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Szanowni Państwo! 

 

Przekazuję Państwu pierwszy w historii naszego miasta Raport            

o stanie gminy. Celem raportu, określonym w przepisach ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jest podsumowanie 

działalności Prezydenta w roku poprzednim, ze szczególnym 

uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady 

gminy i budżetu obywatelskiego.  Opracowanie stanowi kompleksowe 

źródło wiedzy o naszym Mieście ze szczególnym uwzględnieniem 

działań i wydarzeń realizowanych w 2018 r. Z racji objęcia przeze mnie 

stanowiska Prezydenta Miasta Mielca w dniu 19 listopada 2018 r.,                 

w przeważającej mierze, niniejszy raport opisuje działania moich 

poprzedników sprawujących władzę wykonawczą w mieście. Niemniej 

jednak, niniejszy dokument, stanowi dla mnie reprezentatywny bilans 

otwarcia kadencji, do którego zamierzam odnosić się w kolejnych 

latach pełnienia swojej funkcji. Liczę, że dokument będzie dla Państwa 

dobrą podstawą do przeprowadzenia analiz, w wyniku których 

zdefiniowane zostaną najmocniejsze i najsłabsze obszary w działaniach 

podejmowanych przez władze Miasta, tematy wymagające 

zaktywizowanych działań w najbliższych latach oraz właściwe kierunki 

rozwoju i zmian dla naszego Miasta.  

Zapraszam Państwa do lektury Raportu oraz zachęcam do udziału                    

w debacie nad dokumentem podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej               

w Mielcu. 

 
Prezydent Miasta Mielca 

Jacek Wiśniewski 
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I 

O MIELCU I MIELCZANACH 

 

 
 

 

 

I.1 

TŁO GEOGRAFICZNE 

 
Mielec jest miastem powiatowym, jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych 

południowo-wschodniej Polski, największym eksporterem w województwie oraz pomyślnie 

rozwijającym się regionalnym centrum kulturalnym i sportowym. Miasto Mielec jest 

podzielone na 18 osiedli, zajmuje obszar 46,89 km2 w zachodniej części województwa 

podkarpackiego, środkowej części Kotliny Sandomierskiej nad rzeką Wisłoką – prawym 

dopływem Wisły. Jest czwartym co do wielkości miastem w województwie. Miasto położone 

jest niedaleko ważnych ośrodków i regionów w województwie do których należą w centralnej 

części województwa stolica województwa – Rzeszów oraz na północ od Mielca - miasta 

Tarnobrzeg i Stalowa Wola, na południe od Mielca – miasta Dębica, Jasło i Krosno. Od północy 

i wschodu Miasto graniczy z Gminą Mielec, na niewielkim odcinku granicy północnej  z gminą 

Tuszów Narodowy, zaś od zachodu i południa z gminą Przecław. Według podziału fizyczno-
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geograficznego teren Gminy Miejskiej Mielec położony jest w obrębie Prowincji Karpat 

 i Podkarpacia, Podprowincji Północnego Podkarpacia, Makroregionu Kotliny Sandomierskiej, 

Mezoregionów: Równiny Tarnobrzeskiej, Doliny Dolnej Wisłoki i Płaskowyżu 

Kolbuszowskiego1. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej teren miasta położony jest w VI 

Krainie Małopolskiej, Dzielnicy Sandomierskiej, mezoregionach: Niziny Nadwiślańskiej  

i Puszczy Sandomierskiej oraz Dzielnicy Wysoczyzn Sandomierskich, mezoregionie 

Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Przeważająca część miasta (północna  i wschodnia) położona 

jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych: Dębica – Stalowa Wola  – Rzeszów  

i jego strefy ochronnej). Od strony wschodniej Mielec przylega do Mielecko – Kolbuszowsko 

– Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Tereny leśne znajdujące się w granicach 

miasta oraz przylegające do niego od strony wschodniej, zostały zaliczone do ochronnych 

obszarów. Dolina Wisłoki położona w obrębie miasta jest częścią korytarza ekologicznego  

o znaczeniu regionalnym, w projektowanej sieci ekologicznej województwa podkarpackiego. 

Mielec to gmina grodzka, siedziba powiatu. Zajmuje obszar stanowiący 0,26 % powierzchni 

województwa podkarpackiego.  

Warunki klimatyczne panujące w Mielcu są korzystne. Klimat charakteryzuje się ciepłymi 

latami i łagodnymi zimami. Miasto Mielec Należy do najbardziej nasłonecznionych miejsc  

w kraju. Okres wegetacji trwa około 220 dni. Znaczny wpływ na warunki klimatyczne ma duży 

kompleks leśny (południowo – zachodnia część Puszczy Sandomierskiej), stanowiący 

naturalną osłonę miasta od północy i wschodu. 

 

 

I.2  

DEMOGRAFIA 

 
I.2.1  

LUDNOŚĆ MIELCA NA PODSTAWIE DANYCH Z URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

W RZESZOWIE ORAZ DANYCH Z GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 

Na koniec grudnia 2018 r. liczba mieszkańców miasta Mielca wynosiła 60 478 osób 

i zmniejszyła się o 150 osób w stosunku do 2017 roku. Ludność Mielca stanowiła w 2018 r. 

2,84% ogólnej liczby ludności województwa podkarpackiego.2 Kobiety stanowiły 51,79% 

populacji, a współczynnik feminizacji, podobnie jak w latach 2015-2017 wyniósł 107. 

W 2018 r. mieszkańcy Mielca zawarli 319 małżeństw (w 2017 roku 295), urodziło się 567 

dzieci (w 2017 roku 572), zmarło 546 osób (w 2017 roku 518). Przyrost naturalny w 2018 r. 

był dodatni: 21 osoby (w 2017 roku 54 osoby). Saldo migracji ogółem (migracje wewnętrzne  

i zewnętrzne) było ujemne i wyniosło -217 osób (w 2017 roku -198). 

                                                           
1 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2011 r. 
2 Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII, Tablice. 

źródło:https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-naturalny-w-

przekroju-terytorialnym-w-2018-r-stan-w-dniu-31-xii,6,25.html 
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Przyrost naturalny w Mielcu od 2016 r. wykazuje tendencję spadkową. W 2018 r. przyrost 

naturalny w przeliczeniu na 1000 osób wyniósł 0,34 (w 2016 r. wyniósł 1,81, w 2017 r. wyniósł 

0,89).3 

Wskaźnik dla województwa podkarpackiego za 2018 r. w zakresie przyrostu naturalnego jest 

również dodatni, wyższy niż dla Miasta Mielca i wynosi 0,9 przy ujemnym przyroście 

naturalnym dla Polski – 0,7. Województwo podkarpackie w 2018 r. osiągnęło podobnie jak 

Mielec ujemny wskaźnik salda migracji -1,3% przy minimalnie dodatnim wskaźniku salda 

migracji dla Polski wynoszącym 0,1. Analiza danych krajowych, wojewódzkich i lokalnych  

z ostatnich czterech lat wykazuje stopniowo malejący wskaźnik przyrostu naturalnego oraz 

salda migracji, co stanowi istotne zagadnienie dla władz krajowych i lokalnych, z którym  

w najbliższych latach należy się zmierzyć.  

 

Tabela nr 1 Wybrane wskaźniki demograficzne dla Polski, województwa podkarpackiego 

i Mielca w latach 2015-20184 

 

Wskaźnik Rok Polska 
Województwo 

podkarpackie 
Mielec 

Liczba ludności 

2015 38 437 000 2 127 700 60 722 

2016 38 433 000 2 127 700 60 628 

2017 38 434 000 2 129 100 60 452 

2018 38 411 000 2 129 015 60 478 

Gęstość 

zaludnienia 

(w os. na 1km2) 

2015 123 119 1 293 

2016 123 119 1 290 

2017 123 119 1 293 

2018 123 119 1 290 

Liczba kobiet na 

100 mężczyzn 

2015 107 104 107 

2016 107 104 107 

2017 107 104 107 

2018 107 104 107 

Przyrost 

naturalny na 

1000 osób 

2015 -0,7 0,07 0,26 

2016 -0,2 0,54 1,81 

2017 0,00 1,22 0,89 

2018 -0,7 0,9 0,34 

Saldo migracji 

na 1000 osób 

2015 ----------5 - 1,16 -3,2 

2016 1,5 - 0,8 -2,9 

2017 1,4 - 0,8 -3,3 

2018 0,1 -1,3 -3,6 

 

W strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku nadal zmniejsza się udział 

populacji osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności: z 62,17% w 2016 r., 61,23% 

w 2017 r. do 60,35% w 2018 r. W 2018 r. liczba osób w wieku produkcyjnym wyniosła 36 500 

                                                           
3 Bank Danych Lokalnych; źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL 
4 Żródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, opracowania pt.: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018: 

Województwo Podkarpackie, Gmina Miejska Mielec; Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie 

podkarpackim w 2015 r., Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2016 r., Stan, 

ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2017 r. 
5 Główny Urząd Statystyczny nie opublikował danych dotyczących migracji w 2015 r. ze względu na ich 

niedostateczną jakość. 
6 Współczynnik uwzględnia tylko migrację wewnętrzną. 
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osób co w ujęciu rocznym oznacza spadek o ponad 1 700 osób. Od 2016 roku zauważalny jest 

nieznaczny wzrost ludności w wieku przedprodukcyjny w ogólnej liczbie ludności: z poziomu 

16,64% w 2016 r. do 16,68% w 2018 r.  

W 2018 r. ludność w wieku poprodukcyjnym liczyła 13 781 osób i  w stosunku do poprzedniego 

roku wzrosła o 461 osób. Z roku na rok wzrasta także odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 

w ogólnej liczbie ludności: z 21,19% w 2016 r., 21,97% w 2017 r. do 22,79% w 2018 r. 

Powyższe zjawisko jest niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia gdyż oznacza 

starzenie się zasobów siły roboczej. Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli ludności  

w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wzrósł od 2016 r. z 34,08 osób 

do 37,76 osób. 

 

Tabela nr 2 Struktura płci i wieku ludności Mielca w latach 2016-2018 

 

Rok 2016 2017 2018 

Mieszkańcy Mielca 

Ogółem 60 504 60 628 60 478 

Wiek  przedprodukcyjny 10 066 10 184 10 197 

Wiek  produkcyjny, w tym7: 37 619 37 124 36 500 

a) mobilny 23 588 23 432 23 120 

b) niemobilny 14 031 13 692 13 380 

Wiek  poprodukcyjny 12 819 13 320 13 781 

Kobiety 

Ogółem 31 319 31 376 31 319 

Wiek  przedprodukcyjny 4 897 4 957 4 948 

Wiek  produkcyjny, w tym8: 17 796 17 493 17 173 

a) mobilny 11 520 11 449 11 317 

b) niemobilny 6 276 6 044 5 856 

Wiek  poprodukcyjny 8 626 8 926 9 198 

Mężczyźni 

Ogółem 29 185 29 252 29 159 

Wiek  przedprodukcyjny 5 169 5 227 5 249 

Wiek  produkcyjny, w tym9: 19 823 19 631 18 327 

a) mobilny 12 068 11 983 11 803 

b) niemobilny 7 755 7 648 7 524 

Wiek  poprodukcyjny 4 193 4 394 4 583 

 

Na podstawie sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny analizy zawartej  

w dokumencie pt. Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 należy spodziewać, że do 2030 

roku liczba ludności Mielca będzie wolno spadała i wyniesie 56 084 osoby. Wyniki prognozy 

ludności gmin wskazują, że współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce w 2030 r. będzie 

ujemny i wyniesie -2,5% (w prognozie z 2014 r. zakładano wartość  -3,3%). Liczba urodzeń 

                                                           
7 Wiek produkcyjny mobilny to wiek od 18 do 44 roku życia bez względu na płeć; obejmuje osoby zdolne  

i gotowe do przekwalifikowania się, zmiany pracy lub stanowiska. Wiek produkcyjny niemobilny – to dla 

mężczyzn wiek 45–64 lat, a dla kobiet 45–59 lat. 
8 Wiek produkcyjny mobilny to wiek od 18 do 44 roku życia bez względu na płeć; obejmuje osoby zdolne  

i gotowe do przekwalifikowania się, zmiany pracy lub stanowiska. Wiek produkcyjny niemobilny – to dla 

mężczyzn wiek 45–64 lat, a dla kobiet 45–59 lat. 
9 Wiek produkcyjny mobilny to wiek od 18 do 44 roku życia bez względu na płeć; obejmuje osoby zdolne  

i gotowe do przekwalifikowania się, zmiany pracy lub stanowiska. Wiek produkcyjny niemobilny – to dla 

mężczyzn wiek 45–64 lat, a dla kobiet 45–59 lat. 
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będzie większa od liczby zgonów w 599 spośród 2478 gmin. Gminy te będą skupione przede 

wszystkim na Pomorzu, w Małopolsce i Wielkopolsce, w województwie kujawsko – 

pomorskim, w północnej części województwa podkarpackiego, południowej województwa 

warmińsko – mazurskiego oraz centralnej województwa mazowieckiego. Szczególnie niskim 

przyrostem naturalnym (poniżej -5%) będą się charakteryzować obszary położone na Podlasiu, 

Lubelszczyźnie, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz na obszarach górskich 

południowo – wschodniej Polski.  

Prognoza przewiduje, że w 2030 r. w Mielcu najwięcej będzie osób w wieku produkcyjnym – 

30 349 osób co będzie stanowiło 54% osób w ogólnej liczbie ludności. Ilość osób w wieku 

przedprodukcyjnym będzie na podobnym poziomie jak obecnie i wyniesie (ok. 17% osób  

w ogólnej liczbie ludności). Do 29% procent osób w ogólnej liczbie ludności zwiększy się ilość 

osób w wieku poprodukcyjnym.  
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Tabela nr 3 Przewidywana struktura wieku i płci ludności Mielca w latach 2019-2030 wg prognozy ludności gmin opracowanej przez 

Główny Urząd Statystyczny 

 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Mieszkańcy Mielca 

Ogółem 59 809 59 543 59 257 58 951 58 629 58 297 57 959 57 604 57 236 56 858 56 479 56 084 

Wiek przedprodukcyjny 10 377 10 443 10 447 10 457 10 461 10 454 10 303 10 102 9 906 9 780 9 640 9 495 

Wiek produkcyjny, w tym: 35 417 34 666 34 077 33 492 32 896 32 274 31 943 31 650 31 334 30 973 30 657 30 349 

a) mobilny 22 278 21 681 21 100 20 485 19 863 19 249 18 731 18 265 17 735 17 149 16 547 16 005 

b) niemobilny 13 139 12 985 12 977 13 007 13 033 13 025 13 212 13 385 13 599 13 824 14 110 14 344 

Wiek poprodukcyjny 14 015 14 434 14 733 15 002 15 272 15 569 15 713 15 852 15 996 16 105 16 182 16 240 

Kobiety 

Ogółem 30 959 30 820 30 671 30 509 30 342 30 174 30 004 29 823 29 636 29 436 29 233 29 019 

Wiek przedprodukcyjny 5 047 5 086 5 092 5 086 5 078 5 071 4 984 4 880 4 786 4 729 4 670 4 614 

Wiek produkcyjny, w tym: 16 566 16 173 15 867 15 597 15 331 15 027 14 865 14 721 14 576 14 406 14 224 14 047 

a) mobilny 10 830 10 524 10 235 9 941 9 607 9 290 9 035 8 794 8 514 8 204 7 900 7 640 

b) niemobilny 5 736 5 649 5 632 5 656 5 724 5 737 5 830 5 927 6 062 6 202 6 324 6 407 

Wiek poprodukcyjny 9 346 9 561 9 712 9 826 9 933 10 076 10 155 10 222 10 274 10 301 10 339 10 358 

Mężczyźni 

Ogółem 28 850 28 723 28 586 28 442 28 287 28 123 27 955 27 781 27 600 27 422 27 246 27 065 

Wiek przedprodukcyjny 5 330 5 357 5 355 5 371 5 383 5 383 5 319 5 222 5 120 5 051 4 970 4 881 

Wiek produkcyjny 18 851 18 493 18 210 17 895 17 565 17 247 17 078 16 929 16 758 16 567 16 433 16 302 

a) mobilny 11 448 11 157 10 865 10 544 10 256 9 959 9 696 9 471 9 221 8 945 8 647 8 365 

b) niemobilny 7 403 7 336 7 345 7 351 7 309 7 288 7 382 7 458 7 537 7 622 7 786 7 937 

Wiek poprodukcyjny 4 669 4 873 5 021 5 176 5 339 5 493 5 558 5 630 5 722 5 804 5 843 5 882 
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I.2.2  

LUDNOŚĆ MIELCA NA PODSTAWIE REJESTRU MIESZKAŃCÓW                          

I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

 

Ewidencja ludności opiera się na podstawowych danych identyfikujących tożsamość 

oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Prowadzona jest w Powszechnym 

Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, w rejestrach 

mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców, prowadzonych w systemie 

teleinformatycznym. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową 

przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, 

które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy. Według danych z rejestru 

mieszkańców Mielca w 2018 roku spadła liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały 

o 437 osób. O 16 osób wzrosła natomiast liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy. 

 

Tabela nr 4 Ludność Mielca wg danych z ewidencji ludności w latach 2016-2018 

 

Rok 2016 2017 2018 

Zameldowani na pobyt stały ogółem, z tego: 59629 59242 58805 

a) kobiety 31084 30902 30716 

b) mężczyźni 28545 28340 28089 

Zameldowani na pobyt czasowy ogółem, z tego: 729 706 722 

a) kobiety 370 357 345 

b) mężczyźni 359 349 377 

 

 

I.3 

CHARAKTERYSTYKA POZYCJI I ROZWOJU MIASTA MIELCA  

W OSTATNICH PIĘCIU LATACH NA TLE GRUPY 

PORÓWNAWCZEJ 
 

W myśl rozwiązań ustawowych10 samorząd gminny w Polsce jest samodzielnym 

podmiotem gospodarującym, dysponującym określonym zakresem swobody w decydowaniu  

o sobie, drodze swojego rozwoju, wspólnym majątku oraz realizacji zadań publicznych. 

Fundamentem ich wykonywania są władze i administracja samorządowa oraz własne mienie  

i finanse. Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty. Innymi słowy, celem jest tworzenie jak najlepszego środowiska życia 

mieszkańców. Rozwój gminy ma charakter wieloaspektowy. Składa się on bowiem z wielu 

zdarzeń, zjawisk i procesów zaliczanych do różnych sfer życia społeczności lokalnej. Oznacza 

to, że nie powinny być one rozpatrywane oddzielnie, samoistnie, lecz przeciwnie – właśnie  

w ścisłych współzależnościach, jakie między nimi zachodzą, mających charakter przyczynowo-

skutkowy, przestrzenny bądź strukturalno-funkcjonalny. Stąd też rozwój gminy winien 

                                                           
10 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 
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dokonywać się równocześnie i harmonijnie w sferze: społecznej, kulturowej, gospodarczej, 

przestrzennej i przyrodniczej. Jest on niezbędnym warunkiem wzrostu:  

a) atrakcyjności lokalizacyjnej (inwestycyjnej) oraz rangi gminy w otoczeniu,  

a w konsekwencji wzrostu liczby mieszkańców, podmiotów gospodarczych i turystów,  

b) zatrudnienia i spadku rozmiarów bezrobocia,  

c) dochodów indywidualnych mieszkańców i dochodów budżetu gminy, a w konsekwencji 

wzrostu jakości życia mieszkańców wskutek coraz lepszego zaspokajania ich zbiorowych 

potrzeb11. 

W celu przeprowadzenia analizy pozycji i rozwoju miasto Mielec porównano z siedmioma 

gminami miejskimi, biorąc pod uwagę zbliżoną liczbę mieszkańców oraz różne położenie 

geograficzne, tj. Będzin (województwo śląskie, liczba mieszkańców – 56 804), Ełk 

(województwo warmińsko – mazurskie, liczba mieszkańców – 61 928), Kędzierzyn Koźle 

(województwo opolskie, liczba mieszkańców – 61 062), Ostrowiec Świętokrzyski 

(województwo świętokrzyskie, liczba mieszkańców – 69 051), Stalowa Wola (województwo 

podkarpackie, liczba mieszkańców – 61 182), Świdnicę (województwo dolnośląskie, liczba 

mieszkańców -57 310) i Tczew (województwo pomorskie, liczba mieszkańców – 60 279).  

Do zbioru zmiennych służących porównaniu zaliczono takie jak: stan ludności i saldo migracji 

w 2018 r., udział dochodów własnych w dochodach ogółem (%) w latach 2014-2018, udział 

dochodów z PIT w dochodach ogółem [%] w latach 2014-2018, udział wydatków majątkowych 

w wydatkach ogółem [%]w latach 2014-2018, udział wydatków majątkowych inwestycyjnych 

w wydatkach majątkowych ogółem [%] w latach 2014-2018, liczba bezrobotnych 

zarejestrowanych  w latach 2014-2018, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  

w gminie w latach 2014 – 2018, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą w gminie w latach 2014 – 2018,  

zadłużenie ogółem do dochodów ogółem [%] w latach 2014-2018. 

                                                           
11 M. Ziółkowski, Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, 

Rok LXXVII – zeszyt 1 – 2015, s. 145 i nast. 
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Tabela nr 5  Stan ludności i saldo migracji w 2018 r. 

Miasto 
Liczba 

ludności 
Małżeństwa 

Urodzenia 

żywe 

Zgony Przyrost 

naturalny 

Migracje wewnętrzne Migracje zewnętrzne Ogólne 

saldo Ogółem Niemowlęta Napływ Odpływ Saldo Imigracja Emigracja Saldo 

Będzin 56804 250 452 791 2 -339 736 834 -98 9 9 - -98 

Ełk 61928 281 628 503 4 125 833 690 143 71 52 19 162 

Kędzierzyn 

Koźle 
61062 278 458 707 3 -249 328 561 -233 24 121 -97 -330 

Mielec 60478 319 567 546 1 21 414 642 -228 42 31 11 -217 

Ostrowiec 

Świętokrzyski 
69051 284 463 911 1 -448 546 888 -342 9 - 9 -333 

Stalowa Wola 61182 294 496 555 2 -59 374 957 -583 29 145 -116 -699 

Świdnica 57310 262 489 679 2 -190 526 669 -143 24 55 -31 -174 

Tczew 60279 270 599 594 - 5 503 635 -132 31 5 26 -106 

 

Wskaźnik salda migracji wskazuje, że poza jednym z miast w grupie porównawczej, ubywa ludności. Spośród wszystkich miast Mielec zajmuje  

4 miejsce jako miasto, które w 2018 r. utraciło najwięcej mieszkańców. Z dostępnych analiz wynika, że główną przyczyną współczesnych migracji 

mieszkańców Polski są przede wszystkim względy ekonomiczne. Ponadto do niedawna w Polsce przeważał kierunek migracji wewnętrznych ze 

wsi do miast. Obecnie coraz więcej mieszkańców miast przenosi się na przyległe tereny wiejskie. Ciągle także trwa w Polsce proces emigracji 

zagranicznej, skierowanej głównie do Europy Zachodniej i Skandynawii. Skutkiem emigracji zagranicznej jest u nas m.in. ubytek ludności młodej 

i pracowników wykwalifikowanych, co także przedkłada się na malejącą liczbę ludności w wieku produkcyjnym. Imigracja do Polski od lat 90. 

XX wieku systematycznie rośnie, ale wciąż jest stosunkowo mała. Do Mielca w 2018 r. z zagranicy powróciło 42 osoby. 
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Dla zobrazowania sytuacji gospodarczej miast poddanych porównaniu przeanalizowano 

wskaźnik przedstawiający  udział dochodów własnych w dochodach ogółem [%] miast w latach 

2014-2018 oraz udział dochodów z PIT w dochodach ogółem [%] w latach 2014-2018. 

Porównanie wskazuje, że Mielec na tle grupy porównawczej plasuje się w grupie miast,  

w których udział dochodów własnych w dochodach ogółem jest stosunkowo na dość wysokim 

poziomie (powyżej 50%). Udziały w PIT stanowią jedną z największych pozycji strony 

dochodowej budżetu. W przypadku naszego Miasta powyższy wskaźnik plasuje Mielec  

w środku stawki w ramach grupy porównawczej. Na tle grupy porównawczej widać wyraźnie, 

iż największe dochody uzyskują mieszkańcy Będzina, znajdującego się  w województwie 

śląskim w bliskości dużych ośrodków, takich jak Katowice, Gliwice czy Tychy, gdzie 

lokalizacja w przemysłowo-usługowym regionie znacząco wpływa na wysokość zarobków,  

a to z kolei oddziałuje na wysokość udziału w PIT zasilającym budżet miasta.    

Tabela nr 6 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem [%] w latach 2014-2018 

L.p. Gmina 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Będzin 73,35 72,93 74,68 63,28 66,85 

2 Ełk 57,40 53,35 59,22 46,15 54,73 

3 Kędzierzyn-Koźle 67,56 66,12 73,10 64,23 62,08 

4 Mielec 65,37 64,46 70,23 58,62 58,24 

5 Ostrowiec Świętokrzyski 56,72 58,92 63,37 50,63 50,25 

6 Stalowa Wola 55,29 64,95 68,21 56,15 49,35 

7 Świdnica 63,57 63,64 68,49 61,04 58,10 

8 Tczew 56,01 53,19 62,65 44,11 47,44 

 

Tabela nr 7 Udział dochodów z PIT w dochodach ogółem [%] w latach 2014-2018  

 

L.p. Gmina 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Będzin 25.70 25.54 23.54 24.36 25,2 

2 Ełk 15.60 17.27 16.61 16.06 15,99 

3 Kędzierzyn-Koźle 21.74 21.51 21.14 21.20 22,02 

4 Mielec 22.62 23.37 21.95 22.07 20,79 

5 Ostrowiec Świętokrzyski 22.13 22.56 20.34 20.84 21,67 

6 Stalowa Wola 18.10 21.30 19.35 18.01 14,91 

7 Świdnica 24.91 25.37 24.85 23.18 22,74 

8 Tczew 20.85 21.96 18.95 18.88 20,06 

 

Analizując wskaźnik udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach 

majątkowych ogółem [%] w latach 2014-2018 należy stwierdzić, że na tle grupy porównawczej 

zdecydowanie najlepiej wypada Stalowa Wola sąsiadująca z Mielce. Powyższe wynika z faktu, 

że w Stalowej Woli w stosunku do roku 2017 trzykrotnie wzrosły wydatki majątkowe  

w związku z pozyskaniem około dwukrotnie większych środków z budżetu Unii Europejskiej 

na inwestycje realizowane w 2018 r. niż uzyskała Gmina Miejska Mielec. W porównaniu  

z pozostałymi miastami Mielec wydaje od 2015 roku najwięcej na inwestycje (porównywalnie 

z miastem Świdnica), co jest spowodowane systematycznym i skutecznym pozyskiwaniem 

środków na inwestycje ze źródeł zewnętrznych. 
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Tabela nr 8 Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach majątkowych 

ogółem [%] w latach 2014-2018 

 

L.p. Gmina 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Będzin  5.04 3.86 5.80 4.73 6,02 

2 Ełk  13.58 13.91 5.54 15.67 19,43 

3 Kędzierzyn-Koźle  16.98 15.65 11.64 17.49 21,81 

4 Mielec  15.01 18.12 14.83 19.20 24,48 

5 Ostrowiec Świętokrzyski  5.19 7.09 5.31 12.97 14,42 

6 Stalowa Wola  30.05 8.31 12.02 18.52 38,02 

7 Świdnica  18.10 18.98 17.87 23.26 23,59 

8 Tczew  7.98 11.60 6.54 13.16 12,93 

 

W latach 2014-2018 odnotowano spadkową tendencję liczby osób bezrobotnych   

we wszystkich porównywanych miastach. Na tle innych miast, w branej pod uwagę grupie 

porównawczej, Mielec osiągnął jedną z najniższych wartości. W stosunku do 2014 r. liczba 

bezrobotnych w Mielcu spadła ponad dwukrotnie. 

 

Tabela nr 9 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych  w latach 2014-2018 

L.p. Gmina 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Będzin  2 986 2 800 2 403 1 819 1 586 

2 Ełk  4 069 3 394 3 010 2 500 2 186 

3 Kędzierzyn-Koźle  2 838 2 705 2 399 2 066 1 816 

4 Mielec  3 192 3 116 2 112 1 601 1 317 

5 Ostrowiec Świętokrzyski  4 557 4 081 3 281 2 769 2 516 

6 Stalowa Wola  3 023 2 327 1 726 1 492 1 332 

7 Świdnica  1 971 1 735 1 497 1 198 1 050 

8 Tczew  2 083 1 733 1 449 1 410 1 369 

 

Wskaźnikiem ukazującym także sytuacje społeczno – gospodarczą miasta jest  miernik 

liczby osób prowadzących działalność gospodarczą w latach 2014-2018, co obrazują poniższe 

tabele. Aktywność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w miastach jest na 

porównywalnym poziomie (poza najniższym w mieście Ełk i najwyższym w Ostrowcu 

Świętokrzyskim). Na porównywalnym poziomie we wszystkich miastach jest także liczba 

przedsiębiorców – osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej (za wyjątkiem miast Świdnica i Kędzierzyn-Koźle). W Mielcu w 2017 r. działalność 

gospodarczą prowadziło 6 432 podmiotów, natomiast na koniec 2018 roku ich liczba zmalała 

o 53 – do 6 379 podmiotów (największy spadek wśród podmiotów posiadających osobowość 

prawną i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).  
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Tabela nr 10 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w gminie w latach 2014 

- 2018  

L.p. Gmina 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Będzin  5 075 5 013 4 860 4 836 4 899 

2 Ełk  3 715 3 707 3 697 3 751 3 915 

3 Kędzierzyn-Koźle  4 632 4 594 4 497 4 407 4 430 

4 Mielec  4 598 4 614 4 656 4 692 4 705 

5 Ostrowiec Świętokrzyski  6 156 6 004 5 920 5 814 5 891 

6 Stalowa Wola  4 491 4 439 4 358 4 270 4 283 

7 Świdnica  5 005 4 975 4 904 4 864 4 978 

8 Tczew  4 173 4 232 4 192 4 147 4 273 

 

Tabela nr 11 Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

prowadzące działalność gospodarczą w gminie w latach 2014 - 2018  

L.p. Gmina 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Będzin  1 789 1 870 1 931 1 985 1 852 

2 Ełk  1 431 1 454 1 503 1 549 1 487 

3 Kędzierzyn-Koźle  2 356 2 377 2 424 2 419 2 296 

4 Mielec  1 601 1 661 1 695 1 740 1 674 

5 Ostrowiec Świętokrzyski  1 578 1 608 1 626 1 654 1 575 

6 Stalowa Wola  1 737 1 762 1 812 1 828 1 723 

7 Świdnica  3 373 3 444 3 501 3 609 3 474 

8 Tczew  1 578 1 633 1 652 1 677 1 567 

 

Poniższa tabela pokazuje, że wskaźnik zadłużenia miasta stał się aktualny dla Mielca 

od 2017 r. co wiąże się z podjęciem dużych i zaawansowanych inwestycji w mieście, które  

w perspektywie kolejnych lat spowodują, że wskaźnik ten będzie wzrastał. W grupie 

porównawczej na dzień 31 grudnia 2018 r. Mielec jest miastem o jednym z najniższych 

poziomów zadłużenia.  Wskaźnik zadłużenia od 2014 roku wzrasta w miastach Kędzierzyn – 

Koźle, Stalowa Wola, Świdnica co wiąże się z dużym zaangażowaniem środków na inwestycje 

w tych miastach. Natomiast malejący poziom wskaźnika zadłużenia można odnotować  

w miastach Będzin, Ostrowiec Świętokrzyski i Tczew. 

