
BURMISTRZ 

MIA 5 TA JAROSŁAWIA Zarządzenie nr Ją /2023 
AN) Jarosław 

Burmistrza Miasta Jarosławia 

z dnia 16 lutego 2023 roku 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław 

w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jarosławiu 

Na podstawie art. 5a ust. | ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40) 

oraz Uchwały Nr 112/XII/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 15 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław 

Burmistrz Miasta Jarosławia 

4. 

zarządza, co następuje: 

$1 

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław, zwane 

dalej „Konsultacjami”. 

Przedmiotem „Konsultacji” jest likwidacja Straży Miejskiej w Jarosławiu. 

Informacja na temat okoliczności likwidacji Straży Miejskiej w Jarosławiu stanowi załącznik nr 1 do 

Zarządzenia. 

Informacja, o której mowa w ust. 3, podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.jaroslaw.um.gov.pl, na stronie internetowej Miasta Jarosławia www.miastojaroslaw.pl oraz 

wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Jarosławia. 

„Konsultacje” obejmują obszar Gminy Miejskiej Jarosław i przeprowadzone będą w terminie 

od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. 

$2 

„Konsultacje” przeprowadzane są z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w wersji papierowej 

i elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

Formularz w wersji papierowej można pobrać w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia 

37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pokój nr 2 albo z pliku o nazwie „formularz konsultacyjny”, 

zamieszczonego w zakładce „Konsultacje społeczne” ze strony Biuletynu Informacji Publicznej 

www.bip.jaroslaw.um.gov.pl, lub ze strony internetowej Miasta Jarosławia www.miastojaroslaw.pl. = 

Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest w zakładce „konsultacje społeczne” Biuletynu 

Informacji Publicznej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl. oraz na stronie internetowej Miasta Jarosławid 

www.miastojaroslaw.pl. 

Wypełniony formularz konsultacyjny w wersji papierowej należy: 

1) złożyć do urny w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek I pokój nr 2 albo 

1 

 



2) przesłać za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, 

3) przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: kancelaria(0um .jaroslaw.pl .   

$3 

Treść obwieszczenia o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław w sprawie 

likwidacji Straży Miejskiej w Jarosławiu stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia. 

$ 4 

l. Wyniki „Konsultacji” zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty 

zakończenia. 

2. Wyniki „Konsultacji” mają charakter opiniodawczy. 

$5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Jarosławia. 

$6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   



Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

nr 29 .../2023 z dnia 16 lutego 2023 r. 

Informacja na temat okoliczności likwidacji Straży Miejskiej w Jarosławiu 

Jarosławska Straż Miejska została powołana Zarządzeniem nr 10/91 z dnia 1 lipca 1991 r. Burmistrza 

Miasta Jarosławia. Od początku swojego istnienia funkcjonuje, jako jeden z wydziałów Urzędu Miasta Jarosławia. 

W Straży Miejskiej zatrudnionych jest obecnie 9 strażników miejskich i 8 pracowników obsługujących 

monitoring miejski, w tym 5 osób w ramach robót publicznych realizowanych w oparciu o umowę z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Jarosławiu. 

W 2022 r. koszty utrzymania jarosławskiej Straży Miejskiej wyniosły 957 000 zł, zaś w budżecie miasta na 

2023 r. zaplanowano środki w wysokości 1 045 000 złotych. 

Na przestrzeni lat, obok zadań własnych — głównie porządkowych - niektóre zadania przypisane do 

kompetencji poszczególnych wydziałów Urzędu były delegowane na funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Były to 

zadania związane przede wszystkim z ochroną środowiska, takie jak np. przeprowadzanie kontroli pieców CO, 

ognisk, stanu czystości posesji, zajmowanie się bezdomnymi zwierzętami, w tym ich dowozem do schronisk oraz 

do gabinetów weterynaryjnych w celu sterylizacji, a także weryfikowania posiadania umów na wywóz nieczystości 

ciekłych. 

