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Wydawca
Urząd Miasta Jarosławia 
Adres: Rynek 1, 37-500 Jarosław 
Centrala: tel. 16 624 87 00  
tel. 16 624 87 01, fax 16 624 87 65 
e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Godziny pracy Urzędu Miasta Jarosławia
poniedziałek - piątek godz. 7.30-15.30
KANCELARIA OGÓLNA, pokój nr 2, parter
Kasa czynna w godz. 7.30-14.30 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA

Wydział Organizacyjno-Administracyjny 
Kancelaria Burmistrza Miasta  
Wydział Finansowo-Księgowy
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro Informatyki i Przetwarzania Danych   
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem
Wydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska        
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych  
Wydział Oświaty 
Straż Miejska  
Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     
Samodzielne Stanowiska ds. Audytu, Kontroli i Nadzoru Wł.   
Samodzielne Stanowisko ds. obsługi prawnej    
Samodzielne Stanowisko ds. BHP    

Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
Rzecznik Prasowy 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

www.jaroslaw.pl

Zezwala się na wykorzystywanie 
informacji pod warunkiem podania 
źródła. Prawo do wykorzystywania 
zdjęć zastrzeżone. 

Druk
Drukarnia Kolor-Druk  
ul. Podzamcze 28b
37-500 Jarosław
tel. 16 621 62 31 
kolordruk@onet.pl



3www.jaroslaw.pl  »  STAN FINANSOWY MIASTA JAROSŁAWIA  «   www.jaroslaw.pl

      Szanowni Mieszkańcy Miasta Jarosławia!   

Po kilku miesiącach intensywnej pracy wielu osób, 
przedstawiam Państwu „Stan Finansowy Miasta 
Jarosławia. Bilans otwarcia na dzień 31 grudnia 

2014 roku”.
Na wstępie składam serdeczne podziękowania po-
przednim Włodarzom Jarosławia, za wszelkie podjęte 
inicjatywy. „Bilans otwarcia" nie jest próbą rozlicze-
nia, ale ujęciem stanu miasta na przestrzeni wielu lat. 
Jego pierwsze publiczne przedstawienie odbyło się 
15 czerwca 2015 r., podczas konferencji naukowej  
w gmachu Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej 
Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. 
 W informatorze prezentowane są dane wraz  
z opisem przeprowadzonych analiz. Dodatkowo do 
końca br. ukaże się monografia w wersji papierowej  
i elektronicznej zawierająca wszystkie szczegółowe 
dane i analizy, które ze względu na swoją objętość nie 
mogły być zaprezentowane w niniejszym opracowa-
niu. 
 Planuję w następnych latach zamieszczać na 
stronie internetowej Urzędu Miasta, na początku każ-
dego roku, bilans podsumowujący prace minionych 
12 miesięcy na tle wcześniejszych wyników. Dzięki 
możliwości ich porównania w poszczególnych latach, 
będą Państwo mogli ocenić rzeczywiste nakłady i za-
angażowanie włodarzy miasta w pracę na rzecz „Małej 
Ojczyzny”. Jawność skutków podjętych decyzji i zre-
alizowanych planów władz samorządowych z pewno-
ścią przyczyni się do wzrostu efektywności pracy jego 
przedstawicieli. Żeby można było obiektywnie do-
konać takiej oceny, należałoby według jednakowych 
standardów ukazywać dane opisujące kolejne lata 

ich pracy. W związku z tym bardzo proszę Państwa 
o uwagi, co do zakresu prezentowanych danych, tak 
aby w efekcie uzyskać możliwie najwyższy poziom 
wiarygodności i rzetelności. Raz wypracowany mo-
del prezentacji osiągnięć będzie najlepszą kampanią 
wyborczą każdego kandydata na radnego i burmi-
strza.
 W opracowaniu najważniejsze zagadnienia 
społeczno-gospodarcze zostały zaprezentowane na 
przestrzeni co najmniej kilku lat, a także pokazane  
w porównaniu z innymi miastami w Polsce i w regionie 
podobnymi pod względem możliwości rozwojowych. 
Wszystkie rankingi zaczerpnięto z Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”, czasopisma redagowa-
nego przy silnej asyście naukowej wyższych uczelni. 
Dzięki temu uzyskano wysoki poziom wiarygodności 
przedstawionych danych i analiz.
 „Bilans otwarcia" składa się z sześciu rozdzia-
łów. W pierwszym rozdziale przedstawiono podsta-
wowe dane dotyczące administracji. W drugim  do-
chody i inwestycje w powiązaniu z pozyskiwaniem 
środków unijnych. W trzecim rozdziale przedstawio-
no zadłużenie naszego miasta z analizą spłaty długów. 
W czwartym stan oświaty z prognozą demograficzną. 
W piątym rozdziale podsumowano rynek nierucho-
mości pod względem powierzchni handlowych na 
terenie miasta, a szósty ostatni rozdział zawiera za-
mierzenia, a w nim wybrane tematy niezwykle ważne 
w przyszłości. 
 Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

WPROWADZENIE

Burmistrz Miasta Jarosławia

WALDEMAR PALUCH

»
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Administracja, to bardzo ważny element zarzą-
dzania samorządami, niezwykle istotny system 
transformacji lokalnych planów i zamierzeń władz 

samorządowych na gospodarczą rzeczywistość „małej 
ojczyzny”. Celowość i skuteczność administrowania ma-
jątkiem społecznym można przedstawić na wiele spo-
sobów. Jedną z najbardziej miarodajnych metod oceny 
pracy samorządu lokalnego są rankingi przeprowadzane 
przez ekspertów samorządowych i uczelnie wyższe. Po-
równywanie działalności samorządów, jeśli uwzględni 
się warunki zewnętrze i wewnętrze samorządów, można 
dokonać tylko w grupach (zbiorach) podobnych samo-
rządów pod względem społeczno-gospodarczym. Łatwo 
zauważyć, że zupełnie inne będą miały szanse rozwojo-
we samorządy położone w pobliżu wielkich aglomeracji 
przemysłowych i miejskich, a inne na „ścianie wschod-
niej”. W celu zobiektywizowania i urealnienia analiz Pro-
fesor Uniwersytetu Warszawskiego Paweł Staniewicz ze-
brał miasta w odpowiednich grupach, przez co możliwe 
stało się porównywanie miast pod względem efektywno-
ści wydatkowania środków publicznych.

