zł 

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 

53 300,00 zł 

Ośrodek Kultury i Formacji 

Chrześcijańskiej im. 

Służebnicy Bożej Anny 

Jenke 

Podkarpacki Festiwal 

Organowy – Jarosław 2021 

5 000,00 zł 

Ośrodek Kultury i Formacji 

Chrześcijańskiej im. 

Służebnicy Bożej Anny 

Jenke 

Organizacja w Jarosławiu 

Europejskich Dni 

Dziedzictwa 2021 w formie 

Jarmarku Benedyktyńskiego 

15 000 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 2021 roku 

21 000,00 zł 

Stowarzyszenie Rodzina 

Kolpinga w Jarosławiu 

Telewizja internetowa – 

nowe możliwości 

promowania kultury i sztuki 

5 000,00 zł 

 

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 2021 r. 
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób                             

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                      

w Jarosławiu 

228 359,00 

zł - kwota 

po aneksie 

02/2021 do 

Umowy nr 

1/2021 z 4 

stycznia 

2021 r. 

Zarządzenie nr 

451/2020 z dnia 

30 grudnia 2020 

r. 

kwota:  

214 263,00 zł 

 

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 2021 roku 

Klub Uczelniany AZS 

PWSTE 

 

Dofinansowanie działalności 

klubów sportowych 

uczestniczących                                 

w rozgrywkach ligowych                  

i turniejach w zakresie piłki 

koszykowej 

81 927,32 zł Zarządzenie nr 115/2021 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

Towarzystwo Sportowe 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy „SAN” 

 

Dofinansowanie klubów 

sportowych uczestniczących 

w rozgrywkach ligowych                    

i turniejach w zakresie 

halowej piłki siatkowej 

180 000,00 zł  

Towarzystwo Sportowe 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy „SAN” 

 

Dofinansowanie klubów 

sportowych uczestniczących 

w rozgrywkach ligowych              

i turniejach w zakresie 

plażowej piłki siatkowej 

10 000,00 zł 

Towarzystwo Sportowe 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy „SAN” 

 

Dofinansowanie klubów 

sportowych uczestniczących 

w rozgrywkach ligowych              

i turniejach w zakresie MMA 

seniorów oraz crossfit. 

10 000,00 zł  

SPR JKS SAN Jarosław  

 

Dofinansowanie organizacji 

lub udziału                                    

w zgrupowaniach 

sportowych 

przygotowujących do 

rozgrywek ligowych, 

organizacja i udział                   

w zawodach lub 

rozgrywkach sportowych 

180 000,00 zł 

Klub Sportowy Walki 

„SOKÓŁ” 

 

Dofinansowanie działalności 

klubów sportowych 

uczestniczących                                       

w rozgrywkach ligowych              

i turniejach w zakresie 

sportów walki - kickboxing 

10 000,00 zł 
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Stowarzyszenie Rozwój 

Sportowy Jarosławia i okolic  

Dofinansowanie organizacji 

lub udziału w 

zgrupowaniach sportowych 

przygotowujących do 

rozgrywek ligowych, 

organizacja i udział                      

w zawodach lub 

rozgrywkach sportowych –

futsal 

30 000,00 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 

20 000,00 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 

180 000,00 zł 

Jarosławska Grupa Biegowa 

„SOKÓŁ” 

 

Sport – kurs na odporność 9 756,75 zł 

Klub Sportowy „ŁĄCZY nas 

SPORT” 

Dofinansowanie organizacji 

lub udziału | 

w zgrupowaniach 

sportowych 

przygotowujących do 

rozgrywek ligowych, 

organizacja i udział w 

zawodach lub rozgrywkach 

sportowych 

30 000,00 zł 

Jarosławskie Stowarzyszenie 

Rozwoju Regionalnego 

Dofinansowanie organizacji 

lub udziału  

w zgrupowaniach 

50 000,00 zł 
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sportowych 

przygotowujących do 

rozgrywek ligowych, 

organizacja i udział                          

w zawodach lub 

rozgrywkach sportowych 

Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego   

Dofinansowanie organizacji 

lub udziału w 

zgrupowaniach sportowych 

przygotowujących do 

rozgrywek ligowych, 

organizacja i udział                          

w zawodach lub 

rozgrywkach sportowych 

            5 000,00 zł  

 

7.9. Realizacja polityki senioralnej 

 Analiza danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu wskazuje, że najliczniejszą 

grupą klientów są w ostatnich latach seniorzy. Dlatego też, planując działania pomocowe, należy skupić 

szczególną uwagę na zagadnieniu starzenia się społeczeństwa, a także na działaniach, jakie miasto oraz 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu, prowadzą na rzecz osób w podeszłym wieku, aby 

zapobiec zjawisku wykluczenia społecznego. Z tego względu 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 oraz osób z niepełnosprawnościami jest 

umożliwienie jak najpełniejszego i najdłuższego funkcjonowania w środowisku rodzinnym lub 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 (z tytułu samotności czy 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 2021 roku w Gminie Miejskiej Jarosław usługi opiekuńcze realizowały 3 podmioty wyłonione  

w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, a były to: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy 

w Jarosławiu, Stowarzyszenie Opiekuńcze „POMOC” w Jarosławiu i Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Jarosławiu. Z tej formy pomocy skorzystały 152 osoby. 

Dodatkowo osoby starsze mogą zostać objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, czyli 

dostosowanymi do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych, skorzystało z nich 20 osób. Wydatki poniesione                     
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na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2021 roku wyniosły 

1 637 600,00 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 aktywnemu 

starzeniu się. Powyższe działania realizowane są poprzez utworzenie 4 placówek: Dziennego Domu 

Senior+, zlokalizowanego przy ul. Dolnoleżajskiej 16, Klubu „Senior+” zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 

48, Dziennego Domu Senior+ przy Placu Mickiewicza 18 oraz Klubu „Senior+” na os. Jagiellonów 1.  

Wymienione placówki są ośrodkami wsparcia dla mieszkańców Jarosławia, nieaktywnych 

zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia. Trzy placówki funkcjonują po 8 godzin dziennie od 

poniedziałku do piątku, natomiast jedna placówka - Klub Senior na os. Jagiellonów 1, funkcjonuje po  

8 godzin przez 3 dni w tygodniu (we wtorek, środę i piątek) 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 fizjoterapią, 

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, 
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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, 

• warsztat aktywności ruchowej i fizjoterapii; 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 w trakcie zajęć z fizjoterapeutą, pielęgniarką, dietetykiem                                 

oraz psychologiem. Całkowity koszt zadania w 2021 roku wyniósł 260 162,22 zł, z czego: 

• dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez wojewodę podkarpackiego z przeznaczeniem                            

na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” w wysokości 74 588,51 zł, 

• środki własne gminy w wysokości 185 573,71 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, 



                                  

162 

 

• 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, 

• 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). 

Warsztaty realizowane były w trakcie zajęć z fizjoterapeutą, pielęgniarką, dietetykiem, 

psychologiem.  Całkowity koszt zadania w 2021 r. wyniósł 161 797,44 zł, z czego: 

• dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez wojewodę podkarpackiego z przeznaczaniem                                    

na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Klubu Senior+ w wysokości 29 398,59 zł, 

• środki własne gminy w wysokości 132 398,85 zł. 

 

Od 01.01.2021 roku rozpoczęły działalność 2 nowe placówki: Dzienny Dom Senior+ na Placu 

Mickiewicza 18 i Klub Senior + na os. Jagiellonów 1. 

Dzienny Dom Senior+ w Jarosławiu na Placu Mickiewicza 18 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 fizjoterapią, 

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                                
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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 

współudział w życiu szkół z terenu Gminy Miejskiej Jarosław, wydarzeń organizowanych przez 

ośrodki kultury, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, 

• warsztat aktywności ruchowej i fizjoterapii; 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 w trakcie zajęć z fizjoterapeutą, pielęgniarką, dietetykiem                                 

oraz psychologiem. Całkowity koszt zadania w 2021 roku wyniósł 324 261,52 zł, z czego: 

• dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez wojewodę podkarpackiego z przeznaczeniem                            

na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” w wysokości 79 411,65 zł, 

• środki własne gminy w wysokości 244 849,87 zł. 

 

Klub Senior+ na os. Jagiellonów 1 w Jarosławiu funkcjonuje po 8 godzin przez 3 dni w tygodniu 

(wtorek, środę i piątek) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 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 
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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, 

• 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 w trakcie zajęć z fizjoterapeutą, pielęgniarką, dietetykiem                                 

oraz psychologiem. Całkowity koszt zadania w 2021 r. wyniósł 83 797,17 zł, z czego: 

• dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez wojewodę podkarpackiego z przeznaczaniem                                    

na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Klubu Senior+ w wysokości 21 996,76 zł, 

• środki własne gminy w wysokości 61 800,41 zł. 

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 oraz 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. 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 
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aktywności poza placówką, przy jednoczesnym zachowaniu fundamentalnych zasad tego domu bądź klubu 

obejmujących bezpieczeństwo, integrację i aktywność.  

W 2021 roku były też okresy, kiedy zajęcia w ośrodkach wsparcia dla seniorów odbywały się  

w sposób mieszany (według preferencji uczestników) - zajęcia stacjonarne w ośrodku wsparcia oraz  

w sposób alternatywny - wsparcie seniora w miejscu zamieszkania, ale priorytetem było przede wszystkim 

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). 

Jarosławscy seniorzy byli również reprezentowani w Jarosławskiej Radzie Seniorów, powołanej 

uchwałą nr 592/LIV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 września 2017 r. w sprawie utworzenia 

Jarosławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Rada zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym. Ciało to ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, a jego 

powołanie sprzyja budowaniu solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania 

aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.  

 

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 2021 roku wydano 1 372 Jarosławskie Karty 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. 

 

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 2021 roku program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku 

życia pn. „Wspieraj Seniora”, którego realizatorem był MOPS w Jarosławiu. 

Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, 
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którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała  

w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących 

artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. 

Program adresowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku                                     

z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, a w szczególnych przypadkach również do osób 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 

mniejszym niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Było ono realizowane przez MOPS  

w Jarosławiu, poprzez współpracę z wolontariuszami: harcerzami oraz studentami z Państwowej Wyższej 

Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. 

W 2021 roku programem objęto 5 seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. 

Wartość finansowa programu wyniosła 2 266,21 zł, z tego 2 266,21 zł to dotacja z budżetu wojewody.  

W 2022 roku MOPS przystąpił do kolejnej edycji programu. 

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 7.8. Organizacje pozarządowe. 

 

7.10. Bezpieczeństwo i porządek 

 Analizując kwestie związane z bezpieczeństwem i porządkiem w Gminie Miejskiej Jarosław 

należy przedstawić działalność Straży Miejskiej w Jarosławiu, funkcjonującej w strukturze urzędu. 