 

Tabela nr 12  Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem [%] w latach 2014-2018 

L.p. Gmina 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Będzin  33.27 26.81 21.81 17.43 13,84 

2 Ełk  35.53 33.90 26.90 22.32 25,91 

3 Kędzierzyn-Koźle  37.99 39.38 33.27 38.13 40,75 

4 Mielec  0.00 0.00 0,00 5,08 9,32 

5 Ostrowiec Świętokrzyski  28.99 23.96 16.18 12.23 8,53 

6 Stalowa Wola  33.33 35.71 32.83 38.89 49,48 

7 Świdnica  37.20 36.29 39.56 44.17 46,16 

8 Tczew  40.95 40.09 29.69 28.27 25,76 
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II 

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – 

GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA 
 

Strategia rozwoju jest podstawowym narzędziem zarządzania strategicznego  

w jednostkach samorządu terytorialnego. Jest kluczowym dokumentem i została stworzona nie 

tylko dla władz samorządowych, ale również i przede wszystkim dla mieszkańców miasta 

Mielca.  

„Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020  

z prognozą do roku 2025" (dalej Strategia Rozwoju Miasta Mielca lub Strategia) została 

opracowana z myślą o zapewnieniu długofalowego wzrostu jakości życia mieszkańców. 

Bezpośrednią przesłankę dla jej opracowania stanowiły nowe szanse oraz wyzwania dla 

samorządu, związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014–2020, jak 

również dobiegający końca okres realizacji strategii rozwoju miasta na lata 2007-2015.  

W związku z tym, że planowanie strategiczne jest procesem ciągłym, dokonano oceny efektów 

realizacji strategii rozwoju w okresie 2007-2015 oraz dokonano redefinicji wizji rozwoju, misji 

i celów strategicznych Miasta Mielca w oparciu o przeprowadzoną diagnozę strategiczną. 

Zapisy Strategii stanowią odpowiedź na aktualne wyzwania i szanse płynące  

z otoczenia oraz oczekiwania mieszkańców gminy. 

„Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020  

z prognozą do roku 2025”, została uchwalona w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą nr 

XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Mielcu. Zgodnie z zapisami Strategii (rozdział 4.2), na 

każdym etapie realizacji Strategii powinien być prowadzony monitoring zgodności 

realizowanych działań z celami, jakie zapisano do osiągnięcia w dokumencie strategicznym. 

Do każdego celu strategicznego w Strategii przypisane zostały wskaźniki, a do każdego 

wskaźnika przypisane zostały źródła i/lub metodologia pozyskania wskaźnika za dany rok 

(rozdział 4.1).   

 

II.1 

ZESPÓŁ I PROCEDURA EWALUACJI 
 

Pierwsze zarządzenie, w którym powołany został Zespół ds. monitoringu i ewaluacji 

Strategii, datowane jest na 30 maja 2016 r. W związku m.in. ze zmianami organizacyjnymi  

w Urzędzie, zarządzenie zostało  zmienione w sierpniu 2017 r., a następnie  31 października 

2017 r. uchylono wcześniej obowiązujące zarządzenia i przyjęte zostało zarządzenie, które 

obowiązywało w 2018 r. W dniu 25 października 2018 r., w związku z kolejnymi zmianami 

organizacyjnymi w Urzędzie dokonano zmiany zarządzenia. Na dzień 31.12.2018 r. w skład 

Zespołu wchodzili:  

1) Sekretarz Miasta; 

2) Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; 

3) Naczelnik Wydziału Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej; 

4) Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych; 
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5) Naczelnik Wydziału Edukacji; 

6) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia; 

7) Naczelnik Wydziału Finansowego; 

8) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego; 

9) Kierownik Biura Promocji i Sportu; 

10) Kierownik Biura Obsługi Teleinformatycznej; 

11) Kierownik Biura Gospodarki Odpadami; 

12) Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy; 

13) Pracownik Biura Pozyskiwania Funduszy; 

14) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

15) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; 

W charakterze członka Zespołu zaproszono do pracy: 

1) Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu; 

2) Prezesa Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu; 

3) Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu. 

Załącznikami do Zarządzenia są dwie tabele: Strategiczna Karta Wyników oraz Metodologia 

obliczania wskaźników, które stanowią podstawowe narzędzie służące do ewaluacji Strategii. 

Zarządzenie dodatkowo reguluje pracę Zespołu,  którego głównym zadaniem jest 

coroczna ewaluacja Strategii, z zachowaniem następującej procedury: 

1) Każdy członek Zespołu zobowiązany jest do zebrania danych, w zakresie do niego 

przypisanym, przy zastosowaniu wskaźników i metodologii ich obliczania, zgodnie  

z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia i przekazania tych danych do Biura 

Pozyskiwania Funduszy w terminie do 5 miesięcy po zakończeniu każdego roku 

kalendarzowego; 

2) Biuro Pozyskiwania Funduszy zwołuje spotkanie Zespołu w przeciągu 1 miesiąca od 

zebrania wszystkich wskaźników. Spotkanie Zespołu służy zgłoszeniu wniosków 

racjonalizatorskich służących aktualizacji Strategii, m.in. w zakresie:  

a) zasadności dalszej realizacji dotychczasowych celów strategicznych/ operacyjnych,  

b) modyfikacji dotychczasowych celów strategicznych/operacyjnych,  

c) wprowadzenia do realizacji nowych celów strategicznych/ operacyjnych,  

d) zasadności dalszego monitoringu wskaźników opisujących cele strategiczne/ operacyjne,  

e) modyfikacji dotychczasowych wskaźników opisujących cele strategiczne/ operacyjne,  

f) wprowadzenia do realizacji nowych wskaźników opisujących cele strategiczne/ operacyjne,  

g) innych ważnych kwestii.  

3) Biuro Pozyskiwania Funduszy, na podstawie zebranych danych przygotowuje roczny raport 

z ewaluacji Strategii podsumowujący stopień osiągnięcia wskaźników oraz zgłoszone 

wnioski racjonalizatorskie. 

Ewaluację Strategii, zgodnie z przedstawioną procedurą, przeprowadza się również:  

1) na koniec każdej kolejnej kadencji samorządowej – do 6 miesięcy po zakończeniu kadencji; 

2) na koniec okresu, który obejmuje strategia, tj. do końca 2020 r., z terminem przeprowadzenia 

do końca 2021 r.  

 

Zespół może dokonać dodatkowej ewaluacji cząstkowej lub monitoringu Strategii w dowolnym 

czasie i zakresie. 



 

 

20 

 

 

II.2 

MONITORING STRATEGII ZA 2018 ROK 

 

Zgodnie z przywołaną powyżej procedurą, Zespół przeprowadził monitoring Strategii 

za 2018 rok, w oparciu o wskazaną w dokumencie Strategiczną Kartę Wyników. Dane zostały 

zebrane od wskazanych w karcie podmiotów gromadzących dane niezbędne do monitoringu 

wskaźników strategii. Efektem powyższych działań jest analiza procesu realizacji celów 

określonych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 

z prognozą do roku 2025. Poniżej, w tabelach, zaprezentowane zostały zbiorczo wskaźniki 

zebrane za 2018 r., a także lata poprzedzające, w podziale na uchwalone priorytety i cele 

strategiczne.  
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Tabela nr 13 Priorytet strategiczny 1: Poszerzenie lokalnego rynku pracy i rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców  

Cel strategiczny 1.1: Zwiększenie liczby miejsc pracy na terenie miasta 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 

2014 

Poziom 

wskaźnika 

2015 

Poziom 

wskaźnika 

2016 

Poziom 

wskaźnika 

2017 

Poziom 

wskaźnika 

2018 

Docelowy 

poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 

celu 

strategicznego 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za monitoring 

Liczba bezrobotnych na koniec 

roku 
os. 3 192 3 116 2 112 1 601 1 317 

Mniej niż 

3192 
W każdym roku PF 

Wskaźnik bezrobocia (udział 

bezrobotnych zarejestrowanych 

w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym) na koniec roku 

% 8,2 8,1 5,6 4,1 

Dane będą 

dostępne w 

II połowie 

czerwca br. 

Mniej niż 

8,2 
W każdym roku PF 

Liczba przedsiębiorstw 

funkcjonujących na terenie 

Miasta wg CEIDG (Centralna 

Ewidencja  i Informacja o 

Działalności Gospodarczej) 

szt. 2656 3467 3491 

 

3501 

 
3780 

Więcej niż 

2656 
W każdym roku DTE 

Liczba nowopowstałych 

przedsiębiorstw wg CEIDG 
szt. 283 327 360 

 

239 

 
285 

Więcej niż 

283 
W każdym roku DTE 

Liczba nowo złożonych przez 

inwestorów wniosków 

inwestycyjnych 

 

szt. 

 

210 280 284 300 318 245 2020 UGG 
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Tabela nr 14 Priorytet strategiczny 2: Tworzenie warunków efektywnej edukacji oraz rozwoju kulturowego mieszkańców 

Cel strategiczny 2.1: Poprawa warunków prowadzenia edukacji w mieście 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 

2014 

Poziom 

wskaźnika 

2015 

Poziom 

wskaźnika 

2016 

Poziom 

wskaźnika 

2017 

Poziom 

wskaźnika 

2018 

Docelowy 

poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 

celu 

strategicznego 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za monitoring 

Liczba uczniów przypadających 

na 1 komputer z dostępem do 

Internetu 

os. 11,7 10,09 9,83 13,11 13,52 7,4 2020 ED 

Liczba wyposażonych sal 

dydaktycznych w szkołach 

w narzędzia interaktywne (np. 

tablice, rzutniki, etc.) 

szt. 171 191 207 200 213 244 2020 ED 

Liczba nowych i 

wyremontowanych boisk oraz 

sal gimnastycznych 

szt. 0 0 5 6 6 7 2020 ED 

Liczba pracowni 

przedmiotowych w placówkach 

oświatowych w stosunku do 

liczby uczniów 

% 33,74 

 

37,57 

 

47,72 26,00 18,35 43,06 2020 
 

ED 
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Tabela nr 15 Priorytet strategiczny 2: Tworzenie warunków efektywnej edukacji oraz rozwoju kulturowego mieszkańców 

Cel strategiczny 2.2: Wzrost poziomu partycypacji społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie miasta 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 

2014 

Poziom 

wskaźnika 

2015 

Poziom 

wskaźnika 

2016 

Poziom 

wskaźnika 

2017 

Poziom 

wskaźnika 

2018 

Docelowy 

poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 

celu 

strategicznego 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za monitoring 

Liczba wydarzeń 

kulturalnych 

organizowanych przez 

Samorządowe Centrum 

Kultury (SCK) 

szt. 900 906 1 211 1 604 1 318 942 2020 SCK 

Liczba mieszkańców 

korzystających z 

bibliotek publicznych 

os. 16 846 16 729 15 618 15 756 16 559 17 000 2020 SCK 

Liczba widzów  

w kinach 
os. 86 527 104 115 115 384 94 316 76 994 87 000 2020 SCK 

 

 

Tabela nr 16 Priorytet strategiczny 3: Obniżenie poziomu zanieczyszczenia środowiska  

 Cel strategiczny 3.1: Wyraźna poprawa czystości ekologicznej miasta 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 

2014 

Poziom 

wskaźnika 

2015 

Poziom 

wskaźnika 

2016 

Poziom 

wskaźnika 

2017 

Poziom 

wskaźnika 

2018 

Docelowy 

poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 

celu 

strategicznego 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za monitoring 

Wskaźnik poziomu 

masy odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania 

% 24,13 4,3 0,0 40,12 22,33 

Mniej niż 

lub równe 

35 

2020 GO 
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Wskaźnik poziomu 

recyklingu  

i przygotowania do 

ponownego użycia 

papierów, metali i 

tworzyw sztucznych 

% 38,7 

 

41,11 

 

44,29 38,65 217,46 

Więcej niż 

lub równe 

50 

2020 

 

 

GO 

Wskaźnik poziomu 

recyklingu 

przygotowania do 

ponownego użycia 

 i odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne, 

odpadów 

budowlanych 

i rozbiórkowych 

% 100 

 

 

100 

 

 

100 100 100 

Więcej niż 

lub równe 

70 

2020 GO 

Powierzchnia 

terenów zieleni 

miejskiej 

Ha 89 91 111 115,38 115,80 105 2020 DTE/OŚZK 

Udział 

niskoemisyjnych 

(min. EURO 6) 

jednostek taboru 

komunikacyjnego 

 

% 
0 0 0 4,3 36,4 45 2018 MKS 

Liczba placówek 

użyteczności 

publicznej 

korzystających  

z odnawialnych 

źródeł energii 

szt. 3 3 4 6 3 27 2020 I 
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Tabela nr 17 Priorytet strategiczny 4: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego mieszkańcom 

Cel strategiczny 4.1: Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób korzystających z form zabezpieczenia społecznego 

oraz zapewnienie mieszkańcom optymalnej jakości życia, a także rozwijanie nowych usług i form oparcia społecznego. 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 

2014 

Poziom 

wskaźnika 

2015 

Poziom 

wskaźnika 

2016 

Poziom 

wskaźnika 

2017 

Poziom 

wskaźnika 

2018 

Docelowy 

poziom 

wskaźnika 

Data 

realizacji celu 

strategicznego 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za monitoring 

Liczba mieszkań 

socjalnych w zasobie 

Miasta 

szt. 182 169 192 183 210 300 2020 UGG 

Liczba rodzin objętych 

świadczeniami  

z pomocy społecznej 

szt. 1056 1133 1109 1030 1068 956 2020 MOPS 

Liczba osób objętych 

świadczeniami  

z pomocy społecznej 

szt. 2497 

 

2676 

 

2489 2133 2235 2397 2020 MOPS 

Liczba rodzin, którym 

przyznano świadczenia 

finansowe 

szt. 645 653 534 461 439 545 2020 MOPS 

Liczba osób, którym 

przyznano świadczenia 

finansowe 

szt. 1182 1181 1113 871 810 1082 2020 MOPS 
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Tabela nr 18 Priorytet strategiczny 4: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego mieszkańcom 

Cel strategiczny 4.1: Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób korzystających z form zabezpieczenia społecznego 

oraz zapewnienie mieszkańcom optymalnej jakości życia, a także rozwijanie nowych usług i form oparcia społecznego. 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 

2014 

Poziom 

wskaźnika 

2015 

Poziom 

wskaźnika 

2016 

Poziom 

wskaźnika 

2017 

Poziom 

wskaźnika 

2018 

Docelowy 

poziom 

wskaźnika 

Data 

realizacji celu 

strategicznego 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za monitoring 

Liczba rodzin objętych 

pracą socjalną 
szt. 1005 1088 1050 932 1001 905 2020 MOPS 

Liczba osób objętych 

pracą socjalną 
szt. 2356 2538 2302 1902 1992 2256 2020 MOPS 

Liczba rodzin objętych 

specjalistycznym 

poradnictwem 

szt. 720 789 635 494 299 620 2020 MOPS 

Liczba osób objętych 

specjalistycznym 

poradnictwem 

szt. 1771 1896 1521 1157 742 1671 2020 MOPS 

Liczba złożonych 

projektów w zakresie 

rozwoju usług 

socjalnych na rzecz 

osób starszych, 

niepełnosprawnych 

 i zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

szt. 0 2 3 2 1 4 2020 SSZ 

Opracowanie  

i wdrożenie karty 

seniora 

Tak/Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak 2016 SSZ 
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Tabela nr 19 Priorytet strategiczny 4: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego mieszkańcom 

Cel strategiczny 4.2: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 

2014 

Poziom 

wskaźnika 

2015 

Poziom 

wskaźnika 

2016 

Poziom 

wskaźnika 

2017 

Poziom 

wskaźnika 

2018 

Docelowy 

poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 

celu 

strategicznego 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za monitoring 

Liczba wdrożonych 

programów profilaktyki 

zdrowotnej 

szt. 0 0 1 0 1 1 
 

2020 

 

SSZ 

Liczba 

przeprowadzonych 

programów polityki 

zdrowotnej 

szt. 0 2 14 1 16 4 
 

2020 

 

SSZ 

 

 

Tabela nr 20 Priorytet strategiczny 5: Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb miasta oraz usprawnienie systemu komunikacji 

Cel strategiczny 5.1: Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 

2014 

Poziom 

wskaźnika 

2015 

Poziom 

wskaźnika 

2016 

Poziom 

wskaźnika 

2017 

Poziom 

wskaźnika 

2018 

Docelowy 

poziom 

wskaźnika 

Data 

realizacji celu 

strategicznego 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za monitoring 

Długość 

wybudowanej 

 i zmodernizowanej 

sieci kanalizacyjnej 

deszczowej 

Km 0,45 0,89 2,172 1,78 5,1 14,750 2020 OŚZK 

Długość 

zmodernizowanej 

kanalizacji 

ogólnospławnej 

(modernizacja 

polegająca na 

Km 0 0 0 0 0 9852 2020 MPGK 
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budowie kanalizacji 

sanitarnej  

w miejsce 

ogólnospławnej) 

Budowa systemu 

zaopatrzenia  

w wodę 

kpl. 0 0 0 0 0 1 2020 I 

Modernizacja 

oczyszczalni 

ścieków 

kpl. 0 0 0 0 0 1 2020 MPGK 

 

 

Tabela nr 21 Priorytet strategiczny 5: Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb miasta oraz usprawnienie systemu komunikacji 

Cel strategiczny 5.2. Poprawa jakości transportu publicznego 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 

2014 

Poziom 

wskaźnika 

2015 

Poziom 

wskaźnika 

2016 

Poziom 

wskaźnika 

2017 

Poziom 

wskaźnika 

2018 

Docelowy 

poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 

celu 

strategicznego 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za monitoring 

Udział 

niskoemisyjnych (min. 

EURO 6) jednostek 

taboru 

komunikacyjnego 

% 0 0 0 4,3 36,4 45 2018 MKS 

Średni wiek pojazdów 

transportu publicznego 
lata 12,6 13.6 14,07 14,41 7,795 7,125 2018 MKS 
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Tabela nr 22 Priorytet strategiczny 5: Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb miasta oraz usprawnienie systemu komunikacji 

Cel strategiczny 5.3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego w mieście 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 

2014 

Poziom 

wskaźnika 

2015 

Poziom 

wskaźnika 

2016 

Poziom 

wskaźnika 

2017 

Poziom 

wskaźnika 

2018 

Docelowy 

poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 

celu 

strategicznego 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za monitoring 

Długość 

wyremontowanych 

dróg 

Km 3 7,063 

 

11,295 

 

 

13,305 

 
14 306 10 2020 DTE 

Długość nowych 

dróg 
Km 128,87 129,787 130,198 

 

130,198 

 
131 774 131 2020 DTE 

Długość ścieżek 

rowerowych 
Km 49 49,1 49,33 50,317 51 893 54 2020 DTE 

Liczba progów 

zwalniających 
szt. 43 45 47 

 

50 

 
53 46 2020 DTE 

Liczba kolizji  

i wypadków 

drogowych w 

stosunku do liczby 

zarejestrowanych 

samochodów  

w mieście 

% 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 
Mniej niż 

0,7 
2020 PF 
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Tabela nr 23 Priorytet strategiczny 6: Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w kontekście spełnianych przez nią funkcji 

Cel strategiczny 6.1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzeni miasta 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 

2014 

Poziom 

wskaźnika 

2015 

Poziom 

wskaźnika 

2016 

Poziom 

wskaźnika 

2017 

Poziom 

wskaźnika 

2018 

Docelowy 

poziom 

wskaźnika 

Data 

realizacji celu 

strategicznego 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za monitoring 

Liczba nowo 

złożonych przez 

inwestorów 

wniosków 

inwestycyjnych 

 

szt. 

 

210 280 284 300 318 245 2020 UGG 

Powierzchnia 

terenów 

rekreacyjnych 

Ha 39 39 42,5 42,44 42,8 45 2020 OŚZK + I 

Liczba 

funkcjonujących  

w mieście parków 

rekreacyjnych i 

terenów zielonych 

szt. 17 18 18 18 18 23 2020 OŚZK 

Liczba 

funkcjonujących 

placów zabaw 

szt. 26 27 35 27 27 40 2020 OŚZK + I 

Długość ścieżek 

rowerowych 
Km 49 49,1 49,33 50,317 51 893 54 2020 DTE 

Powierzchnia 

miasta objęta 

aktualnymi planami 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Ar 134 800 134 800 134 800 143 172 143 172 147 300 2020 UGG 

Liczba usług 

społecznych 

oferowanych na 

szt. 0 0 0 0 2 5 2020 SSZ 
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terenach 

rewitalizowanych 

Liczba 

zmodernizowanych 

placów targowych 

szt. 0 0 0 0 0 1 2020 DTE 

 

Tabela nr 24 Priorytet strategiczny 7: Stworzenie warunków dla rozwijania aktywności fizycznej przez różne grupy mieszkańców 

Cel strategiczny 7.1. Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z różnych form rozwoju fizycznego 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 

2014 

Poziom 

wskaźnika 

2015 

Poziom 

wskaźnika 

2016 

Poziom 

wskaźnika 

2017 

Poziom 

wskaźnika 

2018 

Docelowy 

poziom 

wskaźnika 

Data 

realizacji celu 

strategicznego 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za monitoring 

Liczba osób 

korzystających  

z publicznej 

infrastruktury 

sportowej 

os. 199 542 265 825 226 732 

 

234 282 

 
236 383 239 450 2020 MOSiR 

Liczba członków 

klubów sportowych 

w mieście 

os. 1 820 1 906 1980 2010 2048 2 093 2020 BSR 

Liczba dzieci 

uczestniczących  

w pozalekcyjnych 

zajęciach 

sportowych 

os. 2 015 2 664 2714 2960 2972 2 822 2020 BPS + ED 

Kwota wsparcia 

finansowego dla 

sportu 

amatorskiego 

i profesjonalnego 

zł 1 707 282 2 592 598 4 289 432 3 842 378 5 275 560 2 048 738 2020 BSR 
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Tabela nr 25 Priorytet strategiczny 8: Zwiększenie zakresu współpracy mieszkańców i instytucji 

Cel strategiczny 8.1. Wzrost poziomu partycypacji społecznej w działania podejmowane na terenie miasta 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 

2014 

Poziom 

wskaźnika 

2015 

Poziom 

wskaźnika 

2016 

Poziom 

wskaźnika 

2017 

Poziom 

wskaźnika 

2018 

Docelowy 

poziom 

wskaźnika 

Data 

realizacji celu 

strategicznego 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za monitoring 

Liczba zgłoszonych 

wniosków do budżetu 

obywatelskiego 

szt. 0 57 0 0 0 100 2018 BPS/FN 

Liczba zadań 

publicznych 

zleconych 

organizacjom 

pozarządowym 

szt. 113 143 140 122 105 120 2020 SSZ/FN 

Liczba spotkań  

z obywatelami miasta 
szt. 5 6 6 8 6 10 2018 BPS 

Nakład wydanych 

 i 

rozdystrybuowanych 

ulotek 

szt. 30 000 25 000 0 14 000 44 500 120 000 2020 BPS 

Liczba 

przeprowadzonych 

konsultacji 

społecznych 

szt. 4 4 7 2 3 6 2020 SSZ 

Liczba złożonych 

wniosków oraz 

petycji w sprawach 

dotyczących miasta 

szt. 278 331 11 364 2 450 2020 OA 

Liczba 

udostępnionych e-

usług dla 

mieszkańców 

szt. 420 420 92 5 99 500 2020 BTI 
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Liczba konferencji 

prasowych/ spotkań 

z dziennikarzami 

szt. 3 4 7 7 10 8 2018 BPS 
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III 

MAJĄTEK I BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ 

MIELEC 
 

III.1 

STAN ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 
 Łączna powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości gruntowych Gminy 

Miejskiej Mielec wynosi 620,02 ha (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami do zasobu należą nieruchomości oddane  

w użytkowanie wieczyste oraz znajdujące się we władaniu czy posiadaniu samoistnym). 

Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostę 

Powiatu Mieleckiego, powierzchnia miasta Mielca wynosi 46,8891 km2.  

Udział procentowy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec  

w ogólnej powierzchni miasta wynosi 13,22%. 

Mieszkaniowy zasób został szczegółowo opisany w rozdziale V Raportu, podrozdział V.5.1. 

 

Tabela nr 26 Powierzchnia ewidencyjna gruntów według formy władania w 2018 r. 

 

L.p. Forma władania Powierzchnia (ha) 

1. 
Nieruchomości stanowiące własność Gminy oddane w 

użytkowanie wieczyste odpłatne 
81,66 

2. 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy oddane w 

użytkowanie wieczyste nieodpłatne (Pracownicze Ogrody 

Działkowe) 

118,44 

3. 
Nieruchomości stanowiące własność Gminy oddane w trwały 

zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy  
50,22 

4. 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy znajdujące się w 

dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy na podstawie 

umów cywilno-prawnych 

7,62 

5. 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy oddane 

użytkowanie/ zarząd (znajdujące się w ciągu dróg powiatowych 

i wojewódzkich) 

3,01 

6. 
Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w 

użytkowanie wieczyste Gminie 
10,84 

7. Pozostałe nieruchomości stanowiące własność Gminy 547,72 

8. 
Nieruchomości stanowiące współwłasność Gminy według 

wielkości udziału 
0,61 

9. 
Nieruchomości znajdujące się w posiadaniu samoistnym/ 

władaniu Gminy 
21,28 
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III.2 

MAJĄTEK GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 
 

Na koniec 2018 roku wartość majątku Gminy Miejskiej Mielec wyniosła 689 474 546,83 zł brutto. Największą wartość na koniec 2018 r. 

przedstawiają obiekty inżynieryjne oraz budynki i budowle znajdujące się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec.  

 

Tabela nr 27 Majątek znajdujący się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec w latach 2017-2018 

 

  

  

Stan na 31.12.2017 r.  Stan na 31.12.2018 r.  

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

Szkoły 

podstawowe, 

zespół szkół 

GRUPA "O" 

Grunty 

351 566,00 0,00 351 566,00 355 024,00 0,00 355 024,00 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

24 358,00 0,00 24 358,00 24 358,00 0,00 24 358,00 

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji 

1 917 107,55 0,00 1 917 107,55 1 917 107,55 0,00 1 917 107,55 

Przedszkola 

Miejskie 
470 757,88 0,00 470 757,88 2 114 692,88 0,00 2 114 692,88 

Urząd Miasta 56 612 937,38 0,00 56 612 937,38 68 089 121,04 0,00 68 089 121,04 
 RAZEM 59 376 726,81 0,00 59 376 726,81 72 500 303,47 0,00 72 500 303,47 

Szkoły 

podstawowe, 

zespół szkół 
GRUPA "1"  

Budynki i 

budowle 

47 958 503,69 18 098 843,79 29 859 659,90 51 566 987,90 19 654 756,99 31 912 230,91 

Miejski 

Ośrodek 
1 257 151,68 440 655,88 816 495,80 1 257 151,68 471 635,77 785 515,91 
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Stan na 31.12.2017 r.  Stan na 31.12.2018 r.  

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

Pomocy 

Społecznej 

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji 

45 541 750,12 6 904 734,00 38 637 016,12 47 184 424,97 8 048 404,71 39 136 020,26 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy 

150 000,00 62 187,50 87 812,50 150 000,00 65 937,50 84 062,50 

Przedszkola 

Miejskie 
7 174 534,60 3 250 621,45 3 923 913,15 10 904 952,64 3 296 896,98 7 608 055,66 

Urząd Miasta 79 073 747,60 26 879 739,95 52 194 007,65 82 238 335,72 26 969 707,07 55 268 628,65 
 RAZEM 181 155 687,69 55 636 782,57 125 518 905,12 193 301 852,91 58 507 339,02 134 794 513,89 

Szkoły 

podstawowe, 

zespół szkół 

GRUPA "2"   

Obiekty 

inżynieryjne 

7 584 681,35 3 293 405,00 4 291 276,35 7 836 977,47 3 566 089,67 4 270 887,80 

Miejski 

Ośródek 

Pomocy 

Społecznej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji 

26 961 557,44 4 889 824,85 22 071 732,59 30 149 701,74 5 804 584,05 24 345 117,69 

Przedszkola 

Miejskie 
204 002,73 138 482,99 65 519,74 249 797,10 138 224,51 111 572,59 

Urząd Miasta 266 663 019,67 101 820 211,59 164 842 808,08 318 217 643,25 123 504 723,21 194 712 920,04 
 RAZEM 301 413 261,19 110 141 924,43 191 271 336,76 356 454 119,56 133 013 621,44 223 440 498,12 

Szkoły 

podstawowe, 

zespół szkół 

GRUPA "3-6"  

Maszyny i 

urządzenia 

1 840 461,82 1 589 115,69 251 346,13 2 371 642,47 1 951 463,69 420 178,78 
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Stan na 31.12.2017 r.  Stan na 31.12.2018 r.  

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

Miejski 

Ośródek 

Pomocy 

Społecznej 

223 999,11 197 838,79 26 160,32 251 888,15 200 177,59 51 710,56 

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji 

4 664 483,61 2 328 512,29 2 335 971,32 4 685 629,41 2 589 310,04 2 096 319,37 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy 

16 892,60 5 643,10 11 249,50 16 892,60 6 686,10 10 206,50 

Przedszkola 

Miejskie 

 

311 763,59 285 795,52 25 968,07 497 176,11 485 488,44 11 687,67 

Zespół 

Żłobków 

Miejskich 

54 859,64 54 859,64 0,00 54 859,64 54 859,64 0,00 

Centrum 

Usług 

Wspólnych 

52 399,28 48 709,28 3 690,00 50 115,38 50 115,38 0,00 

Urząd Miasta 5 637 171,77 4 038 497,11 1 598 674,66 7 681 633,10 5 151 882,35 2 529 750,75 
 RAZEM 12 802 031,42 8 548 971,42 4 253 060,00 15 609 836,86 10 489 983,23 5 119 853,63 

Szkoły 

podstawowe, 

zespół szkół 

GRUPA "7"  

Środki 

transportu 

27 888,43 27 888,43 0,00 27 888,43 27 888,43 0,00 

Miejski 

Ośródek 

Pomocy 

Społecznej 

108 091,80 91 691,80 16 400,00 108 091,80 103 991,80 4 100,00 

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji 

94 164,41 94 164,41 0,00 227 115,76 94 164,41 132 951,35 
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Stan na 31.12.2017 r.  Stan na 31.12.2018 r.  

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy 

23 176,34 23 176,34 0,00 23 176,34 23 176,34 0,00 

Przedszkola 

Miejskie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urząd Miasta 4 795 594,41 265 395,47 4 530 198,94 13 896 994,41 1 155 662,26 12 741 332,15 
 RAZEM 5 048 915,39 502 316,45 4 546 598,94 14 283 266,74 1 404 883,24 12 878 383,50 

Szkoły 

podstawowe, 

zespół szkół 

GRUPA "8"  

Pozostałe 

środki trwałe 

8 522 771,10 8 359 157,31 163 613,79 7 953 290,65 7 809 893,53 143 397,12 

Miejski 

Ośródek 

Pomocy 

Społecznej 

1 284 356,99 1 259 149,14 25 207,85 1 313 351,20 1 293 313,57 20 037,63 

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji 

1 671 699,78 1 628 919,85 42 779,93 1 710 405,01 1 687 098,02 23 306,99 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy 

300 278,39 300 278,39 0,00 322 977,34 322 977,34 0,00 

Przedszkola 

Miejskie 
2 621 959,77 2 477 717,16 144 242,61 2 886 171,65 2 788 726,48 97 445,17 

Zespół 

Żłobków 

Miejskich 

774 963,33 695 201,54 79 761,79 808 786,41 750 544,80 58 241,61 

Centrum 

Usług 

Wspólnych 

64 123,46 62 317,11 1 806,35 66 166,46 65 066,30 1 100,16 

Urząd Miasta 2 567 876,46 2 251 751,82 316 124,64 3 185 258,59 2 946 396,43 238 862,16 
 RAZEM 17 808 029,28 17 034 492,32 773 536,96 18 246 407,31 17 664 016,47 582 390,84 
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Stan na 31.12.2017 r.  Stan na 31.12.2018 r.  