ADMINISTRACJA
Istnieje wiele sposobów porównania wybranego miasta 
z innymi. Zasadne wydaje się dokonanie porównania na 
tle podobnych miast w Polsce, województwa, powiatu 
i najbliższego sąsiada, podobnie jak przeprowadzenie 
analizy w ujęciu historycznym danego samorządu, czyli 
na przestrzeni co najmniej kilku lat.

Analiza porównawcza kosztów administracyjnych  
w skali kraju

W rankingu przeprowadzonym przez „Wspólnotę” wy-
datki na administrację zestawiono w kilku tabelach 
grupując samorządy najbardziej podobne pod wzglę-
dem potencjału gospodarczego. Jarosław znalazł się 
w grupie 108 miast reprezentujących pod względem 
wielkości, liczby mieszkańców itp. samorządy, które 
można z dużym przybliżeniem nazwać jako „podobne 
pod względem potencjału i możliwości rozwojowych”.  
Z zestawionych danych opublikowanych przez Wspólno-
tę wynika, że mieszkańcy Mielca ponieśli najniższe wy-
datki na administrację w całej Polsce, które w roku 2012  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 146,61 
zł. Warto zauważyć, że w grupie 10 najlepiej zarządzanych 
miast są dwa miasta z Podkarpacia. Niestety Jarosław 
„otwiera” niechlubną ostatnią dziesiątkę najdroższych 
miast w Polsce. Pod względem umiejętności zarządzania 
funduszami na administrację jesteśmy na 99 miejscu na 
108 analizowanych miast w Polsce. Analizując dane na-
leży zwrócić uwagę na fakt, że Jarosław jest najdroższym 
(najwięcej wydającym na administrację) miastem na Pod-
karpaciu wśród wszystkich badanych miast. W analizie, 
jaką przeprowadziła „Wspólnota” dla Jarosławia przyjęto 
liczbę mieszkańców zgodnie z ewidencją Pesel. 

 

Na rysunku powyżej numery przed nazwą miasta mówią o miejscu w rankingu spośród 108 badanych miast  
w Polsce w ujęciu bilansowym, czyli ile wydano sumarycznie pieniędzy na administrację w latach 2003-2014 przed-
stawiono na wykresie poniżej.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE  
W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA  
NA TLE RANKINGU OGÓLNOPOLSKIEGO  
(99 MIEJSCE NA 108 ANALIZOWANYCH MIAST)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wspólnoty  
Samorządowej 30.06.2013

01
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WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ W JAROSŁAWIU 
W ZŁ W LATACH 2003-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Jarosław

WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ W JAROSŁAWIU W ZŁ W LATACH 2003-2014  
W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Jarosław*

W CIĄGU DWUNASTU LAT CAŁKOWITE KOSZTY NA ADMINISTRACJĘ W JAROSŁAWIU  
WZROSŁY O PONAD 100% Z 6,2 MLN ZŁ NA 12,5 MLN ZŁ
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W obliczeniach i na wykresie przyjęto liczbę mieszkań-
ców zgodnie z danymi z PESEL. Niestety dane zawarte  
w biurze meldunkowym (PESEL) znacznie odbiegają 
od liczby faktycznie zamieszkujących  w Jarosławiu. W 
ostatnich latach z Podkarpacia wyjechało blisko 350 tys. 
mieszkańców. Według danych zawartych z deklaracji 

W związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców do 
poziomu 29 tys. osób w 2014 r. w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca w stosunku do 2003 roku wzrost wydat-
ków na administrację wyniósł aż o 170 %.W rankingach 
publikowanych przez „Wspólnotę” przyjęto liczbę mie-
szańców z ewidencji PESEL, która różni się od ewidencji 
prowadzonej na potrzeby ustawy o gospodarce odpada-
mi o 25% i stąd w 2014 r. faktyczna liczba mieszkańców 
to niewiele ponad 29 tys. osób, co wzmocniło tendencję 
wzrostową kosztów na administrację w przeliczeniu na 

KOSZTY ADMINISTRACJI W JAROSŁAWIU W ZŁ, W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA  
W 2014 R. W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTEJ LICZBY MIESZKAŃCÓW  
(pesel i ewidencja gospodarki odpadami)

1 mieszkańca w porównaniu z wcześniejszymi latami. 
Poniżej przedstawiono wydatki na administrację w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca w formie tabelarycznej 
miast powyżej 30 tys. mieszkańców. Są to miasta wyda-
jące najwięcej na administrację w całej Polsce. Niestety 
Jarosław w 2013 roku był na 7. miejscu niechlubnej listy. 
Ranking wg Wspólnoty Samorządowej za rok 2014 ukaże 
się dopiero w drugiej połowie 2015 r., dlatego poniżej 
publikujemy za „Wspólnotą” dane do 2013 r.