Głównym celem działania Straży Miejskiej jest utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

mieszkańców Miasta poprzez ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę 

obiektów komunalnych  i urządzeń użyteczności publicznej. Ma też ona czuwać nad porządkiem  

i kontrolować ruch drogowy (w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, o wiele mniejszym 

niż policja). 

W 2021 r. straż miejska podjęła następujące działania: 

• w sprawie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 35 środków 

oddziaływania wychowawczego, nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 
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150,00 zł, 

• w sprawie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 777 środków 

oddziaływania wychowawczego, nałożono 25 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną 

kwotę 3 250,00 zł oraz złożono 21 wniosków do sądu, 

• w sprawie wykroczeń przeciwko zdrowiu – 1 środek oddziaływania wychowawczego, 

• w sprawie wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej – 18 środków oddziaływania 

wychowawczego, nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości 100,00 zł, 

• w sprawie wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 51 środków oddziaływania 

wychowawczego, nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości 200,00 zł, 

• w sprawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 22 środki 

oddziaływania wychowawczego, nałożono 25 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną 

kwotę 2 500,00 zł oraz złożono 2 wnioski do sądu, 

• w sprawie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych – 9 środków odziaływania wychowawczego, 

• w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 37 środków oddziaływania 

wychowawczego,  

• w sprawie ustawy o odpadach – 12 środków oddziaływania wychowawczego, nałożono 9 grzywien  

w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 350,00 zł, 

• w sprawie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt  – 14 środków oddziaływania wychowawczego, nałożono 7 grzywien  

w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 550,00 zł oraz złożono 2 wnioski do sądu, 

Podsumowując, w 2021 r., zastosowano 1040 środków oddziaływania wychowawczego, nałożono                              

70 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 7 700,00 zł oraz skierowano 26 wniosków do 

sądu. 

W kwestii pozostałych wyników działań w raportowanym roku:  

• konwojowano 482 dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na 

potrzeby gminy, 

• przyjęto zgłoszenia od mieszkańców dotyczące: 

✓ zakłócenia porządku publicznego i spokoju w liczbie 83, 

✓ spożywania alkoholu w miejscach publicznych w liczbie 186, 

✓ zagrożeń w ruchu drogowym w liczbie 271, 

✓ ochrony środowiska i gospodarki odpadami w liczbie 115, 

✓ zagrożeń życia i zdrowia w liczbie 76, 

✓ awarii technicznych w liczbie 111, 

✓ zwierząt w liczbie 254, 
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✓ inne zgłoszenia w liczbie 211. 

 

Zostały podjęte działania związane z segregacją śmieci na terenie Miasta. Zostało skontrolowanych                          

1009 posesji. Podjęto również działania kontrolne pieców CO (937 kontrole).  

Straż Miejska w Jarosławiu wyposażona w urządzenie do rozruchu samochodów, w 2021 roku 

pomogła 36 osobom uruchomić pojazdy.  

W raportowanym roku strażnicy miejscy odbyli, w ramach współpracy z policją, 217 wspólnych 

patroli mieszanych. 

W 2021 roku Straż Miejska w Jarosławiu brała również czynny udział w walce przeciw 

rozpowszechnianiu się pandemii COVID-19 podejmując następujące działania: 

• 11 940 kontroli osób przebywających na kwarantannie czy izolacji w patrolu mieszanym wspólnie                       

z funkcjonariuszem policji, 

• 2 214 kontrole sklepów, punktów galerii handlowych oraz miejsc publicznych związane                              

z przestrzeganiem obostrzeń COVID-19, 

• 879 czynności związane z rozwożeniem ulotek, kombinezonów, maseczek ochronnych odnośnie 

pandemii COVID-19, transport osób do punktów  szczepień, 

• 134 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 wprowadzanych obostrzeń. 

Dodatkowo, współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu, w miesiącach 

zimowych, strażnicy miejscy sprawdzali lokalizacje, 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 2021 r. miała do dyspozycji: 

• 15 sztuk kajdanek zakładanych na ręce, 

• 15 pałek służbowych, 

• 11 sztuk przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, 

• 85 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, 
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1 specjalista, 1 młodszy specjalista i 1 młodszy strażnik, 

• pracownicy cywilni w straży miejskiej: 

✓ 2 stanowiska urzędnicze (styczeń-grudzień 2021), 

✓ 1 stanowisko pomocnicze i obsługi (styczeń-grudzień 2021). 

 

Ponadto prezentując wyniki pracy Straży Miejskiej w Jarosławiu w 2021 r., należy podać dane 

dotyczące liczby pozyskanych informacji z zakresu ładu i porządku publicznego. Z obserwacji miejsc 

publicznych za pomocą kamer monitoringu miejskiego, od mieszkańców oraz zgłoszonych na numer straży 

miejskiej i telefon alarmowy 986 otrzymano ogółem 1 742 informacji przy czym: 

• z informacji uzyskanych od mieszkańców dzwoniących na numery straży miejskiej oraz telefon 

alarmowy 986 przekazano dalej 1 292 informacje: 

✓ 504 do Straży Miejskiej w Jarosławiu, 

✓ 89 do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, 

✓ 89 do Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz na całodobowy numer Zakładu 

Oczyszczania Miasta, 

✓ 244 do jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia lub innych instytucji, 

2 do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, 

✓ 364 innych sposobów załatwienia interwencji poprzez udzielenia informacji odnośnie zgłoszenia, 

• z monitoringu miejskiego zostało przekazanych dalej 450 interwencji z czego: 

✓ 196 do Straży Miejskiej w Jarosławiu, 

✓ 158 do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, 

✓ 29 do Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz na całodobowy numer Zakładu 

Oczyszczania Miasta, 

✓ 56 do jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia lub innych instytucji, 

✓ 11 obejmowało inne  sposoby załatwienia sprawy. 

Ponadto, na  wniosek Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu o udostępnienie materiałów, 

przekazano 89 nagrań z monitoringu wizyjnego Miasta Jarosławia.  

W 2021 r. zrealizowano również działania edukacyjno–profilaktyczne wśród dzieci i szkół 

podstawowych oraz przedszkoli, dotyczące m.in. zagrożeń w ruchu drogowym i zasad udzielania pierwszej 

pomocy. Celem zajęć było kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, 

kształtowanie zdrowego trybu życia oraz pokazywanie w jaki sposób można pokonać wirusy i bakterie. 
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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  zamieszkałych oraz z nieruchomości, które  w części stanowią nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, a w części, na których nie zamieszkują mieszkańcy 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 30 grudnia 2020 r. podpisano umowę na 

okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.  

Wynagrodzenie dla wykonawcy świadczącego usługę, które wynikało z postępowania 

przetargowego, wynosiło 1 015,00 zł brutto za 1 Mg,. 

Zakres przedmiotu umowy obejmował odbieranie i zagospodarowanie: 

• odpadów komunalnych zmieszanych, 

• selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 

• odpadów biodegradowalnych, 

• 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. 

W 2021 r. z gminnego system odbioru odpadów komunalnych zostały wyłączone nieruchomości 

niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. 

W trakcie trwania umowy ustalono, że masa odpadów komunalnych, która powstawała na 

nieruchomościach niezamieszkałych była mniejsza od szacowanej, co przyczyniło się do tego, że masa 

odpadów do zagospodarowania była znacznie większa, a to pociągnęło za sobą  przekroczenie 

zaplanowanej kwoty na zadanie. W związku z powyższym, dnia 18 października 2021 r.  

z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o. o. - wykonawcą 

wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego - podpisano umowę na okres od 18 października  

2021 r. do 31 grudnia 2021 roku, a wynagrodzenie wyniosło 890,00 zł brutto za 1 Mg. 

Wysokość opłat za odbiór odpadów  wynosiła w 2021 r.: 

• do 30 września: 

✓ 26 zł miesięcznie/osobę przy selektywnym gromadzeniu odpadów, 

✓ 52 zł miesięcznie/osobę przy nieselektywnym gromadzeniu odpadów. 

• od 1 października: 
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✓ 29 zł miesięcznie/osobę przy selektywnym gromadzeniu odpadów, 

✓ 64 zł miesięcznie/osobę przy nieselektywnym gromadzeniu odpadów. 

W przypadku gospodarstw domowych obejmujących rodziny wielodzietne, przysługiwało 

zwolnienie w wysokości 50% miesięcznych opłat na każdego członka rodziny wielodzietnej. 

Gmina Miejska Jarosław w 2021 roku postanowiła objąć systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi również tzw. nieruchomości mieszane, czyli takie, które w części stanowią nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nikt nie zamieszkuje.  

W przypadku tych nieruchomości wysokość opłaty ustalana była w części nieruchomości, gdzie 

zamieszkują mieszkańcy od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, a w części nieruchomości, gdzie 

nie zamieszkują mieszkańcy, od wielkości powierzchni użytkowej lokalu.  

Wysokość stawek opłaty dla części nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy: 

• do 30 września: 

✓ 1,45 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu przy selektywnym gromadzeniu 

odpadów, 

✓ 2,90 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu przy nieselektywnym gromadzeniu 

odpadów, 

• od 1 października: 

✓ 1,53 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu przy selektywnym gromadzeniu 

odpadów, 

✓ 3,06 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu przy nieselektywnym gromadzeniu 

odpadów. 

W analizowanym okresie nie odbierano odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych.  

W ramach podpisanej umowy odbiór odpadów z terenu nieruchomości zamieszkanych odbywał się: 

• zmieszane odpady komunalne i bioodpady (zabudowa jednorodzinna) – 1 raz w tygodniu, 

• zmieszane odpady komunalne i bioodpady (zabudowa wielolokalowa) – 2 razy w tygodniu, 

• odpady z selektywnej zbiórki: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe (zabudowa jednorodzinna) – 1 raz na miesiąc, 

• odpady z selektywnej zbiórki: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe (zabudowa wielorodzinna) – 1 raz w tygodniu. 

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. Z terenu Miasta Jarosławia strumień 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych trafił do następujących  instalacji komunalnych 

(MBP): 
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• Sortowni odpadów komunalnych zmieszanych, kompostowni frakcji podsitowej „Empol”                    

Sp. z o.o. w Młynach, 

• Zakładu Usługowego „Południe” sp. z o.o. w Przemyślu, 

• Zakładu Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. 

 

W przypadku selektywnie zebranych bioodpadów strumień skierowany był do: 

• Instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych w Młynach, 

• Kompostowni osadów i biokomponentów KOMWITA w Leżajsku, 

• Instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów                      

w Chocznie (powiat Wadowice). 