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

Szkoły 

podstawowe, 

zespół szkół 

Zbiory 

biblioteczne 
1 466 323,18 1 466 323,18 0,00 1 724 538,61 1 724 538,61 0,00 

 RAZEM 1 466 323,18 1 466 323,18 0,00 1 724 538,61 1 724 538,61 0,00 

Szkoły 

podstawowe, 

zespół szkół 

Wartości 

niematerialne  

i prawne 

350 189,81 350 189,81 0,00 326 508,99 326 508,99 0,00 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

204 552,14 204 552,14 0,00 214 600,24 214 600,24 0,00 

Miejski 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji 

12 448,15 12 448,15 0,00 12 448,15 12 448,15 0,00 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy 

20 755,34 20 755,34 0,00 21 471,33 21 471,33 0,00 

Centrum 

Usług 

Wspólnych 

0,00 0,00 0,00   0,00 

Urząd Miasta 1 850 722,20 1 766 630,34 84 091,86 4 636 833,65 2 070 080,11 2 566 753,54 
 RAZEM 2 438 667,64 2 354 575,78 84 091,86 5 211 862,36 2 645 108,82 2 566 753,54 
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Tabela nr 28 Majątek znajdujący się w posiadaniu Samorządowego Centrum Kultury w latach 2017-2018 

 

 Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2018 r. 

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

GRUPA "1"  Budynki i 

budowle 
2 622 692,95 739 323,92 1 883 369,03 2 762 001,57 821 437,10 1 940 564,47 

GRUPA "2"   Obiekty 

inżynieryjne 
42 976,20 5 157,15 37 819,05 42 976,20 7 091,08 35 885,12 

GRUPA "3-6"  Maszyny 

i urządzenia 
1 935 566,92 1 420 661,17 514 905,75 1 981 687,36 1 562 454,74 419 232,62 

GRUPA "7"  Środki 

transportu 
272 682,58 198 884,32 73 798,26 272 682,58 221 591,48 51 091,10 

GRUPA "8"  Pozostałe 

środki trwałe 
2 336 239,10 2 069 943,63 266 295,47 2 507 049,47 2 279 235,60 227 813,87 

Księgozbiór 3 823 487,51 3 823 487,51 0,00 3 992 469,23 3 992 469,23 0,00 

Muzealia 419 958,73 0,00 419 958,73 444 610,36 0,00 444 610,36 

RAZEM 11 453 603,99 8 257 457,70 3 196 146,29 12 003 476,77 8 884 279,23 3 119 197,54 

Wartości niematerialne i 

prawne 
134 899,98 127 640,72 7 259,26 138 882,24 138 882,24 0,00 

RAZEM 11 588 503,97 8 385 098,42 3 203 405,55 12 142 359,01 9 023 161,47 3 119 197,54 
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III.2.1 

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA 

MIENIEM GMINY 

 

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Miejskiej Mielec w 2018 r. wyniosły 9 864 

275,66 zł, co stanowi około 3,2% dochodów budżetu Gminy ogółem. 

Największy udział w dochodach z mienia miały wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 64,84% i wpływy z najmu 

 i dzierżawy składników majątkowych – 24,81%.  

 

Tabela nr 29 Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Miejskiej Mielec 2018 r.  

 

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2018 r. 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 133 986,14 

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 774 042,59 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 447 514,56 

- dochody z najmu lokali i pomieszczeń 1 355 173,82 

- dzierżawa gruntów komunalnych 228 959,84 

- dzierżawa gruntów rolnych 3 530,50 

- wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku 17 275,92 

- najem lokali w inkubatorze 84 293,41 

- wpływy za dzierżawę obiektów handlowych na terenie dworca 2 159,06 

- trakt światłowodowy 33 600,00 

- dzierżawa autobusów podmiotowi wewnętrznemu 722 522,01 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 
93 634,74 

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości 
6 396 042,91 

- sprzedaż mieszkań 1 285 912,53 

- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków 5 110 130,38 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 651,29 

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod 

inwestycje celu publicznego 
3 403,43 

Razem 9 864 275,66 

 

 

III.2.1.1 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 

Gmina Miejska Mielec sprzedała w 2018 r. 37 działek o łącznej powierzchni 8,5109 ha oraz 58 

lokali o łącznej powierzchni 402,9 m2 na rzecz ich najemców. Dochód netto z tytułu 

dokonanych sprzedaży wyniósł 5 110 130,38 zł. 
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Tabela nr 30 Nieruchomości gruntowe Gminy Miejskiej Mielec sprzedane w 2018 r. 

 

Tryb sprzedaży 

Liczba 

sprzedanych 

działek ewid. 

Powierzchnia 

działek (ha) 

Uzyskany dochód 

netto (zł) 
Uwagi 

Przetarg łączny 11 6,8622 4 220 300,00 

tereny SSE w rejonie 

ul. Lotniskowej i 

Inwestorów z 

przeznaczeniem pod 

przemysł 

Przetarg ustny 

nieograniczony 
6 0,4781 833 775,50 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna w 

rejonie ul. Siorka, 

Sabbata, Żurawskiego 

Bezprzetargowy 

(na uzupełninie) 
2 0,0291 33 693,00 

sprzedaż odbywa się w 

celu poprawy 

zagospodarowania 

nieruchomości 

sąsiadującej 

Sprzedaż prawa 

własności działek 

na rzecz 

użytkownika 

wieczystego 

10 0,8198 18 793,04  

W drodze zamiany 8 0,3217 3 568,84  

ŁĄCZNIE 37 8,5109 5 110 130,38  

 

 

III.2.2 

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC  

 

 

Gmina Miejska Mielec nabyła w 2018 r. 28 działek oraz 4/8 udziału w jednej działce. Łączna 

powierzchnia nabytych działek wyniosła 14,9006 ha. Z tytułu nabycia działek Gmina Miejska 

Mielec poniosła koszt w wysokości 183 834,00 zł netto.  
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Tabela nr 31 Nieruchomości gruntowe nabyte przez Gminę Miejską Mielec w 2018 r. 

 

Forma nabycia 
Liczba nabytych 

działek ewid. 

Powierzchnia 

działek (ha) 

Wartość nabycia/ 

wysokość dopłaty/ 

wysokość 

odszkodowania (zł) 

Uwagi 

Umowa 

sprzedaży 

nabycie 4/8 części 

w 1 działce 

0,0349 (pow. 

wg. udziału) 
42 420,75 (w tym 

1 420,75 kosztów not.) 

regulacja prawa 

własności działki 

położonej na terenie 

Górki Cyranowskiej 

Przejęcie 

nieodpłatne 
1 8,9490 

– 

(1 201,50 poniesionych 

kosztów not.) 

część terenu tzw. 

„Stawów 

Cyranowskich” – 1 

zbiornik wraz z 

groblami z 

przeznaczeniem pod 

usługi w zakresie 

edukacji publicznej, 

kultury i sportu 

Nieodpłatne 

przejęcie prawa 

użytkowania 

wieczystego od 

MSM 

6 0,2470 – 

działki zajęte pod ul. 

św. Matki Teresy, 

ul. Raciborskiego, 

drogę techniczną ul. 

Powstańców 

Warszawy, plac przy 

ul. Staffa, teren 

stanowiący dostęp z 

ul. Pisarka do 

nieruchomości zajętej 

pod żłobek 

Poprzez zamianę 

działek 
11 2,5868 

19 510,75 
(w tym 7 317,00 dopłaty 

wynikającej z różnicy 

zamienianych 

nieruchomości + 

12 193,75 kosztów not.) 

tereny poł. w 

międzywalu, publ. 

drogi gminnej 3KDD 

w rejonie 

ul. Legionów, dla 

celów rozbudowy hali 

sportowej, pod budowę 

parkingu przy SP12 

oraz inne 

Nabycie w drodze 

zamiany prawa 

własności działek 

dotychczas 

znajdujących się  

w użytkowaniu 

wieczystym 

Gminy 

5 2,9627 – 
tereny zabudowane 

budynkiem Inkubatora 

Regulacja stanu 

prawnego 
1 0,0159 – 

działka zajęta pod ul. 

Metalowców 
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Nabycia z mocy 

prawa – w trybie 

art. 98 ust. 1 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomościami 

4 0,1043 120 701,00 

działki przeznaczone 

w mpzp „Cyranka Pd.” 

pod publ. drogę 

gminną 

ŁĄCZNIE 

28 

i 4/8 udz. w 1 

działce 

14,9006 183 834,00  

 

W zakresie realizacji strategii gospodarki gruntami przez Gminę Miejską Mielec  

w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług publicznych – w oparciu  

o Uchwałę Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 października 2015r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości położonych w rejonie ulicy 

Powstańców Warszawy zaplanowano nabycie terenów oznaczonych na mapie nr 1 konturem 

czerwonym o pow. 28,45 ha, w tym przeznaczonych do wykupu o łącznej pow. ok. 23,10 ha. 

Na chwilę obecną realizowane są nabycia w stosunku do nieruchomości położonych w terenie 

ograniczonym ulicami Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów oraz rowem Wojsławsko-

Cyranowskim. Od początku 2016r. nabyto działki o łącznej pow. 8,1072 ha za kwotę 

7 251 948,90 zł.  

W odniesieniu do terenów przemysłowych położonych pomiędzy obwodnicą, terenami 

PKP oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną w Osiedlu Wojsław - w oparciu o Uchwałę Nr 

XI/87/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości położonych w sąsiedztwie Mieleckiego Parku 

Przemysłowego „B Wojsław” zaplanowano nabycie terenów oznaczonych na mapie nr 2 

konturem niebieskim o łącznej pow. 8,4501 ha. Do chwili obecnej nabyto tereny  

o łącznej pow. 7,3505 ha za kwotę 2 641 506,80 zł. Uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej 

w Mielcu z dnia 28 listopada 2017 r. dla przedmiotowego obszaru przyjęto miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu pomiędzy obszarem 

przemysłowym w Osiedlu Wojsław, torami kolejowymi, osiedlem mieszkaniowym przy ul. 

Inwestorów oraz obwodnicą miasta. Zgodnie z ww. planem tereny nim objęte zostały 

przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi oraz drogę publiczną klasy 

lokalnej. Sprzedaż tych nieruchomości zostanie rozpoczęta po zrealizowaniu układu 

drogowego zapewniającego ich skomunikowanie z pozostałą częścią Strefy i miasta.    
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Mapa nr 1 

LEGENDA 

  

 tereny stanowiące własność 

Gminy Miejskiej Mielec 

 
tereny przeznaczone do nabycia 
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Mapa nr 2 

LEGENDA 

  

 tereny stanowiące 

własność Gminy 

Miejskiej Mielec 

 tereny przeznaczone         

do nabycia 
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III.3 

MAJĄTEK JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK  

GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 

Nazwa Spółki Podstawowe składniki aktywów trwałych 

Wartość 

aktywów 

trwałych 

(w tys. zł) 

Przychody 

ogółem 

(w tys. zł) 

Zysk/Strata 

netto 

(w tys. zł) 

Wydatki 

inwestycyjne 

(w tys. zł) 

Miejska Komunikacja 

Samochodowa Sp.z.o.o. 

Budynek, środki transportu,  grunty, tablice 

informacyjne na przystankach, udziały w 

spółce prawa handlowego 

6 289,02  

14 949,65 (w 

tym bilety 

zakupione od 

GMM:  

2 380,87) 

-128,17 270,71 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp.z.o.o. 

Wartości niematerialne i prawne, grunty, 

budynki, obiekty inżynierii lądowej, 

urządzenia techniczne i maszyny, 

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

24 376,62 30 146,42 209,72 7 017,50 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. 

Wartości niematerialne i prawne , grunty, 

budynki, obiekty inżynierii lądowej, 

urządzenia techniczne i maszyny, środki 

transportu, długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

112 689,80 55 818,50 152,40 2 852,2 

Miejski Zarząd Budynków 

Mieszkalnych Sp.z.o.o. 

Grunty, grunty w użytkowaniu wieczystym, 

budynki, udzielone pożyczki 
1 488,00 13 000,51 33,70 ------------  

Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Sp.z.o.o.   

Grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej 

urządzenia techniczne i maszyny, środki 

transportu 

 4 203,30  2 567,03 129,63   ------------   
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III.4 

WYKONANIE BUDŻETUGMINY MIEJSKIEJ MIELEC 
 

Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą nr XLII/420/2018 Rady Miejskiej  

w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. 

Budżet miasta za 2018 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 300 299 563,63 

zł na plan 311 773 176,01 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 319 344 519,06 zł na 

plan 351 228 760,00  zł. 

Planowany deficyt budżetu za 2018 rok wynosił 39 455 583,99 zł, natomiast faktycznie na 

dzień 31.12.2018 r. wyniósł 19 044 955,43 zł, czyli osiągnięto mniejszy deficyt o ponad 20 mln 

zł. 

 

 

III.4.1 

DOCHODY 

 

Dochody własne (czyli takie, na których pozyskanie samorządy mają wpływ, m.in. podatki 

lokalne, dochody z mienia) stanowiły 58,24% dochodów budżetowych ogółem. Subwencje  

i dotacje, czyli transfery bezpośrednie z budżetu państwa przyniosły budżetowi Mielca 41,76% 

dochodów budżetowych ogółem. Dochody budżetu przypadające na 1 mieszkańca  

w 2018 r. wyniosły 5 105,57 zł. 

 

Tabela nr 32 Udział dochodów z poszczególnych źródeł w budżecie Gminy Miejskiej 

Mielec w 2017 i 2018 r. 

 

Wyszczególnienie 2017 Struktura  2018 Struktura  Dynamika  

Dochody własne  149 829 272,10 58,6% 174 883 199,31 58,2% 116,7% 

Subwencja ogólna  40 928 534,00 16,0% 43 007 396,00 14,3% 105,1% 

Dotacje celowe 64 904 714,21 25,4% 82 408 968,32 27,4% 127,0% 

Razem 255 662 520,31 100% 300 299 563,63 100,0% 117,5% 

 

Tabela nr 33  Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Mielec w 2018 r. wg 

źródeł powstania 

 

Wyszczególnienie 
Wykonanie  

za 2018 r.  

Dochody własne  174 883 199,31 

w tym m. in.:    

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   62 437 315,00 

- udział w podatku od osób prawnych  8 143 623,71 

- podatek od nieruchomości  46 717 275,67 

- dochody z usług w tym m.in.: 7 252 705,60 

***opłaty za posiłki w stołówce (szkoły podstawowe) 1 415 069,81 

*** wpłaty rodzin za pobyt ich krewnych w DPS (MOPS) 348 277,50 
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Wyszczególnienie 
Wykonanie  

za 2018 r.  

***wpłaty uczestników Domu Dziennego Pobytu za posiłki i pobyt (MOPS) 47 885,15 

***wpływy za pobyt w schronisku (MOPS) 13 950,32 

***wpływy za usługi opiekuńcze (MOPS) 55 365,86 

***wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych (MOPS) 3 105,76 

***opłata za wyżywienie (Żłobki)  220 835,54 

***usługi MOSIR  1 521 832,85 

***sprzedaż miejsc na cmentarzu, wykup miejsc w kolumbarium (UM) 41 222,03 

***refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (UM) 1 001 013,96 

***organizacja kolonii (szkoły) 111 900,00 

***wpływy za zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy oraz przewozy inne 

niż zbiorowe  
5 628,00 

***wpływy ze sprzedaży biletów MKS 2 463 595,20 

***pozostałe (korzystanie z samochodu, koszty operatu, refundacja za 

publikacje)  
3 023,62 

- dochody z majątku  9 864 275,66 

***wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność 133 986,14 

***wpływy za użytkowanie wieczyste 774 042,59 

***dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: 2 447 514,56 

-------dochody z najmu lokali (UM) 325 333,90 

-------trakt światłowodowy  33 600,00 

-------dzierżawa gruntów komunalnych i rolnych 232 490,34 

-------dzierżawa stoisk na zielonym rynku  17 275,92 

-------najem lokali w inkubatorze 84 293,41 

-------dzierżawa obiektów handlowych na terenie dworca autobusowego  2 159,06 

-------dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o. 722 522,01 

-------dochody z najmu lokali i pomieszczeń szkoły, przedszkoli 490 935,56 

-------najem pomieszczenia w żłobku  4 702,44 

-------wynajem – MOSIR Solskiego 372 075,14 

-------wynajem – MOSIR Smoczka 142 557,78 

-------wynajem – GRYF 19 569,00 

*** wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności 
93 634,74 

***sprzedaż mieszkań 1 285 912,53 

***sprzedaż nieruchomości gruntowych i budynków  5 110 130,38 

***wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  15 651,29 

***odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego  3 403,43 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  11 368 309,30 

Subwencja ogólna  43 007 396,00 

- oświatowa  42 833 973,00 

- rekompensująca  173 423,00 

Dotacje celowe w tym: 82 408 968,32 

- zadnia własne  7 547 747,06 
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Wyszczególnienie 
Wykonanie  

za 2018 r.  

- zadania zlecone  53 104 251,83 

- zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich 
20 471 860,83 

- zadania na podstawie porozumień, z tytułu pomocy finansowej 1 085 085,39 

- z funduszy celowych  180 942,75 

- zadania z zakresu edukacji 19 080,46 

Razem 300 299 563,63 

 

 

Tabela nr 34 Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Mielec w 2018 r.  

wg działów klasyfikacji dochodów budżetowych 

 

Dział Wyszczególnienie 2017 2018 2018/2017 

010 Rolnictwo i łowiectwo 8 840,60 9 263,75 104,8% 

600 Transport i łączność 6 790 454,28 22 281 468,65 328,1% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 925 483,45 8 408 755,30 141,9% 

710 Działalność usługowa  44 126,10 43 682,03 99,0% 

750 Administracja publiczna 1 288 909,16 752 931,94 58,4% 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

33 578,95 433 933,77 1292,3% 

754 Bezpieczeństwo publiczne 32 462,12 67 195,16 207,0% 

756 Dochody od osób praw. od osób fizycznych 

i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej 

114 569 108,60 127 127 293,33 111,0% 

758 Różne rozliczenia  42 758 365,50 51 526 157,46 120,5% 

801 Oświata i wychowanie 12 343 776,14 9 316 325,05 75,5% 

851 Ochrona zdrowia 251,75 6 396,63 2540,9% 

852 Pomoc społeczna 5 082 761,53 6 253 271,01 123,0% 

853 
Pozostałe zadania z zakresu polityki 

społecznej 
123 237,94 160 928,24 130,6% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84 177,66 60 205,19 71,5% 

855 Rodzina 49 890 246,90 51 474 229,97 103,2% 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
11 738 856,72 12 821 717,55 109,2% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38 603,60 2 536 919,62 6571,7% 

926 Kultura fizyczna 4 909 279,31 7 018 888,98 143,0% 

Ogółem dochody 255 662 520,31 300 299 563,63 117,5% 

 

 

III.4.2 

WYDATKI 

 

Największą pozycję wydatków miasta stanowią wydatki na oświatę, tj. 89 435 184,50 zł, co 

stanowi 28% wydatków ogółem oraz wydatki z działu rodzina i pomoc społeczna, które  
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w 2018 r. wyniosły 70 278 020,77 zł. Wydatki z budżetu przypadające na 1 mieszkańca 

w 2018 r. wyniosły 5 429,37 zł. 

 

Wykres nr 1 Udział wybranych działów klasyfikacji w wydatkach budżetu Miasta 

 

 
 

Tabela nr 35 Wykonanie wydatków budżetowych Miasta wg działów klasyfikacji 

wydatków budżetowych w 2017 i 2018 r. 

 

Dział Wyszczególnienie 2017 2018 2018/2017 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 294 748,32 242 365,21 82,2% 
 Wydatki bieżące 294 748,32 242 365,21 82,2% 
 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 - 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 240 973,17 55 372 538,77 219,4% 
 Wydatki bieżące 12 138 695,70 15 221 858,33 125,4% 
 Wydatki majątkowe 13 102 277,47 40 150 680,44 306,4% 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 839 633,90 5 365 951,73 45,3% 
 Wydatki bieżące 1 600 367,05 2 036 622,04 127,3% 
 Wydatki majątkowe 10 239 266,85 3 329 329,69 32,5% 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 363 160,08 160 368,26 44,2% 
 Wydatki bieżące 181 359,26 160 368,26 88,4% 
 Wydatki majątkowe 181 800,82 0,00 0,0% 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16 697 446,57 24 075 609,23 144,2% 
 Wydatki bieżące 16 481 344,59 17 067 895,01 103,6% 
 Wydatki majątkowe 216 101,98 7 007 714,22 3242,8% 

751 

URZĘDY  NACZELNYCH 

ORGANÓW WŁADZY  

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 

33 578,95 433 933,77 1292,3% 

782 584,75

1 211 195,83

2 077 305,22

5 365 951,73

20 891 830,22

24 075 609,23

23 465 822,22

26 388 475,82

55 372 538,77

70 278 020,77

89 435 184,50

Pozostałe - 0,24%

Bezpieczeństwo, działalność usł. -

0,4%

Ochrona zdrowia - 0,65%

Gospodarka mieszkaniowa -1,68%

Kultura fizyczna -6,54%

Administracja publiczna - 7,54%

Kul. i ochr. dziedz. narod.  - 7,35%

Gosp. kom. i ochr. środ., rolnictwo-

8,25%

Transport - 17,34%

Rodzina i pomoc społeczna - 22,0%

Oświata - 28,01%
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Dział Wyszczególnienie 2017 2018 2018/2017 

OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

 Wydatki bieżące 33 578,95 433 933,77 1292,3% 
 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 - 

754 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
909 677,72 1 050 827,57 115,5% 

 Wydatki bieżące 784 894,74 791 727,57 100,9% 
 Wydatki majątkowe 124 782,98 259 100,00 207,6% 

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 26 000,00 346 635,76 1333,2% 
 Wydatki bieżące 26 000,00 346 635,76 1333,2% 
 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 - 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 164 237,05 2 015,22 1,2% 
 Wydatki bieżące 164 237,05 2 015,22 1,2% 
 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 - 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 86 190 644,78 86 086 575,02 99,9% 

 Wydatki bieżące 79 593 466,65 84 666 184,60 106,4% 
 Wydatki majątkowe 6 597 178,13 1 420 390,42 21,5% 

851 OCHRONA ZDROWIA 1 475 987,59 2 077 305,22 140,7% 
 Wydatki bieżące 1 271 280,62 1 378 725,27 108,5% 
 Wydatki majątkowe 204 706,97 698 579,95 341,3% 

852 POMOC SPOŁECZNA 15 288 772,14 13 176 865,16 86,2% 
 Wydatki bieżące 11 755 942,56 12 694 549,48 108,0% 
 Wydatki majątkowe 3 532 829,58 482 315,68 13,7% 

853 

POZOSTAŁE ZADANIA W 

ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

211 563,61 225 332,30 106,5% 

 Wydatki bieżące 211 563,61 225 332,30 106,5% 
 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 - 

854 
EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 
2 926 194,96 3 348 609,48 114,4% 

 Wydatki bieżące 2 926 194,96 3 348 609,48 114,4% 
 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 - 

855 RODZINA 55 276 645,43 56 875 823,31 102,9% 
 Wydatki bieżące 54 455 273,11 56 875 823,31 104,4% 
 Wydatki majątkowe 821 372,32 0,00 - 

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
26 755 540,85 26 146 110,61 97,7% 

 Wydatki bieżące 22 370 743,16 24 505 647,61 109,5% 
 Wydatki majątkowe 4 384 797,69 1 640 463,00 37,4% 

921 
KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
9 756 937,00 23 465 822,22 240,5% 

 Wydatki bieżące 8 852 140,00 9 196 316,04 103,9% 
 Wydatki majątkowe 904 797,00 14 269 506,18 1577,1% 

926 KULTURA  FIZYCZNA 23 565 547,70 20 891 830,22 88,7% 
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Dział Wyszczególnienie 2017 2018 2018/2017 

 Wydatki bieżące 10 680 720,93 11 972 884,63 112,1% 
 Wydatki majątkowe 12 884 826,77 8 918 945,59 69,2% 
 WYDATKI OGÓŁEM: 277 017 289,82 319 344 519,06 115,3% 
 Wydatki bieżące 223 822 551,26 241 167 493,89 107,7% 
 Wydatki majątkowe 53 194 738,56 78 177 025,17 147,0% 

 

Wydatki majątkowe Gminy w 2018 r. wyniosły 78 177 025,17 zł natomiast wysokość 

wydatków bieżących wyniosła 241 167 493,89 zł. Gmina w 2018 r. pozyskała bezzwrotne 

środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na projekty realizowane w 2018 r. w wysokości 26 

619 323,28 zł, w tym 20 471 860,83 zł z funduszy Unii Europejskiej.   

 

Tabela nr 36 Wydatki na wybrane inwestycje strategiczne 

 

L.p.  Nazwa zadania  
Wykonanie na 

31.12.2018 r.  

1 

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki 

poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego 

poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające 

normę euro VI (MOF - zakup autobusów) 

16 518 900,00 

2 

Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Mielca poprzez 

przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego w centrum miasta : 

Arczewskiego - Żeromskiego - Kochanowskiego - Sikorskiego - 

Staffa 

6 505 730,46 

3 

Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego 

dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę 

układu drogowego - (MOF - przedłużenie ul. Powstańców 

Warszawy)  

9 024 262,68 

4 Budowa Przedszkola Nr 20 72 570,00 

5 

Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF 

Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Mielcu 

14 179 506,18 

6 Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu 1 029 912,58 

Razem  47 330 881,90 
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Tabela nr 37 Bezzwrotne środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych w 2018 r.  

 

Tytuł projektu 
Wartość całkowita 

projektu 

Wartość 

przyznanego 

dofinansowania 

Data 

podpisania 

umowy  

o 

dofinansowanie 

STAN 

2018 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze 

zmianą sposobu użytkowania na cele schroniska im. Św. Brata Alberta w 

Mielcu 

506 488,80 227 919,96 09.01.2018 
W trakcie 

realizacji 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze 

zmianą sposobu użytkowania na cele noclegowni im. Św. Brata Alberta w 

Mielcu 

589 668,34 365 350,75 09.01.2018 
W trakcie 

realizacji 

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w 

Gminie Miejskiej Mielec 
5 648 817,68 4 801 495,02 19.01.2018 

W trakcie 

realizacji 

 

Zakup niezbędnego sprzętu ratownictwa medycznego dla jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec 

54 216,00 53 673,84 13.03.2018 
Zakończone  

i rozliczone 

Nauka pływania w klasach III szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miejską Mielec – edycja III 
100 722,21 37 467,91 29.06.2018 

Zakończone  

i rozliczone 

Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie 

miejskim w Mielcu 
2 076 408,48 813 008,13 23.08.2018 

Zakończone  

i rozliczone 

Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Mielca poprzez przebudowę 

i remont ciągu komunikacyjnego w centrum miasta: Arczewskiego - 

Żeromskiego - Kochanowskiego - Sikorskiego – Staffa 

6 504 496,26 2 630 705,00 13.09.2018 
Zakończone  

i rozliczone 
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Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu - dotacja uzupełniająca 

(aneks do umowy z 2017 r.) 

 13 000 000,00 14.11.2018 
W trakcie 

realizacji 

Budowa krytej pływalni basenu oraz wodnego placu zabaw w Mielcu 36 521 971,00 4 373 000,00 03.12.2018 
W trakcie 

realizacji 

SEGREGACJA NA PIĄTKĘ – kampania edukacyjna Miasta Mielec 41 600,00 10 000,00 05.12.2018 
Zakończone  

i rozliczone 

Zakup i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem "Moje boisko 

ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego w Mielcu 

615 127,70 306 702,67 12.12.2018 

Dotacja 

rozliczona, 

montaż hali  

w 2019 

RAZEM 52 659 516,47 26 619 323,28   
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Tabela nr 38 Bezzwrotne środki finansowe pozyskane z funduszy Unii Europejskiej  

(z podziałem na dochody i wydatki  inwestycyjne i bieżące) na inwestycje  

realizowane w 2018 r. 

Wyszczególnienie Dochody Wydatki 

Bieżące 

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego w Mielcu Nr 2 33 535,44 
 

Utworzenie nowych miejsc PM 2 8 504,96 166 552,39 

Erasmus + (SP 6, SP11) 45 944,39 
 

Program "Erasmus + Sport Współpraca Partnerska na mniejsza skalę - projekt 

pn. "DOU - Sport? Local Authorties with Sport for 

0,00 42 007,27 

Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na 

terenie Gminy Miejskiej Mielec 

220 879,37 208 271,78 

Razem bieżące 308 864,16 416 831,44 

Majątkowe (inwestycyjne) 

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie 

jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę 

taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup 

autobusów) 

10 752 500,00 16 518 900,00 

Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca 

zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli 

węzła przesiadkowego 

0,00 545 233,84 

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza 

technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego) 
435 376,12 5 744 583,63 

MOF - tablice informacyjne 2 350,59  

Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie 

mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego (MOF - 

przedłużenie ul. Powstańców Warszawy) 

3 630 440,07 9 024 262,68 

Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i ul. 

Szarych Szeregów 
772 498,49 7 148,45 

Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby 

utworzenia mieszkań chronionych 
252 384,08 0,00 

Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości 0,00 6 873 968,19 

- Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby 

utworzenia mieszkań chronionych 
6 165,88 0,00 

Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizację 

energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 
806 998,31 0,00 

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego w Mielcu Nr 2 51 014,25 0,00 

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na 

potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej 
1 708 223,24 7 817,43 

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w 

Gminie Miejskiej Mielec 
48 464,73 389 487,49 

Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec 

poprzez rozbudowę i modernizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu 
1 696 580,91 14 179 506,18 

Razem majątkowe (inwestycyjne) 20 162 996,67 53 290 907,89 

Ogółem 20 471 860,83 53 707 739,33 
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III.4.3 

ZADŁUŻENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 

Zadłużenie Gminy Miejskiej Mielec w związku z emisją obligacji w 2017 r. (seria B17-

M17) o wartości 13 000 000,00 i w 2018 r. (seria A18-P18) o wartości 16 000 000,00 zł na 

koniec 2018 r. wyniosło 28 000 000,00 zł. Różnica w wysokości zadłużenia i wartości obligacji 

wynika z dokonanej w 2018 r. spłaty zadłużenia wynoszącej 1 000 000,00 zł. Planowane koszty 

obsługi zadłużenia Gminy wynoszą 3 241 000,00 zł. Na koniec 2018 r. poziom wolnych 

środków po odliczeniu obsługi zadłużenia wyniósł: 19 193 107,60 zł - 3 241 000,00 zł = 15 952 

107,60 zł.  

 

Tabela nr 39 Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 

 

Lata 

Transza 13 000 000 Transza 16 000 000 

Harmonogram 

spłat 

Obsługa zadłużenia 

(odsetki + prowizja) 

Harmonogram 

spłat 

Obsługa zadłużenia 

(odsetki + prowizja) 

2017  26 000,00   

2018 1 000 000,00 340 350,00   

2019 1 000 000,00 319 200,00  476 800,00 

2020 1 000 000,00 295 100,00  444 800,00 

2021 1 000 000,00 270 000,00  444 800,00 

2022 1 000 000,00 243 900,00  444 800,00 

2023 1 000 000,00 216 800,00 1 000 000,00 444 800,00 

2024 1 000 000,00 189 700,00 1 000 000,00 417 000,00 

2025 1 000 000,00 162 600,00 1 000 000,00 389 200,00 

2026 1 000 000,00 135 500,00 1 000 000,00 361 400,00 

2027 1 000 000,00 108 400,00 1 000 000,00 333 600,00 

2028 1 000 000,00 81 300,00 1 000 000,00 305 800,00 

2029 1 000 000,00 54 200,00 1 000 000,00 378 000,00 

2030 1 000 000,00 27 100,00 1 000 000,00 250 200,00 

2031   1 000 000,00 222 400,00 

2032   1 000 000,00 194 600,00 

2033   1 000 000,00 166 800,00 

2034   1 000 000,00 139 000,00 

2035   2 000 000,00 111 200,00 

2036   2 000 000,00 55 600,00 

 

 

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, którego realizacja 

spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym 

relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz  

z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 

1 i art. 90, 
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2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 

oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych 

na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji 

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych 

dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu (stan prawny 

obowiązujący). 

Realizując powyższy obowiązek prawny prognozuje się, że limit zadłużenia Gminy Miejskiej 

Mielec do roku 2043 będzie kształtował się w sposób wskazany w poniższych tabelach. 