Źródło: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/(30.06.2015 r.)

sporządzanej na potrzeby ustawy o gospodarce odpa-
dami nasze miasto liczyło na początku 2015 r. zaledwie 
29.053 mieszkańców. Jak wyglądałyby koszty admi-
nistracji w 2014 gdyby przyjąć faktyczną, a nie z biura 
meldunkowego liczbą mieszkańców, przedstawia wykres 
poniżej.

Koszty administracji w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
miasta Jarosławia w stosunku do liczby obywateli miasta   
z ewidencji pesel.

Koszty administracji w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
miasta Jarosławia w stosunku do liczby obywateli miasta   
z ewidencji gospodarki odpadami.
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Porównując powyższą tabelę z powyższym wykresem 
można stwierdzić, że gdyby przyjęto w rankingu „Wspól-
noty” faktyczną liczbę mieszkańców dla Jarosławia, to 
konkurowalibyśmy z Kozienicami w województwie ma-
zowieckim o tytuł najwięcej wydającego miasta na admi-

Porównanie kosztów administracyjnych do jednej z najlepiej zarządzanych gmin w Polsce, czyli Gminy Wiejskiej  
Jarosław, naszego najbliższego sąsiada, również nie daje powodów do optymizmu, co przedstawia poniższy wykres.

PORÓWNANIE KOSZTÓW NA ADMINISTRACJĘ W PRZELICZENIU  
NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W 2013 R.

Źródło: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/(30.06.2015 r.)

Gmina Wiejska Jarosław z uwagi na lokalizację, wielkość 
terytorialną i populację działając w bardzo podobnych 
warunkach powinna wydawać znacząco więcej na admi-
nistrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż mia-
sto Jarosław. 
W celu uniknięcia zarzutu o manipulację danymi w związ-
ku z różną liczbą mieszkańców przyjęta do obliczeń (fak-

Źródło:http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/ (30.06.2015 r.)

Gmina Wiejska Jarosław, której wyniki przedstawia po-
wyższa tabela od 2002 roku przesunęła się w wydatkach 
na administrację z 167 miejsca w rankingu NAJTAŃSZYCH 
miast do miejsca 2. w 2009 r. W latach 2011-2013 zaj-
mowała 6. miejsca. Gmina Wiejska Jarosław jest wśród 

tycznie Jarosław w 2013 r. miał 29 tys. mieszkańców  
w rankingu „Wspólnoty” przyjęto 39 tys. mieszkańców) 
poniżej pokazujemy ranking najmniej wydających gmin 
wiejskich na administrację, czyli najlepiej i najoszczęd-
niej zarządzanych. Wśród tych gmin jest najbliżej położo-
na względem miasta Jarosław, Gmina Wiejska Jarosław.

najtańszych, czyli najlepiej zarządzanych gmin w Polsce, 
a miasto Jarosław wśród najdroższych miast w Polsce. 
Sukces Pana Wójta Romana Kałamarza pokazuje, że jest 
możliwa redukcja kosztów dzięki wytrwałej i odpolitycz-
nionej pracy. 

nistrację w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
w grupie miast powyżej 30 tys. 
Wzrost kosztów na administrację to automatyczny spa-
dek nakładów inwestycyjnych i środków na wkład własny  
w grantach unijnych.
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Różnica w wydatkach w 2013 r. (wg danych „Wspólno-
ty” na dzień 30.06.2015 r.), pomiędzy gminami wynosi 
121 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, co daje 
4.598.000, zł rocznie. Czyli tylko w trakcie jednej kaden-
cji można było oszczędzić na samej administracji ponad 

Z powyższego wykresu bezsprzecznie widać silny trend 
wzrostu liczby zatrudnionych. Najniższy pułap zatrud-
nienia na poziomie 112 osób odnotowano w 2003 roku. 
Stosunkowo duży wzrost zatrudnienia pomiędzy latami 
2003 i 2004 można wytłumaczyć wstąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej i dużymi nakładami inwestycyjnymi 
(budowa basenu, oczyszczalni ścieków i sali gimnastycz-
nej). Trudno jednak logicznie uzasadnić stały i perma-
nentny wzrost zatrudnienia w kolejnych latach począw-
szy od końca 2006 roku. 
Wzrost kosztów administracji ma dwa główne źródła 
tj. wzrost zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń. Poniżej  
w tabeli zestawiono wynagrodzenia głównych decyden-
tów Urzędu Miasta Jarosławia za ostatnie lata.  Wzrost 
wynagrodzenia w latach 2007-2014 wynosił od 29,4 % 
do 65,8 % i znacznie odbiegał od wzrostu wynagrodzeń  
w innych działach gospodarki na Podkarpaciu. 

18.392.000 zł (4,5 mln zł x 4 lata), a w czasie dwóch ka-
dencji aż 36.784.000 zł. Źródła dużych kosztów prze-
znaczanych na administrację należy szukać we wzroście 
zatrudnienia i podwyżce płac, co ilustrują poniższe wy-
kresy

LICZBA ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE NA UMOWĘ O PRACĘ W LATACH 2000 - 2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Jarosław
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Jarosław

Ponieważ powyższa tabela pokazuje dochody tylko wąskiego grona osób, poniżej zestawiono dochody 
pionu kierowniczego (naczelników) - osób, których dochody są publikowane na BIP-ie Urzędu Miasta  
w związku z pełnioną funkcją.

Pełniona  
funkcja

Roczny dochód 
w2014 r.  
z pracy  

w Urzędzie 
Miasta

Uśredniony 
dochód  

w 2014 r.  
przypadający 
na 1 miesiąc

Uśredniony 
dochód  

w 2007 r.  
przypadający 
na 1 miesiąc

Procentowy 
wzrost  

dochodów 
względem 

2007 r.