Wspomniane powyżej zadania mogą powrócić do wydziałów merytorycznych i być realizowane 

w pełnym zakresie przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu jak również jednostki organizacyjne miasta, 

choćby spółki komunalne. 

Jeśli chodzi o zadania zabezpieczające i porządkowe, to znaną i możliwą do wykorzystania praktyką jest 

np. zlecanie podmiotowi komercyjnemu wyłonionemu w przetargu konwojowania środków płatniczych, 

co znacznie obniża koszty tej operacji. 

Należy podkreślić, iż w przypadku, gdyby Straż Miejska została zlikwidowana, to zostanie zachowana 

część jej personelu, która obsługuje monitoring porządku publicznego poprzez system kamer. 

Ważne dla oceny dotychczasowej działalności Straży Miejskiej oraz planów, co do jej przyszłości, 

są wyniki badań naukowych dotyczących między innymi tego podmiotu. Były one prowadzone, w okresie 

od listopada 2019 r. do lutego 2020 r., przez Instytut Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- 

Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. W badaniach sondażowych na temat poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia oraz sposobu funkcjonowania służb odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo publiczne wzięło udział 651 respondentów. Zostali oni poproszeni m.in. o ocenę działalności 

tych służb, w tym również Straży Miejskiej. 

Najwyżej została oceniona praca Państwowej Straży Pożarnej: bardzo dobrze — 58% badanych, dobrze — 

34%, dostatecznie — 7%, niedostatecznie — 1%. 

Na niewiele niższym poziomie znalazła się ocena pracy Policji: bardzo dobrze — 14%, dobrze — 51% 

badanych, dostatecznie — 30% i niedostatecznie — 5%. 

Najniżej, ankietowani ocenili pracę Straży Miejskiej: bardzo dobrze zaledwie — 5%, dobrze — 22%, 

dostatecznie 42% badanych, a niedostatecznie — 31 %. 

 



45% respondentów uznało, że Straż Miejska nie przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa 

w mieście, a 35%, że przyczynia się. 

Jedynie 37% respondentów potwierdziło, że było świadkiem interwencji patroli Straży Miejskiej. 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w poszczególnych dzielnicach miasta, to ankietowani odnosząc się do 

częstotliwości pojawiania się funkcjonariuszy Straży Miejskiej w terenie, zgodnie i w zdecydowanej większości 

wskazali, że patrole te są widoczne rzadziej niż raz w miesiącu lub wcale. 

W ankiecie ujawniono ponadto brak wiedzy respondentów o tym, w jakich sytuacjach mogą prosić Straż 

Miejską o pomoc oraz trudności z odróżnieniem zadań strażników od zadań policji. Większości respondentów nie 

był też znany numer kontaktowy jarosławskiej Straży Miejskiej. 

Na pytanie, czy jarosławska Straż Miejska powinna być zlikwidowana, połowa badanych odpowiedziała 

twierdząco, z tego 20% badanych wypowiedziało się, że zdecydowanie powinna zostać zlikwidowana, a 30 % 

badanych wskazało opcję, że raczej powinna zostać zlikwidowana. 38% badanych było przeciwnych likwidacji 

Straży, z tym, że tylko 13% opowiedziało się za tym, że zdecydowanie powinna nadal funkcjonować, natomiast 

20 % wypowiedziało się, że raczej powinna nadal funkcjonować. 12% ankietowanych nie miało zdania w kwestii 

dalszego funkcjonowania jarosławskiej Straży Miejskiej. 

Jeśli chodzi o możliwości wykorzystania zaoszczędzonych środków finansowych w przypadku 

ewentualnej likwidacji Straży Miejskiej, to aż 83% badanych opowiedziało się za zwiększeniem liczby patroli 

policji i/albo za rozbudową monitoringu (systemu kamer w miejscach publicznych) na terenie miasta. 