 

Tabela nr 40 Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata w ujęciu procentowym 

 
 Opis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1 Planowana obsługa zadłużenia 1,07% 1,80% 2,27% 2,29% 2,43% 2,37% 2,31% 3,13% 3,01% 2,90% 2,84% 2,74% 3,22% 

2 
Maksymalna obsługa 

zadłużenia* 
9,41% 6,71% 6,14% 4,18% 4,11% 3,16% 2,96% 3,46% 4,12% 4,83% 5,61% 6,09% 6,23% 

3 Różnica (1-2) 8,34% 4,91% 3,87% 1,89% 1,68% 0,79% 0,65% 0,33% 1,11% 1,93% 2,77% 3,35% 3,01% 

 Zachowanie relacji z art. 243 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

* wskaźnik uwzględnia wykonanie roku poprzedzającego  

  Opis 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

1 Planowana obsługa zadłużenia 3,90% 4,03% 3,90% 3,76% 3,61% 3,46% 3,31% 3,15% 2,99% 2,83% 2,67% 2,51% 

2 Maksymalna obsługa zadłużenia* 6,03% 5,87% 5,76% 5,71% 5,75% 5,87% 6,09% 6,41% 6,82% 7,35% 7,98% 8,71% 

3 Różnica (1-2) 2,13% 1,84% 1,86% 1,95% 2,14% 2,41% 2,78% 3,26% 3,83% 4,52% 5,31% 6,20% 

  Zachowanie relacji z art. 243 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

 

 

 

III.4.4 

NADWYŻKA OPERACYJNA ORAZ WPŁYW PLANOWANYCH PRZEDSIEWZIĘĆ 

INWESTYCYJNYCH NA FINANSE MIASTA 

 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest jako 

nadwyżka operacyjna. Poziom nadwyżki operacyjnej pozwala na ocenę potencjalnej zdolności 

i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania 

wydatków o charakterze inwestycyjnym. Do oceny faktycznej zdolności kredytowej jednostki 

samorządu terytorialnego niezbędne jest jednak pomniejszenie wyniku operacyjnego  

o realizowane wydatki na obsługę zadłużenia i spłaty rat kapitałowych. Skorygowana w ten 

sposób wartość wyniku operacyjnego stanowi nadwyżkę operacyjną netto. Im wyższa jest 

wartość nadwyżki operacyjnej netto tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę 

samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Finansowanie 

nowych inwestycji ze źródeł zewnętrznych pozwala natomiast na realizację wydatków znacznie 

przekraczających wartość nadwyżki operacyjnej netto, która powinna być wyższa od kwoty 

obsługi zadłużenia i spłat rat kapitałowych wynikających z zaciągnięcia tych dodatkowych 
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zobowiązań. Spełnienie tego warunku pozwala na zrealizowanie zaplanowanej inwestycji bez 

utraty w przyszłości płynności finansowej.  

 

Tabela nr 41 Nadwyżki operacyjna  

 

Lata Nadwyżka operacyjna Rata  kapitału Nadwyżka operacyjna netto 

2020 11 801 442,00 1 209 503,00 10 591 939,00 

2021 11 469 738,00 1 706 497,00 9 763 241,00 

2022 6 810 234,00 1 460 358,00 5 349 876,00 

2023 7 572 703,00 2 000 000,00 5 572 703,00 

2024 10 091 425,00 2 000 000,00 8 091 425,00 

2025 12 555 507,00 2 000 000,00 10 555 507,00 

2026 15 440 656,00 5 000 000,00 10 440 656,00 

2027 18 887 435,00 5 000 000,00 13 887 435,00 

2028 22 882 551,00 5 000 000,00 17 882 551,00 

2029 22 279 187,00 5 000 000,00 17 279 187,00 

2030 21 938 430,00 5 000 000,00 16 938 430,00 

2031 21 604 695,00 7 000 000,00 14 604 695,00 

2032 21 466 231,00 10 000 000,00 11 466 231,00 

2033 21 629 428,00 11 000 000,00 10 629 428,00 

2034 22 118 212,00 11 000 000,00 11 118 212,00 

2035 22 957 496,00 11 000 000,00 11 957 496,00 

2036 24 200 367,00 11 000 000,00 13 200 367,00 

2037 25 892 398,00 11 000 000,00 14 892 398,00 

2038 28 102 785,00 11 000 000,00 17 102 785,00 

2039 30 822 327,00 11 000 000,00 19 822 327,00 

2040 34 080 661,00 11 000 000,00 23 080 661,00 

2041 37 907 871,00 11 000 000,00 26 907 871,00 

2042 42 336 492,00 11 000 000,00 31 336 492,00 

2043 47 397 539,00 11 000 000,00 36 397 539,00 

 

Uwzględniając obecne i planowane zadłużenie na realizację przedsięwzięć 

inwestycyjnych (zgodnie z obowiązującą obecnie Wieloletnią Prognozą Finansową) Gmina 

posiada pewien zapas środków wyliczony wg formuły z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r o finansach publicznych. Zapas ten pozwala na niewielkie inwestycje bądź na finansowanie 

większych inwestycji ze źródeł zewnętrznych przy założeniu, że wzrost dochodów bieżących 

w przyszłych latach utrzyma się na prognozowanym poziomie. 
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Tabela nr 42 Prognoza limitu zadłużenia w ujęciu kwotowym  

 

Rok 
Spłata 

(rata + odsetki) 

Zapas na spłacie 

(rata + odsetki) 

Maksymalna spłata 

(rata + odsetki) 

2019 3 241 000,00 25 287 835,29 28 528 835,29 

2020 5 657 783,00 15 432 043,23 21 089 826,23 

2021 6 940 557,00 11 859 384,92 18 799 941,92 

2022 6 848 472,00 5 626 120,10 12 474 592,10 

2023 7 487 600,00 5 202 251,20 12 689 851,20 

2024 7 577 700,00 2 531 932,10 10 109 632,10 

2025 7 667 800,00 2 144 139,02 9 811 939,02 

2026 10 757 900,00 1 106 679,99 11 864 579,99 

2027 10 737 000,00 3 952 382,14 14 689 382,14 

2028 10 710 100,00 7 135 299,99 17 845 399,99 

2029 10 677 200,00 10 394 486,63 21 071 686,63 

2030 10 443 300,00 12 741 189,41 23 184 489,41 

2031 12 433 400,00 11 664 703,70 24 098 103,70 

2032 15 319 600,00 8 338 342,33 23 657 942,33 

2033 16 065 800,00 7 311 952,68 23 377 752,68 

2034 15 752 000,00 7 517 145,45 23 269 145,45 

2035 15 420 200,00 8 022 109,60 23 442 309,60 

2036 15 042 600,00 8 908 393,03 23 950 993,03 

2037 14 647 000,00 10 183 083,69 24 830 083,69 

2038 14 193 000,00 11 928 834,14 26 121 834,14 

2039 13 717 000,00 14 166 841,77 27 883 841,77 

2040 13 219 000,00 16 933 698,25 30 152 698,25 

2041 12 699 000,00 20 260 295,18 32 959 295,18 

2042 12 155 000,00 24 165 800,24 36 320 800,24 

2043 11 589 000,00 28 679 932,00 40 268 932,00 
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IV 

ŁAD PRZESTRZENNY 
 

IV.1   

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW PRZESTRZENNEGO 

ZAGOSPODAROWANIA GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 
 

Podstawowym dokumentem planistycznym obowiązującym na terenie miasta jest 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie stanowi 

prawa miejscowego. Studium uchwalone w 2000 r. było zmieniane kilkakrotnie. Ostatnia 

zmiana obejmowała blisko 100 ha obszar położony w rejonie ulic Powstańców Warszawy, 

Krańcowej, Korczaka i Szarych Szeregów. Obecnie procedowana jest zmiana studium 

związana z przebiegiem gazociągu wysokoprężnego wzdłuż wschodniej granicy miasta.  

 

Mapa nr 3 Gmina Miejska Mielec – obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca (stan na 30 kwietnia 2019 r.) 
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IV.2 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

Na terenie miasta obowiązują obecnie 24 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, które pokrywają blisko 31% powierzchni Mielca. W trakcie procedowania jest 

opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związanego z realizacją 

gazociągu wysokoprężnego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla 

Witosa, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Partyzantów  

i Wojska Polskiego oraz zmiany obowiązujących planów Smoczka A,  terenu gospodarki 

odpadami komunalnymi oraz SSE (w zakresie gazociągu oraz projektowanego układu 

komunikacyjnego). W 2018 r. została przeprowadzona analiza obowiązujących dokumentów 

planistycznych, która wykazała stopień aktualności planów miejscowych. Analizę zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz ocenę aktualności obowiązujących 

dokumentów planistycznych przedstawiono Radzie Miejskiej w Mielcu, która przyjęła 

dokument w dniu 6 września 2018 r. Uchwałą Nr L/505/2018 w sprawie aktualności Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Tabela nr 43 Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących na terenie miasta Mielca w 2018 r. 

 

L.P. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu gospodarki odpadami 

komunalnymi uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XIV/98/95 z dnia 11 

września 1995 r. 

2 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mielec- Osiedle- Mościska” 

uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr IV/28/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. 

3 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Mielec- Osiedle- Centrum” 

uchwalony Uchwałą Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 10 czerwca 1999 r. 

(z późn. zm.) 

4 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

„Euro- Park” w Mielcu uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr IX/82/99 

z dnia 8 lipca 1999 r. (z późn. zm.) 

5 

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Układu Drogowego 

ul. Jagiellończyka- ul. Cyranowska” uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr 

XXII/202/2000 z dnia 9 listopada 2000r. r. (z późn. zm.) 

6 

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Układu drogowego 

ul. Jagiellończyka – ul. Sienkiewicza” w Mielcu uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej 

w Mielcu Nr XXII/201/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. 

7 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wolności- Lwowska” w Mielcu 

uchwalony Uchwałą Nr XXV/234/01 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 lutego 2001 r. 

8 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca dla terenów 

budownictwa mieszkaniowego „Smoczka A” uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/329/02 

Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 czerwca 2002 r. 
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9 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca dla terenów 

budownictwa mieszkaniowego „Smoczka B” uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/330/02 

Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 czerwca 2002 r. 

10 
Zmiana Miejscowego Planu Ogólnego miasta Mielca w konturze R 5 w osiedlu Wojsław 

uchwalona uchwałą nr VII/57/03 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 czerwca 2003 r. 

11 
Miejscowy Plan Szczegółowy „Śródmieście Miasta Mielca” w rejonie cmentarza 

parafialnego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr X/91/03 z dnia 27 listopada 2003 r. 

12 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa 

mieszkaniowego i usług przy ul. Witosa w Mielcu uchwalony Uchwałą Nr X/90/03 

Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 listopada 2003 r. 

13 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Smoczka C” dla terenu położonego 

w Mielcu w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. Kingi uchwalony uchwałą 

nr XXXVIII/331/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 czerwca 2006 r. 

14 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu w rejonie ulic Wolności i 

Królowej Jadwigi uchwalony uchwałą nr XLI/ 360/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 

28 września 2006 r. 

15 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego 

w południowej części Osiedla Cyranka uchwalony Uchwałą Nr XXI/202/08 Rady 

Miejskiej w Mielcu z dnia 21 sierpnia 2008 r. 

16 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Michalina” 

uchwalony Uchwałą Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 listopada 

2008 r. 

17 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Szafera” 

uchwalony Uchwałą Nr XXII/243/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 listopada 2008 r. 

18 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

położonego w Mielcu w Osiedlu Rzochów w rejonie ul. Podleśnej – uchwalony Uchwałą 

nr XXXVII/408/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 lutego 2010 r. 

19 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu 

u zbiegu al. Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej uchwalony Uchwałą Nr 

XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

20 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Mielcu 

przy ul. Powstańców Warszawy uchwalony Uchwałą Nr XXIII/189/2012 z dnia 28 

sierpnia 2012 r. 

21 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego zagrożenia 

powodzią, przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz części 

obszaru rozproszonej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego i Kościuszki 

w Mielcu - uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/238/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 

20 grudnia 2012 r. 

22 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu 

pomiędzy ulicami; Staszica, Lelewela, Nowy Rynek, Wąską, Sienkiewicza uchwalony 

Uchwałą Nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 września 2013 r. 

23 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów 

w Mielcu - uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/344/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 

czerwca 2017 r. 

24 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu 

pomiędzy obszarem przemysłowym w Osiedlu Wojsław, torami kolejowymi, osiedlem 

mieszkaniowym przy ul. Inwestorów oraz obwodnicą miasta – uchwalony Uchwałą Nr 

XL/396/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2017 r. 
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Mapa nr 4 Gmina Miejska Mielec – obowiązujące plany miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego (stan na 30 kwietnia 2019 r.) 
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Ponadto, od 2015 roku trwają prace nad realizacją ujęcia wody dla miasta Mielca  

i okolic. Zasadnicza część prac z zakresu planowania przestrzennego jest prowadzona przez 

gminy sąsiednie Mielec i Przecław, przy współpracy z miastem, jako płatnikiem. W 2018 r. 

podjęto uchwały o zmianie Studium w granicach w/w gmin pod planowane ujęcie wody oraz 

podjęto uchwały o przystąpieniu do opracowania planów miejscowych dla przedmiotowej 

inwestycji. W 2019 r. podpisano umowy z wykonawcami w/w opracowań planistycznych. 

Miasto Mielec na bieżąco uczestniczy w rozmowach i uzgodnieniach, które pozwolą 

wypracować najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie realizacji ujęcia wody. 

 

Mapa nr 5 Zakres objęty zmianą Studium w obrębie Gminy Mielec 

 

 
 

Mapa nr 6 Zakres objęty zmianą Studium w obrębie Gminy Przecław 
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IV.3 

DECYZJE O WARUNKUCH ZABUDOWY  

I ZAGOSPODAROWANIU TERENU ORAZ USTALENIU 

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 

W 2018 r. Gmina wydała 156 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu 

terenu oraz 87 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zestawienie ilości 

przedmiotowych decyzji wydanych w latach od 2014 do 2018 wskazuje na widoczny wzrost 

liczby inwestycji realizowanych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu w latach 2016 i 2017 oraz spadek w 2018 r. W przypadku inwestycji 

realizowanych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

obserwowany jest od 2014 r. wzrost liczby inwestycji. Na dzień 24.04.2019 r. od początku roku 

2019 r. do Urzędu Miejskiego w Mielcu wpłynęło 115 nowych wniosków o warunki zabudowy 

oraz 21 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

Tabela nr 44 Liczba decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 

wydanych w latach 2014-2018 z uwzględnieniem rodzaju inwestycji 
 

ROK 
ZŁOŻONE 

WNIOSKI 

WYDANE 

DECYZJE 
RODZAJ INWESTYCJI 

2018 217 156 

3 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

110 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

25 - zabudowa usługowa 

18 – pozostałe, w tym zabudowa produkcyjna, 

zagrodowa, infrastruktura techniczna 

2017 209 196 

1 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

146 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

30 - zabudowa usługowa 

19 – pozostałe, w tym zabudowa produkcyjna, 

drogowa, infrastruktura techniczna 

2016 206 181 

3 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

134 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

23 - zabudowa usługowa 

21 – pozostałe, w tym zabudowa produkcyjna, 

zagrodowa, infrastruktura techniczna 

2015 199 161 

5 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

118 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

29 - zabudowa usługowa 

9 – pozostałe, w tym zabudowa produkcyjna, 

zagrodowa, infrastruktura techniczna 

2014 165 142 

4 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

109 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

25 - zabudowa usługowa 

4 – pozostałe, w tym zabudowa produkcyjna, 

zagrodowa, infrastruktura techniczna 
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Tabela nr 45 Liczba decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 

wydanych w latach 2014-2018 z uwzględnieniem rodzaju inwestycji 

 
 

ROK 
ZŁOŻONE 

WNIOSKI 

WYDANE 

DECYZJE 
RODZAJ INWESTYCJI 

2018 95 87 

81 - infrastruktura techniczna, tj. sieci 

wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, 

gazowe, ciepłownicze, oświetlenie 

6 - inne w tym zabudowa usługowa, rekreacyjna 

2017 88 71 

70 - infrastruktura techniczna, tj. sieci 

wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, 

gazowe, ciepłownicze, oświetlenie 

1 - inne w tym zabudowa usługowa, rekreacyjna 

2016 78 75 

67 - infrastruktura techniczna, tj. sieci 

wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, 

gazowe, ciepłownicze, oświetlenie 

1 - drogi publiczne, ciągi komunikacyjne 

7 - inne w tym zabudowa usługowa, rekreacyjna 

2015 82 72 

69 - infrastruktura techniczna, tj. sieci 

wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, 

gazowe, ciepłownicze, oświetlenie 

1 - drogi publiczne, ciągi komunikacyjne 

2 - inne w tym zabudowa usługowa, rekreacyjna 

2014 68 59 

58 - infrastruktura techniczna, tj. sieci 

wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, 

gazowe, ciepłownicze, oświetlenie 

1 - drogi publiczne, ciągi komunikacyjne 
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V 

GOSPODARKA KOMUNALNA 
 

V.1 

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

 
V.1.1  

STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ 

MIELEC 

 

Miasto Mielec znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego. Klimat umiarkowany  

i ukształtowanie powierzchni w dużej mierze wpływa na zróżnicowanie jego klimatu, przez co 

charakterystyczną cechą klimatu jest duża zmienność i nieregularność sytuacji 

meteorologicznych. 

Klimat panujący na terenie miasta wynika z centralnego położenia w Kotlinie Sandomierskiej 

i sąsiedztwa dużego kompleksu leśnego osłaniającego miasto od wschodu. Teren Kotliny jest 

wyjątkowo nasłoneczniony. Jest to klimat nizinny, charakteryzuje się dość długim i ciepłym 

latem, ciepłą zimą i stosunkowo niedużą ilością opadów, w ciągu roku przeważają wiatry 

zachodnie. 

Tereny leśne znajdują się w granicach miasta oraz przylegające do niego tereny od strony 

wschodniej, zostały zaliczone do ochronnych obszarów leśnych.  

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód na terenie miasta jest presja, wynikająca  

z działalności człowieka. Głównym czynnikiem wywołującym presję na środowisko wodne jest 

emisja ścieków komunalnych, jednak należy zaznaczyć, że presja nieuporządkowanej 

gospodarki ściekowej występuje głównie na obszarach wiejskich, gdzie odsetek 

skanalizowanych miejscowości jest najmniejszy. 

Zasadniczy wpływ na poziom stężeń zanieczyszczeń powietrza mają przede wszystkim 

warunki meteorologiczne. 

Temperatura powietrza, prędkość wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, czy też 

wilgotność oddziałują na wielkość zapotrzebowania na energię cieplną, której wytwarzanie 

bezpośrednio wpływa na wielkość emisji zanieczyszczeń. Na rozprzestrzenianie się substancji 

zanieczyszczających zasadniczy wpływ mają prędkość i kierunki wiatrów. Cisze wiatrowe  

i małe prędkości wiatru pogarszają poziomą wentylację powietrza, co przyczynia się do wzrostu 

stężeń zanieczyszczeń głównie pyłami PM10.  
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V.1.1.1 Jakość powietrza atmosferycznego 

Na stacjach monitoringu powietrza, działających w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska, zarejestrowano w 2018 r. następującą liczbę dni z przekroczeniem dobowej normy 

pyłu PM10: 

1) Stacja tła miejskiego przy ul. Biernackiego – 50 przekroczeń, 

2) Stacja oddziaływania przemysłu przy ul. Pogodnej – 44 przekroczenia. 

Dopuszczalna ilość przekroczeń dobowej normy pyłu PM10 wynosi 35 razy/rok. 

 

Tabela nr 46 Ilość dni z przekroczeniem dobowej normy pyłu PM10 w poszczególnych 

miesiącach z podziałem na stacje monitoringu 

Miesiąc 2018 
Stacja przy 

 ul. Biernackiego 

Stacja przy 

 ul. Pogodnej 

Styczeń 3 7 

Luty 16 12 

Marzec 12 12 

Kwiecień 1 1 

Maj 0 0 

Czerwiec 0 0 

Lipiec 0 0 

Sierpień 0 0 

Wrzesień 0 0 

Październik 6 5 

Listopad 7 3 

Grudzień 5 4 

 

Wykres nr 2 Ilość dni z przekroczeniem dobowej normy pyłu PM10 w poszczególnych 

miesiącach 
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V.1.2 

REALIZACJA POLITYK, STRATEGII I UCHWAŁ ZWIĄZANYCH  

Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

 
V.1.2.1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca. 

Przyjęty w drodze uchwały Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 maja 

2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności wraz z późniejszymi zmianami. 

Główne założenia 

Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mielca zawiera cele strategiczne oraz związane                 

z nim zaplanowane działania. Celem Planu jest wytyczenie kierunków działań na rzecz 

poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Miasta Mielca. 

Plan Gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągniecia celów określonych                             

w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 oraz realizacji narodowego programu 

rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.   

Plan koncentruje się na likwidacji lokalnych źródeł ciepła, modernizacji transportu publicznego 

z wymianą taboru na niskoemisyjne pojazdy, kompleksowej termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej, poprawie efektywności energetycznej przesyłu ciepła, poprzez 

modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego. Zawiera również zadania związane                           

z modernizacją dróg gminnych oraz powiatowych. 

Realizacja Planu w 2018 r. 

W 2018 r. zrealizowano zgodnie z założeniami PGN i WPF zadanie pn. „Redukcja emisji 

zanieczyszczeń do powietrza z transportu - wymiana taboru”, wpisane w harmonogram 

rzeczowo- finansowy – w ramach projektu pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu 

transportu publicznego dla MOF Mielec” współfinansowany ze  środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.4. Niskoemisyjny transport miejski 

RPOWP 2014-2020”, zostało sfinansowane w kwocie 10.752 500,00 oraz przy wkładzie 

własnym Gminy 4.807 000,00 (suma 15.559 500,00). 
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Tabela nr 47 Realizacja założeń Planu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

PGN_M04 

Budynki 

użyteczności 

publicznej 

Zmniejszenie zużycia 

energii finalnej poprzez 

termomodernizacje 

budynków użyteczności 

publicznej 

Stopień realizacji Koszty 
Dofinansowanie/ środki 

własne 

Starostwo Powiatowe przy  

ul. Sekowskiego 2b 

 

Zadanie zrealizowane 
1 214 224,96 808 167,71 / 406 057,25 

2 przedszkola Brak realizacji   

Przychodnia 1 

Przedmiotowe zadanie nie 

było realizowane  

z uwagi na brak środków 

finansowych. Planowane 

jest w 2019 r. wykonanie 

dokumentacji projektowej 

oraz złożenie wniosku  

o dofinansowanie zadania 

ze środków WFOŚiGW 

  

Przychodnia 4 
W trakcie realizacji 2018-

2019 RPOWP 3.2 
2 280 420,12 

1 220 925,52 - etap podpisania 

umowy  

o dofinansowanie / 1 059 494,60 
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Przychodnia 5 

Zadanie  jest w trakcie 

realizacji (w ramach 

jednego projektu są 4 i 5) 

2 253 232,37 
839 877,71 - etap podpisania 

umowy  

o dofinansowanie / 1 413 354,66 

Budynek Bursy szkolnej 

Brak źródeł dofinansowania 

na chwilę obecną - zadanie 

nie jest przewidziane do 

realizacji w 2019 r. 

  

Termomodernizacja 

Zespołu Szkół 
Zakończono zadanie 138 757,28 60 000 / 78 757,28 

PGN_M04a 

Budynki 

użyteczności 

publicznej 

Zmniejszenie zużycia 

energii finalnej poprzez 

głęboką modernizację 

energetyczną SP2 

Zainstalowano efektywne 

energetyczne źródło ciepła 

(2 pompy powietrzne                  

o mocy 60 Kw) i kocioł 

gazowy oraz dokonano 

termomodernizacji 

budynku. 

602 650 (instalacja+ 

wydzielenie kotłowni.   

1 522 210,46 (koszt prac 

termomodernizacyjnych), 

Łącznie 2 200493,46 w tym 

dof. 1 641 955,36 

1 641 955,36 / 558 538,10 

PGN_M05 Transport 

Ograniczenie emisji 

wtórnej pyłu poprzez 

mycie ulic na mokro 

Zadanie ciągle w realizacji   

PGN_M06 Transport 

Redukcja emisji 

zanieczyszczeń do 

powietrza z transportu - 

wymiana taboru 

Zadanie zrealizowano w 

całości - zakup 14 

autobusów z normą Euro VI 

15 599 500 10 752 500 / 4 807 000 
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PGN_M07 Transport 
Budowa pętli +parking + 

toaleta 

4 pętle - jedna                         

(skrzyżowanie ul Szarych 

szeregów z ul. Powstańców 

Wa-wy ,jest wykonana, 3  

pozostałe póki co nie będą 

realizowane. Toaleta nie 

została ujęta w tym zadaniu 

- będzie przygotowane tylko 

stanowisko pod toaletę 

838 316,08 netto (wartość 

kosztorysowa) 924 695,56                             

Parking  545 233,84 

785 991,21 / 138 704,35                   

  394 361,56 / 150 872,28 

PGN_M08 Transport 

Zwiększenie dostępności i 

atrakcyjności transportu 

publicznego dzięki 

zmianie mobilności 

miejskiej poprzez budowe/ 

przebudowę układu 

drogowego 

W ramach tego zadania 

wykonano inwestycję: 

"Budowa przedłużenia ul. 

Powstańców warszawy (2,1 

km) wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, obejmującą 

m.in..: budowę 

odwodnienia, oświetlenia, 

ścieżki , rowerowej,  

chodnika. 

10 975 280,18 8 482 110,77 / 2 493 169,41 

PGN_M09 Transport 

Zwiększenie dostępności i 

atrakcyjności transportu 

publicznego poprzez 

Wykonanie projektów 

budowlanych na kwotę 21 

441,79 netto. Dostarczenie i 

261 441,79 netto  
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instalację na przystankach 

w mieście elektronicznych 

tablic 

instalacja i uruchomienie 5-

ciu tablic. Zadanie 

zakończone - 22.01.2018. . 

Wykonanie robot 

polegających  na 

kompleksowym wykonaniu 

przyłączy 

elektroenergetycznych do 

tablic inf. pasażerskiej - 

zadanie zakończone 

13.02.2018 r. na kwotę 240 

000 netto 

PGN_M10 Transport 

Zwiększenie dostępności i 

atrakcyjności transportu 

publicznego poprzez 

rozbudowę systemu biletu 

elektronicznego                  

(e-karta) 

Inwestycja nie została 

zrealizowana. Zadanie 

zostało wykreślone z 

projektu MOF z uwagi na 

brak środków finansowych. 

W zamian wdrożono system 

płatności za bilety 

jednorazowe za pomocą 

karty bankomatowej. 

Zadanie zrealizowano w 

ramach zakupu nowych 

autobusów 

  

PGN_M11 OZE 

Zwiększenie udziału OZE 

poprzez zastosowanie ich 

na odbudowanym zapleczu 

technicznym niezbędnym 

do obsługi i konserwacji 

taboru wraz z myjnią 

 13 844 124,36 7 317 341,33 / 6 526 783,03 

PGN_M12 OZE Brak informacji   
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Zwiększenie udziału OZE 

poprzez zastosowanie 

pomp ciepła, ogniw 

fotowoltaicznych i 

kotłowni na zrębki w 

budynkach socjalnych 

PGN_M13 Transport 

Zmniejszenie emisyjności 

w transporcie poprzez 

przebudowę dworca do 

pełnienia roli węzła 

przesiadkowego 

W ramach MOF w 2018 r. 

wykonano rozbudowę 

dworca autobusowego w 

Mielcu i przystosowania go 

do pełnienia roli węzła 

przesiadkowego - etap I 

budowa parkingów 

Park&Ride 

1 480 706,26 1 258 600,31 / 222 105,95 

PGN_M14 Mieszkalnictwo 

Zmniejszenie zużycia 

energii finalnej poprzez 

termomodernizację 

budynków mieszkalnych, 

wielorodzinnych o pow. 

200 000m2 

Brak realizacji w 2018   

PGN_M15 Mieszkalnictwo 

Ograniczenie 

emisjogenności z 

budynków mieszkalnych 

W ramach tego zadania 

realizowane są 15b i 15c 
10 310 441,76 8 057 840,20 /2 252 601,56 
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poprzez wymianę 

indywidualnych systemów 

grzewczych na 

niskoemisyjne kotły wraz  

z np. Zastosowaniem 

układów mikrogeneracji  

w budynkach o pow.      

196 000 m2 

PGN_M15a Mieszkalnictwo 

Poprawa jakości powietrza 

poprzez montaż instalacji 

OZE w gospodarstwach 

domowych z terenu Gminy 

Miejskiej Mielec 

Wniosek przeszedł 

pozytywnie ocenę formalną 

i merytoryczną. Znajduje 

się na 18 miejscu listy 

rezerwowe 

10 310 441,76 10 310 441,76 / 8 057 840,20 

PGN_M15b Mieszkalnictwo 

Ograniczenie 

emisjizanieczyszczeń 

poprzezwymianę 

nieefektywnychźródeł 

ciepła wgospodarstwach 

domowychz terenu Gminy 

MiejskiejMielec 

Wniosek wybrany do 

dofinansowania 
2 151 629,17 2 151 629,17 / 1 665 924,78 
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PGN_M15c Mieszkalnictwo 

Redukcja emisji poprzez 

wymianę 

dotychczasowych 

źródeł ciepła                         

w 

gospodarstwach 

domowych 

z terenu Gminy Miejskiej 

Mielec 

Wniosek wybrany do 

dofinansowania 
1 156 122,14 1 156 122,14 / 895 218,70 

PGN_M16 Oświetlenie 

Zmniejszenie zużycia 

energii finalnej poprzez 

wymianę tradycyjnego 

oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne 

2015 r - 300 221,20  (ul. 

Boguszewskiej, Woj.. 

Polskiego, Broniewskiego, 

Rataja 2016 r. - 570 212,19 

( ul. Borowiczan i 

Michalina, Długosza, Śliwy, 

Pogodna i Spokojna, 

Wiesiołowskiego - od torów 

do Wojsławskiej, Saramy) . 

Oświetlenie parkingu na 

cmentarzu w Mielcu 

(modernizacja - oprawa + 

słup -  68 855,40 

870 433,39 (2015, 2016) + 

68 855,40 - oświetlenie 

cmentarz 

870 433,39 

PGN_M17 Oświetlenie 

Zmniejszenie zużycia 

energii finalnej w 

budynkach użyteczności 

Wysłane pisma do 

Zarządców budynków i  

powiatu Mieleckiego - brak 
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publicznej poprzez 

wymianę tradycyjnych 

żarówek na 

energooszczędne wraz z 

wprowadzeniem 

monitoringu zużycia 

energii 

działań z uwagi na brak 

środków finansowych 

PGN_M18 OZE 

Zwiększenie udziału OZE 

w budynkach użyteczności 

publicznej przez 

zastosowanie kolektorów 

oraz ogniw fotowol. 

Wniosek o dof. Oceniony 

pozytywnie, znajduje się na 

liście rezerwowej 

3 289 217,41 3 289 217,41 / 2 233 936,40 

PGN_M19 
Edukacja 

ekologiczna 

Promowanie oraz 

sprzyjanie inicjatywom 

technologicznym 

zmierzającym do 

oszczędzania energii i 

materiałów oraz produkcji 

i wykorzystania OZE na 

terenie miasta poprzez 

zamieszczenie stosownych 

komunikatów na portalach 

UM 

Brak Informacji   

PGN_M20 Mieszkalnictwo 

Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do 

środowiska poprzez 

modernizację instalacji 

ciepłej wody w budynkach 

mieszkalnych 

wielorodzinnych 

Zadanie w realizacji. 186 225,41 186 225,41 (środki własne) 
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PGN_M21 Transport 

Zmniejszenie 

emisjogenności 

 z transportu dzięki 

poprawie płynności 

ruchu na drogach w 

wyniku modernizacji, 

przebudowy i remontom 

dróg na terenie miasta 

Mielca 

 

Budowa ul. Duńskiej - 

przedłużenie 
Zakończono zadanie 1 242 160,48 

1 242 160,48 (środki własne) 

2016 

Budowa ronda przy ul. 