Z-ca Burmistrza 
ds. Gospodarczych  
w latach 2007-14

182 504,00 zł 15 208,67 zł 10 352,75 zł 46,90%

Z-ca Burmistrza 
ds. Oświaty 

w latach 2007-14
168 364,00 zł 14 030,33 zł 10 846,66 zł 29,40%

Sekretarz Miasta 
w latach 2009-14 133 534,92 zł 11 127,91 zł 9 123,57 zł 32,10%

Skarbnik Miasta 
w latach 2007-14

161 997,91 zł 13 499,83 zł 10 401,04 zł 29,80%

Rok

Roczny dochód 
w2014 r.  
z pracy  

w Urzędzie 
Miasta

Dochód 
uzyskany  
w 2014 r.  

w przeliczeniu 
na 1 miesiąc

Dochód 
uzyskany  
w 2006 r.  

w przeliczeniu 
na 1 miesiąc

Procentowy 
wzrost  

dochodów 
względem 

2006 r.

Wynagrodzenie 
naczelników 

w latach 
2006-14

90 652,75 zł 7 554,40 zł 5 006,67 zł 50,9%

90 617,00 zł 7 551,42 zł 5 677,68 zł 33,0%

90 218,32 zł 7 518,19 zł 4 915,76 zł 52,9%

90 857,11 zł 7 571,43 zł 4 456,25 zł 69,9%

89 405,90 zł 7 450,49 zł nie dotyczy 65,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Jarosław
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Wzrost dochodów w latach 2006-2014 pionu kierowni-
czego mieści się w przedziale od 33,0% do 69,9 %, co 
znacznie przekracza inflację w tym okresie i jakiekolwiek 
odniesienie do innych urzędniczych zarobków w mieście 
Jarosław np. Starostwie Powiatowym czy też innych sa-
morządowych czy też państwowych instytucji.

Jak widać spółki prawa handlowego zareagowały rynko-
wo. Mniejsza sprzedaż mniejsze zatrudnienie. Dokład-
nie odwrotnie zachowanie pod względem zatrudnienia 
widzimy w Urzędzie Miasta i MOPS-ie. W sytuacji, kiedy  
z miasta wyjechało 25 % mieszkańców w Ratuszu nastą-
pił wzrost zatrudnienia o 45,5 %, a w MOPS-ie aż o 175 
%. Sytuacja bezproduktywnego wzrostu zatrudnienia 
odbiła się bezpośrednio na inwestycjach w infrastruktu-
rę techniczną miasta Jarosławia. Poniżej zestawiono wy-
niki uzyskane ze strony internetowej „Wspólnoty”, która 
prowadzi rankingi dla wszystkich miast w Polsce.
Jest jeszcze jeden bardzo smutny i wstydliwy powód sil-
nego wzrostu kosztów administracyjnych, który można 
nazwać nepotyzmem lub doborem pracowników samo-
rządowych po kodzie DNA.
To właśnie mieszkańcy w postaci podatków finansu-
ją pensję swoich przedstawicieli. Samorządowcy tylko  
z woli i namaszczenia mieszkańców są zarządcami  
w imieniu, a nie niezależnymi suwerenami majątku gmin-
nego. Z tego powodu powinny wynikać pewne zachowa-
nia moralne. Poniżej w trosce o prawdę, do której miesz-
kańcy Jarosławia mają prawo, przedstawiamy prawdziwy 
powód wzrostu kosztów administracyjnych.

LICZBA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE MIASTA JAROSŁAWIA I  W PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH  
NA TLE SPADKU LICZBY MIESZKAŃCÓW Z 40 TYS. DO 29 TYS. 

Ostatnie badania wykazały, ze w Jarosławiu faktycznie 
zamieszkuje nieco ponad 29 tys. mieszkańców. Czy za-
tem liczba zatrudnionych w jednostkach podległych UM 
nie powinna być ściśle powiązana z rzeczywistą liczbą 
mieszkańców. Wciągu zaledwie kilku lat z Jarosławia wy-
jechało 10.000 mieszkańców. Głównie w wieku 20-40 
lat. Jak zareagowały jednostki samorządowe pod wzglę-
dem zatrudnienia przedstawia poniższa tabela.
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Powyższy schemat pokazuje w jaki sposób można sobie nawzajem pomóc na rynku pracy  
gdy pełni się wysoką funkcję samorządową.

bratowa  
zatrudniona  

w MOPS

bratanica  
zatrudniona  

w MOPS

druga bratanica  
zatrudniona  

w MOPS

zięć  
zatrudniony  

w PWiK

córka 
zatrudniona  

w PGKiM

bratowa 
zatrudniona  

w UM

szwagierka 
zatrudniona  

w UM

wysokiej 
rangi 

pracownik 
 Urzędu  
Miasta
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W jaki sposób można łatwo i bezkonfliktowo uzyskać poklask niektórych radnych, pomimo patologii kosztów 
w administracji? Co było głównym powodem sielanki i wzorcowej współpracy pomiędzy niektórymi radnymi,  
a wysokiej rangi urzędnikami? Poniższy schemat podpowiada odpowiedź.

Poniżej wykaz osób zatrudnionych w okresie od 2006 do 2014 r. wraz ze stopniem pokrewieństwa

Słowniczek: 

Zarząd miasta – jednoosobowo  
Burmistrz Miasta Jarosławia
Ścisły członek zarządu:  
v-ce burmistrzowie, skarbnik, sekretarz.