 

W 2021 roku łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych wyniosła 13 951,1700 Mg 

i była wyższa o 721,6070 Mg w stosunku do roku poprzedniego. Fakt ten jest zaskakujący i nieoczekiwany, 

niestety wskazuje na zmianę tendencji spadkowej z lat poprzednich masy odebranych i zebranych odpadów 

komunalnych (rok do roku). Wprowadzone w 2021 roku zmiany w gminnym systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi, a szczególnie wprowadzenie kolejnej frakcji selektywnie zbieranej – bioodpadów, 

spowodowało istotne zmiany w strukturze powstających na terenie gminy odpadów komunalnych. Wpływ 

powyższego czynnika można zauważyć przede wszystkim dla frakcji o kodzie 20 03 01 – niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne i dla frakcji o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji. Masa 

powstałych na terenie gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wyniosła  

8 687,2400 Mg i jest zdecydowanie niższa w stosunku do poprzednich lat. O ile już w 2020 roku masa tych 

odpadów była sporo niższa w porównaniu do roku poprzedzającego (o 822,4700 Mg), to w analizowanym 

okresie, spadek tonażu jest zdecydowanie zauważalny i wyniósł rekordowe 1 555,7800 Mg. 

Odwrotną sytuację zauważymy w przypadku masy frakcji o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające 

biodegradacji (bioodpady). W przypadku tej frakcji odpadów rok 2021 był równie wyjątkowy. Łączna 

masa bioodpadów wyniosła 2 449,7600 Mg, z czego 2 168,6800 Mg stanowiły bioodpady odebrane                        

od właścicieli nieruchomości, a 281,0800 Mg stanowiły zebrane w PSZOK-u. Dla porównania,                                         

w 2020 roku frakcja ta wynosiła 976,3000 Mg. Zaistniała sytuacja to pokłosie wcześniej wspomnianej 

zmiany w systemie gminnym, a mianowicie wprowadzenie kolejnej frakcji selektywnie zbieranej                             

– bioodpadów. W latach wcześniejszych gmina odbierała w ramach tej frakcji tylko tzw. odpady zielone,                  

a pozostała część frakcji m.in. resztki kuchenne, zbierane były w ramach odpadów niesegregowanych 

(zmieszanych). 

W przypadku odpadów komunalnych selektywnie odebranych i zebranych masa odpadów 

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi wyniosła 1 829,0660 Mg.  Wskaźnik ten 

wzrósł o 40,42%. Osiągnięty został znaczący wzrost masy frakcji surowców wtórnych przygotowanych                  
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do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w porównaniu do poziomu z roku poprzedniego                             

(1 302,5640 Mg). Jednocześnie, analizując tylko masę frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, również w tym zakresie osiągnięty 

został znaczący wzrost masy tych frakcji. Wskaźnik ten wzrósł o 33,79%. 

W analizowanym okresie w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały zrealizowane 

założenia, których celem było uzyskanie skokowego przyrostu masy surowców wtórnych (papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła) przygotowanych do ponownego użycia, przy jednoczesnym ograniczeniu 

(spadku) masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. To pozytywny wynik,  

a utrzymanie tej tendencji powinno być celem gminy w latach następnych. Widzimy efekt systematycznie 

prowadzonych akcji edukacyjnych, szczególnie programu „Czysty Jarosław”, zachęcających mieszkańców 

do poprawnej segregacji odpadów komunalnych. Edukacja ekologiczna mieszkańców to przykłady 

kierunku działania, który należy nieprzerwanie prowadzić, aby osiągnąć wymierne efekty dotyczące 

recyklingu. Nie bez znaczenia są też prowadzone kontrole segregacji odpadów komunalnych w budynkach 

wielolokalowych. Nałożone sankcyjne podwyższone opłaty stanowią skuteczną przesłankę do podjęcia 

stosownych działań w kierunku zapewnienia właściwej segregacji odpadów w poszczególnych budynkach 

spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Zastosowanie środków o charakterze fiskalnym, 

sprzyja zarówno samodyscyplinie mieszkańców, jak i społecznej kontroli przestrzegania zadeklarowanych 

zasad. 

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku w 2021 r.: 

• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami               

odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne, Wymagany poziom został 

osiągnięty i wyniósł 100%. 

• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych                 

do składowania. Wymagany poziom został osiągnięty i wyniósł 0%.  

• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. 

Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy                                     

są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych w wysokości co najmniej 20% wagowo - za rok 2021, 

Wymagany poziom nie został osiągnięty i wyniósł 13,27%. 

Na brak osiągniętego wymaganego poziomu miało wpływ wiele czynników, z których najistotniejsze to:  

• zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie 

sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych, od 2021 r. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu                                     

jest wyliczany w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych z grupy 15 i 20,                                           

a nie jak dotychczas w stosunku do 4 frakcji odpadów tj. papieru, metalu, plastiku i szkła. 
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Obliczając poziom recyklingu za 2021 r. uwzględniono więc m.in. bioodpady, odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie, farby i leki, 

•  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu, masę odpadów komunalnych poddanych 

recyklingowi oblicza się w momencie wprowadzenia ich do procesu recyklingu, w związku z tym 

odpady, które wytwarzane są na terenie gminy w dużych ilościach, a docelowo nie trafiają do 

recyklera tylko przekazane są np. do produkcji paliwa alternatywnego (odpady wielkogabarytowe), 

poddane zostają termicznemu przekształceniu lub po przetworzeniu składowane (bioodpady),  

w istoty sposób zaniżają poziom recyklingu, 

• w przypadku Gminy Miejskiej Jarosław poważnym problemem w uzyskaniu 20% poziomu 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych stanową odpady 

ulegające biodegradacji, których ilość w roku 2021 w stosunku do roku poprzedniego wzrosła  

o 150% (z niespełna 1000 Mg do prawie 2500 Mg). Warunkiem zaliczenia bioodpadów do 

recyklingu jest  przekazanie ich do kompostowni, która wprowadza na rynek nawóz lub polepszacz 

do gleby (po uzyskaniu certyfikatu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Instalacja Komunalna  

w Młynach, gdzie przekazywany jest prawie cały strumień bioodpadów poddaje odpady stabilizacji 

tlenowej w wyniku której powstaje stabilizat o kodzie 19 05 99. Stabilizat kierowany jest do 

składowania lub poddany przesianiu, w wyniku którego powstaje kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do wykorzystania).  

Problem z zagospodarowaniem rosnącej ilości frakcji odpadów ulegających biodegradacji stanowi 

realne zagrożenie dla osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych również za 2022 r. 

Ze względu na ograniczone moce przerobowe istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych mieszczącego się w Jarosławiu przy ul. Racławicka 24, pilną potrzebą inwestycyjną 

związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na ternie Gminy Miejskiej Jarosław jest 

powiększenie powierzchni punktu do selektywnej zbiórki odpadów. Działanie to pozwoliłoby ułatwić 

mieszkańcom dostęp do możliwości pozbywania się frakcji odpadów komunalnych poddawanych 

procesom recyklingu i odzysku, a tym samym przyczynić się do zwiększenia wolumenu tych frakcji.  

Mając na uwadze wyżej wymieniona potrzebę w 2020 roku rozpoczęto działania planistyczne 

budowy przez gminę PSZOK-u  w nowej lokalizacji przy ul. Krakowskiej. Inwestycja jest realizowana 

w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu”  

w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi; oś priorytetowa II Ochrona środowiska,  

w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin 

zakończenia realizacji projektu to 31.12.2022 r. 

W 2021 r. przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  realizację robót 
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budowlanych wraz z przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej                                           

i elementami wyposażenia (prasokontenery na tworzywa sztuczne, na makulaturę, kontenery                           

na szkło, na opony, na metal, na odpady budowlane, gruz, na odpady budowlane zmieszane lekkie,                        

na odpady zielone, na odpady wielkogabarytowe, na zużyte urządzenia RTV/AGD) oraz na pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W wyniku przeprowadzonych procedur wyłoniono 

wykonawców i podpisano umowy. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca przystąpił do realizacji rób 

budowlanych zgodnie z projektem. W 2021 r. wykonano przede wszystkim roboty ziemne pod planowane 

budynki oraz elementy zagospodarowania terenu, fundamenty oraz ściany zewnętrzne i stropy budynku 

socjalno-biurowego, fundamenty oraz część robót przy posadzkach wiaty magazynowej, fundamenty pod 

mur oporowy dla prasokontenerów oraz roboty instalacyjne. 

Realizacja całego zadania usprawni funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom 

recyklingu i odzysku, powodując tym samym zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do 

składowania  w instalacjach komunalnych. 

 

W 2021 r. Gmina Miejska Jarosław osiągnęła dochód łączny w systemie gospodarki odpadami 

komunalnymi w wysokości 9 021 727,35 zł. Wydatki systemu wyniosły łącznie 12 652 573,17 zł. Wobec 

powyższego osiągnięte w 2021 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                          

3 630 845,82 zł. Niedobór ten został pokryty między innymi, ze środków własnych Gminy Miejskiej 

Jarosław, na co stosowną uchwałę  podjęła Rada Miasta Jarosławia. Ze środków własnych pokryte zostały 

również ulgi wynikające z ustawy i posiadania Karty Dużej Rodziny za 2021 rok w kwocie 633 040,50 zł. 

Należy dodać, iż wpływ na bilans gospodarki finansowej w zakresie odpadów miały też występujące 

zaległości w opłatach, które według stanu na 31.12.2021 r. stanowią kwotę 377 025,02 zł. 

 

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, już 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 
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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” w 2021 roku nie był realizowany w dotychczasowej formie.  

Z innych działań informacyjno-edukacyjnych należy wymienić udostępnioną na stronach 

internetowych Urzędu Miasta Jarosławia oraz placówek oświatowych grę internetową pt. „Segreguj 

odpady”, a także opracowanie projektu graficznego i zlecenie usługi druku kalendarzy dla mieszkańców 

dot. zasad postępowania z odpadami komunalnymi oraz prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 

Na realizację przeprowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych Gmina Miejska Jarosław 

przeznaczyła w 2021 roku środki finansowe w wysokości 25 000 zł. 

Wiele cennych inicjatyw, w ramach działań proekologicznych, musiało zostać zawieszone  

w raportowanym roku ze względu na sytuację związaną z koronawirusem, jak 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. 

W 2020 roku Gmina Miejska Jarosław rozpoczęła, z inicjatywy Burmistrza, 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 wprowadzonej akcji 

„Nowe drzewa dla Jarosławia”, koordynowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem 

Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia. 

W raportowanym roku, zgodnie z umową nr 141/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, zawartą  

z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., na terenie całego Miasta wysadzono łącznie 84 

drzewa liściaste oraz 540 krzewów w formie żywopłotu. Dokładna lokalizacja nasadzeń, jak również 

gatunków oraz ich parametrów, została przedstawiona w poniższej tabeli.  

 

Tabela 37 Gatunki i lokalizacja nasadzeń  

 

Lp.  

         Gatunek drzewa 

            i parametry 

 

 

Ilość Miejsce nasadzenia 

1 

 

Klon pospolity Acer platanoides 

„Columnare” 12-14 cm. 