Iwaszkiewicza 
Zadanie nie zrealizowane w 2016 i nie będzie realizowane 

Połączenie Sienkiewicza z 

ul. Lelewela - II etap 
Zakończono zadanie 196 756,09 

196 756,09 (środki własne) 

2015 

Przebudowa ul. Bigo, 

Kazany, Siorka 
Zakończono zadanie 147 860,21 

147 860,21 (środki własne) 

2015 

Przebudowa 

ul.Wiesiołowskiego 
Zakończono zadanie 3 261 286,76 

1 630 643,38 / 1 630 643,38  

2015 

Ul. Rusina - połączenie ul. 

Szafera z ul. Metalowców 
Zakończono zadanie 167 383,43 

167 383,43 (środki własne) 

2015 

Droga dojazdowa przy ul. 

Sportowej 
Zakończono zadanie 75 645 75 645 (środki własne) 2015 
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Przedłużenie ul. 

Nałkowskiej do ul. 

Traugutta 

Zakończono zadanie 562 022,55 
562 022,55 (środki własne) 

2015 

Przebudowa ul. Traugutta 

Zadanie nie zrealizowane w 2016 r.   

Na chwilę obecną tworzony jest projekt, możliwość realizacji  

w 2019 r. 

PGN_M22 Mieszkalnictwo 

Poprawa efektywności 

przesyłu ciepła poprzez 

modernizację 

magistralnych i 

osiedlowych sieci 

ciepłowniczych wraz z 

przyłączami cieplnymi 

Zadanie w realizacji 720 602,86 
720 602,86 (środki własne) 

2015, 2016 

PGN_M23 Mieszkalnictwo 

Poprawa efektywności 

energetycznej poprzez 

zmianę sposobu zasilania 

w ciepło polegające na  

likwidacji grupowych 

węzłów cieplnych i 

zastąpienie ich 

indywidualnymi węzłami 

cieplnymi wraz z budową 

nowych sieci i przyłączy 

W dniu 27.04.2017 

podpisano umowę z 

Województwem 

Podkarpackim na 

dofinansowanie projektu " 

Ograniczenie strat ciepła 

oraz poprawa efektywności 

dostaw ciepła poprzez 

modernizację miejskiego 

systemu ciepłowniczego w 

Mielcu". RPOWP działanie 

3.3 Poprawa jakości 

powietrza poddziałanie 

3.3.1 Realizacja planów 

niskoemisyjnych. Zadanie 

zrealizowane w 2018 r. 

Wartość projektu – 11 921 

207,71  (koszty 

kwalifikowane – 9 630 

300,00,  Środki własne –  

1 444 545,00) 

Środki własne – 1 444 545,00  

/Dotacja z RPO – 8 185 755,00 
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PGN_M24 Mieszkalnictwo 

Optymalizacja sposobu 

wykorzystania ciepła z  

miejskiego systemu 

ciepłowniczego poprzez 

budowę systemu 

monitoringu pracy 

urządzeń ciepłowniczych 

wraz z zdalnym odczytem 

układów pomiarowych 

Zadanie w realizacji   

PGN_M25 Mieszkalnictwo 

Ograniczenie niskiej emisji 

poprzez likwidację  

kotłowni węglowej z ZS 

im. Groszkowskiego i 

podłączenie szkoły do 

sieci miejskiej 

Zakończono zadanie 66 217,02 66 217,02 (środki własne) 

 

  Zadanie częściowo zrealizowane bądź w realizacji ciągłej 

  Zadanie realizowane przez MKS 

  Zadanie zrealizowane, zakończone 

  Zadanie niezrealizowane, lub zagrożone brakiem realizacji 
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V.1.2.2 Program Ochrony Środowiska dla miasta Mielca na lata 2017 – 2020  

z perspektywą na lata 2021- 2024. 

Program został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/283/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia  

19 grudnia 2016 r. 

Główne założenia 

Głównym celem utworzenia programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska na terenie 

miasta Mielca. W programie określono zasady racjonalnego gospodarowania zasobami 

naturalnymi oraz wskazano kierunki działań zmierzające do poprawy jakości środowiska. 

Dokument opisuje główne zagrożenia i problemy – wskazując przy tym możliwe rozwiązania. 

      Realizacja Programu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

1) KA.2.4. Rozbudowa systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez 

Internet). Zadanie zostało wykreślone z projektu MOF z uwagi na brak środków 

finansowych. W zamian wdrożono system płatności za bilety jednorazowe za pomocą karty 

bankomatowej. Zadanie zrealizowano w ramach zakupu nowych autobusów. 

2)  GW.1.5. Prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków Zadanie realizowane jest na bieżąco. W 2018 r. 

rozdysponowano ok. 100 szt. ankiet inwentaryzujących. 

3) GW.2.5. Promocja systemu informacyjno - ostrzegawczego MielecSMSInfo oraz 

tworzenie programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat 

źródeł zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego. W ramach tego zadania 

uruchomiono system informowania mieszkańców za pomocą sms. Na głównej stronie 

Urzędu Miejskiego w Mielcu znajduje się odesłanie do mieleckiego systemu informowania 

mieszkańców MielecSMSinfo https://mielec.urzadsms.pl/), do którego każdy mieszkaniec 

może się zapisać i otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach, zagrożeniach oraz innych 

ważnych informacjach. 

 

V.1.2.3 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 

Mielca na lata 2018-2032. 

Program został przyjęty uchwałą Nr XLVI/461/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 

12 kwietnia 2018 r.  

Główne założenia 

Celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  

w celu zminimalizowania negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy, 

spowodowanych azbestem oraz doprowadzenie do sukcesywnej likwidacji oddziaływania 

azbestu na środowisko. Program realizuje główne założenia zawarte dokumencie: „Program 

oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”. 

Realizacja Programu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

W roku 2018 zdemontowano i odebrano wyroby azbestowe w ilości 37,41 Mg  

z 35 nieruchomości za kwotę 23.501,23. Zgodnie z aktualizacja dokumentu do wyeliminowania 

zidentyfikowanych wyrobów azbestowych pozostało 228,67 Mg od osób fizycznych oraz 

126,245 Mg od osób prawnych. 
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V.1.2.4 Uchwała Nr XXXIX/380/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji 

celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinasowanie kosztów inwestycji 

służących ochronie powietrza.                                                                                                                                                                  

Zadanie realizowane było w celu ograniczenia niskiej emisji ze starych nieefektywnych źródeł 

ciepła oraz określenia zapotrzebowania na wymianę źródła ogrzewania na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec.  

W ramach realizacji zadania zostało wymienionych 56 nieekologicznych źródeł ciepła, a dwa 

zostały zmodernizowane tj.:13 szt. – ekogroszek, 43 szt. – ogrzewanie gazowe, 2 szt. – palniki 

dopalające gazy wylotowe. 

W projekcie wzięło udział 89 wnioskodawców z czego 58 z nich otrzymało dofinansowanie. 

Pozostałe osoby złożyły rezygnację.  

Koszty poniesione na realizację uchwały w 2018 r. wyniosły 185.600,00. Zadanie zostało  

w całości sfinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Mielec. 

 

 

V.1.3 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU OCHRONY POWIETRZA 

 

Pomiary zanieczyszczeń na terenie Gminy Miejskiej Mielec 

 

W ramach realizacji pomiarów zanieczyszczeń na terenie Gminy Miejskiej Mielec, 

sporządzono 50 raportów określających stopień zanieczyszczenia na terenie Gminy, w tym 

pomiary pyłów zawieszonych PM10 (pył o średnicy aerodynamicznej do 10μm), PM2,5 (pył            

o średnicy aerodynamicznej do 2,5μm), hałasu, Lotnych Związków Organicznych, substancji 

organicznych oraz pomiary z analizą składu pierwiastkowego oraz formaldehydu. 

      

Rozbudowa sieci punktów pomiarowych Airly badająca w mieście poziom zanieczyszczeń 

powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5: 

1) MOPS (placówka przy ul. Pogodnej – dział Specjalistycznej Pomocy Socjalnej – Klub 

Integracji Społecznej), 

2) YASA MOTORS POLAND SP. Z O. O. , S. K. A., ul. Wojska Polskiego 20, 39-300 Mielec 

(teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej), 

3) Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych, ul. Królowej Jadwigi 1,  

39-300 Mielec, 

4) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościuszki 4,  

39-300 Mielec. 

 

Zakup dwóch ekranów LED przedstawiających wyniki zanieczyszczeń na terenie miasta: 

1) Samorządowe Centrum Kultury, 

2) Budynek przy ul. Mickiewicza 13. 
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Przeprowadzenie badań wspólnie z samorządem powiatowym - monitoring wód 

powierzchniowych oraz badania gleb w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO 

PARK” Mielec. 

 

Program „Laboratorium Mielec” 

Podpisano list intencyjny w sprawie realizacji pilotażowego Programu „Laboratorium Mielec”  

którego celem są działania związane z ochroną powietrza, głównie w sferze zanieczyszczeń 

przemysłowych -teren SSE. 

 

Raport z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla  strefy podkarpackiej oraz 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

Sporządzanie corocznego raportu do Marszałka Województwa Podkarpackiego z realizacji  

Programu Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej, Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

w zakresie realizacji założeń programów. W ramach sprawozdania przekazuje się informacje 

dotyczące: 

1) wymiany źródeł ogrzewania w roku poprzedzającym, 

2) wymiany stolarki okiennej, drzwiowej z zabudowie wielorodzinnej, 

3) wymiany oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Miejskiej Mielec, 

4) termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

5) termomodernizacji budynków mieszkalnych, 

6) termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

7) podłączenia do sieci ciepłowniczej budynków w zabudowie jednorodzinnej oraz 

wielorodzinnej (MZBM, MSM i inne spółdzielnie), 

8) edukacji ekologicznej zrealizowanej w formie konkursów, spotkań, pikników 

ekologicznych, 

9) zapisów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego ws. wprowadzenia 

zieleni izolacyjnej, przewietrzania miasta oraz w regulaminie utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta ws. zakazu spalania innych odpadów zielonych na otwartej 

przestrzeni,  

10) poprawy drogowych rozwiązań (mycie ulic na mokro), 

11) modernizacji taboru komunikacji miejskiej, 

12) poprawy drogowych rozwiązań poprzez budowę, rozbudowę, modernizację dróg (w tym 

utwardzenia), 

13) poprawy drogowych rozwiązań poprzez budowę, rozbudowę, modernizację ścieżek 

rowerowych. 

Koszty wszelkich inwestycji podawane są z podziałem na środki własne, środki pochodzące  

z Unii Europejskiej oraz środki pochodzące z budżetu państwa. 
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V.1.4 

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

W 2018 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci byli wszyscy właściciele 

nieruchomości położonych na terenie miasta Mielca, z wyłączeniem terenów Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych. 

Podmiotem zajmującym się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Mielec do dnia 31.03.2018 r, było konsorcjum firm  

w składzie: 

1) Miejskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 

2) Euro-Eko Sp. z o.o., 

3) Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie. 

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 30 marca 2018 r. podpisano 

nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 

Gminy Miejskiej Mielec obowiązującą od 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2020 r., której 

wykonawcą jest konsorcjum firm: 

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 

2) Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 

3) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sp. z o.o., 

4) Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

 

Rysunek nr 1 System odbierania i zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec 

 

 

Częstotliwość odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości dostosowana jest do 

zapewnienia utrzymania porządku i czystości z rozróżnieniem ze względu na rodzaj 

nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (Rys. 2). 

 

 

BEZPOŚREDNIO Z 
NIERUCHOMOŚCI 

PSZOK MOBILNE "PSZOK" 

POLETKA 
EKOLOGICZNE 

APTEKI 
PUNKTY ZBIERANIA 
ZUŻYTYCH BATERII 
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Rysunek nr 2 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio  

z nieruchomości 

Rodzaj odpadu 

Rodzaje nieruchomości 

Zabudowane budynkami mieszkalnymi: 

Niezamieszkałe 

jednorodzinnymi wielorodzinnymi 

Odpady 

niesegregowane 

nie rzadziej niż 

1x/tydzień 

nie rzadziej niż 

1x/tydzień 

nie rzadziej niż 

1x/tydzień 

Odpady segregowane 1x/miesiąc 1x/tydzień 1x/miesiąc 

Odpady segregowane – 

BIO w miesiącach od 

kwietnia do listopada 

1x/tydzień 1x/tydzień 2x/rok 

Odpady odbierane w 

ramach „wystawki” 

nie rzadziej niż 

2x/roku 
nie rzadziej niż 6x/roku - 

 

W przypadku PSZOK, aptek oraz punktów zbierania baterii odpady przyjmowane są przez cały 

rok, w godzinach otwarcia punktów. Poletka Ekologiczne są miejscami ogólnodostępnymi, do 

których mieszkańcy mogą w każdym momencie przynieść swoje selektywnie zgromadzone 

odpady z podziałem na trzy frakcje tj. pojemnik na papier i tekturę, pojemnik na tworzywa 

sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemnik na szkło bezbarwne i kolorowe. 

Natomiast zbiórka odpadów z mobilnych „PSZOK” odbywa się dwa razy w roku, zgodnie                     

z przyjętym harmonogramem. 

 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Obowiązkiem gminy jest tworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

stanowiących uzupełnienie systemu, zapewniające odbieranie od mieszkańców odpadów 

problematycznych. Na terenie miasta Mielca znajduję się dwa takie punkty, w następujących 

lokalizacjach: Teren Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, ul. Wolności 171, 39-300 

Mielec oraz ul. Targowa 7, 39-300 Mielec. 
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Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

Przychody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r. 

osiągnęły wysokość 11 368 309,30 zł, natomiast wydatki przeznaczone na cele związane  

z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ukształtowały się na 

poziomie 13 184 805,21 zł. Różnica dochodów w stosunku do wydatków wyniosła, zatem – 

1 816 495,91 zł – różnica ta została pokryta z wypracowanej we wcześniejszych latach 

nadwyżki. Największe wydatki w ramach całego systemu ponoszone są na rzecz odbioru                                              

i zagospodarowania odpadów komunalnych tj. 12 208 762,44 zł, selektywna zbiórka 

rozumiana, jako prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, poletek 

ekologicznych czy działań edukacyjnych wiązała się z wydatkiem na poziomie 517 839,58 zł. 

Najmniejszy koszt poniesiony został na część administracyjną, obsługująca cały system tj.  

458 203,19 zł. 

 

Rysunek nr 3 Udział kosztów poniesionych w 2018 r. 

 

Liczba mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

Według danych z Ewidencji Ludności, liczba mieszkańców miasta Mielca na dzień 31 grudnia 

2018 roku wynosiła 58 818 osób. W dalszym ciągu obserwujemy tendencję spadkową ilości 

zameldowanych osób - w stosunku do 2017 r. liczba osób zmniejszyła się o 881 osób.  

Z danych zawartych w złożonych przez mieszkańców deklaracjach wynika, że na koniec 2018 

roku gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 48 425 osób. 

Różnica pomiędzy zameldowanymi osobami a zgłoszonymi, jako faktycznie zamieszkałe 

wynosi 10 393. 

 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy 

Podstawą danych dotyczących ilości odebranych odpadów komunalnych są sprawozdania 

składane do tutejszego Urzędu przez podmioty odbierające odpady, zbierające odpady  

w PSZOK czy inne podmioty prowadzące punkty skupu. W 2018 r. bezpośrednio  

z nieruchomości (w tym z poletek ekologicznych) odebrano 21 091,717 Mg odpadów, z czego 

przeważającą część stanowiły odpady zmieszane. 
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Tabela nr 48 Rodzaj i ilości odebranych odpadów komunalnych 

 

Masa odpadów, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych, oddanych przez mieszkańców 

do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniosła 741,404 Mg. 

 

Osiągnięte przez Gminę Miejską Mielec poziomy 

Tabela nr 49  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania 

ROK 2017 2018 2019 
2020 – do 

16 lipca 

Poziom masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania 

45 40 40 35 

 

Tabela nr 50 Wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Papier, metal, 

tworzywa 

sztuczne, szkło 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami [%] 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 
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Inne niż 

niebezpieczne 

odpady budowlane  

i rozbiórkowe 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

 

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przeprowadzono 133 kontroli, z czego: 

1) 72 kontroli dotyczyło właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, 

2) 41 kontroli dotyczyło właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, 

3) 20 kontroli dotyczyło właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 

odpady komunalne. 

Dodatkowo w 2018 r. pracownicy Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi prowadzili 

czynności wyjaśniające w ramach, których sprawdzono terminowość i poprawność złożonych 

deklaracji, liczbę zgłoszonych do opłaty osób - łącznie wystosowano 304 wezwania. 

 

 

V.1.5 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

W 2018 r. przeprowadzona została kampania edukacyjno-informująca pod hasłem 

"SEGREGACJA NA PIĄTKĘ" w ramach, której przeprowadzono szereg działań takich jak: 

1) organizacja rajdu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych (klasy 3-8), 

2) spotkanie otwarte z mieszkańcami i liderami społeczności lokalnej, 

3) druk i dystrybucja eko-poradnika skierowanego do wszystkich mieszkańców naszego 

miasta, 

4) kampania w mediach społecznościowych, 

5) tablice informacyjne przy poletkach ekologicznych. 

 

Zdjęcie nr 1 Ulotka Gminy Miejskiej Mielec opracowana na potrzeby edukacji 

ekologicznej 
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Przedmiotowa kampania została zrealizowana przy udziale środków uzyskanych  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

V.1.6 

ZIELEŃ MIEJSKA 

 

Całoroczna konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 

Zadanie obejmuje kompleksowe działania związane z obsługą parków miejskich  

(7 szt.), skwerów i zieleńców (13 szt.), zieleni w pasach drogowych oraz części 

niezagospodarowanych terenów zielonych (nieużytków). W szczególności są to: 

1) nasadzenia kwiatów sezonowych i roślin trwałych, 

2) pielęgnacja nasadzeń, 

3) wycinka i pielęgnacja drzew i zadrzewień, 

4) wykaszanie, 

5) płoszenie gawronów, 

6) okolicznościowe dekorowanie miejsc pamięci, wywieszanie flag, 

7) zbieranie i wywóz nieczystości. 

Łączna, regularnie utrzymywana w ramach zadania powierzchnia w roku 2018 – 115,80 ha  

(w roku 2017 – 115,38 ha). 

Sumarycznie kwota wydatkowana na realizacje w/w celów w roku 2018 to 2 212 660,31 zł.  

W 2017 r. kwota ta wynosiła 2 194 751,76 zł. 

 W 2018 r. przez Prezydenta Miasta Mielca zostało wydanych 79 zezwoleń na usunięcie 

drzew/krzewów. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/krzewu (tzw. milcząca zgoda) dokonało 

117 osób fizycznych. 

 

V.1.7 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

 

Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym 

Uchwałą Nr XLVI/468/2018 Rada Miejska w Mielcu w dniu 23 kwietnia 2018 r. przyjęła 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2018 rok. 

Główne założenia Programu: 

1) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,  

2) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,  

3) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych,  

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, promowanie postaw i zachowań wobec 

bezdomnych zwierząt. 

Realizacja Programu w 2018 r. 

Środki przeznaczone na realizację Programu w 2018 roku szacowano na kwotę 701 000,00 zł, 

wykonanie osiągnęło wartość 756 579,91 zł. 
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Istotnym elementem zadania jest prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy  

ul. Targowej 11. Na mocy uchwały Nr XXII/178/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia  

27 czerwca 2012 r. oraz Porozumienia z dnia 26.08.2013 r. Gmina powierzyła prowadzenie 

schroniska dla zwierząt Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z.o.o.  

w Mielcu.  

W 2018 r. na utrzymanie schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki w kwocie 495 546,98 zł, 

stała obsługa weterynaryjna w schronisku to koszt 149 830,00 zł. 

W ramach realizacji Programu: 

1) wyłapano 188 psów - koszt: 7 988,45 zł, 

2) wykonano 74 sterylizacje wolnożyjących kotek i 23 kocurów – koszt: 12 830,48 zł, 

3) wykonano sterylizacje i kastracje zwierząt domowych dostarczanych przez właścicieli: 54 

kotki, 9 kotów, 16 suczek i 7 psów – koszt: 12 700,80 zł, 

4) oddano do adopcji 128 psów i 74 koty, 

5) zakupiono 664 kg karmy za kwotę 4.608,20 zł,  

6) dokonano zakupu budek dla wolnożyjących kotów – 492,00 zł, 

7) zapewniono opiekę na zwierzętami rannymi w wypadkach oraz przewoziła dzikie zwierzęta 

do Ośrodka w Przemyślu, 

8) nawiązano współpracę z wolontariuszami w schronisku – podpisano 32 umowy 

wolontariackie. 

 

 

V.2 

TRANSPORT 

 
V.2.1 

DROGI, ŚCIEŻKI ROWEROWE I PARKINGI NA TERENIE GMINY 

MIEJSKIEJ MIELEC 

 

Drogi 

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec znajduje się ogółem 172,406 km dróg publicznych,  

w tym: 

1) wojewódzkich – 18,582 km, 

2) powiatowych – 23,667 km, 

3) gminnych – 130,157 km. 

Oprócz dróg publicznych znajduje się jeszcze 16,034 km dróg wewnętrznych, będących 

własnością Gminy Miejskiej Mielec. 

 

 Ścieżki rowerowe 

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec znajduje się ogółem 51,893 km ścieżek rowerowych,  

w tym zarządzanych przez: 

1) Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8,714 km, 

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu – 16,106 km, 

3) Gminę Miejską Mielec – 27,073 km. 
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Parkingi 

W zasobach miejskich tj. przy ulicach, budynkach mieszkalnych i na odrębnych parkingach 

będących własnością Gminy Miejskiej Mielec znajduje się 8 268 wyznaczonych miejsc 

parkingowych. 

Oprócz wspomnianych miejsc parkingowych funkcjonują parkingi przy różnych urzędach, 

budynkach w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, sklepach i centrach handlowych oraz 

parkingi przy zakładach pracy.  

 

 

V.2.2 

KOMUNIKACJA MIEJSKA 

 

V.2.2.1. Sieć komunikacji miejskiej 

 

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. komunikacja miejska realizowana była w ramach 35 linii 

autobusowych o długości 353 km, w tym 7 linii podmiejskich o łącznej długości 74,0 km. 

 

Tabela nr 51 Elementy sieci komunikacji autobusowej w mieście  

 

Elementy sieci 2018 r. 

Liczba linii autobusowych [szt.], w tym: 35 

Długość linii ogółem [km] 353,42 

Liczba przystanków i słupków [szt.] 309 

 

Tabela nr 52 Trasy linii miejskich w komunikacji autobusowej w mieście  

 

L.p. Nr trasy Trasa miejska 

1 0 
Zenit-Strefa/N. 

Szpital 
 

2 4 Ul. Legionów – Strefa 

3 5 Dworzec – os. Rzochów 

4 5-S Os. Rzochów – Pisarka (szkolny) 

5 7 ODJ – Husqarna/Os. Smoczka 

6 10-S Ul. Solskiego  -Mościska (szkolny) 

7 11-S Ul. Szafera  -os. Mościska 

8 13 Dworzec – Cmentarz Komunalny 

9 14 Os. Lotników – Cmentarz Komunalny 

10 14A Os. Lotników – Cm. Komunalny/ OS. Kusocińskiego 

11 16 Pisarka – Husqarna 

12 17 Ul. Pisarka – Strefa/Padykuły 

13 18 Ul. Pisarka -SSE 

14 19 Ul. Pisarka – SSE/Kwiatkowskiego 

15 20 ul. Jana Pawła II – Inwestorów 

16 20A ul. Jana Pawła II - Inwestorów 

17 21 ul. Legionów – SSE/ul. Wolności 

18 24 Dworzec – ul. Szybowcowa 

19 27 ul. Powstańców W-wy – ul. Biernackiego/ul. Sportową 

20 28 Os. Lotników – ul. Wyszyńskiego 

21 29 os. Lotników – ul. Zygmuntowska/Szafera 
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22 29A os. Lotników – ul. Zygmuntowska/Kochanowskiego 

23 30 Os. Smoczka  -Br. Główna/Strefa 

24 31 Zenit – Zygmuntowska/Strefa 

25 35 Os. Borek – ul. Pisarka 

26 36 ul. Szafera – ul. Wyszyńskiego 

27 41-S Os. Smoczka  -os. Łuże (szkolny) 

28 K Os. Lotników – Biernackiego/Osiedle 

1 listopad „S” Obsługa cmentarzy 

Długość linii 

miejskich [km] 
279  

Liczba linii miejskich [szt.] 28 

Liczba przystanków 

i słupków miejskich 

 

208 

 

Tabela nr 53  Trasy linii podmiejskich w komunikacji autobusowej 

 

L.p. Nr trasy Trasa 

1 6 Mielec – Chorzelów 

2 8 Mielec  - Młodochów 

3 10 Mielec -Wola Chorzelowska – Trześn 

4 15 Mielec - Przecław 

5 33 Mielec – Szydłowiec 

6 34 Mielec - W. Książnicka 

7 39 Mielec - Chorzelów/Ławnica 

Długość linii podmiejskich 

[km] 

 

74 

Liczba 

linii podmiejskich [szt.] 
7 

Liczba 

przystanków podmiejskich 

[szt.] 

101 

 

Wszystkie w/w linie autobusowe funkcjonujące w 2018 roku można podzielić na dziewięć 

kategorii ze względu na kryterium zakresu czasowego:  

1) 11 całorocznych tras całotygodniowych – 0, 5, 6, 10, 14, 15, 20, 28, 29, 30 i K, 

2) 4 całoroczne trasy funkcjonujące tylko od poniedziałku do soboty – 8, 18, 21 i 39, 

3)  2 całoroczne trasy funkcjonujące od poniedziałku do piątku i w niedziele – 24 i 31, 

4) 7 całorocznych tras funkcjonujących tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku – 4, 

7, 16, 17, 19, 33, 34, 

5) 1 trasę funkcjonującą w dni powszednie od poniedziałku do piątku wyłącznie sezonowo  

(w okresie od 1 kwietnia do 30 września) – 13, 
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6) 1 całoroczną trasę funkcjonującą tylko w czwartki i w soboty (dni targowe) – 27, 

7) 2 całoroczną trasę funkcjonującą tylko w soboty i niedziele – 14A, 20A, 

8) 2 całoroczne trasy funkcjonujące tylko w niedziele – 35 i 36, 

9)  6 tras funkcjonujących tylko w powszednie dni nauki szkolnej – 5S, 10S,11S, 29A, 41S 

 i PS.  

 

V. 2.2.2. Stan taboru komunikacji miejskiej MKS Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2018 r. 

 

     Tabela nr 54  Stan rodzajowy i struktura wiekowa taboru autobusowego w dniu 

31.12.2018 roku. 

Marka 

autobusu 

Liczba autobusów w przedziałach wiekowych 
 

Razem 
Do 3 

lat 
4-6 lat 7-10 lat 

11-15 

lat 

16-20 

lat 

Powyżej 

20 lat 

Autobusy miejskie niskopodłogowe (LF) i niskowejściowe (LE) 

Jelcz M121MB - - - - 4 4 4 

 

 

 

42 

Neoplan 

K4016 
- - - - 1 - 1 

Solaris Urbino 

12 
- - - - 2 - 2 

Solaris Urbino 

12 CNG 
4 - - - - - 4 

Solaris Urbino 

10,5 
10 - - - - - 10 

Solaris Urbino 

10 
- - - 4 - - 4 

Solaris Urbino 

8,9 
- - 10 - - - 10 

Jelcz M101l 

SALUS 
-2 - - 1 - - 1 

Autosan 

Sancity 9 
- - - - - - 2 

Tedom 123G 

CNG 
  2 2 - - 4 

Autobusy miejskie 

Autosan A8V 

Wetlina 
- - 1 - - - 1  

2 
Autosan H6 - - - - 1 - 1 

Razem 16 0 13 7 4 4 44 44 

Udział 

w całości 
36,4% 0% 29,5% 15,9 % 9,1 9,1% 100%  
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V.2.2.3 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 

 

Plan został przyjęty uchwałą Nr XLI/361/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 

r. w sprawie przyjęcia: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla Gminy Miejskiej Mielec”, zmienionej uchwałą Nr XLI/411/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.  

Głównym celem Planu jest zaplanowanie publicznego transportu zbiorowego organizowanego 

przez Gminę Miejską Mielec tak, aby rozwój tego transportu przebiegał zgodnie z postulatami 

zrównoważonego rozwoju.  

Plan ma za zadanie umożliwić realizację następujących celów szczegółowych: 

1) poprawę dostępności transportowej i jakości transportu przy uwzględnieniu między innymi 

potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, 

2) poprawę efektywności funkcjonowania systemu transportowego, 

3) integrację systemu transportowego w zakresie usług przewozowych oraz potrzeb 

wynikających z kierunków polityki regionu oraz państwa, w niezbędnym zakresie 

dotyczącym linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych 

przewozach pasażerskich, 

4) wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru, 

5) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

6) ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia. 

Zmiana uchwały umożliwiła reformę taryf oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych  

i ulgowych wprowadzoną w życie od 1 lipca 2018 r. oraz zmianę obowiązującego rozkładu 

jazdy od dnia 23 lutego 2019 r. 

 

 

V.3 

WODOCIĄGI I ZAOPATRZENIE W WODĘ, KANALIZACJA, 

USUWANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ URZĄDZEŃ 

SANITARNYCH, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

 
V.3.1 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIASTA W WODĘ 

Długość eksploatowanej sieci wodociągowej w mieście wynosi 208,9 km. Z usługi dostawy 

wody korzysta 99,8 % mieszkańców. Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej w mieście 

wynosi 216,9 km. Z usługi odbierania ścieków korzysta 99,2 % mieszkańców. 
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V.3.2 KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA I SANITARNA 

V.3.2.1 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o.   

w Mielcu na lata 2018 – 2021. 

Plan został przyjęty w drodze uchwały Nr XLIV/437/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 

lutego 2018 r. 

Realizacja założeń Planu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

1) Budowa systemu zaopatrzenia w wodę. 

Zakończono prace związane z wykonaniem otworów badawczo – poszukiwawczych. 

Sporządzono dokumentację hydrogeologiczną dokumentującą zasoby eksploatacyjne ujęcia 

wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowościach: Szydłowiec gm. Mielec 

i Rzemień, gm. Przecław. 

2) Budowa sieci i włączenia do nowobudowanych domów. 

Zadanie realizowane sukcesywnie w miarę rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie 

miasta Mielca. 

3) Przebudowa wodociągu DN 400 ul. Kwiatkowskiego. 

Magistrala wodociągowa została przebudowana. 

 

V.3.2.2 Utrzymanie kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, w tym remonty  

i modernizacje. 

 

 Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Mielca 

W ramach tej usługi zapewniono stały monitoring systemu kanalizacyjnego pozwalający na 

szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia i konieczności zapewnienia odpływu wód 

opadowych. Udrożniono i wyczyszczono niesprawne wpusty uliczne wraz z przykanalikami 

oraz mało przepustowe rurociągi kanalizacji deszczowej.  Reagując na zgłoszenia 

mieszkańców, instytucji  i służb miejskich, zabezpieczano uszkodzenia jezdni i terenów 

przyległych, które na skutek awarii zagrażały bezpieczeństwu osób i pojazdów z nich 

korzystających. W późniejszych terminach usuwano przyczyny wystąpienia awarii  

i przywracano teren do stanu pierwotnego. Przebudowano źle funkcjonujące elementy 

kanalizacji deszczowej, których konieczność została stwierdzona w trakcie prowadzonych 

inwestycji miejskich.  Oczyszczono rurociągi kanalizacyjne o łącznej długości 1251 m.    

Wydatkowano na ten cel kwotę: 225 266 zł. 