MOPS UM i podległe 
jednostki

wnuczka radnego

rodzina radnego

synowa członka ścisłego zarządu

bratowa członka ścisłego zarządu

bratanica członka ścisłego zarządu

bratanica członka ścisłego zarządu

synowa członka pionu kierownictwa

córka naczelnika UM

siostra naczelnika UM

syn radnej

mąż radnej

rodzina radnej

rodzina radnego

synowa członka ścisłego zarządu X 

synowa członka ścisłego zarządu Y

żona czonka ścisłego zarządu Y

syn prezesa spółki komunalnej

żona prezesa spółki komunalnej 

rodzina naczelnika z UM

rodzina naczelnika z UM

rodzina naczelnika z UM

................................

łącznie ok. 50 osób

łącznie ok. 20 osób

................................
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DOCHODY  
I INWESTYCJE

Po wytłumaczeniu wzrostu zatrudnienia w MOPS-ie  
o 175 % można przedstawiać inne aspekty rozwoju mia-
sta, a właściwie braku jego rozwoju przez ostatnie kilka 
lat. 
Do kluczowych zagadnień wzrostu potencjału miasta 
należy zaliczyć rozwój infrastruktury technicznej, który 
„ściąga” inwestorów i zazwyczaj prowadzi do rozwoju 
gminy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/ (30.06.2014 r.)

Pełne dane za „Wspólnotą” można pobrać ze strony in-
ternetowej www.wspolnota.org.pl. Poniżej zestawiono 
stan najbardziej dynamicznie rozwijających się miast  

Źródło:http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/ (30.06.2015 r.)

w Polsce, czyli najwięcej inwestujących w infrastrukturę 
techniczną.

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ W ZŁ NA JEDNEGO MIESZKAŃCA 

JAROSŁAW W ANALIZOWANYM OKRESIE POD WZGLĘDEM INWESTYCJI PRZYPADAJĄCYCH  
NA JEDNEGO MIESZKAŃCA BYŁ NA 263 MIEJSCU NA 268 ANALIZOWANYCH MIAST POLSKI 

02
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Próżno jednak będziemy szukać Jarosławia w pierwszej dwusetce miast… Poniżej przedrukowujemy za wspólnotą 
„końcówkę" listy, na której są najbardziej aktualne dane rankingowe. 

Źródło: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/ (30.06.2015 r.)

Inwestycje w infrastrukturę techniczną w wysokości 112 
zł w 2012 i 132 zł w 2013 w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca pozwalają nam na zajęcie pozycji na szarym 
końcu ogólnopolskiej listy rankingowej.
Koszty związane z nadmiernym zatrudnieniem nie tylko 
zahamowały inwestycje w infrastrukturę techniczną, ale 
również uniemożliwiły skuteczne pozyskiwanie środków 
unijnych z uwagi na brak środków na wkład własny (wg 

Niestety znowu nie ma Jarosławia w „górnej” części tabeli… 
Znowu jesteśmy na samym końcu, co publikujemy poniżej.

Źródło: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/ (30.06.2015 r.)

byłego Marszałka Województwa Jarosław nie wykorzy-
stał 40 mln dotacji), co przedstawiają poniższe tabele  
i  wykres.
Nakłady inwestycyjne ze środków unijnych „Wspólnota” 
publikowała do 2012 r. jako średnią za trzy kolejne lata. 
Najbardziej aktualne rankingi (na dzień 30.06.2015 r.) 
zawierają dane  do 2013 r., które przedrukowujemy po-
niżej.

Miasta pozyskujące najwięcej środków unijnych na swój rozwój to:
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Pozyskanie w 2012 roku 129 zł i 132 zł w 2013 na jednego mieszkańca pozwala nam zaledwie na zajęcie odpowied-
nio 263 miejsca w 2012 r. i 246 miejsca w 2013 roku. Poniżej pokazujemy Jarosław na tle innych miast Podkarpacia 
w 2012 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/ (30.06.2014 r.)

Poniżej przedstawiono miejsca rankingowe miasta Jarosław na tle wszystkich analizowanych miast w Polsce  
w latach 2003-2013.  

MIEJSCE W RANKINGU OGÓLNOPOLSKIM MIASTA JAROSŁAW POD WZGLĘDEM  
INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ W LATACH 2003-2013 NA 267 MIAST

Nadmierne rozbudowanie administracji wywołało wyhamowanie inwestycji w infrastrukturę techniczną  
i praktycznie zaniechanie pozyskiwania środków unijnych. 

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W ZŁ 
NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W ANALIZOWANYM OKRESIE 



www.jaroslaw.pl  »  STAN FINANSOWY MIASTA JAROSŁAWIA  «   www.jaroslaw.pl16 www.jaroslaw.pl  »  STAN FINANSOWY MIASTA JAROSŁAWIA  «   www.jaroslaw.pl

ZADŁUŻENIE 
MIASTA

ZADŁUŻENIE MIASTA JAROSŁAWIA W MLN ZŁ  
BEZ NALEŻNYCH ODSETEK W LATACH 2002-2014

ANALIZA ZADŁUŻENIA W LATACH 2002-2014  
W MLN ZŁ DLA MIASTA JAROSŁAWIA

03
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W analizowanym okresie zaobserwowano również zwiększenie zo-
bowiązań miasta w stosunku do instytucji finansowych. Choć nomi-
nalnie dług wynosi 35 mln zł, ale w połączeniu z wymagalnymi od-
setkami zobowiązania miasta przekroczyły 54 mln zł. Tabelę spłaty 
długów miasta Jarosławia przedstawia poniższa tabela.