5 
teren działki 5-1181/1 Miejskie 

Przedszkole nr 4 na ul. Grottgera 

16 teren działki 3-1438 Bulwary nad Sanem 

2 teren działki 4-1547/3 – „Psi park” przy 
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ul. Bandurskiego 

4 
teren działki 5- 2669 obok blok  

ul. Zielińskiego 5 

 

2 

Buk pospoli, ty Fagus sylvatica “Dawyck 

Purple” 200-250  C 33 
3 

teren działki 4-1547/8 - Park Miejski przy 

ul. Bandurskiego  

3 

Buk pospolity Fagus silvatica   ”Atropunicea”  

12 -14 cm 
3 

 

4 

Platan klonolistny  Platanus acerifolia 

„Alphens Globe”  12-14 cm 

 

1 
teren działki 4-2390/2  zieleniec przy ul. 

Spytka 

 

 

5  Klon pospolity Acer platanoides 

„Globosum”    12-14 cm 

1 
teren działki 4-2362  pas drogowy ul. 

Spytka przy budynku nr 5 

2 
teren działki 5- 2669 obok bloku przy ul. 

Zielińskiego 5 

1 parking – park miejski 

2 „Psi park” – park miejski 

6 Grab pospolity  6 szt. na mb x 90 m w formie 

żywopłotu  
540 

teren działki 1547/3 – „Psi park” przy    

ul. Bandurskiego 

 

 

7 
Dąb kolumnowy  - Quercus robur 

„Fastigiata”  10-12 cm 

1 teren działki 5-2513/17 os. Wojska 

Polskiego w miejscu wycięcia 

1 teren działki 340/4 obr.5 plac zabaw os. 

Stereńczaka 

 

8 

Lipa drobnolistna Tilia cordata ”Greenspire”  

obw. pnia 14-16 cm  C45 

  

8 teren działka 5-1940 - cmentarz  wojenny 

przy ul. Pruchnickiej 

 

4 teren działki 5-246 Nowy Cmentarz przy 

ul. Krakowskiej za parkingiem 

1 teren działki 4-1547/8 - park miejski przy 

ul. Bandurskiego - aleja lipowa 

9 Jarząb mączny –  Sorbus aria 

 „Magnifica”  (obw. pnia 14/  C 47) 

7 teren działki 5- 2426/13  pas drogowy ul. 

3-go Maja przy „Merkurym” 

 

10 Kasztanowiec czerwony Aesculus carnea 

'Briotti'  16-18  C60 

8 teren działki 4-1547/2 park miejski, aleja 

kasztanowa (pas drogowy aleja 

pułkownika Wojciecha Szczepańskiego) 

11 Grab pospolity  Carpinus betulus „Fastigiata”  

12-14  C45 

 

2  Cmentarz Komunalny Stary przy ul. 

Cmentarnej kwatera 5 

1 działka nr 1522 obr.4 park miejski  

w nowej części 

1 działka nr 2965/2 obręb 4 plac zabaw przy 

ul. Przygrodzie 

1 przy parkingu 

12 Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 

żywotnik zachodni 160-200  C33 

3 działka 247 obręb 5 cmentarz komunalny 

przy ul. Krakowskiej 

13 Klon zwyczajny Acer platanoides „Crimson 

Sentry”– obw. pnia 12-14 cm C37 

6 
pas drogowy ul. Konfederackiej 

 

W 2021 roku, w ramach bieżącego utrzymania zieleni miejskiej, wysadzonych zostało również  

86 drzew liściastych według poniższego zestawienia: 
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Tabela 38  Gatunki i lokalizacja nasadzeń w ramach bieżącego utrzymania zieleni miejskiej 

 

Lp. 

         Gatunek drzewa 

            i parametry 

 

 

Ilość Miejsce nasadzenia 

1 Lipa drobnolistna Tilia cordata ”Greenspire” 

 

 

15 

teren zieleni miejskiej pomiędzy os. Braci 

Prośbów a os. Kopernika, działki 3094/1, 

3086/32, 3086/31  

2 
Klon zwyczajny Acer platanoides „Crimson 

Sentry” 

 

16 pas drogowy ul. Chłopickiego 

12 pas drogowy ul. 29-go Listopada 

5 
teren zieleni miejskiej pomiędzy os. Braci 

Prośbów a os. Kopernika, działki 3094/1 

3 
Głóg dwuszyjkowy Crataegus laevigata 11 pas drogowy ul. Wyspiańskiego 

4 
Świerk pospolity 27 

Stadion Miejski im. Mieczysława Hospla 

przy ul. Piekarskiej 

 

W 2021 roku, w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego, zrealizowano zadanie pn, 

„Zielona innowacyjna strefa rekreacji w dzielnicy nr 5 w Jarosławiu”, w którym wykonano nasadzenia 

drzew i krzewów  w  ilości około 370 sztuk, w tym między innymi 7 sztuk drzew gatunku Grab pospolity 

Frans Fontaine. Ponadto posadzono następujące krzewy, byliny i trawy: Berberys Thunberga Admiration 

(60 sztuk), Berberys Thunberga Bagatelle (30 sztuk), Pięciornik krzewiasty (15 sztuk), Azalia japońska 

Allotria (5 sztuk), Różanecznik Fandango (12 sztuk), Różanecznik Tonika (4 sztuk), Tawuła szara 

Grefsheim (50 sztuk), Tawuła japońska Golden Princess (30 sztuk), Róża Berolina (40 sztuk), Turzyca 

japońska Ice Dance (15 sztuk), Turzyca ceglasta (15 sztuk), Miskant chiński – Gracillimus (10 sztuk), 

Miskant chiński Morning Light (10 sztuk), Miskant chiński Sarabande (10 sztuk), Pysznogłówka Pink Lace 

(10 sztuk) oraz Rozplenica japońska Hameln (50 sztuk).  

Również w 2021 roku, w ramach zadania  pn, „Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy 

Miejskiej Jarosław na os. Jagiellonów” zostały wykonane nasadzenia drzew i krzewów w łącznej ilości 436 

sztuk, w tym 6 sztuk drzew gatunku Surmia bignoniowa Nana. Pozostałe to krzewy, byliny i trawy: Budleja 

Dawida Empire Blue (5 sztuk), Budleja Dawida Pink Delight (7 sztuk), Budleja White Ball  (4 sztuki), 

Róża Knirps (30 sztuk), Brunnera wielkolistna Dawsons White (30 sztuk), Funkia Hadspen Blue (30 

sztuk), Funkia Morning Lights (30 sztuk), Funkia Patriot (30 sztuk), Miskant chiński Morning Lights (5 

sztuk), Pysznogłówka Beauty of Cobham (10 sztuk), Pysznogłówka Mrs Perry (15 sztuk), Paprotnik 

kolczysty (60 sztuk), Ostnica brodkowata (40 sztuk), Przetacznik Schmidta (40 sztuk), Przetacznik 

kłosowy Erica (30 sztuk), Przetacznik kłosowy Heidekind (34 sztuk)oraz Przetacznik kłosowy Rotfuchs 

(30 sztuk). 
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Zagospodarowano roślinnie również zieleniec na os. Jagiellonów poprzez wykonanie: 

• nasadzeń  krzewów, bylin i roślin cebulowych w istniejących trzech donicach, 

• usytuowanie 3 drewnianych donic wraz z roślinnym zagospodarowaniem, 

• nasadzeń 13 sztuk drzew. 

Tabela 39 Gatunki drzew, krzewów, bylin i roślin cebulowych i ich lokalizacja 

 

Lp 

Gatunek drzew, krzewów, 

bylin i roślin cebulowych 

(parametry) 

 

 

Ilość 

[szt ] 

 

Miejsce nasadzenia 

1 Przebiśnieg Śnieżyczka 60 

w trzech istniejących donicach 

na działce nr 1060/12 obręb 4   

2 Krokus Barrs Purple 60 

3 Krokus Advance   60 

4 Krokus Ard Schenk 60 

5 Tulipan Little Beauty 60 

6 Tulipan Passionale 60 

7 Tulipan Artist 60 

8 Jeżówka 30 

9 Żurawka 30 

10 Trawy ozdobne 30 

11 Wrzosy (cztery kolory)   90 

12 Surmia Bigoniowa Nana 3  

w trzech nowych donicach 

 
13 Żagwin ogrodowy fioletowy 108 

14 Irga Dammera Major 10 

15 Trawa ozdobna 12 

16 Głóg dwuszyjkowy 10 na działce nr 1060/8 obręb 4 przed 

blokiem nr 2   

 

 

Na Placu Mickiewicza posadzono 5 sztuk platanów klonolistnych oraz około 300 sztuk krzewów  

i bylin, w tym berberysy, róże, lawenda wąskolistna.  

Łącznie w raportowanym 2021 roku posadzono  201 drzew i 1633 krzewów w formie żywopłotu. 
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9. Partycypacja społeczna - Jarosławski Budżet Obywatelski 

Budżet obywatelski mocno zakorzenił się w jarosławskim życiu publicznym i wciąż się rozwija,  

a przy okazji poprawia lub ugruntowuje wcześniejsze osiągnięcia.  

Już 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. 

 

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, 

2021 – 1 000 000 zł /do realizacji w 2022 r. wybranych 34 projekty. 

 

VII edycja Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego (JBO) zakończyła się 22 października 2020 

roku wyłonieniem projektów do realizacji w 2021 roku, a zasady jej przeprowadzenia zostały określone                            

w podjętej przez Radę Miasta Jarosławia uchwale nr 263/XX/2020 z dnia 24 lutego 2020 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 2021 r.. wpłynęło 

łącznie 54 propozycje zadań. Komisja powołana przez Burmistrza Miasta dokonała ich oceny. 50 

projektów otrzymało ocenę pozytywną, 4 negatywną. W kategorii A wpłynęło 5 projektów, w kategorii B - 

5 projektów, w kategorii C - 8 projektów, w kategorii D – 8 projektów, w kategorii E – 28 projektów.  

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 22 października. Do Urzędu 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 kategorii A - 3 projektów,  w kategorii B 

– 3 projektów, w kategorii C - 3 projektów, w kategorii D – 3 projektów oraz w kategorii E – 17 projektów. 
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Tabela 40 Jarosławski Budżet Obywatelski – projekty wybrane do realizacji w 2021 r. 