 

Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Mielca 

Przedmiotowa usługa dotyczy bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych 

polegającego wykonywaniu prac konserwacyjnych (wykaszanie skarp i dna rowy, udrażnianie 

i odmulanie dna rowy, usuwanie nieczystości, karczowanie krzaków, usuwanie namułu  

z przepustów i rurociągów) oraz wykonywanie drobnych robót ogólnobudowlanych (wymiana 

rurociągów na uszkodzonych przepustach) oraz zapewnianie spływu wód poprzez oczyszczanie 

krat na wlotach do rurociągów. W roku 2018 wykonano w/w prace na rowach melioracji 

wodnych o łącznej długości ok. 21,2 km.  

Wydatkowano na ten cel kwotę: 229 732 zł. 
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Bieżące utrzymanie studni i zdrojów ulicznych, toalet miejskich i fontann na terenie 

miasta Mielca 

W ramach usługi bieżącego utrzymania studni i zdrojów ulicznych, która obejmuje 69 studni  

i 4 zdroje uliczne, mieszczą się m.in. następujące czynności: 

1) Bieżące utrzymanie i konserwacja studni i zdrojów ulicznych, 

2) Awaryjne usuwanie usterek (technicznych i sanitarnych) oraz zabezpieczenie terenu 

w miejscach występowania awarii, niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego, 

3) Zabezpieczenie przed skutkami występowania złych warunków atmosferycznych. 

Wydatkowano na ten cel kwotę: 63 635 zł. 

 

Usługą bieżącego utrzymania objęte są także fontanny na Placu Armii Krajowej  

i w Rynku Starego Miasta (w 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę: 74 366,00 zł) oraz toalety 

miejskie usytuowane przy ul. Rzecznej, Pisarka, Nowy Rynek, Powstańców Warszawy i M.C. 

Skłodowskiej (w 2108 r. wydatkowano na ten cel kwotę: 89 651,00 zł). 

 

 

V.3.3 UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

Gospodarka odpadami w województwie podkarpackim opiera się na wskazanych  

w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 regionach gospodarki 

odpadami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmieszane odpady komunalne oraz odpady 

zielone mogą być zagospodarowane tylko i wyłącznie w Regionalnej Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK) w ramach danego regionu - dopuszcza 

się przekazywanie w/w odpadów do ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia o odpadach. Regiony 

gospodarki odpadami w województwie podkarpackim: 

1) Region Centralny, 

2) Region Południowo-Wschodni, 

3) Region Południowo-Zachodni, 

4) Region Północny, 

5) Region Wschodni, 

6) Region Zachodni. 
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Mapa nr 7 Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi w Województwie 

Podkarpackim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Mielec usytuowane jest w regionie zachodnim. 

 

Regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacjami 

przewidzianymi do zastępczej obsługi (dotyczy przypadków, gdy znajdująca się w regionie 

regionalna instalacja ulegnie awarii lub nie może przyjmować odpadów w innych przyczyn)  

w regionie Zachodnim są: 

 

Tabela nr 55 Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w regionie zachodnim 

Województwa Podkarpackiego 

 

Nazwa Regionu 

gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Funkcjonujące regionalne 

instalacje do przetwarzania 

odpadów 

Instalacje przewidziane do 

zastępczej obsługi regionów 

REGION ZACHODNI 

Zmieszane odpady komunalne 

Zakład Zagospodarowania 

Odpadów/ 

Kozodrza, 

39-103 Ostrów. 

 

Instalacja mechaniczno-

biologicznego przetwarzania 

odpadów/ 

Paszczyna 62B, 

Zakład Segregacji  

i Kompostownia Odpadów/ ul. 

Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg 

Sortownia odpadów komunalnych 

zmieszanych i z selektywnej 

zbiórki, kompostownia/ ul. 

Białobrzeska, 38-400 Krosno 
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39-207 Brzeźnica 

Odpady zielone oraz inne bioodpady 

Kompostownia bębnowa 

(bioreaktor: komposter typ16)/ 

Paszczyna 62b, 

39-207 Brzeźnica 

Kompostownia /ul. Białobrzeska, 

38-400 Krosno 

 

Kompostownia odpadów 

zielonych w Rzeszowie, ul. 

Ciepłownicza 11, 

35-322 Rzeszów 

 

Instalacja do przetwarzania 

selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów/ 

ul. Centralny Okręg Przemysłowy 

37-450 Stalowa Wola 

Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska 

Składowisko „Kozodrza” 
Składowisko „Stalowa Wola”, 

Składowisko „Sigiełki” 

 

W 2018 r. wszystkie odebrane z terenu Gminy Miejskiej Mielec zmieszane odpady komunalne, 

zgodnie ze wskazaniem wytycznych Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego trafiły bezpośrednio do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy. 

Odpady BIO odebrane bezpośrednio z nieruchomości, jaki i w PSZOK przekazane zostały do 

kompostowni bębnowej w Paszczynie. 

 

 

V.4 

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, CIEPLNĄ ORAZ 

GAZ 

 
V.4.1. ENERGIA ELEKTRYCZNA 

V.4.1.1. Źródła pozyskania energii elektrycznej dla Mielca. 

Na terenie miasta energię elektryczną wytwarza instalacja kogeneracyjna 

Elektrociepłowni Mielec. Elektrociepłownia Mielec posiada własną sieć dystrybucyjną, na 

której obszarze, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Z sieci, oprócz urządzeń własnych 

elektrociepłowni, są zasilanie  2 zakłady produkcyjne na średnim napięciu (należące do firm: 

PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z. o. o. i Kirchhoff Polska Sp. z o.o.) oraz kilkunastu odbiorców 

na niskim napięciu (są to odbiorcy przemysłowi prowadzące działalność gospodarczą na 

działce, na której zlokalizowana jest Elektrociepłownia Mielec, jak i w bezpośrednim 

sąsiedztwie). 

Sieć Elektrociepłowni Mielec jest bezpośrednio połączona tylko z siecią Energii Euro 

Park – firmy, która pełni rolę operatora sieci dystrybucyjnej na terenie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Nadmiar energii elektrycznej z sieci Elektrociepłowni Mielec jest 



 

 

100 

 

wyprowadzany za pomocą 6 linii średniego napięcia (2 linie 15 kV o oznaczeniu GSZ nr 9 i 10 

oraz 4 linie 6 kV o oznaczeniu E1 nr 1 i 2, E4 nr 6) do sieci Energii Europark. Jeżeli energia 

wyprodukowana w Elektrociepłowni Mielec nie zostanie skonsumowana na terenie Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, to jest ona transformowana na wysokie napięcie (110kV) i wprowadzana 

do sieci PGE Dystrybucja SA. Taka sytuacja ma miejsce sporadycznie, ponieważ zazwyczaj 

zapotrzebowanie na energię elektryczną przez przedsiębiorstwa ulokowane w Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej znacznie przewyższa nadwyżki energii uzyskiwane w sieci 

Elektrociepłowni Mielec. 

W celu umożliwienia zasilania odbiorców na średnim napięciu zainstalowano dwa złącza 

kablowe czteropolowe, rozłącznikowe, 15 kV.  Pierwsze jest zlokalizowane na działce 

Elektrociepłowni Mielec i zostało wykonane bezpośrednio na linii GSZ nr 9.  Drugie jest 

zlokalizowane na terenie firmy Kirchhoff, na przyłączu wyprowadzonym z pierwszego złącza 

kablowego i umożliwia zasilania firmy Autopart. 

Na terenie miasta działa też Elektrownia wiatrowa „KOLMAX” Mielec – moc 

przyłączeniowa 0,25 MW, moc zainstalowana 1,36 MW, przyłączona do sieci SN PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Farma wiatrowa działa od 2011 r. 

Prócz tego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. dysponuje 

elektrownią na biogaz z oczyszczalni ścieków Mielec o mocy przyłączeniowej 0,562 MW. 

Przyłączona jest ona do sieci SN PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Energia jest 

zużywana jednak w całości na potrzeby własne oczyszczalni ścieków.  

 

V.4.1.2. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej. 

Przesył energii elektrycznej w mieście Mielec odbywa się za pomocą linii wysokiego napięcia 

(110kV) będące na majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów: 

1) Chmielów – Mielec, 

2) Połaniec – Mielec, 

3) Połaniec – Mielec Smoczka, 

4) Mielec – Radomyśl, 

5) Mielec – Mielec WSK, 

6) Mielec Smoczka – Mielec WSK. 

Ponadto, na przedmiotowym obszarze zlokalizowane są linie elektroenergetyczne 110 kV 

będące własnością innego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

Długość sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Mielec (nie ujęto linii WN, SN, i nN 

będących na majątku obcym): linie WN 26,7 km (w tym: napowietrzne: 26,7 km; kablowe:  

0 km), linie SN 206,9 km (w tym: napowietrzne 75,7 km; kablowe: 131,2 km), linie nN- 431,9 

km (w tym: napowietrzne 87,7 km; kablowe 183,5 km, przyłącza napowietrzne 71,1km; 

przyłącza kablowe 89,6 km). 

Stan techniczny sieci SN i nN jest dobry. 

Linie elektroenergetyczne jw. posiadają rezerwy mocy umożliwiające zasilanie istniejących  

i przyszłych odbiorców na terenie miasta Mielec. 

Obszar miasta Mielec jest zasilany z następujących stacji elektroenergetycznych: 

1) stacja 110/15 kV (GPZ) Mielec (transformator 110/15 kV o mocy 25 MVA, obciążenie – 

ok. 9,5 MW; transformator 110/15 kV o mocy 25 MVA, obciążenie – ok. 10,5 MW), 
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2) stacja 110/15 kV (GPZ) Mielec Smoczka (transformator 110/15 kV o mocy 16 MVA, 

obciążenie – ok 11,6 MW; transformator 110/15 o mocy 16 MVA, obciążenie – 0 MW). 

 

V.4.1.3. Globalne zużycie energii elektrycznej w Mielcu i odbiorcy energii elektrycznej. 

Najliczniejszą grupą odbiorców energii elektrycznej są odbiorcy indywidualni, podłączeni do 

sieci niskiego napięcia należącej do PGE Dystrybucja S.A. Są to przede wszystkim 

gospodarstwa domowe w grupie taryfowej G (G11, G11p, G12, G12p, G12w) oraz handel  

i usługi, a także inni drobni odbiorcy. 

 

Tabela nr 56 Zużycie energii elektrycznej w MWh w 2017 r. 

Liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej 

– MIELEC 

Odbiorcy energii 

elektrycznej 

2017 r. 

liczba 

odbiorców 

zużycie energii 

[MWh] 

odbiorcy na wysokim napięciu — taryfa A 1 202 129,3 

odbiorcy na średnim napięciu — taryfa B 57 33 405,8 

odbiorcy na niskim napięciu — taryfa C 2490 35 568,4 

w tym: gospodarstwa rolne - - 

odbiorcy na niskim napięciu — taryfa G 22 726 36 166,3 

w tym: gospodarstwa domowe i rolne 21 501 32798,8 

Razem 25274 307 269,6 

 

V.4.2 ENERGIA CIEPLNA 

V.4.2.1. Dostawcy energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Dostawcą ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej jest Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o., 

należąca do Grupy SFW Energia. W kapitale zakładowym spółki Gmina Miejska Mielec 

posiada mniejszościowy pakiet udziałów. 

 

V.4.2.2. Stan miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC Sp. z o.o. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zakupione ciepło z EC Mielec 

przesyła do odbiorców ciepła na terenie miasta poprzez miejski system ciepłowniczy składający 

się z sieci ciepłowniczych i przyłączy wysokoparametrowych oraz zewnętrznych instalacji 

odbiorczych niskoparametrowych o łącznej długości 49 km. Sieci i instalacji wykonanych  

w nowej technologii z rur preizolowanych jest 30,5 km, co stanowi około 62 %. Pozostałe 38% 

są to sieci kanałowe z lat 70 -90 – tych ubiegłego wieku, które wymagają modernizacji. 

Biorąc pod uwagę ilość występujących w ubiegłych latach rocznie awarii na sieciach  

i przyłączach (poniżej 10 sztuk) należy ocenić ich stan jako średnio dobry. 

 

V.4.2.3. Wybrane inwestycje realizowane przez MPEC Sp. z o.o. w 2018 r. 

W 2018 r. spółka zrealizowała zadania inwestycyjne na kwotę 7 017,5 tys. zł. W ramach 

projektu „Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez 

modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu” z regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wybudowano i zmodernizowano 5 986 mb sieci 

ciepłowniczych i przyłączy oraz zamontowano 89 sztuk węzłów cieplnych głównie 

dwufunkcyjnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wszystkie węzły cieplne 

zostały włączone w system monitoringu wraz z zdalnym odczytem liczników ciepła.  

Na poniesione w 2018 r. nakłady w kwocie 7 017,5 tys. zł składają się: 

1) Podłączenie nowych odbiorców (przyłącza i węzły) – 438.3 tys. zł, 

2) Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych (z RPO) – 3 055.2 tys. zł, 

3) Modernizacja węzłów cieplnych (z RPO) - 2 939.2 tys. zł, 

4) Monitoring systemu ciepłowniczego i pomiar ciepła (z RPO) – 191.3 tys. zł, 

5) Pozostałe nakłady – 393,5 tys. zł. 

 

 

V.5 

GMINNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

 
V.5.1 ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC  

W 2018 ROKU 

 

Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Mielec tworzą lokale stanowiące własność Gminy 

znajdujące się w budynkach komunalnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. mieszkaniowy zasób Gminy składał się z 1012 lokali, w tym: 

1) 207 lokali socjalnych, z czego: 

a) 174 lokale socjalne znajdują się w 11 budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy, 

b) 33 lokale socjalne znajdują się w 5 budynkach stanowiących współwłasność Gminy 

(zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe). 

2) 805 pozostałych lokali (w tym 12 tymczasowych pomieszczeń), z czego: 

a) 128 lokali i 12 tymczasowych pomieszczeń znajduje się w 11 budynkach stanowiących 

wyłączną własność Gminy, 

b) 3 lokale znajdują się przy Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 9, w budynku 

administracyjnym Cmentarza Komunalnego, 

c) 662 lokale znajdują się w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

3) budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy Miejskiej Mielec: 

 

Tabela nr 57 Budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy Miejskiej 

Mielec 

L.p. Adres budynku 
Liczba lokali  

w budynku 

1 Batorego 14 3 

2 Hetmańska 8 4 

3 Konfederacka 4 4 

4 Krakowska 4 1 
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5 MMR 36 33 

6 MMR 37 33 

7 MMR 38 12 

8 MMR 39 20 

9 MMR 40 21 

10 Obrońców Pokoju 8 6 

11 Inwestorów 3A 24 

12 Inwestorów 3B 24 

13 Inwestorów 3C 24 

14 Inwestorów 3D 36 

15 
MMR 11, 13, 14, 15, 16, 

18, 19 – baraki 
łącznie 69 

 

Tabela nr 58 Zestawienie lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy według  

stanu na dzień 31.12.2018 r. 

L.p. 

Adres budynku,  

w którym 

zlokalizowane są 

lokale Gminy 

Liczba 

wszystkich 

lokali  

w budynku 

Liczba lokali stanowiących własność Gminy  

Lokale 

socjalne 

Pozostałe 

lokale 

mieszkalne 

Łącznie Uwagi 

1.  Batorego 14 3 --- 3 3  

2.  Drzewieckiego 11 1 --- 1 1 

lokal znajdujący 

się w budynku SP 

9, administrowany 

przez SP 9 

3.  Hetmańska 8 4 --- 4 4  

4.  Kilińskiego 16 4 --- 1 1  

5.  Konfederacka 4 4 --- 4 4  

6.  Kościuszki 2 5 --- 1 1  

7.  Kościuszki 4 1 --- 1 1 

lokal znajdujący 

się w budynku SP 

2, administrowany 

przez SP 2 

8.  Krakowska 4 1 --- 1 1  

9.  Legionów 8 5 --- 4 4  

10.  Legionów 13 4 --- 1 1  

11.  Legionów 32 6 --- 4 4  

12.  Lwowska 11 8 --- 1 1  

13.  Rynek 6 8 --- 1 1  

14.  Pisarka 5A 16 --- 3 3  

15.  Asnyka 1 32 8 1 9  

16.  Asnyka 2 34 6 6 12  

17.  Asnyka 3 32 --- 5 5  
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L.p. 

Adres budynku,  

w którym 

zlokalizowane są 

lokale Gminy 

Liczba 

wszystkich 

lokali  

w budynku 

Liczba lokali stanowiących własność Gminy  

Lokale 

socjalne 

Pozostałe 

lokale 

mieszkalne 

Łącznie Uwagi 

18.  Asnyka 4 40 --- 4 4  

19.  Biernackiego 8 50 --- 11 11  

20.  Biernackiego 9 30 --- 5 5  

21.  Biernackiego 13 30 --- 7 7  

22.  Biernackiego 15 30 --- 9 9  

23.  Bogusławskiego 1 18 --- 1 1  

24.  Bogusławskiego 2 27 --- 1 1  

25.  Bogusławskiego 3 18 --- 2 2  

26.  Bogusławskiego 4 27 --- 5 5  

27.  Bogusławskiego 6 18 --- 5 5  

28.  Bogusławskiego 8 18 --- 1 1  

29.  Bogusławskiego 10 18 --- 3 3  

30.  Chopina 1 70 --- 10 10  

31.  Chopina 2 65 --- 7 7  

32.  Chopina 3 36 --- 1 1  

33.  Chopina 4 20 --- 2 2  

34.  Chopina 6 18 --- 2 2  

35.  Chopina 10 18 --- 4 4  

36.  Chopina 12 18 --- 1 1  

37.  Chopina 14 18 --- 2 2  

38.  Czarneckiego 1 24 5 3 8  

39.  Czarneckiego 2 18 --- 3 3  

40.  Dworcowa 3 46 --- 20 20  

41.  Fredry 1 68 --- 12 12  

42.  Fredry 2 68 --- 14 14  

43.  Fredry 4 32 8 3 11  

44.  Grunwaldzka 2 56 --- 13 13  

45.  Grunwaldzka 4 52 --- 6 6  

46.  Kędziora 1 50 --- 11 11  

47.  Kochanowskiego 1 50 --- 7 7  

48.  Kochanowskiego 2 64 --- 27 27  

49.  Kochanowskiego 3 50 --- 12 12  

50.  Kochanowskiego 4 63 --- 23 23  

51.  Kochanowskiego 5 80 --- 39 39  

52.  Kochanowskiego 6 64 --- 27 27  

53.  Konopnickiej 1 40 --- 4 4  

54.  Konopnickiej 3 24 --- 3 3  

55.  Konopnickiej 6 48 --- 4 4  

56.  Kraszewskiego 1 48 --- 8 8  

57.  Kraszewskiego 2 48 --- 5 5  

58.  Kusocińskiego 3 68 --- 11 11  
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L.p. 

Adres budynku,  

w którym 

zlokalizowane są 

lokale Gminy 

Liczba 

wszystkich 

lokali  

w budynku 

Liczba lokali stanowiących własność Gminy  

Lokale 

socjalne 

Pozostałe 

lokale 

mieszkalne 

Łącznie Uwagi 

59.  Łukasiewicza 1 68 --- 5 5  

60.  Łukasiewicza 2 60 --- 1 1  

61.  MMR 11 9 9 --- 9  

62.  MMR 13 9 9 --- 9  

63.  MMR 14 9 9 --- 9  

64.  MMR 15 9 9 --- 9  

65.  MMR 16 16 13 3 16 

w tym 3 

pomieszczenia 

tymczasowe 

66.  MMR 18 8 8 --- 8  

67.  MMR 19 9 9 --- 9  

68.  MMR 36 33 --- 33 33 

w tym jedno 

pomieszczenie 

tymczasowe 

69.  MMR 37 33 --- 33 33 

w tym 2 

pomieszczenia 

tymczasowe 

70.  MMR 38 12 --- 12 12  

71.  MMR 39 20 --- 20 20  

72.  MMR 40 21 --- 21 21  

73.  Niepodległości 1 55 --- 11 11  

74.  Niepodległości 3 28 --- 4 4  

75.  Niepodległości 4 34 --- 5 5  

76.  Niepodległości 5 66 --- 9 9  

77.  Niepodległości 6 34 --- 6 6  

78.  Niepodległości 8 34 --- 5 5  

79.  Niepodległości 9 101 --- 17 17  

80.  Niepodległości 11 65 --- 12 12  

81.  Niepodległości 18 9 --- 2 2  

82.  Niepodległości 20 40 --- 8 8  

83.  Niepodległości 22 40 --- 10 10  

84.  Obrońców Pokoju 8 6 --- 6 6 
pomieszczenia 

tymczasowe 

85.  Obrońców Pokoju 10 5 --- 3 3  

86.  Sikorskiego 1 27 --- 4 4  

87.  Skargi 1 27 --- 5 5  

88.  Skargi 3 30 --- 6 6  

89.  Skłodowskiej 6 24 6 6 12  

90.  Solskiego 4 67 --- 7 7  

91.  Solskiego 10 56 --- 13 13  

92.  Solskiego 12 75 --- 9 9  

93.  Solskiego 14 74 --- 11 11  
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L.p. 

Adres budynku,  

w którym 

zlokalizowane są 

lokale Gminy 

Liczba 

wszystkich 

lokali  

w budynku 

Liczba lokali stanowiących własność Gminy  

Lokale 

socjalne 

Pozostałe 

lokale 

mieszkalne 

Łącznie Uwagi 

94.  Solskiego 16 75 --- 12 12  

95.  Solskiego 18 30 --- 9 9  

96.  Solskiego 20 30 --- 5 5  

97.  Solskiego 22 30 --- 5 5  

98.  Solskiego 24 30 --- 8 8  

99.  Staffa 2 27 --- 3 3  

100.  Staffa 4 27 --- 4 4  

101.  Staffa 13 55 --- 6 6  

102.  Staffa 15 48 --- 5 5  

103.  Tetmajera 2 48 --- 3 3  

104.  Tetmajera 4 48 --- 8 8  

105.  Wyspiańskiego 2 48 --- 5 5  

106.  Wyspiańskiego 3 27 --- 4 4  

107.  Zapolskiej 1 18 --- 3 3  

108.  Zapolskiej 2 18 --- 2 2  

109.  Królowej Jadwigi 66 1 --- 1 1 

lokal znajduje się  

w budynku 

administracyjnym 

Cmentarza 

Komunalnego, 

administrowany 

przez MPGK Sp. 

z o.o. 

110.  Warneńczyka 9 125 --- 47 47  

111.  Wolności 29 30 --- 8 8  

112.  Inwestorów 3A 24 24 --- 24  

113.  Inwestorów 3B 24 24 --- 24  

114.  Inwestorów 3C 24 24 --- 24  

115.  Inwestorów 3D 36 36 --- 36  

ŁĄCZNIE 3852 207 805 1012  

 

Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Mielec zarządzany jest przez Miejski Zarząd Budynków 

Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, której 100 % udziałowcem jest Gmina Miejska 

Mielec. W 2018 r. sprzedano w trybie bezprzetargowym 58 lokali mieszkalnych o łącznej pow.  

402,9 m2 na rzecz ich najemców. 
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V.5.2 

CZYNSZE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH W MIELCU 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów w lokalach wchodzących  

w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za 1m2 pow. 

użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość 

użytkową, mając na uwadze w szczególności: 

1) położenie budynku, 

2) położenie lokalu w budynku, 

3) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacja oraz ich stanu, 

4) ogólny stan techniczny budynku. 

W przypadku, gdy właścicielem zasobu jest jednostka samorządu terytorialnego, stawki 

czynszu ustala organ wykonawczy tej jednostki, zgodnie z zasadami określonymi  

w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem (art. 8 ustawy o ochronie 

praw lokatorów). 

Jak wynika z art. 8a ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów wysokość czynszu  

za używanie lokalu w skali roku nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu,  

z zastrzeżeniem przypadków określonych w przedmiotowej ustawie. Zgodnie z art. 9 ust.  

8 wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika 

przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.  

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wylicza się na podstawie stawki bazowej 

za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu ustalanej przez Prezydenta Miasta Mielca dla wszystkich 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 402/2012 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 23 stycznia 2012 r.  

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych, stawka bazowa 

czynszu obowiązująca na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 3,05 zł za 1m2 powierzchni 

użytkowej lokalu. Sposób ustalenia stawki bazowej czynszu: 

1. Stawkę bazową czynszu ustala się na poziomie pozwalającym na prawidłową eksploatację 

zasobu i utrzymanie go w stanie niepogorszonym. 

2. Stawki czynszu, o których mowa w pkt 1, wylicza się z uwzględnieniem czynników 

podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali, według zasad podanych  

w pkt 5. 

3. Czynniki podwyższające lub obniżające wartość czynszu lokali ze względu na ich wartość 

użytkową uwzględniające: 

1) położenie budynku: 

a) ze względu na korzystne usytuowanie budynku, w którym znajduje się lokal,  

np. cicha ulica, dużo zieleni – stawkę czynszu podwyższa się o 10%, 

b) ze względu na niekorzystne usytuowanie budynku, w którym znajduje się lokal,  

np. brak w jego otoczeniu zieleni, oddalenie od komunikacji miejskiej – stawkę czynszu 

obniża się o 10%. 

2) położenie lokalu w budynku: 

a) ze względu na usytuowanie mieszkania na pierwszym lub drugim piętrze – stawkę czynszu 

podwyższa się o 10 %, 



 

 

108 

 

b) ze względu na usytuowanie mieszkania na parterze, czwartym i wyższym piętrze bez windy, 

ciemne, z widokiem na niekorzystne otoczenie – stawkę czynszu obniża się o 10 %. 

3) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan przedstawia 

tabela. 

 

Tabela nr 59 Wskaźniki oczynszowania lokali ze względu na stan wyposażenia ich  

w instalacje 

Lp. 
Stan wyposażenia lokalu  

w instalacje 

% stawki 

czynszu 

1.  Lokal o współczesnym standardzie* 100% 

2.  Lokal bez jednej instalacji lub łazienki 85% 

3.  
Lokal bez dwóch instalacji lub bez jednej 

instalacji i łazienki 
75% 

4.  
Lokal bez trzech instalacji lub bez dwóch 

instalacji i łazienki 
65% 

5.  Lokal bez trzech instalacji i łazienki 55% 

6.  Lokal tylko z instalacją elektryczną 50% 
*Współczesny standard to lokal z łazienką wyposażony w instalacje: 

elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i c.o. 

 

4) ogólny stan techniczny budynku: 

a) ze względu na ponadprzeciętny stan techniczny budynku, w którym znajduje się lokal, tj. 

budynek wybudowany w wysokim stanie pierwotnym,  względnie po kapitalnym remoncie 

wykonanym po roku 1980 – stawkę czynszu podwyższa się o 10%, 

b) ze względu na niższy niż przeciętny stan techniczny budynku, w którym znajduje się lokal, 

tj. budynek przeznaczony do remontu kapitalnego lub rozbiórki – stawkę czynszu obniża się 

o 10 %. 

4. Czynniki obniżające i podwyższające stawkę czynszu określone na podstawie: położenia 

budynku, położenia lokalu w budynku, wyposażenia budynku i lokalu  

w urządzenia techniczne i instalacje wraz z ich stanem technicznym oraz ogólnego stanu 

technicznego budynku, sumują się z zastrzeżeniem pkt 5. 

5. Wysokość stawki czynszu za lokal, po zsumowaniu czynników podwyższających  

i obniżających wartość użytkową lokalu, nie może być mniejsza niż 50% stawki bazowej 

czynszu. 

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów stawka czynszu za lokal socjalny 

nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego  

w gminnym zasobie mieszkaniowym. 
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V.5.3 

POMOC MIESZKANIOWA GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 
Oddawanie w najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  

 

Gmina Miejska Mielec tworzy warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 

miasta Mielca o niskich dochodach. Zadanie to należy do zadań własnych gminy. Podstawą 

prawną tego obowiązku jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. 

22 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Mielcu przyjęła uchwałę ustalająca nowe zasady 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec. 

Zmiany te miały na celu ujednolicenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec, w tym lokali na czas nieoznaczony i lokali 

socjalnych oraz warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy, jak również zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu  

a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach. 

Zasady: 

1. Oddanie w najem wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy lokali na czas 

nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) są członkami wspólnoty samorządowej Gminy, 

2) mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, 

3) prowadzą gospodarstwa domowe o niskich dochodach tj. udokumentowany średni 

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 pełnych 

miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie 

przekracza: 

a) w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury (1802,15 zł brutto), 

b) w gospodarstwie wieloosobowym 150% najniższej emerytury (1544,70 zł brutto). 

2. Oddanie w najmem wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy lokali socjalnych 

może nastąpić na rzecz osób, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) są członkami wspólnoty samorządowej Gminy, 

2) nie mają tytułu prawnego do lokalu, 

3) dochody ich gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości udokumentowanego 

średniego miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny w okresie 3 pełnych miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu: 

a) w gospodarstwie jednoosobowym 125% najniższej emerytury (1287,25 zł brutto), 

b) w gospodarstwie wieloosobowym 100% najniższej emerytury (1029,80 zł brutto).  

3. Najemcy mogą dokonywać wzajemnej zamiany lokali wchodzących w skład zasobu 

mieszkaniowego Gminy oraz lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy 

z lokalami znajdującymi się w innych zasobach w razie spełnienia następujących warunków: 

1) posiadania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, 

2) braku zadłużenia w opłatach za lokal, 

3) uregulowania spraw meldunkowych, 

4) uzyskania pisemnej zgody zarządu spółdzielni, w przypadku zamiany z najemcą lokalu 

spółdzielczego, 
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5) wcześniejszego przeniesienia prawa własności, w przypadku zamiany  

z właścicielem lokalu. 

W dniach od 24 października do 13 listopada 2018 r.  Społeczna Komisja Mieszkaniowa 

opiniowała złożone wnioski o najem lokali.  

Prezydent Miasta Mielca ustalił listy mieszkaniowe osób zakwalifikowanych do otrzymania 

lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Mielec, tj.: 

1) lista mieszkaniowa osób zakwalifikowanych do otrzymania z zasobu mieszkaniowego 

Gminy Miejskiej Mielec lokali oddawanych w najem na czas nieoznaczony oraz 

2) lista mieszkaniowa osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali socjalnych z zasobu 

mieszkaniowego Gminy Miejskiej Mielec. 

Do końca 2018 r. wydano 62 skierowania do zawarcia umów najmu lokali socjalnych oraz 

umów najmu lokali na czas nieoznaczony, z podziałam na: 

1) skierowania wydane zgodnie z listami mieszkaniowymi z roku 2018 – 26 skierowań na 

lokale socjalne, 

2) skierowania wydane zgodnie z listami z lat poprzednich – 2 skierowania na lokale socjalne, 

3 skierowanie na lokal na czas nieoznaczony, 

3) skierowania realizujące wyroki sądu oraz postanowienia komornika – 14 skierowań na 

lokale socjalne, 2 skierowania na lokale tymczasowe, 

4) skierowania wydane w wyniku Zarządzenia nr 1470/2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 

14 listopada 2018r. w sprawie likwidacji poprzez rozbiórkę środków trwałych (rozbiórka 

baraku przy ul. MMR 12 w Mielcu) – 14 skierowań na lokale socjalne,  

1 skierowanie na lokal na czas nieoznaczony. 

 

Dodatki mieszkaniowe 

 

W 2018 r. przyjęto 920 wniosków o dodatek mieszkaniowy, tj. więcej o 45 niż w roku 2017. 

Łączna liczba wydanych decyzji przyznających w 2018 roku wyniosła 783. 

W 2018 roku z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 552 gospodarstw 

domowych. 

Ośrodek w 2018 roku na pomoc w formie dofinansowania do czynszu wydał łącznie 733 504,03 

zł. W stosunku do roku 2017 nastąpił spadek wypłaconych świadczeń o kwotę 34 616,63 zł 

(2017 r. – 768 120,66 zł). 