Zobowiązania – zadłu-
żenie miasta byłoby 
znacząco większe w 
analizowanym okresie, 
gdyby nie uzyskane 
dochody z wyprzedaży 
majątku miejskiego. 
Poniżej przedstawiono 
w tabeli zestawienie 
„uszczuplenia” majątku 
miejskiego w latach 
2006-2014, dzięki któ-
remu nie zwiększono 
zadłużenia. 

PLANOWANA SPŁATA DŁUGÓW  
W LATACH 2014-2024

DOCHODY UZYSKANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ JAROSŁAW W LATACH 2006-2014  
Z WYPRZEDAŻY LUB PRZEKAZANIA MIENIA GMINNEGO

Gdyby w minionym okresie nie uzyskano dochodów z wyprzedaży majątku prawdopodobnie przekroczono  
by 60-cio procentowy pułap zadłużenia miasta. 
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OŚWIATA04

Pod Urząd Miasta Jarosławia podlega również Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Czartoryskich.  
Spadek w tej grupie wiekowej młodzieży ilustruje poniższy wykres.

Najbardziej newralgicznym i wrażliwym obszarem spo-
łecznym jest oświata.  Emigracja 10.000 mieszkańców 
za granice i do większych miast spowoduje w bliskiej 
przyszłości nieprzewidywalne skutki demograficzne 
i zmiany w sieci szkół. Poniżej przedstawiono spadek 
liczby dzieci w szkołach podległych Urzędowi Miasta.

LICZBY UCZNIÓW W LATACH SZKOLNYCH 
2002/2003 - 2014/2015  

WG TYPÓW SZKÓŁ

LICZBA UCZNIÓW  
W LICEUM OGLNOKSZTAŁCĄCYM  

IM. KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH  
W JAROSŁAWIU  

W LATACH 2000-2014

W CIĄGU DWUNASTU LAT CAŁKOWITE KOSZTY NA ADMINISTRACJĘ W JAROSŁAWIU  
WZROSŁY O PONAD 100% Z 6,2 MLN ZŁ NA 12,5 MLN ZŁ
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Gdyby tendencja wzrostowa kosztów oświaty utrzymała się w najbliższych latach budżet miasta ograniczałby się 
tylko do jednej pozycji, czyli oświaty. Dopłaty do szkolnictwa są różne w różnych szkołach, co zilustrowano na wy-
kresie poniżej. 

WYDATKI NA OŚWIATĘ Z BUDŻETU MIASTA POZA SUBWENCJĄ W ZŁ 

Taki stan rzeczy nie pozostaje bez 
skutków finansowych na budżet 
miasta Jarosławia, co przedsta-
wiono na wykresie obok.

Kolorem zielonym zobrazowano subwencję (dopłatę państwa), a kolorem czerwonym dopłatę ze strony miasta do 
jednego ucznia w danej szkole. Aby lepiej zobrazować problem poniżej przedstawiono ile procent miasto dopłaca do 
funkcjonowania szkoły. Rozbieżności pomiędzy kosztami funkcjonowania szkół są znacząco różne. 

Koszt kształcenia ucznia - budżet miasta

SP 7            SP 9            ZSO        
8448,345066   6794,074893     5431,665071   

SP 6            PG3             PG2
3987,507486     2943,447312     2428,217725

PG1             SP 10             ZS
2362,336765     2173,193298    1979,875509 

Koszt kształcenia ucznia - subwencja

SP 7            SP 9            ZSO        
5839,061135   6909,643777     6232,731591   

SP 6            PG3             PG2
6727,948571     6176,510753     6492,791522

PG1             SP 10             ZS
25891,301887    5602,683612   5824,320586 

SP 4             SP 11             
 6593,147687     8780,738474 

SP 4             SP 11             
 1601,48331       1566,470293 

W CIĄGU DWUNASTU LAT CAŁKOWITE KOSZTY NA ADMINISTRACJĘ W JAROSŁAWIU  
WZROSŁY O PONAD 100% Z 6,2 MLN ZŁ NA 12,5 MLN ZŁ
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W analizie oświaty należałoby jeszcze uwzględnić po-
ziom nauczania. Ostatecznie o istnieniu danej szkoły nie 
powinny decydować pieniądze, ale poziom nauczania  
i potrzeby środowiskowe. Istnieje jednak głęboka obawa, 

DOPŁATA URZĘDU MIASTA DO SUBWENCJI W WYDATKACH SZKÓŁ W %

że wyższe racje przegrają z nieubłaganą ekonomią i pro-
zą życia. „Miasto” Jarosław starzeje się w zastraszającym 
tempie. Poniżej zestawiono wzrost liczby mieszkańców 
w poszczególnych latach w wieku poprodukcyjnym.

ŚREDNIOROCZNY KOSZT W PRZELICZENIU NA 1 UCZNIA (WYCHOWANKA)
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RYNEK 
NIERUCHOMOŚCI

05 Największe trudności w funkcjonowaniu na rynku 
mają jarosławscy przedsiębiorcy. Rozwój sieci sklepów 
wielkopowierzchniowych w ostatnich latach spowo-
dował znaczący spadek realnych dochodów naszych 
handlowców. Jedyna dziedzina, która się bardzo dyna-
micznie rozwijała to nowe lokalizacje sklepów siecio-
wych, co zilustrowano na rysunku poniżej.

LICZBA OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W JAROSŁAWIU

Jeśli zestawimy wykresy 
spadku liczby uczniów ze 
wzrastająca liczbą mieszkań-
ców w wieku poprodukcyj-
nym, to być może należałoby 
w planach inwestycyjnych 
miasta przewidzieć znaczące 
kwoty na wypoczynek  
i rekreację emerytów.