Lp. Tytuł projektu Koszt Liczba 

ważnych 

głosów 

Kategoria A 

projekty duże inwestycyjne od 40 001 zł do 100 000 zł, dotyczące zadań realizowanych w ramach 

gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane 

do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł 

1. Remont łazienek i wymiana witryn okiennych w SP nr 11 100 000 zł 1 313 

2. Launguage Apps  - języki na miarę XXI wieku – SP nr 11, SP nr 6, 

SP nr 4 

100 000 zł 1 226 

3. Remont boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 5 im. 

Baśki Puzon 

100 000 zł 1 019 

Kategoria B 

Projekty inwestycyjne duże od 40 001 zł do 100 000 zł, dotyczące zadań realizowanych poza sferą 

gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 

300 000 zł 

1. Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy nr 5 100 000 zł 437 

2. Jarosławski Dron Antysmogowy 100 000 zł 6  

3. Strefa teqball na stadionie przy ul. Bandurskiego 100 000 zł 4 

Kategoria C 
Projekty inwestycyjne średnie od 10 001 zł do 40 000 zł, dotyczące zadań realizowanych w ramach 

gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane 

do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 120 000 zł 

1. „Moja szatnia” – aranżacja przestrzeni szkolnej przyjaznej uczniom 

przy SP nr 10 

40 000 zł 736 

2. Pracownia robotyki w Szkole Podstawowej nr 7 im. ks. Stanisława 

Staszica  

40 000 zł 602 

3. Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium 

jezuickiego (plac ks. Skargi 1) 

40 000 zł  537 

Kategoria D 

Projekty inwestycyjne średnie od 10 001 zł do 40 000 zł, dotyczące zadań realizowanych poza sferą 

gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 

120 000 zł 

1. Aktywny Jarosław – zakup urządzeń niezbędnych do organizacji 

wydarzeń sportowych i rekreacyjnych 

30 000  422 

2. Ogólnodostępny plac treningowy. Street Workout w Jarosławiu 

sposobem na aktywność dla wszystkich 

38 745  339 

3. Samoobsługowe stacje naprawy rowerów 40 000 93 

Kategoria E 

projekty nieinwestycyjne, małe, do 10 000 zł, środki przewidziane do rozdysponowania na te kategorię 

wynoszą 160 000 zł 

1 „Jestem Mistrzem” – organizacja dwóch imprez sportowych: Hala 10 000 zł 1344 
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MOSIR, SP nr 11 

2 Programowanie, projektowanie, algorytmika w robotyce 10 000 zł 859 

3 „Dobra ławka” – ergonomiczne zestawy siedziskowe w SP nr 10 10 000 zł 744 

4 Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet 10 000 zł 611 

5 Organizacja IV Jarosławskiego konkursu Budowy i Programowania 

Robotów „Mój Robot 2021” 

10 000 zł 603 

6 Forum Wychowawcze „Wspólna Troska” 10 000 zł 532 

7 ZABIEGAM o czysty Jarosław 10 000 zł 456 

8 Interaktywna klasa (SP nr 6) 10 000 zł 413 

9 Cykl wykładów dla rodziców (SP Sióstr Niepokalanek) 10 000 zł 328 

10 Edukacja montessoriańska  - pomóżmy dzieciom poznać świat 

zmysłami 

10 000 zł 316 

11 Gabinet przyjazny dzieciom (SP nr 2) 10 000 zł 297 

12 Przedszkolaki w świeci komputerów i ich wirtualna rzeczywistość 

(MP nr 9) 

10 000 zł 287 

13 Robonauci w Szkole Podstawowej nr 2 10 000 zł 270 

14 Oświetlenie świąteczne Miasta Jarosławia (iluminacja świąteczna) 10 000 zł 261 

15 Zdrowe płuca przedszkolaka 10 000 zł 248 

16 Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie 

Dzielnicy nr 4 – plac zabaw ul. Orkana w Jarosławiu 

9 000 zł 194 

17 „Wolontariat na trudne czasy – Niezastąpiony” 10 000 zł 192 

 

W 2021 roku została także przeprowadzona procedura VIII edycji Jarosławskiego Budżetu 

Obywatelskiego, której zasady określono w podjętej przez Radę Miasta Jarosławia uchwale nr 

393/XXXI/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław. 

Projekty wyłonione w tej edycji realizowane są w 2022 roku. W porównaniu do poprzednich lat,  

w dokumencie wprowadzono zmiany uwzględniające wyniki ewaluacji przez mieszkańców wcześniejszych 

edycji, a także analizy dokonanej przez zespół realizacyjny ze strony urzędu Miasta.  

 

VIII edycja JBO była przeprowadzona według przyjętego rocznego harmonogramu, stanowiącego 

załącznik do uchwały. W pierwszym etapie - podczas zgłaszania projektów do 14 czerwca 2021. r. 

wpłynęło łącznie 69 propozycji zadań:  

• w kategorii A1 - 5 projektów, 

• w kategorii A2 - 9 projektów, 

• w kategorii B1 -18 projektów, 

• w kategorii B2 - 6 projektów, 

• w kategorii C - 28 projektów. 
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Do 27 sierpnia komisja powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia dokonała ich oceny. 66 

projektów otrzymało ocenę pozytywną, 3 - negatywną. W przypadku zastrzeżeń do oceny, do 3 września 

autor mógł zwrócić się o ponowną weryfikację. 10 września została opublikowana ostateczna lista 

projektów dopuszczonych do głosowania. Od tego momentu ruszyło głosowanie, które trwało do  

6 października włącznie.  

Wyniki głosowania w VIII edycji JBO oficjalnie zostały podane do wiadomości publicznej 

22 października. Do realizacji wybrano 34 projekty.  

Kategoria Al - projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 100 000 

zł dotyczące zadań realizowanych w ramach projekty gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, 

przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię 

wynoszą 200 000 zł  - 2 projekty; 

Kategoria A2 - projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 100 000 

zł dotyczące zadań realizowanych poza sferą projekty gminnych jednostek organizacyjnych; środki 

przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł  - 3 projekty; 

Kategoria Bl - projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 

zł dotyczące zadań realizowanych w ramach projekty gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, 

przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię 

wynoszą 140 000 zł – 3 projekty; 

Kategoria B2 - projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 

zł dotyczące zadań realizowanych poza sferą projekty gminnych jednostek organizacyjnych; środki 

przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 200 000 zł  - 4 projekty;   

Kategoria C - projekty nie inwestycyjne małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 10 000 zł; środki 

przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 160 000 zł – 22 projekty. 

Łącznie w VIII edycji Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 12 151 kart w formie 

papierowej oraz elektronicznej (aplikacja), na których oddano łącznie 28 035 głosów. 

Ważnych głosów mieszkańcy oddali 23 135, w tym: 

• 20 614 głosów na kartach papierowych, 

• 2 521 głosów internetowo, z wykorzystaniem aplikacji. 

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, a także ograniczenia w możliwości promowania 

projektów przez ich autorów, 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 też na stronie internetowej archiwalnej, nieaktualizowanej, pod linkiem 

http://www.jaroslaw.pl/budzet-obywatelski-miasta-jaroslawia  

http://www.jaroslaw.pl/budzet-obywatelski-miasta-jaroslawia
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10. Promocja Miasta i komunikacja społeczna 

10.1. Informacje ogólne 

Promocja Miasta jest systemem świadomych, celowych i systematycznych działań, zorientowanych 

na przekazywanie odpowiednio dobranych treści w stosunku do wybranych grup adresatów, np. 

mieszkańców, turystów czy inwestorów, czy to w celu wywołania pozytywnych skojarzeń z Miastem, czy 

to zainteresowania jego ofertą.  

Promocja sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku Miasta, co w przypadku mieszkańców 

owocuje zwiększeniem poziomu zadowolenia z życia, poczuciem przywiązania i lojalności wobec małej 

ojczyzny, kreowaniu lokalnych ambasadorów, a u turystów - zaciekawieniem i chęcią odwiedzenia 

Jarosławia bądź też poleceniem go krewnym lub znajomym.   

W 2021 roku promocją Miasta zajmowały się Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz 

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki przy wsparciu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław, 

a także komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia, w tym głównie Biura Burmistrza Miasta. 

Działania promocyjne nie byłyby możliwe bez komunikacji społecznej. Miejski samorząd aktywnie 

komunikował się z mieszkańcami informując m.in. o realizowanych inwestycjach czy bieżących 

wydarzeniach miejskich, a także zapraszając do udziału w organizowanych uroczystościach, akcjach, 

konsultacjach społecznych, cyklicznych spotkaniach w dzielnicach i wielu innych przedsięwzięciach. 

Komunikacja z mieszkańcami odbywała się za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Miasta 

oraz jednostek organizacyjnych. Źródłem informacji były również: 

• profile w mediach społecznościowych,  

• informacje w mediach (prasa, telewizja internetowa), 

• wydawnictwa,  

• inne materiały poligraficzne. 

 

10.2. Dzień Patrona Miasta 

Zgodnie z § 6 pkt 8 statutu Gminy Miejskiej Jarosław święto Patrona Miasta Jarosławia ustanowione 

zostało na dzień 12 czerwca, 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 sobotnie popołudnie 12 czerwca 2021 roku w Bazylice Matki Bożej Bolesnej oo. dominikanów 

zorganizowany został po raz 16. Dzień Patrona Miasta Jarosławia - bł. o. Michała Czartoryskiego.  
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Msza św., złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą poświęconą bł. o. Michałowi Czartoryskiemu oraz 

koncert zespołu GGDuo były głównymi punktami programu uroczystości.  

Obchodom Dnia Patrona towarzyszyła wystawa plenerowa „Michał Czartoryski. Błogosławiony 

Dominikanin" według scenariusza o. Dariusza Kantypowicza, ze zbiorów klasztoru oo. dominikanów  

w Warszawie, dostępna w dniach 12-30 czerwca 2021 roku na terenie jarosławskiego klasztoru oo. 

Dominikanów. 

     

10.3. Honorowe Patronaty Burmistrza Miasta Jarosławia 

 Patronatem takim mogą zostać objęte imprezy lub wydarzenia naukowe, gospodarcze, edukacyjne, 

sportowe, kulturalne o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym.  

W szczególnych sytuacjach Burmistrz Miasta Jarosławia może zdecydować o objęciu patronatem imprez 

lub wydarzeń, które nie spełniają kryteriów określonych w ust.1. Przyznanie patronatu jest wyróżnieniem 

honorowym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego, ani nie gwarantuje 

obecności Burmistrza Miasta Jarosławia, czy przedstawicieli Gminy Miejskiej Jarosław w trakcie trwania 

imprezy lub wydarzenia. Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator. 

W 2021 r. Burmistrz Miasta Jarosławia objął patronatem honorowym łącznie 51 wydarzeń w tym: 

• 2 charytatywnych 

• 10 społecznych 

• 8 sportowych 

• 10 edukacyjnych 

• 21 kulturalnych i religijnych 

 

10.4. 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 23 numery, 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 rzadko z niego korzystający.  

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. 
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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. 

Ubiegłoroczne numery ukazały się również w wersji elektronicznej, z możliwością pobrania ze 

strony www.miastojaroslaw.pl.  

W 2021 r. zostały wydane 3 numery: 

• Kalejdoskop Jarosławski (nr 1/2021) styczeń-marzec 2021, 44 strony. 