Reasumując: Stosunek mieszkańców Jarosławia biorących udział w sondażu, do funkcjonowania 

iprzyszłości Straży Miejskiej, jest w dominującej mierze negatywny. W ich opinii formacja ta nie spełnia 

oczekiwań mieszkańców oraz nie wypełnia należycie zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa publicznego 

mieszkańców Jarosławia. Zadania te lepiej realizuje i skuteczniej egzekwuje policja, jako formacja ustawowo do 

tego powołana, posiadająca odpowiednie środki, narzędzia, predyspozycje i zasoby. Funkcjonariusze policji 

posiadają szersze od funkcjonariuszy straży uprawnienia i wobec powyższego mogą skuteczniej reagować na 

przypadki łamania prawa. 

Zgodnie z ustawą straże gminne mają charakter nieobligatoryjny ( art. 2 ust. 1 ustawy o strażach 

gminnych). To lokalna wspólnota decyduje o ich utworzeniu, utrzymaniu bądź likwidacji. W tym procesie 

poważną rolę odgrywają konsultacje społeczne dające mieszkańcom możliwość swobodnego wypowiedzenia się 

za albo przeciw likwidacji jarosławskiej Straży Miejskiej. Wyniki konsultacji będą istotnym czynnikiem przy 

rozstrzyganiu o dalszych losach tej formacji.



Załącznik nr 2 do Zarządzenia 

Formularz konsultacyjny 

w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jarosławiu 

Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz: 

Pytanie do mieszkanek/mieszkańców Jarosławia: 

Czy jest Pani/Pan za likwidacją Straży Miejskiej w Jarosławiu? 

Proszę podkreślić wybraną odpowiedź. 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

data i podpis osoby wypełniającej formularz 

Informacja dla wypełniających formularz konsultacyjny 

Wypełniony formularz konsultacyjny (w wersji papierowej) należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia 37-500 

Jarosław, ul. Rynek I pokój nr 2, albo za pomocą poczty przesłać na adres: Urząd Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, 

ul. Rynek I, albo przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: kancelaria(Q©um,jaroslaw.pl



Obowiązek informacyjny w zakresie konsultacji społecznych 

Zgodnie z art. 13 ust. I i2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest 

Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: Rynek 1, 37-500 Jarosław; 

z administratorem — Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą 

email: _sekretariat(Qum jarosław.pl. telefonicznie: 16 624-87-01 lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora; 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: 

iod(0um.jaroslaw.pl. telefonicznie: 16 624-87-31 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę na podstawie art. 6 ust. I lit. c ROZPORZĄDZENIE 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr 112/XII/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 

31 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego 

w punkcie nr 4, a następnie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach; 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu 

świadczenia określonych w umowie usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych; 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. 
państw trzecich); 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych. 

b) prawo do żądania sprostowania, 
c) prawo do żądania usunięcia danych, 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych.. 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 

Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu 

mają 
zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO; 

W przypadku powzięcia informacji QD) niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00- 

193 Warszawa; 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan obowiązana/y do ich podania. Niepodanie 

danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konsultacjach społecznych; 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.



Załącznik nr 3 

z dnia 16 lutego 2023 r. 

Obwieszczenie 

Burmistrza Miasta Jarosławia o konsultacjach społecznych z mieszkańcami 

Gminy Miejskiej Jarosław w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jarosławiu. 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U 2023.40) 

oraz Uchwały Nr 112/X1I/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 15 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław, Burmistrz Miasta 

Jarosławia zaprasza do konsultacji społecznych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w sprawie 

likwidacji Straży Miejskiej w Jarosławiu. 

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 20 lutego 2023 r. do 31 marca 2023 r. 

Formularz konsultacyjny dostępny jest "w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.jaroslaw.um.gov.pl, na stronie internetowej miasta Jarosławia www.miastojaroslaw.pl oraz 

podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Jarosławia. 

Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć do urny w Kancelarii Urzędu Miasta 

Jarosławia 37-500 Jarosław ul. Rynek I pokój nr 2, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu 

Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław ul. Rynek I lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą 

elektroniczną na adres: kancelaria(Qum.jaroslaw.pl. 

Formularz konsultacyjny można również wypełnić online w aplikacji udostępnionej 

w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl oraz na stronie internetowej miasta 

Jarosławia www.miastojaroslaw.pl 

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.