 

Tabela nr 60 Liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2017 - 2018 

Rok 

Kwota wypłaconych 

dodatków 

mieszkaniowych 

Liczba wypłaconych 

dodatków 

2017 768 120,66 zł 4 899 

2018 733 504,03 zł 4 710 

 

 



 

 

111 

 

Tabela nr 61 Dodatki mieszkaniowe z podziałem na użytkowników mieszkań w 2018 roku 

Wyszczególnienie 

(użytkownicy mieszkań) 

Liczba wypłaconych 

dodatków 

mieszkaniowych 

Kwota wypłaconych 

dodatków mieszkaniowych 

Ogółem 4 710 734 376 

z tego w 

zasobie 

gminnym 1 886 334 109 

spółdzielczym 2 243 309 176 

wspólnot 

mieszkaniowych 
571 90 088 

prywatnym 10 1003 

innym 0 0 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w 2018 roku wypłacił 2844 dodatków 

energetycznych na kwotę 40 007,57 zł dla 368 gospodarstw domowych. Liczba wydanych 

decyzji administracyjnych w 2018 roku wyniosła 670. Odnotowano nieznaczny wzrost wypłaty 

świadczeń w stosunku do 2017 r. (39 675,17 zł). Rozkład ilościowy przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Tabela nr 62 Liczba wypłaconych dodatków energetycznych w 2017 -2018 roku  

Wyszczególnienie 

Liczba wypłaconych 

dodatków 

energetycznych 

 

Wydatkowane środki dotacji 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2018 

Odbiorcy wrażliwi wg 

limitu rocznego zużycia 

energii elektrycznej: 900 

kWh 

1224 1263 13 764,57 zł 14 276,29 zł 

Odbiorcy wrażliwi wg 

limitu rocznego zużycia 

energii elektrycznej: 

1250 kWh 

1275 1294 19 913,20 zł 20 325,66 zł 

Odbiorcy wrażliwi wg 

limitu rocznego zużycia 

energii elektrycznej: 

1500kWh 

320 287 5 997,42 zł 5 405,62 zł 

Razem 2819 2844 39 675,19 zł 40 007,57 zł 

Koszt wypłaty dodatku 

( nie więcej niż 2,0% 

kwoty) 

 793,50 zł 800,15 zł 

Ogółem  40 468,69 zł 40 807,72 zł 



 

 

112 

 

V.5.4 

INWESTYCJE W BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

 

W dniu 12 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Spółdzielnią Pracy 

„Inwestprojekt Świętokrzyski” z siedzibą w Kielcach została zawarta umowa  na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków 

wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem działek oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad 

wykonywaniem robót budowlanych związanych z jego realizacją. W ramach realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązał się do opracowania 2 wariantowej koncepcji architektonicznej zespołu 

budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Etapu I oraz Etapu II oraz 

opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia w ramach  

Etapu I.  

Jednocześnie wraz z początkiem 2018 r. Gmina rozpoczęła rozmowy z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A. w sprawie przystąpienia Gminy do rządowego 

programu pn. Program M+ Mieszkanie Plus.  Program M+ Mieszkanie Plus oparty jest na 

współpracy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A. a władzami 

samorządowym i ma na celu realizację inwestycji, polegającej na budowie dostępnych cenowo 

mieszkań na wynajem (z opcją wykupu). Nadrzędnym celem programu rządowego jest 

stworzenie pakietu rozwiązań wspierających budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych 

cenach i czynszach na zasadach rynkowych, dającego realne wsparcie dla średniozamożnych 

rodzin, ale też będącego silnym impulsem prorozwojowy dla lokalnej gospodarki. 

Podejmowane w ramach programu rządowego działania w założeniu mają ograniczyć 

konieczność zadłużania się w celu zakupu mieszkania oraz wzmocnić mobilności i elastyczność 

na rynku pracy słabiej uposażonych rodzin. W sposób szczególny program ma za zadanie 

poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim 

standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.   

Ostatecznie w wyniku prowadzonych negocjacji w dniu 24 września 2018 r. Gmina Miejska 

Mielec podpisała Protokół Uzgodnień Inwestycyjnych w ramach Programu M+ Mieszkanie 

Plus z Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym 

Aktywów Niepublicznych, w imieniu i na rzecz którego jako pełnomocnik działa Bank 

Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A. W Protokole Uzgodnień Inwestycyjnych 

ustalono, że celem przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości korzystania przez Gminę z 

zasobu dostępnych cenowo mieszkań na wynajem w celu realizacji zadań własnych Gminy z 

zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego. Pod budowę budynków wielorodzinnych 

w ramach tego programu zaplanowano przeznaczyć około 4,5 hektara terenu na osiedlu 

Smoczka. Protokół Uzgodnień Inwestycyjnych określa wzajemne zasady współpracy między 

Funduszem a samorządem Miasta. Protokół Uzgodnień Inwestycyjnych jest punktem wyjścia 

do zawiązania spółki celowej mającej za zadanie budowę mieszkań w ramach realizacji 

Programu. Protokół Uzgodnień Inwestycyjnych zakładał powstanie łącznie 11 budynków 

mieszkalnych z 204 lokalami mieszkalnymi. Protokół Uzgodnień Inwestycyjnych przewiduje 

ponadto, że dokapitalizowanie spółki celowej nastąpi poprzez podwyższenie kapitału 

zakładowego między innymi o kwotę równą wartości nieruchomości oraz autorskich praw 

majątkowych do dokumentacji projektowej wniesionych do spółki celowej przez Gminę.  
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W związku z ustaleniami zawartymi w Protokole Uzgodnień Inwestycyjnych, Gmina 

podjęła negocjację warunków umowy ze Spółdzielnią Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski”  

z siedzibą w Kielcach, w celu dostosowania zakresu umowy do założeń Programu M+ 

Mieszkanie Plus. W wyniku negocjacji ustalono rozszerzenie zakresu prac projektowych  

o dodatkową koncepcję opracowaną zgodnie z wytycznymi przekazanymi Gminie przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A. i w konsekwencji sprecyzowano, że 

opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej będzie opierało się na koncepcji 

opracowanej przez Wykonawcę na podstawie wskazanych wytycznych. Na dzień 31 grudnia 

2018 r. Gmina dysponowała koncepcją zaakceptowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

Nieruchomości S.A., która ostatecznie zakłada powstanie łącznie 6 budynków mieszkalnych  

z 228 lokalami mieszkalnymi. Od listopada 2018 r. Wykonawca opracowuje szczegółową 

dokumentację projektową dla przedsięwzięcia, na podstawie zaakceptowanej koncepcji. 

Łączny koszt opracowania projektowego wynosi 479 700,00 zł brutto. 

 

 

V.6 

TARGOWISKA 
 

V.6.1 

TARGOWISKA W MIELCU 

 

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec funkcjonują trzy wyodrębnione targowiska: 

1) przy ul. Sportowej – na działce o nr ew. 2913/7 Obręb 2-Osiedle o pow. 77,10a, czynne w 

każdy czwartek i sobotę, 

2) przy ul. Sandomierskiej – na działce o nr ew. 1779/1, obręb 1- Stare Miasto  

o pow. 19,78 a, czynne od poniedziałku do soboty, 

3) przy ul. Wolności – na działce o nr ew. 1642/1 obręb 2 – Osiedle o pow. 88,21a, czynne od 

poniedziałku do soboty. 

Łączna powierzchnia targowisk wynosi 185,09 a. 

 

V.6.2 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB ROZPOCZĘTE  

W 2018 ROKU 

 

1. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Wolności w Mielcu w ramach przyznania 

pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na 

cele promocji lokalnych produktów”, poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, 

ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, 

kultury i powiązanej infrastruktury” objętego dofinansowaniem z Programu Rozwoju 

Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. 

W 2018 r. opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla inwestycji pn.: Przebudowa 

Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA  w Mielcu.  

Wartość zadania: 38 130,00 zł.  
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PFU obejmuje wymianę straganów otwartych i kiosków handlowych wraz z przebudową 

kanalizacji deszczowej i nawierzchni placu targowego. Złożono wniosek o dofinansowanie 

inwestycji. W przypadku uzyskania dofinansowania, inwestycja będzie realizowana na 

przełomie 2019/2020 roku. 

2.  Prace porządkowe – Hala Targowa 

Wykonano prace polegające na oznakowaniu poziomym stanowisk handlowych, usunięciu 

stoisk wraz z konstrukcją i zadaszeniami, które były w złym stanie technicznym, 

uporządkowaniu miejsc sprzedaży ze zbędnych elementów konstrukcyjnych, celem uzyskania 

estetycznego wyglądu i bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności handlowej dla 

sprzedających oraz swobodnej komunikacji/przejścia dla kupujących.  

Wykonawca Firma Usługowa „FUC ŻURAW” ul. Chopina 20B/3 39-300 Mielec 

Wartość zadania: 12 998,80 zł. 

3. Poprawa warunków sanitarno – higienicznych w toaletach, z których korzystają 

kupujący i handlujący na targowisku. 

Wartość zadania: 3 500,00 zł. 

 

V.7 

CMENTARZE GMINNE 

 

V.7.1 

INFORMACJA O ILOŚCI CMENTARZY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ 

MIELEC 

 

 

Cmentarz komunalny przy ul. Królowej Jadwigi 

Na podstawie umowy Nr IM.7093-09/1434/2008 z dnia 01.09.2008 r. zarządcą cmentarza jest 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Mielcu. 

 

Cmentarz wyznaniowy – parafialny znajdujący się przy ulicach Sienkiewicza  

i Długosza 

Cmentarz stanowi własność parafii. 

 

Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w latach 1944-1945 znajdujący się przy 

ul. Wolności 

Bieżące utrzymanie pokrywa Gmina Miejska. 

 

Cmentarz żydowski  

Znajduje się przy ul.  Wspólnej i Świerkowej, jest poświęcony pamięci obywateli miasta 

Mielec pochodzenia żydowskiego pomordowanych przez nazistów 9 marca 1942 r. 

spoczywających w tym miejscu. W 2018 r. na utrzymanie cmentarzy przekazano środki 

finansowe w wysokości 75 519,26 zł. 
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V.7.2 

GŁÓWNE INWESTYCJE W CMENTARNICTWIE W 2018 ROKU 

 

 

1. Budowa mogiły dziecka utraconego 

Budowa piwniczki o powierzchni jednego miejsca grzebalnego i głębokości dwóch oraz 

budowa nagrobka granitowego na mogile o powierzchni jednego pola grzebalnego  

z przeznaczeniem na pochówek dzieci utraconych. 

Wykonawca: MPGK Sp. z o.o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec. 

Wynagrodzenie: 12 244,50 zł brutto, w tym: 

 - opłata za jedno pole grzebalne – 150,00 zł, 

-  opłata za budowę piwniczki – 2 808,00 zł, 

-  budowa nagrobka - 9 286,50 zł. 

 

2. Budowa alejek i remont obrzeży na cmentarzu komunalnym 

W ramach zadania wykonano remont części alejek w obrębie nowych kwater na terenie 

cmentarza komunalnego – ułożenie krawężników i obrzeży, utwardzenie nawierzchni 

materiałem kamiennym.  

Wykonawca: KALBRUK S.C., Monika Kamińska, Tomasz Kamiński, Bogdan Kamiński, 

 ul. Traugutta 16, 39-300 Mielec. 

Wynagrodzenie: 56 694,76 zł brutto.  

 

3. Nagłośnienie cmentarza komunalnego w dniu 1 listopada 

Wynajem, montaż i obsługa sprzętu audio na dzień Święta Zmarłych w celu nagłośnienia 

odległych kwater w nowej części cmentarza, gdzie brak stałej instalacji tego typu. 

Wykonawca: Czak Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CZAK MUSIK 

Czak Mariusz, ul. Wiślna 11/3, 39-400 Tarnobrzeg. 

Wynagrodzenie: 4 858 zł brutto. 
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VI 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2018 r. 

 
VI.1 

INWESTYCJE LINIOWE 

 
Zadanie: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Mielca poprzez przebudowę  

i remont ciągu komunikacyjnego w centrum miasta: Arczewskiego – Żeromskiego – 

Kochanowskiego – Sikorskiego – Staffa 
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W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 6 674 669,00 zł sfinansowano m.in. 

wykonanie robót na poszczególnych ulicach: 

1) przebudowę ulicy Kochanowskiego poprzez: 

- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego 2 777 m2, 

- rozebranie istniejących i wykonanie nowych chodników 2 538 m2, 

- wykonanie nowych miejsc postojowych 1 366 m2, 

- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej 2xΦ1000 mm ze studniami 

rewizyjnymi i wpustami ulicznymi 750 m, 

- budowę kanału technologicznego Φ40 wraz ze studniami 430 m, 

- budowę nowego oświetlenia ulicznego z 23 słupami – 690 m, 

- wykonanie zieleńców poprzez humusowanie i obsianie trawą 1 820 m2, 

2) przebudowę ulicy Sikorskiego poprzez: 

- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego 925 m2, 

- rozebranie istniejących i wykonanie nowych chodników 749 m2, 

- wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych 132 m2, 

- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej 2xΦ1000 mm ze 

studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi 190 m, 

3) przebudowę ulicy Staffa poprzez: 

- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego 540 m2, 

- rozebranie istniejących i wykonanie nowych chodników 450 m2, 

- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej 2xΦ1000 mm ze 

studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi 90 m, 

4) przebudowę skrzyżowania ulic Żeromskiego i Arczewskiego oraz remont odcinka ulicy 

Żeromskiego poprzez: 

- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni ronda turbinowego z betonu 

asfaltowego 1 651 m2, 

- rozebranie istniejących i wykonanie nowych chodników 1 221 m2, 

- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni ścieżki rowerowej 282 m2 

- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej 25 m, 

- przebudowę oświetlenia ulicznego z dobudową latarni na rondzie – 135 m, 
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- budowę zatoki parkingowej 235 m2, 

- wykonanie zieleńców i nasadzeń na rondzie 276 m2. 

Zadanie zostało rozpoczęte i w całości zrealizowane w 2018 roku. Zadanie zostało 

zrealizowane przy udziale środków pozyskanych w ramach Rządowego programu na rzecz 

rozwoju regionu oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury 

drogowej. Dotacja z budżetu państwa: 2 630 705,00 zł. 

Wykonawca robót: Konsorcjum Firm: 

1) MPGK Sp. z o.o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec 

2) PRD DROKAM Tomasz Wojtas, Piaseczno 44 

3) Elektromontaż Rzeszów S.A., ul. Słowackiego 20, 

4) FPHU Turek Józef, ul. Kasprzaka 12E, 39-300 Mielec 

5) PIS EMPIS Sp. z o.o., ul. Targowa 9 , 39-300 Mielec. 

Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie 

mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego" - Przedłużenie  

ul. Powstańców Warszawy (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy) 
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W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 9 024 262,68 zł sfinansowano m.in. 

wykonanie robót:  

- wykonanie nowej jezdni o łącznej długości 2 150 m tj. warstw podbudowy i nawierzchni z 

betonu asfaltowego, zatok autobusowych i dwóch rond 17 199 m2, 

- wykonanie chodników 4 421,5 m2, 

- wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego 1 876,9 m2, 

- wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi (41 szt.), wpustami ulicznymi 

(81 szt.) i separatorami koalescencyjnymi (2 szt.) 1 704,65 m, 

- budowę kanału technologicznego wraz ze studniami 1 950 m, 

- budowę oświetlenia ulicznego z 32 słupami 2 200 m. 

Zadanie zostało rozpoczęte końcem 2017 roku i zakończone w 2018 roku. Zadanie zostało 

wykonane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przyznanych 

Gminie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020. 

Wykonawca robót: Konsorcjum Firm: 

1) „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin – Lider, 

2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670 

Łoniów – Partner, 

3) Zakład Instalacji Elektrycznych Wiesław Kopeć, ul. Zrębińska 61, 28-230 Połaniec – 

Partner. 

Budowa ul. bocznej od Wolności 

W ramach wydatków w kwocie 234 564,08 zł sfinansowano m.in. wykonanie robót:  

- wykonanie nowej jezdni tj. podbudowy i nawierzchni z betonowej kostki brukowej 925 m2, 

- wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi 200 m, 

- budowę oświetlenia ulicznego z 8 słupami 200 m. 

Zadanie zostało rozpoczęte i w całości zrealizowane w 2018 roku. 

Wykonawca robót: „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91, 39-304 

Czermin. 

Wykonanie parkingu przy ul. Zygmuntowskiej oraz chodników od. Ul. Powstańców 

Warszawy do chodników przy blokach 

W ramach wydatków w kwocie 79 999,00 zł sfinansowano wykonanie: 

- parkingu przy ulicy Zygmuntowskiej (po prawej stronie odcinka od ul. Powstańców 

Warszawy do ul. Warneńczyka) o nawierzchni z płyt ażurowych na podbudowie  

z kruszywa łamanego – 285 m2, 

- połączeń chodników przy blokach i przy ul. Powstańców Warszawy z betonowej kostki 

brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego – 100 m2. 

Zadanie zostało rozpoczęte i w całości zrealizowane w 2018 roku. 

Wykonawca robót: „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91, 39-304 

Czermin. 

Modernizacja dróg: miejsca parkingowe przy ul. M. Konopnickiej 

W dniu 04 grudnia 2018 r została zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego zadania. 

Zakres obejmował rozbudowę ul. Konopnickiej w Mielcu w zakresie budowy chodnika od 

km 0+290,50 do km 0+321,50 i w km 0+376,0 do km 0+407 strona prawa. Zakres robót 

przewidywał wykonanie głównie: robót przygotowawczych (roboty rozbiórkowe, wycinkę 

drzew, przebudowę urządzeń podziemnych), robót ziemnych, podbudowy i nawierzchni 

chodników z betonowej kostki brukowej o powierzchni 395,2 m2. 

Z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych termin robót 

wydłużono do dnia 30.04.2019 r; większość robót została wykonana w 2019 r, odbiór robót 

nastąpił 28.03.2019 r. 
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Wartość robót: 131 843,77 zł. 

Wykonawca robót: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, 

ul. Wolności 44, 39-300 Mielec. 

Utworzenie miejsc parkingowych przy MOPS w Mielcu 

W ramach realizacji zadania powiększono o 305 m2 powierzchnię wykorzystywaną do 

parkowania pojazdów, wykonując nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, na 

podbudowie z kruszywa kamiennego; powstało przez to około 16 miejsc parkingowych.  

Wartość robót: 57 722,67 zł. 

Wykonawca robót: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, 

ul. Wolności 44, 39-300 Mielec. 

Modernizacja dróg: ul. św. Marka – etap II: 

W dniu 11 grudnia 2018 r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania.  

Zakres robót przewidywał wykonanie głównie: robót przygotowawczych (roboty 

rozbiórkowe, przebudowę urządzeń podziemnych, głównie gazociągu), robót ziemnych, 

podbudowy, elementów odwodnienia, krawężników (328 m) i nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej o powierzchni 412,8 m2. 

Z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych termin robót 

wydłużono do dnia 23.03.2019 r.; większość robót została wykonana w 2019 r., odbiór robót 

nastąpił 27.03.2019 r. 

Wartość wykonanych robót wyniosła: 203.617,78 zł. 

Wykonawca robót: Dariuszem Skawińskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. 

BRUK-DAR Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin. 

Budowa oświetlenia skwerów parkowych przy ulicach: Staffa, Sikorskiego Zapolskiej 

Inwestycja obejmowała: 

- budowę oświetlenia,  

- montaż słupów oświetleniowych – 12 szt., 

- montaż opraw oświetleniowych w technologii LED – 12 szt. 

Wartość robót: 85 168,32 zł. 

Wykonawca robót: Elektromontaż Rzeszów S.A., ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów.  

Budowa oświetlenia ulicy Wybickiego 

Inwestycja obejmowała: 

- budowę podziemnej linii elektroenergetycznej, 

- montaż słupów oświetleniowych – 3 szt., 

- montaż opraw oświetleniowych w technologii LED – 3 szt. 

Wartość robót: 26 445,00 zł 

Wykonawca robót: FHU Elmex Józef Lis, ul. Racławicka 7B, 39-300 Mielec. 
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VI.2 

INWESTYCJE KUBATUROWE 

 

Budowa budynku wielorodzinnego mieszkaniowego sześciosegmentowego z 36 

mieszkaniami wraz ze świetlicą przy ul. Inwestorów 

 

  

 
W 2018 r zakończono budowę budynku z mieszkaniami socjalnymi i świetlicą przy ul. 

Inwestorów. Oddano do użytku 36 mieszkań o charakterze socjalnym i świetlicę. W 2018 r. 

poniesiono nakłady w wysokości 3 268 818,94 zł. Podpisane zostały umowy na wynajem 

wszystkich mieszkań oraz zagospodarowano świetlicę. 

Dane użytkowe: 

- powierzchnia zabudowy   -  991,63 m2; 

- powierzchnia całkowita - 1 914,94 m2; 

- powierzchnia użytkowa  - 1 468,57 m2, 
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- powierzchnia użytkowa lokali socjalnych - 1 286,81 m2, 

- kubatura brutto budynku  - 6 764,70 m3. 

Łączny koszt wykonania inwestycji: 5 013 209,40 zł. 

Zadanie zrealizowano przy udziale finansowym przyznanym w ramach programu                

Wsparcie Budownictwa Socjalnego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego  

w kwocie: 1 607 457,63 zł. 

Wykonawca robót: Firma Budowlana Arkada Mielec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 30, 39-300 

Mielec. 

Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez 

rozbudowę  

i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej 
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W 2018 r. wykonano przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku Miejskiej 

Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  

i zagospodarowaniem terenu w zakresie wykonania budynku w stanie zamkniętym, 

zadaszonym, oszklonym. Wykonana została także elewacja budynku. W 2018 r. rozpoczęto 

także roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Ostatecznie inwestycja została zakończona 

i odebrana w marcu 2019 r.  

W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 14 179 506,18 zł. 

Łączny koszt wykonania inwestycji: 21 104 058,58 zł. 

Zadanie zostało wykonane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

przyznanych Gminie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wkład funduszy europejskich: 5 880 767,36 zł. 

Wykonawca robót: BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K. Rudna Mała 47i, 36-060 Głogów 

Małopolski. 

Autor dokumentacji projektowej: Konrad Loesch prowadzącym działalność gospodarcza pod 

nazwą Autorska Pracownia Architektury Konrad Loesch, ul. Sikorskiego 23; 33-300 Nowy 

Sącz. 

 

Zakup i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Szkole Podstawowej 

nr 9 przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

W 2018 r. zakupiono powłokę pneumatyczną hali, kotwy mocujące oraz agregat 

nadmuchowy. Zakupu dokonano z udziałem dotacji celowej w wysokości 400 000,00 zł 

pochodzącej z rezerwy ogólnej budżetu państwa. W 2019 r przewidziano montaż nowej 

powłoki hali pneumatycznej. Koszty poniesione w 2018 r – to kwota 613 381,10 zł 

Łączny koszt wykonania inwestycji: 637 367,50 zł 

Dotacja z budżetu państwa: 306 702,67 zł. 

Wykonawca robót: Daniel Klimek, Tomasz Jaworski, Dagmara Bochenek GRIMAR s.c.  

Al. Korfantego 19; 40-153 Katowice. 

 

Budowa Przedszkola Miejskiego nr 20 
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W 2018 r rozpoczęto budowę Przedszkole Miejskiego nr 20. Projekt przewiduje wykonanie 

oddziałów żłobka, przedszkola oraz pomieszczeń dla oddziałów integracyjnych. Budynek 

będzie wyposażony w wewnętrzne instalacje: wodociągowo-kanalizacyjne, gazową, 

ogrzewania z węzłem cieplnym, chłodzenia, wentylacji mechanicznej, elektryczną  

i teletechniczną, a także z instalacje zewnętrzne: wodociągową, elektryczną z oświetleniem 

terenu, kanalizację deszczową z drenażem i kanalizację sanitarną. 

W ramach inwestycji wykonane zostanie także ogrodzenie i zagospodarowanie terenu - mała 

architektura, plac zabaw, komunikacja piesza, droga wewnętrzna i parkingi, natomiast zakres 

nie uwzględnia dostawy i montażu wyposażenia przedszkola - za wyjątkiem pomieszczeń 

sanitarnych i wyposażenia kuchni. Wewnątrz budynku przewidziano wykonanie atrium, sali 

sensorycznej i sali gimnastycznej. Cały budynek zostanie wykonany w standardzie 

pasywnym co oznacza bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz 

zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w 

trakcie eksploatacji. Termin zakończenia prac w ramach inwestycji jest przewidziany na 

dzień  31 maja 2020 r. 

W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 72 570,00 zł. 

Łączny koszt wykonania inwestycji: 13 896 973,78 zł. 

W styczniu 2019 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Wykonawca robót: Firma Budowlana Arkada Mielec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 30, 39-300 

Mielec. 

Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla 

bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19 

 

 
 

W 2018 r. rozpoczęto przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku gospodarczego przy 

ul. Sandomierskiej 19 na potrzeby noclegowni i schroniska dla bezdomnych. Inwestycja  

w szczególności obejmuje:  

1) budowę jednokondygnacyjnego pawilonu mieszczącego noclegownię,  

2) przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku gospodarczego na budynek 

dwukondygnacyjny mieszczący pomieszczenia mieszkalne i techniczno-gospodarcze,  

3) przebudowę komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej,  
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4) uzbrojenie terenu,  

5) urządzenie terenów zielonych, 

6) wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych i noclegowni zgodnie  

z projektem.  

Celem zadania jest utworzenie schroniska dla bezdomnych z 8 miejscami w pokojach pobytu 

oraz noclegowni z 12 miejscami noclegowymi. 

W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 296 825,77 zł. 

Łączny koszt wykonania inwestycji: 1 410 619,23 zł. 

Inwestycja prowadzona jest w oparciu o uzyskane dofinansowanie pochodzące z Banku 

Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. Wartość dotacji: 593 270,71 zł. 

Wykonawca robót: Konsorcjum firm: 

1) Zakład Remontowo Budowlany MALBUD Józef Dolot, ul. Sękowskiego 4A/3, 39-300 

Mielec – Lider; 

2) FHU MALBUD Piotr Dolot, Wola Mielecka 277B, 39-300 Mielec – Partner.       

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza 

technicznego (MOF) Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów wraz  

z urządzeniami budowlanymi przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu 

 

 
 

W 2018 r. w ramach inwestycji prowadzono roboty związane z wykonaniem:  

- instalacji elektrycznych, 

- instalacji sanitarnych, 

- robot drogowych, 

- robót związanych z wykonaniem obudowy budynku (elewacji),  

- montażu stolarki okiennej,  

- robót wykończeniowych, w tym:   

- roboty posadzkowe,   

  - roboty tynkarskie,  

  - malowanie oraz licowanie ścian 

  - montażu sufitów podwieszanych. 

W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 5 744 583,63 zł. W styczniu 2019 r., w związku  

z narastającymi problemami z realizacją inwestycji wynikającymi z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy robót, Gmina Miejska Mielec odstąpiła od umowy z wykonawcą.  
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Łączny koszt wykonania inwestycji: 11 497 235,48 zł. 

Wartość prac zrealizowanych przez wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy przez Gminę: 

10 359 783,39 zł.  

Zadanie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

przyznanych Gminie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, w wysokości 7 317 341,33 zł. 

Wykonawca robót:  FHU MEGARON Tomasz Kornak, ul. Jagiellończyka 13; 39-300 

Mielec. 

W 2018 r. Gmina przeprowadziła także postępowanie na zakup wyposażenia dla budynku. 

W ramach zawartych umów z wykonawcami Sosnowski Sp. z o.o. Sp. k., 80-557 Gdańsk, 

Ul. Marynarki Polskiej 55E i  ELMAR Anna Karnas, 36-030 Błażowa, Ul. 3-go Maja 1/3, 

dostarczono wyposażenie łazienek, wyposażenie meblowe oraz wyposażenie sprzętu 

warsztatowego o łącznej wartości 447 939,10 zł. 

Adaptacja pomieszczeń garaży na terenach MOSIR -  

przebudowa  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  budynku garażowo – usługowego 

na zaplecze szatniowe obiektów MOSIR Mielec oraz zaplecze sanitarno – techniczne  
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W związku z budową dwóch boisk piłkarskich na terenach MOSiR za Hotelem Polskim 

zaistniała konieczność budowy zaplecza szatniowego dla tych boisk. 

Jednocześnie w związku z planami dotyczącymi budowy nowej hali sportowej zapadła 

decyzja o planowanym wyburzeniu dotychczasowego zaplecza technicznego i socjalnego 

pracowników  MOSiR przy ulicy Solskiego (przy kompleksie basenów otwartych). 

W związku z tym zapadła decyzja o przebudowie istniejących garaży MOSiR na zaplecze 

techniczne i socjalne MOSiR oraz na zaplecze dla nowopowstałych obiektów sportowych za 

Hotelem Polskim. 

Wartość robót: 1 801 322,00 zł. 

Wykonawca robót: ZRB Roman Olszowy, ul. Szkolna 55; 36-147 Kosowy. 

W chwili obecnej do wykonania pozostało zagospodarowanie terenów wokół budynków, 

budowa parking wewnętrznego i drogi wewnętrznej. 

Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy  ul. Solskiego 1 w Mielcu  w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” 
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W dniu 18 października 2018 r. została zawarta umowa na wykonanie inwestycji. 

 W ramach zakresu umownego zostanie wykonana hala widowiskowo – sportowa, sala 

treningowa z zapleczem i basen, które stanową jeden obiekt budowlany na gruncie prawa 

budowlanego i jeden przedmiot odbioru końcowego. 

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: 

1) Dane ogólne: 

- wysokość max – 17,10 m, 

- liczba kondygnacji – 3 (w tym 1 podziemna), 

- szerokość budynku – 100,37 m 

- długość budynku – 113,92 m, 

- powierzchnia zabudowy – 10 014,05 m2, 

- kubatura brutto budynku – 141 2080,91 m3, 

- powierzchnia użytkowa budynku – 17 306,8 m2 

2) Bilans ilości użytkowych: 

- liczba użytkowników w części sportowej – max 176 osób, 

- liczba pracowników – max 62 osoby +max 132 osoby korzystające z części biurowej, 

- liczba użytkowników pływalni – max 288 osoby, 

- liczba widzów w hali głównej – max 3056 osób, 

- liczba widzów pływalni – max 404 osoby 

- liczba widzów hali treningowej – max 48 osób. 

Główne założenia projektowe skoncentrowano na stworzeniu funkcjonalnego i czytelnego 

projektu hali widowiskowej, który pozwoli na maksymalne i elastyczne wykorzystanie jej 

wnętrza. Zaprojektowany budynek jest wielofunkcyjnym obiektem sportowym. Przewiduje 

się, że na głównej hali sportowej odbywać się będą takie imprezy jak: mecze piłki ręcznej, 

siatkowej, koszykówki oraz futsalu, koncerty, inne widowiska. Część basenowa głównie 

będzie wykorzystywana przez mieszkańców Mielca ale będą tu organizowane również 

zawody na szczeblu krajowym. Trzecia funkcjonalna część obiektu – sala treningowa  

z zapleczem została wyposażona w pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę siatkową, ręczną 

i koszykówkę. Wydzielono również specjalną część do wspinaczki oraz siłownię wraz z 
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zapleczem szatniowym. Termin wykonania umowy, w tym uzyskanie prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie,  ustalono na 28 miesięcy od dnia podpisania umowy (18 luty 

2021 r.). 

Wartość prac: 136 569 999,60 zł brutto w tym:  

1) za realizację prac projektowych dotyczących wykonania Projektu Budowlanego  

i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w wysokości 1 393 013,99 zł brutto;  

2) za realizację  całości robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  

w wysokości 135 176 985,61 zł brutto. 

Na budowę hali wraz z basenem miasto pozyskało dofinansowanie Ministerstwa Sportu  

i Turystyki,  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w łącznej kwocie 33,5 mln 

zł, w tym 30 mln zł w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – 

edycja 2017 i 3,5 mln zł w ramach Programu SPORTOWA POLSKA – Program Rozwoju 

Lokalnej Infrastruktury Sportowej. 

Wykonawca robót: Konsorcjum firm: 

1)  MOSTY ŁÓDŹ S.A. -Lider Konsorcjum ul. Bratysławska 52; 94-112 Łódź; 

2) BALZOLA POLSKA Sp. z o.o. -Partner Konsorcjum Aleja Jana Pawła II 12; 00-124 

Warszawa; 

3) Construccionesy PromocionesBalzolaS.A. - Partner Konsorcjum AvenidaSabino Arana 20 

3o, 48013 Bilbao, Hiszpania. 