W Jarosławiu zinwentaryzowano 43 obiekty sieci handlowych
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Trudna sytuacja rodzimych przedsiębiorców głównie wzięła się z lokalizacji sklepów wielkopowierzchniowych i siecio-
wych w centrum miasta Jarosławia. Gros sklepów położonych jest w odległości do 1 km od centrum miasta.

POWIERZCHNIE HANDLOWE W M² W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA
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ZAMIERZENIA

Gorąco apeluję do mieszkańców miasta Jarosławia:  
WSPIERAJMY RODZIMY HANDEL

Pragnę zauważyć, że to głównie osłabienie rodzimej kla-
sy średniej jest przyczyną odpływu młodych ludzi z Ja-
rosławia. Tylko wtedy, kiedy będziemy mieli prężnych 
i rodzimych przedsiębiorców, będzie odczuwalny roz-

NIEKONTROLOWANY WZROST POWIERZCHNI HANDLOWEJ SPOWODOWAŁ: 

wój miasta. To młodzi ludzie wchodzący w życie są kon-
sumentami większości dóbr i stanowią koło zamachowe 
lokalnej społeczności. 

1. Ustabilizowanie finansów miasta 2015-2016.
2. Przygotowanie i aplikowanie o wnioski unijne 2015-2017.
3. Zabezpieczenie wkładu własnego 2017.
4. Realizacja grantów unijnych 2017-2020.

PLANY NA LATA 2015-2020

06

POWIERZCHNIE HANDLOWE W M² W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA

Drastyczny spadek rentowności rodzimego handlu – około 40-60%  
małych punktów handlowych jest poważnie zagrożonych likwidacją.

Spadek wartości nieruchomości miejskich.

Wzrost pustostanów: było 3-5%;  jest 10-15%;  prognoza wzrost  
do 25% w zależności od dzielnicy. 

Spadek cen mieszkań i domów.

Bardzo duże trudności ze zbyciem domów.

Duża emigracja młodzieży (spośród 10.000 osób, które wyjechały  
z Jarosławia to głównie mieszkańcy w wieku 20-40 lat).
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Liczę, że odpowiednie przygotowanie i nowoczesna 
prezentacja oferty terenów inwestycyjnych w Ja-
rosławiu przyciągnie inwestorów zewnętrznych, 

głównie przedsiębiorstwa produkcyjne, które stworzą 
nowe, a przede wszystkim trwałe miejsca pracy.

PROMOCJA MIASTA JAROSŁAWIA SKUPIONA NA KILKU 
KLUCZOWYCH DZIAŁANIACH

I. Rozwój terenów inwestycyjnych  
   w celu pozyskania inwestorów  
   zewnętrznych

 Musimy położyć nacisk na odpowiednią pro-
mocję miasta, która trafi do firm szukających miejsca 
do ulokowania swoich inwestycji. Nowa perspektywa 
UE koncentruje się na tzw. inteligentnym rozwoju oraz 
nowoczesnych technologiach, lotnictwie, kosmonau-
tyce. Nie jest przecież niemożliwe, aby mieleckie czy 
rzeszowskie firmy lokowały swoje zakłady na naszym 
terenie - burmistrz Waldemar Paluch.

Z myślą o inwestorach pracuję nad utworzeniem spe-
cjalnej strefy ekonomicznej – opracowywane są już do-
kumenty w celu umiejscowienia w mieście Podstrefy 
Mieleckiego Parku Ekonomicznego (Euro-Park Mielec).

Atrakcyjne tereny inwestycyjne, w tym tereny  
w sąsiedztwie węzłów autostrady A4 Korczowa-
Katowice-Kraków-Zgorzelec, w pobliżu głównych 
szlaków komunikacyjnych południowej Polski  
i nowoczesnego przejścia z Ukrainą w Korczowej. 

„
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2. Rozwój organizacji pozarządowych i Klaster Ekonomii Społecznej  

Jako burmistrz zamierzam wdrażać innowacje spo-
łeczne oraz inwestycje społeczne. Mamy dziś do-
skonały moment na podejmowanie tych innowacji 

z uwagi na nową, ostatnią tak dużą perspektywę fi-
nansową 2014-2020. Podjąłem się wsparcia rozwoju 
organizacji pozarządowych uznając, iż ich działalność 
jest bardzo istotna dla włączenia lokalnych społeczno-
ści w podejmowanie inicjatyw oraz stanowi potencjał 
lokalnego rozwoju samego miasta, jak też rozwoju re-
gionu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom:  stowa-
rzyszeń, spółdzielni socjalnych, fundacji, ZAZ, CIS itp., 
zamierzam wzmocnić współpracę tych podmiotów  
z uczelniami, przedsiębiorstwami, jednostkami samo-
rządu terytorialnego. Elementy wzmocnienia roli orga-
nizacji pozarządowych to np. powołanie ciała dialogu 
obywatelskiego - Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego, budżet obywatelski, czy też budżety stanowiące 
wkład finansowy do projektów składanych przez pod-
mioty społeczne.

Powołałem do życia Klaster Ekonomii Społecznej, czyli 
rodzaj partnerstwa trójsektorowego opartego na wza-
jemnym zaufaniu i rozumieniu zasad wyższej kultury 
przedsiębiorczości, uwzględniającej założenia Strate-
gii Rozwoju Sektora Obywatelskiego, jak też Krajowe-
go Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Organizacje w ramach porozumień klastrowych mogą 
przeprowadzać procesy rewitalizacyjne zaniedbanych 
budynków, nieruchomości, które w działalności gospo-
darki społecznej stają się zasobami i stanowią bazę 
do kolejnych inwestycji.  Sektor Klastrowy pozwala 
tworzyć usługi i produkty konkurencyjne, innowacyj-
ne, może eksportować na rynki krajowe jak też rynki 
zewnętrzne, tworzy warunki rozwoju społeczno- 
gospodarczego i może ustanawiać przepisy.  