W periodyku znalazły się artykuły dotyczące m.in. Jarosławskiego Pakietu Wsparcia 

Przedsiębiorców, najważniejszych inwestycji 2021 roku, uruchomienia w Jarosławiu nowego 

żłobka pn. „Radosny Zakątek”, nadania Irenie Oryl tytułu honorowego obywatela Miasta, XXXI 

Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera naszego Miasta za 2020 rok, działań 

promocyjnych i kulturalnych w mieście,  

• Kalejdoskop Jarosławski (nr 2/2021)  kwiecień-sierpień 2021, 28 stron. 

W numerze znalazły się artykuły m.in. o akcji „Nowe Drzewa dla Jarosławia", polegającej na 

systematycznym sadzeniu drzew i krzewów w naszym mieście, trwającej modernizacji płyty rynku 

w części zachodniej i południowej wraz z omówieniem ciekawych odkryć archeologicznych, 

zakończeniu inwestycji „dekady”, a następnie jej oficjalnym otwarciu, czyli oddaniu do użytku 

Stadionu Miejskiego im. Mieczysława Haspla, o pozyskaniu 15 mln dotacji dla Jarosławia  

w ramach projektu „Jaroslove – z miłości do ludzi”, o inwestycjach w poszczególnych dzielnicach 

Miasta, kolejnej edycji Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego, wydarzeniach kulturalnych  

w mieście, 

• Kalejdoskop Jarosławski (nr 3/2021)  wrzesień-grudzień 2021, 28 stron. 

W numerze znalazły się artykuły m.in. o: potrzebie wspólnego dbania o czyste powietrze  

w mieście, stanie realizacji Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego, nowej odsłonie 

jarosławskiego rynku, najważniejszych inwestycjach wykonanych w 2021 roku, także  

w poszczególnych dzielnicach Miasta, poradnik, zawierający wskazówki, jak pomóc przetrwać 

zwierzętom zimę, jakie obowiązki ciążą na właścicielach nieruchomości m.in. w związku  

z koniecznością odśnieżania itp., obchodach Narodowego Święta Niepodległości, a także 

wydarzeniach kulturalnych w Jarosławiu. 

 

10.5. Media społecznościowe 

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 tzw. polubień wynosi 5879 (stan na dzień 07.04.2022), a zainteresowanie nim z roku na rok 

wzrasta. Mieszkańcy za pośrednictwem FB chętnie komunikują się z urzędem, komentują posty, zadają 

http://www.facebook.com/umjaroslawia/
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pytania, proszą o wsparcie w promocji wydarzeń organizowanych na terenie Miasta etc.  

W 2021 r. na profilu opublikowano łącznie 723 posty, z czego w poszczególnych miesiącach: 

• 62 w styczniu, 

• 49 w lutym, 

• 44 w marcu, 

• 49 w kwietniu, 

• 68 w maju, 

• 68 w czerwcu, 

• 54 w lipcu, 

• 62 w sierpniu, 

• 88 we wrześniu, 

• 68 w październiku, 

• 54 w listopadzie, 

• 57 w grudniu. 

 

Poprzez przesłanie wiadomości na skrzynkę odbiorczą profilu Urząd Miasta Jarosławia, 

kontaktowano się z urzędem 63 razy. 

Na Facebooku prowadzono również profil „Jaroslove”, założony w celu prowadzenia działań 

promocyjnych projektu „Jaroslove - z miłości do ludzi”. Celem profilu było dotarcie do szerokiego grona 

odbiorców z informacją o realizowanych działaniach oraz postępie prac nad Programem Rozwoju 

Lokalnego. W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu JarosLove - z miłości do ludzi”, 

finansowanego z Funduszy Norweskich, na profilu były przekazywane wszystkie aktualności związane  

z podsumowaniem dotychczasowych działań.  

W lutym 2021 r. zostało utworzone konto na Instagramie – Jarosław Miasto Olśnień. Instagram jest 

wykorzystywany do promocji w sieci najciekawszych fotografii, pokazujących walory naszego Miasta.  

W ciągu roku 2021, na profilu obserwowanym przez blisko 200 osób, opublikowano około 60 postów. 

 

10.6. Konferencje i briefingi, udział w targach i wystawach, spotkania  

z mieszkańcami 

 

 W 2021 r. Burmistrz Miasta Jarosławia zorganizował/współorganizował 2 konferencje prasowe  

i 1 briefing prasowy: 

• 11 lutego 2021 roku – briefing prasowy poświęcony budżetowi Miasta Jarosławia na 2021 rok,  

w tym planom jego realizacji. 
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• 1 lipca 2021 – konferencja prasowa, podczas której oficjalnie ogłoszono, że projekt „Jaroslove –  

z miłości do ludzi” otrzymał dofinansowanie na kwotę 3,5 mln euro w ramach Programu Rozwój 

Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2014-2021, głównym organizatorem konferencji było Ministerstwo Funduszy  

i Polityki Regionalnej, w jej trakcie Burmistrz Miasta Jarosławia odebrał symboliczny czek na 

kwotę przeszło 3,5 mln euro (15 mln zł). Jarosław znalazł się w gronie 29 miast, które otrzymały 

dofinansowanie.  

• 15 grudnia 2021 – konferencja prasowa w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 

dotycząca podpisania umowy grantowej dla Jarosławia na realizację projektu pod nazwą 

„JarosLove” – z miłości do ludzi”. 

W 2021 roku zostało wytworzonych 193 odpowiedzi na informacje medialne oraz informacje własne 

dla środków publicznego przekazu, a także 306 informacji prasowych zamieszczonych w mediach 

lokalnych.  

 

10.7. Kampanie informacyjno-promocyjne 

 Akcje informacyjne i promocyjne prowadzone są w różnych formach m. in. z wykorzystaniem 

materiałów poligraficznych (plakatów, ulotek, kartek i zaproszeń), banerów, czy materiałów graficznych 

publikowanych online. W 2021 roku przygotowano: 

• 6 banerów promujących obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia; 

• 3 dokumenty – Akty Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia w formie 

stylizowanego zwoju zwieńczonego u dołu pieczęcią z miejskim herbem; 

• 10 plansz na wystawę plenerową „Michał Czartoryski”; 

• 24 kampanie graficzne związanych z organizacją wydarzeń ujętych w tabeli: 

 

Tabela 41 Kampanie informacyjne z wykorzystaniem grafiki opracowanej przez Biuro Burmistrza 

Miasta  

L.p. Nazwa wydarzenia 

1.  III edycja akcji bezpłatnego czipowania psów 

2.  82. rocznica wybuchu II wojny światowej 

3.  Nadanie nazw 2 rondom na Placu Mickiewicza  - im. Burmistrza Adolfa Dietziusa oraz prof. Jana 

Haftka 

4.  Nabór do żłobków i przedszkoli, szkół podstawowych - 2021 

5.  Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Miasta Jarosławia za 2020 rok 
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6.  Koronawirus – informacje, szczepienia, punkty szczepień, bezpłatny transport dla osób  

z niepełnosprawnościami 

7.  Jarosławski Budżet Obywatelski (bieżąca edycja) + aplikacja mobilna 

8.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań  - mobilne punkty spisowe 

9.  Wolne miejsca w placówkach dla seniorów 

10.  Dzień Patrona Miasta Jarosławia – 12 czerwca 

11.  Dni Otwarte Stadionu Miejskiego im. Mieczysława Haspla 28 maja – 1 czerwca 2021 

12.  Jarosławskie Święto Biegowe – 26 września 2021 

13.  Konsultacje społeczne ws. projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027 

(06.10.2021 – 12.11.2021) 

14.  Godziny pracy Urzędu Miasta Jarosławia (zmiany okolicznościowe) 

15.  Konsultacje społeczne ws. projektu programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław  

z organizacjami pozarządowymi 

16.  Jarosławski Pakiet Wsparcie Przedsiębiorców – kontynuacja na 2021 rok 

17.  Święto Kobiet, 1 dzień szkoły, zakończenie roku szkolnego itp. 

18.  Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia (3 wydarzenia) 

19.  Promocja Kalejdoskopu Jarosławskiego (3 wydania) 

20.  Mobilny punkt poboru krwi (krwiobus) 

21.  Życzenia świąteczne i okolicznościowe 

22.  Dzień Samorządu Terytorialnego 

23.  Ulica zdrowia – akcje szczepień przeciwko Covid-19 

24.  Doręczanie przez pracowników Urzędu Miasta Jarosławia korespondencji urzędowej 

 

• 300 plakatów związanych z wydarzeniami, których wykaz znajduje się w poniższej tabeli: 

 

Tabela 42 Plakaty informacyjne 

L.p. Plakaty - wykaz wydarzeń/akcji 

1.  III edycja akcji bezpłatnego czipowania psów 

2.  82. rocznica wybuchu II wojny światowej 

3.  Nabór do żłobków i przedszkoli, szkół podstawowych - 2021 

4.  Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Miasta Jarosławia za 2020 rok 

5.  Koronawirus – informacje, szczepienia, punkty szczepień, bezpłatny transport dla osób  

z niepełnosprawnościami 

6.  Jarosławski Budżet Obywatelski (bieżąca edycja) + aplikacja mobilna 
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7.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań  

8.  Wolne miejsca w placówkach dla seniorów 

9.  Dzień Patrona Miasta Jarosławia – 12 czerwca 

10.  Dni Otwarte Stadionu Miejskiego im. Mieczysława Haspla 28 maja – 1 czerwca 2021 

11.  Jarosławskie Święto Biegowe – 26 września 2021 

12.  Konsultacje społeczne ws. projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027 

(06.10.2021 – 12.11.2021) 

 

Drukowano również kartki okolicznościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia - 520 sztuk, a także 

przygotowano 135 listów gratulacyjnych oraz podziękowań. 

 

W 2021 roku organizowane uroczystości, wydarzenia, spotkania czy akcje, które wymagały 

prowadzenia i moderowania przez pracownika Biura Burmistrza Miasta. Były to:  

• obchody 158. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – 22.01.2021, 

• otwarcie Stadionu Miejskiego im. Mieczysława Haspla przy ul. Piekarskiej – 28.05.2021, 

• Dzień Patrona Miasta – 12.06.2021, 

• nadanie nazw rondom położonym na Placu Mickiewicza w Jarosławiu – im. Profesora Jana Haftka 

i Burmistrza Adolfa Dietziusa – 15.06.2021, 

• Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa w 78. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej – 15.06.2021, 

• prowadzenie konferencji prasowej współorganizowanej z Ministerstwem Rozwoju (wizyta 

Ministra Waldemara Budy) w ramach dotacji otrzymanej w związku z projektem Jaroslove –  

z miłości do ludzi. – 01.08.2021, 

• 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – 01.08.2021, 

• upamiętnienie ofiar II wojny światowej – 01.09.2021, 

• Obchody Dnia Sybiraka – 17.09.2021, 

• Narodowe Czytanie – „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – 04.09.2021, 

• Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2021, 

• Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2021, 

• spotkanie poświęcone historii cmentarzy wojennych – 05.12.2021, 

• Jarmark Bożonarodzeniowy – 18-19.12.2021. 

 

10.8. Kalendarz miejski 

Kalendarz, który towarzyszy nam przez kolejne 12 miesięcy, prezentuje najpiękniejsze miejsca  

i obiekty, które czynią Jarosław Miastem Olśnień.  
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Kalendarz miejski wykorzystywany jest co roku do celów promocyjnych (m.in. jako upominek dla 

laureatów konkursów, przeglądów, wystaw, turniejów, etc.). Trafia m.in. do instytucji, organizacji, 

stowarzyszeń, mieszkańców. W edycji wydawnictwa, przygotowanej na 2021 rok, Jarosław został 

pokazany z góry. Wydawnictwo, dostępne w dwóch formatach, można było nabyć w Centrum Informacji 

Turystyczno-Kulturalnej, a także w sprzedaży wysyłkowej. 

 

10.9. 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 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. czy w ustawie z dnia 

6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, a także rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych, a także ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Dostrzegając nowe wyznania i potrzeby rozwoju, wynikające ze zmieniających się przepisów prawa, 

rozwoju technologii informatycznych oraz oczekiwań internautów w 2021 roku, Urząd Miasta Jarosławia 

zmienił dotychczasową wersję Biuletynu Informacji Publicznej, obowiązującą od 2004 roku, na system 

BIPLO VIP, który połączył w sobie sprawdzone rozwiązania i prostotę obsługi oraz nowoczesną 

funkcjonalność i atrakcyjny sposób prezentacji danych. Najnowsza aplikacja zapewnia między innymi 

responsywność, czyli automatyczne dopasowywanie do urządzeń mobilnych, opatrywanie autonomiczną 

metryczką nie tylko opublikowanych artykułów, ale także załączonych plików, możliwość sprawnego 

tworzenia wykresów, tabel, formularzy interaktywnych, walidację oraz dostosowanie do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, możliwość określenia długości okresu publikacji danej informacji od-do, 

prezentacje treści w wersji graficznej, kontrastowej oraz tekstowej, możliwość publikacji załączników do 

500 MB.  

Nowy Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia sprawne dotarcie do najbardziej poszukiwanych  

i czytanych informacji poprzez między innymi możliwość wyeksponowania szeregu danych na stronie 

głównej BIP lub zamieszczenie atrakcyjnych przycisków (banerów). Został wprowadzony podział na menu 

przedmiotowe, podmiotowe oraz pomocnicze. Rozbudowany został mechanizm wyszukujący poprzez 

dodanie między innymi możliwości przeszukiwania według daty publikacji informacji oraz poprzez 
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wprowadzenie specjalistycznych modułów do przeszukiwania, na przykład zarządzeń. System BIPLO VIP 

został wyposażony w specjalne moduły służące do sprawnego wprowadzania i przeszukiwania.  

Intuicyjność, przejrzystość, nowoczesność, zupełnie nowy wygląd graficzny oraz zgodność  

z obowiązującymi standardami, to najważniejsze cechy uruchomionego w czerwcu 2021 roku Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia. Dotychczasowa wersja BIP została utrzymana jako strona 

archiwalna, z możliwością sięgnięcia do zgromadzonych i opublikowanych tam informacji. Od momentu 

przejścia na nowy system, strona archiwalna nie jest aktualizowana.   

W 2021 r. w BIP systematycznie publikowane były informacje wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa, jak również dokonywano aktualizacji opublikowanych już informacji. Funkcjonujące  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia oświadczenie w sprawie dostępności – 

„Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia”, zgodne z ustawą  

z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych 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, było na bieżąco, w ramach zachodzących zmian, aktualizowane i dostosowywane. 

Burmistrz Miasta Jarosławia wydał także nowe zarządzenie nr 199/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.                          

ws. Zespołu ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia w celu zapewnienia 

prawidłowej i sprawnej obsługi elektronicznego informatora oraz zagwarantowania powszechnego dostępu 

do informacji publicznej. 

Statystyka dotycząca strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia w roku 2021: 

• adres http://archiwumbip.jaroslaw.um.gov.pl - wykonano 42 016 odwołań do strony głównej BIP, 

które w poszczególnych miesiącach przedstawiały się następująco: styczeń – 7 323, luty – 6 383, 

marzec – 7 825, kwiecień – 6 984, maj – 7 489, czerwiec – 3 798, lipiec – 285, sierpień – 271, 

wrzesień – 470, październik – 444, listopad – 376 oraz grudzień – 368. Na stronę BIP najczęściej 

trafiano ze stron: www.jaroslaw.pl, www.google.pl oraz www.miastojaroslaw.pl.  

• adres  http://bip.jaroslaw.um.gov.pl – szczegółowe statystyki odwołań do najczęściej odwiedzanych 

zakładek strony BIP są dostępne w zakładce „Statystyki oglądalności BIP” pod adresem 

https://bip.jaroslaw.um.gov.pl/statystyki, która uwzględnia okres od dnia 25.03.2021 roku (data 

rozpoczęcia procesu tworzenia i przenoszenia informacji z systemu wcześniej obowiązującego). 

 

Oficjalna strona internetowa Miasta www.miastojaroslaw.pl 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, którzy 

poszukują informacji o Jarosławiu, działaniach samorządu miejskiego oraz pomocnych danych  

http://archiwumbip.jaroslaw.um.gov.pl/
http://www.miastojaroslaw.pl/
http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/
https://bip.jaroslaw.um.gov.pl/statystyki
http://www.miastojaroslaw.pl/
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w załatwieniu spraw urzędowych. 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. 

W 2021 roku na stronie www.miastojaroslaw.pl wytworzono m.in. 382 wpisy zamieszczone  

w dedykowanych zakładkach oraz dodano 179 wydarzeń podzielonych na cztery kategorie: patriotyczne, 

kulturalne, muzyczne oraz sportowe. 

Liczba wejść na stronę: www.miastojaroslaw.pl wyniosła w 2021 r.  - 173 411.  

Statystyka przedstawia się następująco: 

 

Tabela 43 Statystyka oficjalnej strony internetowej www.miastojaroslaw.pl 

Miesiąc Unikatowych 

gości 

Liczba wizyt Strony Żądania Pasmo 

styczeń 12,861 25,035 188,275 1,257,435 48,98 GB 

luty 10,813 22,218 171,342 1,191,294 59,51 GB 

marzec 10,864 21,347 153,287 1,205,741 72,85 GB 

kwiecień 10,086 19,680 139,114 1,062,506 43,79 GB 

maj 11,209 21,066 146,521 1,120,144 59,20 GB 

czerwiec 10,329 19,370 145,407 1,127,823 125,57 GB 

lipiec 10,850 19,001 131,069 992,681 70,60 GB 

sierpień 9,416 16,174 119,115 861,337 67,76 GB 

wrzesień 3,479 5,973 67,409 386,276 26.30 GB 

październik 5,939 11,937 119,906 844,749 79.93 GB 

listopad 6,945 14,021 133,256 924,688 53.41 GB 

grudzień 6,134 12,734 124,764 859,315 75.13 GB 

Razem 99,160 173,411 1,639,465 11,833,989 783,03 GB 

 

 

10.10. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 

 Od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku przeprowadzony został Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań́ w 2021 r. Celem spisu było zebranie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej 

terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficznej, a także o warunkach mieszkaniowych Polaków.  

Pracownicy Biura Burmistrza Miasta koordynowali pracę Miejskiego Punktu Spisowego, 

Mobilnych Punktów Spisowych, byli odpowiedzialni za promocję w mieście oraz współpracę z Urzędem 

Statystycznym w Rzeszowie. Sprawne działania z zakresu komunikacji społecznej pomogły  

w prawidłowym prowadzeniu akcji spisowej. W zakładce dotyczącej spisu na miejskiej stronie 

internetowej były publikowane na bieżąco istotne informacje, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące 

spisu i rodzaju danych, jakie dane były zbierane w jego ramach.  

http://www.miastojaroslaw.pl/
http://www.miastojaroslaw.pl/
http://www.miastojaroslaw.pl/
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10.11. Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia 

  

Istotny wkład w promocję Jarosławia w kraju, jak i poza jego granicami, wnoszą wybitne postaci, 

które za zasługi dla rozwoju Miasta i osobiste zaangażowanie w działania na jego rzecz, otrzymują, na 

wniosek różnych podmiotów np. 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. 

28 grudnia 2020 r. Rada Miasta Jarosławia jednogłośnie przyjęła uchwałę o nadaniu Irenie Oryl 

tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia. Wręczenie statuetki oraz aktu nadania honorowego 

obywatelstwa - 92 -letniej jarosławiance - miało miejsce 12 marca 2021 roku w Sali Ślubów. 

Uchwałą nr 398/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 roku pośmiertnie tytuł 

Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia nadano Służebnicy Bożej Annie Jenke – polskiej harcerce, 

nauczycielce języka polskiego, działaczce społecznej, odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi. 

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  

 

10.12. Organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości miejskich 

 Zorganizowane w 2021 r. święta i uroczystości zostały wymienione w podpunkcie 7.6. Kultura  

i ochrona zabytków. 

 

10.13. Nagrody i wyróżnienia w 2021 roku 

 Gminie Miejskiej Jarosław i jej jednostkom podległym przyznano następujące nagrody  

i wyróżnienia: 

• Złoty Certyfikat za udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem: „Dorastamy 

Asertywnie”. Kampania miała na celu promowanie zachowań prozdrowotnych wśród osób 

najmłodszych. Złoty Certyfikat otrzymał Burmistrz Miasta Jarosławia, Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarosławiu, a także Małgorzata Bórzyńska – 

sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarosławiu. 

• Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu otrzymało nagrodę „Złotego Pryma” 

przyznawaną corocznie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty; 

• Miasto Jarosław zajęło II miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 

http://miastojaroslaw.pl/artykul/183/honorowi-obywatele-miasta-jaroslawia
http://miastojaroslaw.pl/artykul/183/honorowi-obywatele-miasta-jaroslawia
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oraz Fundacji Naukowej EVIDENCE INSTITUTE jako Miejsce Edukacyjnych Szans w kategorii 

miasto powiatowe. 

• Projekt „Jarosław Magiczne Miasto” Gminy Miejskiej Jarosław został nominowany do nagrody  

w konkursie na najlepsze projekty RPO 2014-2020 – edycja 2021 pn. Mistrzowskie zmiany. Na 

projekt głosowało 496 osób, co ostatecznie nie zapewniło miejsca w gronie laureatów. 

• Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu – dr Agata Kolasa-Skiba 

otrzymała tytuł Honorowego Profesora Oświaty – za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej  

i wychowawczej, nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki. 
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11. Realizacja uchwał Rady Miasta Jarosławia 

 W 2021 roku Rada Miasta Jarosławia odbyła łącznie 13 sesji, z czego 3 nadzwyczajne. W związku                             

z panującą sytuacją związaną z epidemią koronawirusa Rada Miasta Jarosławia obradowała zarówno  

w systemie stacjonarnym (4 sesje), jak i w trybie zdalnym (9 sesji) z wykorzystaniem elektronicznych 

narzędzi komunikacji.  