Strategia działalności Klastra może dotyczyć inicjatyw 
w obrębie sąsiadujących gmin i miast. Może realizo-
wać cele i zadania zawarte w dokumentach rozwojo-
wych JST. 

Wierzę, że kompleksowość wsparcia udzielanego  
w ramach klastra sprawi np., że osoby, które napotkały 
szczególne trudności życiowe założą rodziny, rozpocz-
ną nowe życie, usamodzielnią się.  Powodzenie tej in-
nowacji społecznej jest jednak ściśle uzależnione od 
zdolności stosowania przez samorząd instrumentów 
prawnych, np. klauzul społecznych w zamówieniach 
publicznych, systemu komunikacji pomiędzy wszystki-
mi podmiotami samorządowymi, ekonomii społecznej, 
biznesu, uczelniami  oraz ich wzajemnej współpracy, 
przy wdrażaniu społecznej przedsiębiorczości i odpo-
wiedzialności. 

Klaster to skuteczne narzędzie rozwoju 
społeczno-gospodarczego, które generuje 
nowe miejsca pracy. 

ZROBILIŚMY PIERWSZY KROK!
PODPISANIE POROZUMIENIA WS. UTWORZENIA 
KLASTRA EKONOMII SPOŁECZNEJ - 10.09.2015
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3. Potencjał turystyczny miasta doskonałym narzędziem promocji 

Jednym z moich priorytetów polityki promocyjnej 
Jarosławia jest stworzenie marki turystycznej mia-
sta, jak również włączenie się wraz z Euroregionem 

Karpackim w rozwój marki CARPATHIA oraz przy wspar-
ciu Klastra Ekonomii Społecznej, który będzie działał  
w Jarosławiu. 

Budowanie wizerunku opartego o kulturę i walory tu-
rystyczne niekoniecznie musi być działaniem jednego 
samorządu terytorialnego. Dla wzmocnienia przekazu 
możemy stworzyć jedną regionalną markę, wpływają-

cą na całościowe postrzeganie regionu jako 
atrakcyjnego i wartego odwiedzenia.

Jarosławska wielowiekowa tradycja i wielokulturowe 
dziedzictwo to doskonałe fundamenty do stworze-
nia rozpoznawalnej marki turystycznej. Taka znana 
marka z kolei wpływa na rozwój lokalnego biznesu – 
branży hotelarskiej, restauracyjnej i innych lokalnych 
usług, co przecież w dalszej konsekwencji odbija się 
na wzroście zamożności danego regionu, przejawia się  
w pojawianiu się nowych usługodawców, a tym samym 
wpływów do lokalnego budżetu. Bogactwo zachowa-
nych zabytkowych układów urbanistycznych i koncen-
tracja zabytkowej architektury o wysokiej wartości: 
Park Kulturowy Zespołu Staromiejskiego oraz Zespo-
łu Klasztornego OO. Dominikanów, Cerkiew, Kolegiata 
pw. Bożego Ciała, Kościół Panny Marii, Klasztor Sióstr 
Benedyktynek, a także nowopowstała Podziemna Trasa 
Turystyczna to niekwestionowane atuty miasta.

KUCHNIA MIESZCZAŃSKA z ZAPLECZEM KUCHENNYM (XVI-XVIII w.) 
Zobaczymy wyposażenie bogatego domu mieszczańskiego  
i poczujemy zapach ziół oraz wypiekanego chleba.

Podziemne Przejście Turystyczne to część projektu pn.  
„Jarosław-Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia 
atrakcyjności turystycznej historycznych miasta partnerskich" 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu 
Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. 

długość 
     przejścia 
        187 m
           
                 najniższy 
              poziom  
              5,60 m  
              głębokości

Nazwy sal:  
Ceramika,  
Kuchnia  
mieszczańska  
z zapleczem  
kuchennym,  

Myślistwo,  
Jarmarki  
jarosławskie,  

Paleontologia,  

Archeologia,  
Archeologia  
Sanu,  

Jarosław i San,  
Historia  
ratowania  
Starego Miasta  
w Jarosławiu,  

Makieta  
Jarosławia,  

Sala  
multimedialna

fot. M. MŁYNARSKA (8)
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PODZIEMNE PRZEJŚCIE TURYSTYCZNE

ARCHEOLOGIA SANU: Każdy mały turysta, 
który usiądzie w imitacji łodzi, wybierze się 

w wodną podróż szlakiem handlowym  
w dół Sanu i Wisły aż do Gdańska

MYŚLISTWO:  W tej sali m.in. zrobimy sobie  
pamiątkowe zdjęcie z podziemnego przejścia...

PELEONTOLOGIA: Tu zobaczymy imponujące  
znaleziska, sami też możemy stać się odkrywcami.

CERAMIKA: Poznamy tajniki  
wykonywania naczyń ceramicznych

KUCHNIA MIESZCZAŃSKA: Zadbaliśmy 
o najdrobniejsze detale...

              Całkowita wartość projektu:  
ponad 2 mln 62 tys. EUR,  
z czego aż 90% to dofinansowanie  

z Europejskiego Instrumentu  
Sąsiedztwa i Partnerstwa. 
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URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA 
Rynek 1, 37-500 Jarosław

tel. 16 624 87 01, fax 16 624 87 65 
e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl 

www.jaroslaw.pl