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 2021 r. wraz z liczbą podjętych uchwał zgodnie z przyjętą 

klasyfikacją. 

 

Tabela 44 Uchwały Rady Miasta Jarosławia  

Rodzaj uchwały Liczba uchwał 

XXIX sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 29 stycznia 2021 r. 

Finansowe 4 

Organizacyjne 5 

XXX sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 22 lutego 2021 r. 

Finansowe 4 

Merytoryczne 9 

Organizacyjne 1 

XXXI sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 22 marca 2021 r.  

Finansowe 2 

Merytoryczne 2 

Organizacyjne 2 
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XXXII sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 26 kwietnia 2021 r. 

Finansowe 13 

Merytoryczne 8 

Organizacyjne 2 

XXXIII sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 31 maja 2021 r. 

Finansowe 8 

Merytoryczne 8 

Organizacyjne 3 

XXXIV sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 21 czerwca 2021 r. 

Finansowe 14 

Merytoryczne 3 

Organizacyjne 2 

XXXV sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 6 września 2021 r. 

Finansowe 12 

Merytoryczne 4 

Organizacyjne 2 

XXXVI sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 4 października 2021 r. 

Finansowe 22 

Merytoryczne 2 

Organizacyjne 1 

XXXVII sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 11 października 2021 r. (nadzwyczajna) 

Organizacyjne 5 

XXXVIII sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 8 listopada 2021 r.  

Finansowe 16 

Merytoryczne 1 

Organizacyjne 4 

XXXIX sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 29 listopada 2021 r.  

Finansowe 7 

Merytoryczne 3 

Organizacyjne 2 

XL sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 13 grudnia 2021 r. (nadzwyczajna)  

Merytoryczne 1 

XLI sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 28 grudnia 2021 r. (nadzwyczajna) 

Finansowe 6 

Merytoryczne 5 
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W 2021 r. Rada Miasta Jarosławia podjęła łącznie 183 uchwał, w tym: 

• 108 uchwał finansowych (59,01 %), 

• 46 uchwały merytoryczne (25,13 %), 

• 29 uchwał organizacyjnych (15,84%). 

 

Z wykonywania swoich zadań Burmistrz Miasta Jarosławia przygotowuje miesięczne sprawozdania,                       

które publikuje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia oraz przedkłada 

radnym na sesjach. 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 2021 r. opracowano i opublikowano 

10 sprawozdań obejmujących okres od 19 grudnia 2020 roku do 13 stycznia 2022 r. 

Poniżej znajduje się lista przedmiotowych sprawozdań wraz z informacjami dotyczącymi realizacji 

uchwał przez Burmistrza Miasta Jarosławia. 

 

Tabela 45 Realizacja uchwał 

Lp. Sprawozdanie  

za okres 
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji uchwał 

1 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    

28.12.2020 r. ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego). 

2 od 13.02.2021 r. 

do 11.03.2021 r. 
• w realizacji 13 uchwał z sesji z 22.02.2021 r., z czego 1 uchwałę z sesji  

z 22.02.2021 r. przekazano do realizacji podległym placówkom 

oświatowym); 1 uchwałę z sesji 22.02.2021 r. ogłoszono w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

3 od 12.03.2021 r. 

do 14.04.2021 r. 
• zrealizowano 1 uchwałę z sesji z 22.03.2021 r., 

• w realizacji 3 uchwały z sesji z 22.03.2021 r., 

• Uchwała nr 392/XXXI/2021 z sesji z 22.03.2021 r. -  zgłoszono 4 oferty 

konkursowe do Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, 

• Uchwała nr 395/XXXI/2021 z sesji z 22.03.2021 r. -  złożono wniosek  

o wsparcie. 

 

4 od 16.04.2021 r. 

do 19.05.2021 r. 
• w realizacji 23 uchwały z sesji 26.04.2021 r., w tym 2 uchwały przekazano 

do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

5 od 21.05.2021 r. 

do 10.06.2021 r. 
• w realizacji 19 uchwał z sesji z 31.05.2021 r. z czego 2 przekazano do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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6 od 11.06.2021 r. 

do 26.08.2021 r. 
• zrealizowano 14 uchwał z sesji z 21.06.2021 r. 

• w realizacji 5 uchwał z sesji z 21.06.2021 r.  

 

7 od 27.08.2021 r. 

do 24.09.2021 r. 
• zrealizowano 1 uchwałę z sesji z 06.09.2021 r., 

• w realizacji 17 uchwał z sesji z 06.09.2021 r., 3 przekazano do publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

8 od 25.09.2021 r. 

do 28.10.2021 r. 
• zrealizowano 2 uchwały z sesji z 04.10.2021 r. oraz 2 uchwały z sesji  

z 11.10.2021 r., 

• w realizacji 23 uchwały z sesji z 04.10.2021 r. oraz 3 uchwały z sesji  

z 11.10.2021 r.; 5 uchwał przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

9 od 29.10.2021 r. 

do 18.11.2021 r. 
• zrealizowano 1 uchwałę z sesji z 08.11.2021 r., 

• w realizacji 20 uchwał z sesji z 08.11.2021 r., 2 przekazano do publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

10    od 19.11.2021 r. 

do 13.01.2022 r. 
• zrealizowano 6 uchwał z sesji z 29.11.2021 r. oraz 5 uchwał z sesji  

z 28.12.2021 r., 

• w realizacji 6 uchwał z sesji z 29.11.2021 r.; 1 uchwała z sesji 13.12.2021 r. 

oraz  6 uchwał z sesji z 28.12.2021 r.  

   

   

 

Podsumowując działalność Burmistrza Miasta Jarosławia w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta 

Jarosławia należy stwierdzić, iż w terminie około 1 miesiąca od ich przyjęcia: 

• 35 uchwał zostało zrealizowanych (19,1%), 

• 146 uchwał było w realizacji (79,8%), 

• 2 uchwały przekazano do realizacji innym jednostkom (1,09%). 

 

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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12. Podsumowanie 

 „Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2021 rok” obejmuje najważniejsze działania 

zrealizowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia w minionym roku. Obejmuje zakresem czasowym rok 

niezwykle trudny niemal na każdym odcinku 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, rebusy, koncerty, konkursy, spotkania tematyczne, wystawy, 

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 z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa i obaw, że z realizacją budżetu 

mogą być problemy, był to rekordowy od wielu lat rok wykonanych inwestycji, znaczna część 

planowanych inwestycji doczekała się realizacji, czego efekty były widoczne niemal w całym mieście. 

W raporcie odzwierciedlone zostały najważniejsze działania podejmowane przez burmistrza, gdyż na 

ok.. 200 stronach tekstu nie ma sposobu, aby ująć wszystkie przedsięwzięcia z całego roku. 

Zaprezentowano  dane dotyczące w szczególności  sfery finansowej, gospodarczej, a przede wszystkim 

społecznej naszego Miasta z obszernym opisem działań podejmowanych w 2021 roku m.in. w placówkach 

edukacyjnych, kulturalnych, sportowych czy opieki społecznej.  

 

Dzięki dobrej współpracy Burmistrza Miasta Jarosławia z Radą Miasta Jarosławia, w 2021 r. 

możliwa była realizacja lub rozpoczęcie szeregu znaczących i oczekiwanych przez mieszkańców 

inwestycji, takich jak na przykład: budowa stadionu miejskiego, długo oczekiwana modernizacja płyty 

rynku, budowa PSZOK-u czy realizacja bardzo dużego projektu: „JarosLove – z miłości do ludzi”.  

Konsekwentnie kontynuowane było inwestowanie w miejską infrastrukturę, realizując zarówno 

bardzo czasochłonne i kosztowne inwestycje strategiczne, takie jak budowa PSZOK-u, czy ważny etap 

budowy stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej, na który wydatkowała w raportowanym roku ponad  

8 mln zł, ale też wiele mniejszych, ale niezwykle ważnych dla mieszkańców poszczególnych dzielnic 

inwestycji na terenie całego Miasta.  

Niezwykle cenne w raportowanym roku były inicjatywy podejmowane na rzecz jarosławskich 

seniorów, dla których nie zabrakło, nie tylko kolejnych ofert kulturalnych, ale przede wszystkim miejsc 

spotkań w postaci uruchomienia 2 kolejnych ośrodków wsparcia - Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu 

Senior+. Równocześnie działały, powstałe wcześniej placówki: Dzienny Dom Senior+ oraz Klub Senior+, 

a także obowiązywała, dająca różne udogodnienia, Jarosławska Karta Seniora.  

Polityka prorodzinna była realizowana według obowiązujących przepisów prawa, a szeroka pomoc 
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społeczna miała na celu zapewnienie wsparcia i otoczenia opieką wszystkich potrzebujących.  

Mieszkańcy byli, jak zwykle, bardzo aktywni w trakcie realizacji kolejnej już edycji budżetu 

obywatelskiego, świadomie uczestnicząc w podejmowaniu decyzji, związanych z funkcjonowaniem 

Miasta, poprzez zgłaszanie i wybór projektów do realizacji.  

 

Potrzeby i oczekiwania mieszkańców były uwzględniane również dzięki aktywnej współpracy 

Miasta 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 dofinasowanie klubów sportowych realizowane były też w ciągu całego roku zadania z zakresu 

sportu.  

W zakresie ochrony środowiska prowadzone były liczne akcje ekologiczne i edukacyjne wśród 

wszystkich kategorii mieszkańców, a co najważniejsze dokonano wszelkich możliwych starań, aby odbiór 

odpadów komunalnych był prawidłowo realizowany.  

 

Dane w raporcie zaprezentowane zostały  w szerokim zakresie w taki sposób, aby były możliwie 

czytelne dla odbiorcy raportu, dawały mu dogodny wgląd w sytuację gospodarczą, społeczną i finansową 

Miasta oraz możliwość refleksji i samodzielnego sformułowania opinii i stanowisk w różnych 

szczegółowych kwestiach.  

Niniejszy raport jest kontynuacją zeszłorocznego raportu, co umożliwia prześledzenie zmian  

w kolejnych latach oraz podstawą do samodzielnego dojścia do obiektywnej, opartej na faktach, oceny 

dokonujących się procesów rozwojowych. 

Na koniec należy podkreślić, iż „Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2021 rok” jest przede 

wszystkim dokumentem ułatwiającym dokonanie analizy tego wszystkiego, co działo się w mieście  

w ubiegłym roku oraz wypracowanie wniosków na temat powodów do zadowolenia bądź zastanowienia się 

nad tym wszystkim, co wymaga zmiany i ulepszenia. To swoiste kompendium działalności Burmistrza 

Miasta Jarosławia w roku 2021, uwzględniające zwłaszcza realizację polityk, programów i strategii, jak 

również uchwał Rady Miasta Jarosławia i budżetu obywatelskiego.  
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