Wykonanie robót remontowych spowodowanych zalaniem pomieszczeń w Żłobku Nr 5 

 w Mielcu 

Wykonano roboty remontowe w żłobku po zalaniu pomieszczeń w wyniku awarii 

obejmujące: renowację parkietu i malowanie w gr. I., malowanie jadalni gr. I, gr. IV, salę 

zabaw, kuchnię, sypialnię, łazienkę, w łazience gr. IV wymianę stolarki drzwiowej, miski 

ustępowej, wanny, wymianę drzwi w gr. II, malowanie jadalni gr. II. 

Wartość t robót: 49 827,67 zł.  

Wykonawca robót: Zakład Ogólno Budowlany Ryszard Żelazo ul. Akacjowa 23; 36-147 

Hucina. 

Remont pokrycia dachowego i malowanie kuchni z zapleczami po likwidacji przecieków  

z dachu PM nr 4 

Wykonano doraźne zabezpieczenie - naprawa części pokrycia dachu z papy 

termozgrzewalnej po zamontowanej wentylacji mechanicznej, uszczelnienie pokrycia przy 

kominach, wywiewkach, wentylacji, zabezpieczenie wywiewek poprzez zadaszenie ich od 

góry w celu likwidacji przecieków z dachu do pomieszczeń kuchni i zmywalni.   

Wartość robót : 1 845 zł. brutto. 

Wykonawca robót: Zakład Ogólno Budowlany Ryszard Żelazo ul. Akacjowa 23; 36-147 

Hucina. 

Przebudowa mieszkania służbowego i pomieszczeń biurowych na potrzeby oddziału 

przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1 

W budynku Przedszkola Miejskiego nr 1  należącego wcześniej do Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci  usytuowane było mieszkanie służbowe przeznaczone dla pracowników przedszkola 

oraz pomieszczenia biurowe TPD. Po wyprowadzeniu lokatorów i wykupie budynku od 

TPD, podjęto decyzje o wyremontowaniu i adaptacji w/w pomieszczeń na potrzeby oddziału 

przedszkolnego.  

Wartość robót: 47 970,00 zł. 

Wykonawca robót:  FHU MALBUD Piotr Dolot, Wola Mielecka 277b; 39-300 Mielec. 
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VI.3 

INWESTYCJE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 

Budowa wodnego placu zabaw na terenach MOSIR przy ul. Kusocińskiego 

 

 
W 2017 r. Gmina Miejska Mielec zleciła i odebrała dokumentację projektową dla inwestycji, 

której wykonawcą jest Konsorcjum Firm ARDEMA Sp.z.o.o. Sp.k. z i AC – INSTAL Artur 

Chomiczewski z siedzibą w Czersku. Wartość opracowanej dokumentacji projektowej 

wyniosła 45 387,00 zł brutto. 

W I półroczu 2018 r. wykonano: płytę wodnego placu zabaw, siedziska, pergole, obejścia  

z desek tarasowych, nawierzchnie z kostki brukowej i kraty trawnikowej wraz  

z oświetleniem, a także budynek szatniowo-sanitarny  z instalacjami wewnętrznymi wod.-

kan., co, ct, wentylacyjną,  mechaniczną oraz technologiczną.  

W II półroczu 2018 r. zamontowano urządzenia wodne, dokończono ogrodzenie i dokonano 

rozruchu instalacji. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 3 478 921,25 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu SPORTOWA POLSKA – Program Rozwoju Lokalnej 

Infrastruktury Sportowej. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 873 000,00 zł. 

Wykonawca: Firma Budowlana Arkada Mielec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 30, 39-300 Mielec. 
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Budowa siłowni zewnętrznej i kompleksu Street Workout na terenach bulwarów 

miejskich 

 

 
Budowa siłowni zewnętrznej i kompleksu Street Workout stanowi fragment opracowania 

projektowego pn. „Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego z boiskiem do piłki nożnej, 

kompleksu Street Workout, brył wspinaczkowych oraz siłowni zewnętrznej wraz z przyłączem 

wodociągowym, instalacją oświetlenia i monitoringu wizyjnego na terenach bulwarów 

miejskich w Mielcu”. W 2018 r. wykonano II etap zagospodarowania bulwarów polegający 

na budowie 3 –ch brył wspinaczkowych.    

Wartość robót: 205 041,00 zł. 

Wykonawca: FHU „HUSE” Sebastian Hulbój ul. Zielona 6, 43-300 Bielsko Biała. 

Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na 

terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego -parkingi 

na dworcu" (MOF - parkingi na dworcu) 

W 2018 r. wykonano przebudowę i rozbudowę dworca autobusowego w Mielcu w celu 

przystosowania go do pełnienia roli węzła przesiadkowego – etap I: budowa parkingów 

Park&Ride w tym: 

 - wykonanie jezdni manewrowej o pow. 730 m2,  

- wykonanie parkingu dla samochodów osobowych o pow. 900 m2,  

- wykonanie ciąg pieszy o pow. 255 m2, 

- wykonanie kanalizacji deszczowej dł. 151 mb, 

Wartość inwestycji: 545 233,84 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej przyznanych Gminie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w wysokości 394 361,56 zł. 

Wykonawca: KALBRUK S.C. Monika Kamińska, Tomasz Kamiński, Bogdan Kamiński, ul. 

Traugutta 16, 39-300 Mielec. 
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Wykonanie podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim MOSIR Mielec  

przy ul. Solskiego 1 

 

 
 

 
 

Jednym z warunków licencyjnych dopuszczenia klubów piłkarskich do rozgrywek 

Ekstraklasy Piłki Nożnej jest dostęp do obiektu z podgrzewaną płytą boiska. W związku  

z tym oraz dzięki uzyskanej dotacji na wykonanie takiej instalacji ze środków Funduszu 
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Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla 

Sportu – edycja 2018, MOSiR Mielec podjął następujące działania:  

1) zlecenie opracowania dokumentacji projektowej podgrzewania płyty boiska piłkarskiego 

na stadionie miejskim MOSiR Mielec przy ul. Solskiego 1; Autorem dokumentacji 

projektowej zostało Konsorcjum firm:  EMKA KATARZYNA WARCHAŁOWSKA, ul. 

Stanisława Bodycha 112/609; 02-495 Warszawa i HCH ELEKTRO ZUE Henryk 

Chrzanowski, Klonowa 9; 96-321 Żabia Wola, 

2) uzyskanie pozwolenia na budowę  - decyzja nr 232/2018 z dn 29.03.2018, 

3) realizacja prac budowalnych w okresie od 13.06.2018 do 14.11.2018 przez wykonawcę 

robót DROPSERVICE SP.J., Instalatorów 9; 02-237 Warszawa. 

Wartość robót: 2 420 373,00 zł. 

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 818 003,13 zł. 

Rozbudowa placu zabaw na ul. Długiej oraz instalacja elementów siłowni zewnętrznej 

 

 
 

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Długiej w Mielcu. 

Zadanie polegało na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni piaskowej, w którą zostały wpisane 

znajdujące się na terenie urządzenia zabawowe. Urządzenia te zostały zdemontowane, 

poddane remontowi i konserwacji oraz ponownie zamontowane w nowej lokalizacji. 

Dodatkowo inwestycja objęła wydzielenie strefy dla elementów siłowni zewnętrznej  

z montażem nowych urządzeń oraz montaż dodatkowych elementów małej architektury tj. 

kosza na śmieci, ławki i ogrodzenia. 

Wartość robót: 125 208,05 zł. 

Wykonawca: Biuro Handlowe Marek Karłaszewski, ul. Berberysów 3A, 40-750 Katowice. 
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III Etap - Zagospodarowanie terenu przy ul. Brekieszów, Szafera 

 

 
 

W ramach inwestycji doposażono plac zabaw zlokalizowany na skwerze przy ul. Brekieszów 

w dwa urządzenia placu zabaw; huśtawkę z siedziskiem typu „bocianie gniazdo” oraz 

instalację zabawową – statek. 

Wartość wykonanych robót: 53 603,40 zł. 

Wykonawca prac: Braty i Kompany s.c., Wojciech i Maciej Trzebunia, Karpielówka 414,  

34-511 Kościelisko. 

Budowa parku na dawnym wysypisku śmieci Smoczka wraz z terenami przyległego lasu 

oraz modernizacja parku przy ul. Kazimierza Wielkiego 
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Podstawowym założeniem projektu jest  budowa nowego  parku na zrekultywowanym 

wysypisku śmieci SMOCZKA, na powierzchni 15,47 ha oraz modernizacje parku przy ul. 

Kazimierza Wielkiego na powierzchni ok.10 ha.  

Głównym efektem ekologicznym, osiągniętym w wyniku zrealizowania  projektu będzie 

zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych o 15,47 ha przez powstanie nowego parku 

miejskiego na zrekultywowanym wysypisku, wraz z przyległymi leśnymi obszarami 

należącymi do Gminy Miejskiej Mielec. Przywróceni do rekreacji parku przy ul. Kazimierza 

Wielkiego  polegać będzie na wykonaniu kompleksowych prac pielęgnacyjnych  

w  drzewostanie parkowym, założenie nowych rabat i nasadzeń roślinnych, zapewnienie 

warunków siedliskowych faunie żyjącej w miejskich enklawach zadrzewień. Łączna 

powierzchnia terenów zieleni objętych projektem to 25,01 ha. 

Działania zrealizowane w 2018 r.: 

1) rozpoczęcie budowy parku na zrekultywowanym  wysypisku śmieci Smoczka  

z uprzednim przygotowaniem dokumentacji celem uzyskania odpowiednich zezwoleń na 

wejście z pracami  na teren leśny, 

2) wykonano inwentaryzację stanu lasu na działkach z użytkiem leśnym.  Inwentaryzacja 

stanu lasu  wskazała kierunki prac leśnych na tym obszarze, stanowiła podstawę  uzyskania 

decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego, 

3) uzyskano decyzję Starosty Powiatu Mieleckiego na prace pielęgnacyjne zadrzewienia na 

działkach o użytku leśnym , w oparciu o przygotowaną do tego celu inwentaryzację stanu 

lasu, 

4) wykonano przycinkę drzew w lasach przy czaszy wysypiska, polegającą na trzebieży 

drzew chorych, oraz wycince pod ścieżki leśne, 

5) wykonano oczyszczenie gruntu z zarośli, chwastów, pozostawionych pniach drzew po 

wycince, 

6) została założona łąka kwietna na czaszy wysypiska , trawniki na skarpie czaszy, oraz 

posadzono krzewy róż na szczycie czaszy. 

Teren zyskuje powoli charakter parkowy. Rozmieszczono budki lęgowe dla ptaków, hotele 

owadów, domki dla drobnych zwierząt  ssaków, takich jak nietoperze, jeże. 

Nie podjęto prac w parku przy ul. Kazimierza Wielkiego w 2018 r. Prace w tym parku 

rozpoczną się jesienią 2019 r. 

Środki finansowe, jakie zostały wydane na tę inwestycję w 2018 r.: 371 757,92 zł.  

Wartość projektu: 5 648 817,68 zł. 

Zadanie jest realizowane przy udziale środków finansowych pochodzących  

z inwestycyjnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn.: 

Poprawa  jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej 

Mielec POiS.02.05.00-00-0062/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II. Wkład 

Funduszy Europejskich: 4 801 495,02 zł. 

Wykonawcy prac: Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa „EWA” Leszek Sutkowski, 

Poręba Radlna 74, 33-112 Tarnowiec (w zakresie wycinki), Fundacja Łąka, ul. Łąka, ul. 

Wandy 3/7 m. 20, 03-949 Warszawa (założenie łąki kwietnej i nasadzenia na skarpach czaszy 

wysypiska, prace pielęgnacyjne w pierwszym roku). 
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Budowa skweru i placu zabaw dla dzieci wraz z towarzyszącymi urządzeniami do ćwiczeń 

dla seniorów przy Domu Ludowym, ul. Witosa - II etap 

 

 
Budowa skweru i placu zabaw w drugim etapie była dokończeniem prac rozpoczętych  

w 2017 roku. Drugi etap prac polegał na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej placu zabaw 

wraz z podbudową, ogrodzenie placu zabaw, montażem elementów siłowni zewnętrznej na 

macie przerostowej gumowej.  Teren został uzupełniony o dodatkowe ławki, kolejne ścieżki 

spacerowe z nawierzchnią betonową, oraz kolejne elementy siłowni zewnętrznej ustawione 

na macie gumowej przerostowej. 

Wartość prac wykonanych w 2018 roku to 269 845,57 zł brutto  - w zakresie dokończenia 

budowy placu zabaw polegających na  wyłożeniu poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej 

pod urządzeniami zabawowymi, budową ogrodzenia placu zabaw oraz zjazdu z drogi 

powiatowej wraz z drogą wjazdową i zakryciem fragmentu rowu przydrożnego. 

Wykonawca robót: Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, Koniemłoty,  

ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów. 

II Etap budowy skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją 

niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą krzywą a parkingiem sklepu Biedronka 

Drugi etap budowy skweru przy ul. Krzywej polegał na dokończeniu budowy ciągów 

komunikacyjnych z kostki  betonowej, nawierzchni żwirowej, małej architektury- trejaży pod 

pnącza, gabionów kamiennych, ławek i siedzisk, koszy na śmieci. Wartość wykonanych 

robót w 2018 roku wyniosła 246 379,00 zł.  

Wykonawca robót: GARDEN DESIGBERS Marta Derkacz, ul. Nowy Świat 30; 20-418 

Lublin. 

Ponadto na terenie skweru zostały dostarczone rośliny o wartości 15 434,71 zł przez 

wykonawcę Szkółka Roślin Ozdobnych "Zielona Dolina" Zbigniew Jaworski,  

ul. Warszawska 101, 35-230 Rzeszów. Nasadzenie roślin zostało wykonane w ramach 

umowy na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej. 
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Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska 

wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej  

 

 
 

W ramach „Pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub”  

w dniu 07.12.2017 r. Gmina Miejska Mielec zawarła z Ministerstwem Sportu i Turystyki  

Umowę nr 2017/0457/1880/SubA/DIS/MK o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju 

kultury fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. 

Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej. Wartość 

dofinansowania zadania wyniosła 330 100,00 zł. Podstawowym założeniem inwestycji była  

modernizacja i przywrócenie funkcjonalności ogólnodostępnego boiska przy ul. Dąbrówki,  

z przeznaczeniem na treningi klubów piłkarskich oraz uprawianie sportu przez okolicznych 

mieszkańców oraz  modernizację i doposażenie boiska przy ul. Warszawskiej w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa jego użytkowania i umożliwienia korzystania w okresie 

jesienno - zimowym w godzinach popołudniowych i wieczornych.  

Całość zadania obejmowała: 

1) przebudowę boiska do piłki nożne o wymiarach 30x57,5 z boiska o nawierzchni z trawy 

naturalnej na boisko z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem i zamontowaniem 

piłkochwytów, przy ul. Dąbrówki – zadanie zrealizowane w roku 2017 za kwotę 485 519,91 

zł. W roku 2018 miała miejsce wymiana piłkochwytów z paneli metalowych na siatkę 

polietylenową i budowa przyłącza elektrycznego, w związku z czym Gmina poniosła koszt 

w wysokości 63 012,20 zł. Prace w tym zakresie zostały zrealizowane przez SPORT-

TRANSFER Sp. z o. o., Jawornik 564, 32-400 Myślenice (wymiana piłkochwytów)                              

i "WISMAR" usługi elektryczne i pomiary Mariusz Wiśniewski, Al. Niepodległości 22/32, 

39-300 Mielec (przyłącz elektryczny).  

2) modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej (GRYF). Boisko 

wielofunkcyjne na terenach MOSiR przy ul. Warszawskiej zyskało piłkochwyty, odbój                     
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i chodnik z kostki brukowej oraz oświetlenie. Koszty prac wykonanych w roku 2018 to 197 

379,91 zł. Wykonawcą robót był Elektromontaż Rzeszów S.A., ul. Słowackiego 20. 

Dokończenie I etapu „Alei Gwiazd Sportu Mieleckiego” przy ul. Solskiego 1 

W 2018 r. wykonano patynowanie dwóch sztuk makiet przedstawiających historyczny                         

i obecny kształt stadionu w Mielcu.  Koszt patynowania wyniósł 18 400,00 zł. 

Wykonawca: Tomasz Piszczkiewicz - Renowacja Metali, Podłęże 279, 32-003 Podłęże. 

Odstąpiono od realizacji inwestycji związanej z montażem makiet oraz postumentów ze 

względu na budowę nowej hali sportowej w obrębie projektowanej alei gwiazd. 

Renowacja postumentu oraz kolumny wieńczącej pomnik zlokalizowany przy 

 ul. Wolności w Mielcu 

 

 
 

W ramach inwestycji wykonano demontaż istniejącego orła z kolumny wieńczącej, demontaż 

tablicy portretowej Jana Kilińskiego oczyszczono zabrudzenia pomnika preparatem grzybo 

 i glonobójczy. Następnie po likwidacji rys i spękań oraz  przetarciu i przygotowania 

powierzchni pomnika do malowania w sposób zapewniający jednorodną strukturą pomnika 

wykonano malowanie powierzchni postumentu i wieży pomnika. 

Wartość robót: 13 950,00 zł. 

Wykonawca robót:  KAZBUT Mariusz Kasprzek, 39-304 Czermin, Trzciana 477 

Na pomniku została zamontowana nowa rzeźba przedstawiająca orła w koronie, wykonana  

w brązie oraz po renowacji tablica portretowa, stanowiących elementy pomnika im. Jana 

Kilińskiego w Mielcu.  

Koszt wykonanych prac wyniósł 46 863,00 zł. 

Wykonawcą rzeźby oraz renowacji tablicy był Piotr Piszczkiewicz prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą Odlewnia Artystyczna z siedzibą w Podłężu 32-003 nr 279.  
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Obelisk Niepodległości 

 

 
 

W ramach inwestycji dostarczono  i zamontowano Obelisk Niepodległości.  Monument, 

który jest inicjatywą Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości  

w Mielcu, ma upamiętnić wszystkich bohaterów z regionu, którzy walczyli o odzyskanie 

niepodległości w 1918 r. Wykonanie Obelisku zostało sfinansowane przez prywatnych 

fundatorów. W ramach prac budowalnych wykonano rozbiórkę  istniejącej nawierzchni  

z kostki,  wykonano fundament pod Obelisk Niepodległości  i przeprowadzono montaż. 

Następnie odtworzono nawierzchnię z materiału z odzysku. 

Wartość robót: 16 550,00 zł. 

Wykonawca robót: KAZBUT Mariusz Kasprzak, 39-304 Czermin, Trzciana 477. 

Budowa I etapu placu zabaw przy PM16 
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W ramach zamówienia wykonano: 

- projektowane nawierzchnie na placu zabaw (syntetyczne, z kostki brukowej i trawiaste), 

- montaż projektowanych zabawek – 10 szt.                                       

- montaż elementów małej architektury – 17 szt.       

Wartość robót: 499 845,00 zł. 

Wykonawca robót:  Konsorcjum firm: 

1) Zakład Remontowo Budowlany MALBUD Józef Dolot, ul. Sękowskiego 4A/3, 39-300 

Mielec – Lider; 

2) FHU MALBUD Piotr Dolot, Wola Mielecka 277B, 39-300 Mielec – Partner.       

Modernizacja ogrodzenia w PM nr 3 – I etap 
Zrealizowano wymianę ogrodzenia z przęseł stalowych na ogrodzenie panelowe 

wzmocnione kompletne z podmurówką od strony ulicy   Ossolińskich i od strony ul. 

Biernackiego o długości ok. 124 m. 

Wartość robót: 46 607,13 zł. brutto. 

Wykonawca robót : STAL-BUD Grzegorz Skwara Wola Mielecka 360, 39-300 Mielec. 

 

 

VI.4 

INWESTYCJE INFORMATYCZNE 

 

Od lipca 2017 r. Gmina Miejska Mielec realizuje zadnie pn. Inteligentny Mielec – eMiasto 

Przyszłości. Głównym celem realizacji zadania jest rozwój społeczeństwa informacyjnego  

w Gminie Miejskiej Mielec poprzez budowę nowoczesnej, otwartej i cyfrowej platformy  

e-usług administracji lokalnej. Główny cel realizowany był poprzez cele szczegółowego                     

i działania: 

1) Modernizacja, ujednolicenie i scentralizowanie infrastruktury oraz systemów zarządzania 

infrastrukturą, 

2) Usprawnienie zarządzania poprzez integrację systemów teleinformatycznych Urzędu 

Miejskiego w Mielcu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, 

3) Udostępnienie platformy sprzętowej i programowej pozwalającej na efektywną realizację e-

usług publicznych, 

4) Integracja e-usług publicznych oraz informacji o stopniu realizacji zgłoszonych spraw  

w ramach jednej platformy, 

5) Poprawa informacji o dostępności e-usług publicznych, 

6) Obniżenie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz kosztów świadczenia 

usług. 

W realizację zadania zaangażowane są wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej 

Mielec oraz wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Mielcu. 

W 2018 roku zakończono prace związane z dostawami i modernizacją infrastruktury oraz 

dostawami, instalacjami i wdrożeniami niezbędnego oprogramowania. 

Najważniejsze dostarczone i uruchomione elementy infrastruktury i oprogramowania: 

1) agregat prądotwórczy zapewniający awaryjne zasilanie w energię elektryczna dla całego 

budynku, 

2)  zasilacz awaryjny podtrzymujący pracę serwerowni, 
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3)  firewall z filtracją treści, 

4) centralny system logów, 

5) przełączniki sieciowe, 

6) serwer wraz macierzą dyskową i oprogramowaniem do wirtualizacji, 

7) serwer wraz z oprogramowaniem do backupu danych, 

8) centrala telefoniczna wraz z telefonami, 

9) wirtualna platforma spotkań, 

10) system transmisji obrad sesji rady Miejskiej, 

11) aplikacja przedszkolna, 

12) budżet obywatelski, 

13) aplikacja miejska, 

14) portal eBOM, 

15) oprogramowanie dziedzinowe, 

16) udostępnienie szkieletu światłowodowego łączącego wszystkie jednostki Gminy. 

Następnie prowadzone były prace - kontynuowane w roku 2019  - zmierzające do uruchomienia 

i eksploatacji produkcyjnej oprogramowania dziedzinowego a następnie do udostępnienia 

powiązanych z tym oprogramowaniem e-usług. 

Łączna wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego zadania wyniosło 6 621 430 zł netto. 

Projekt został zrealizowany przy współudziale dofinansowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014-2020, kwota dofinansowania: 4 799 283,42 zł. 

Zadanie realizowane było przez wyłonionego w przetargu nieograniczonym wykonawcę 

Asseco Data System S.A., ul. Podolska 21; 81-321 Gdynia. 
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VII 

OŚWIATA I EDUKACJA 
 

VII.1 

PRZEDSZKOLA 

 
W Gminie Miejskiej Mielec w roku szkolnym 2017/2018 wychowanie przedszkolne 

realizowało 12 przedszkoli miejskich, 9 przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Gminę 

Miejską Mielec  oraz 2 przedszkola niepubliczne realizujące program unijny. 

 

Tabela nr 63 Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Mielec (dane na 

30.09.2018 r. SIO) 

NR PRZEDSZKOLA 
LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH: OGÓŁEM: 

ODDZIAŁY PONIŻEJ 0 ODDZIAŁY 0  

Przedszkole Miejskie Nr 1 93 26 119 

Przedszkole Miejskie Nr 2 75 59 134 

Przedszkole Miejskie Nr 3 86 32 118 

Przedszkole Miejskie Nr 4 91 32 123 

Przedszkole Miejskie Nr 6 116 23 139 

Przedszkole Miejskie Nr 7 92 30 122 

Przedszkole Miejskie Nr 8 97 39 136 

Przedszkole Miejskie Nr 9 142 42 184 

Przedszkole Miejskie Nr 12 80 20 100 

Przedszkole Miejskie Nr 13 71 25 96 

Przedszkole Miejskie Nr 16 117 67 184 

Przedszkole Miejskie Nr 20 120 69 189 

OGÓŁEM: 1 180 464 1 644 

 

Tabela nr 64 Przedszkola niepubliczne (dane na 30.09.2018 r. SIO) 

NAZWA PRZEDSZKOLA 

LICZBA DZIECI W 

NIEPUBLICZNYCH 

PRZEDSZKOLACH: OGÓŁEM: 

ODDZIAŁY 

PONIŻEJ 0 
ODDZIAŁY 0 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

TERAPEUTYCZNE 

"SŁONECZKO" 

10 1 11 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-

JĘZYKOWE PRZY CEIRD  "ŻACZEK" 
8 2 10 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

"MIELECKIE SMERFY" 
41 0 41 
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

"MALI ODKRYWCY" 
74 25 99 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

"BAJKOWA AKADEMIA" 
26 15 41 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR 

KARMELITANEK 

DZIECIĄTKA JEZUS 

32 0 32 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 

"BAJKOWE PRZEDSZKOLE" 
64 8 72 

NIEPUBLICZNE INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE 

ŚW. JÓZEFA 
80 14 94 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

TERAPEUTYCZNE 

ŚW. JÓZEFA 

14 0 14 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 

"MISTRZOWIE ZABAWY" 
67 45 112 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

"SZCZĘŚLIWE DZIECKO" 
101 50 151 

OGÓŁEM: 517 160 677 

 

Liczba miejsc oraz liczba dzieci w przedszkolach 

Tabela nr 65 Liczba miejsc i dzieci w  przedszkolach publicznych i niepublicznych  (Stan 

na dzień 31.08.2018 r. Rok szkolny 2017/2018) 

Rok szk. 2017/2018 

L.p. 
Placówki wychowania 

przedszkolnego 

Liczba 

miejsc 

Liczba 

dzieci 

Wiek dziecka - rocznik 

2015 2014 2013 2012 2011 i wcześniej 

1. 
Przedszkola 

publiczne: 
       

a 
Przedszkole Miejskie 

Nr 1 
125 112 1 25 24 25 37 

b 
Przedszkole Miejskie 

Nr 2 
150 132 3 23 23 31 52 

c 
Przedszkole Miejskie 

Nr 3 
120 121 2 28 29 28 34 

d 
Przedszkole Miejskie 

Nr 4 
125 124 6 26 30 27 35 

e 
Przedszkole Miejskie 

Nr 6 
125 135 6 29 36 42 22 

f 
Przedszkole Miejskie 

Nr 7 
125 122 6 26 31 31 28 

g 
Przedszkole Miejskie 

Nr 8 
145 140 0 22 25 36 57 

h 
Przedszkole Miejskie 

Nr 9 
180 183 0 41 55 39 48 

i 
Przedszkole Miejskie 

Nr 12 
100 102 2 24 25 20 31 

j 
Przedszkole Miejskie 

Nr 13 
100 99 5 20 27 22 25 
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k 
Przedszkole Miejskie 

Nr 16 
185 189 2 31 41 56 59 

l 
Przedszkole Miejskie 

Nr 20 
195 193 2 41 34 58 58 

 Ogółem : 1675 1652 35 336 380 415 486 

2. 

Przedszkola 

niepubliczne 

(dotowane przez 

Gminę Miejską 

Mielec): 

       

a 
NP „Szczęśliwe 

Dziecko” 
170 176 38 28 43 42 25 

b 
PN Sióstr Karmelitanek 

Dzieciątka Jezus 
32 31 5 10 9 7 0 

c 
PN „Mistrzowie 

Zabawy” 
65 65 11 23 16 5 10 

d 
NP art.– jęz. przy 

CEiRD „Żaczek” 
15 14 1 3 2 2 6 

e 
PN „Bajkowe 

Przedszkole” 
89 86 19 22 20 12 13 

f NP „Mali Odkrywcy” 140 106 18 21 26 19 22 

g 
NP „Bajkowa 

Akademia” 
65 54 12 10 18 11 3 

h NPT „Słoneczko” 20 9 3 2 1 1 2 

i NIP  „Św. Józefa” 98 86 19 33 19 13 2 

 Ogółem: 694 627 126 152 154 112 83 

3. 

Przedszkola 

niepubliczne 

(niedotowane przez 

Gminę Miejską 

Mielec): 

       

a NPT „Św. Józefa” 25 8 2 2 2 1 1 

b NP „Mieleckie Smerfy” 50 19 11 5 3 0 0 

 Ogółem: 75 27 13 7 5 1 1 

 Razem (1 + 2 +3) 2444 2306 174 495 539 528 570 

 

Tabela nr 66 Liczba miejsc i dzieci w  przedszkolach publicznych i niepublicznych (Stan 

na dzień 30.09.2018 r. Rok szkolny 2018/2019 

Rok szk. 2018/19 

L.p. 
Placówki wychowania 

przedszkolnego 

Liczba 

miejsc 

Liczba 

dzieci 

Wiek dziecka - rocznik 

2015 

 i 2016 
2014 2013 2012 2011 i wcześniej 

1. 
Przedszkola 

publiczne: 
       

a 
Przedszkole Miejskie 

Nr 1 
125 119 36 32 25 26 - 

b 
Przedszkole Miejskie 

Nr 2 
150 134 36 26 25 47 - 



 

 

145 

 

c 
Przedszkole Miejskie 

Nr 3 
120 118 20 36 30 31 1 

d 
Przedszkole Miejskie 

Nr 4 
125 123 28 29 34 32 - 

e 
Przedszkole Miejskie 

Nr 6 
150 139 29 30 37 43 - 

f 
Przedszkole Miejskie 

Nr 7 
125 122 32 29 31 30 - 

g 
Przedszkole Miejskie 

Nr 8 
145 136 33 27 36 39 1 

h 
Przedszkole Miejskie 

Nr 9 
180 184 39 44 59 42 - 

i 
Przedszkole Miejskie 

Nr 12 
100 100 26 28 26 20 - 

j 
Przedszkole Miejskie 

Nr 13 
100 96 27 19 27 23 - 

k 
Przedszkole Miejskie 

Nr 16 
185 184 37 38 46 63 - 

l 
Przedszkole Miejskie 

Nr 20 
195 189 29 45 44 70 1 

 Ogółem : 1700 1644 372 383 420 466 3 

2. 

Przedszkola 

niepubliczne 

(dotowane przez 

Gminę Miejską 

Mielec): 

       

a 
NP „Szczęśliwe 

Dziecko” 
170 151 43 27 41 33 7 

b 
PN Sióstr Karmelitanek 

Dzieciątka Jezus 
32 32 12 11 9 0 0 

c 
PN „Mistrzowie 

Zabawy” 
115 112 55 34 16 7 0 

d 
NP art.– jęz. przy 

CEiRD „Żaczek” 
15 10 3 3 2 2 0 

e 
PN „Bajkowe 

Przedszkole” 
89 72 23 22 19 8 0 

f NP „Mali Odkrywcy” 140 99 32 24 25 18 0 

g 
NP „Bajkowa 

Akademia” 
85 41 16 5 17 3 0 

h NPT „Słoneczko” 20 11 6 1 3 0 1 

i NIP  „Św. Józefa” 98 94 31 33 18 12 0 

 Ogółem: 764 622 221 160 150 83 8 

3. 

Przedszkola 

niepubliczne 

(dotowane przez 

Gminę Miejską Mielec 

od 01.01.2019 r.): 

       

a NPT „Św. Józefa” 25 14 5 5 2 1 1 

b NP „Mieleckie Smerfy” 75 41 29 9 3 0 0 

 Ogółem: 100 55 34 14 5 1 1 

 Razem (1 + 2 +3) 2564 2321 627 557 575 550 12 
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Tabela nr 67 Procent dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Miejskiej 

Mielec. Rok szkolny 2017/2018 

L.p.  

Dzieci 

sześcioletnie 

2011 

Dzieci 

pięcioletnie                

2012 

Dzieci 

czteroletnie                          

2013 

Dzieci 

trzyletnie                                

2014 

Razem 

1 
Dzieci zameldowane                       

wg. stanu na 31.12.2016 
563 565 579 558 2265 

2 
Dzieci uczęszczające do 

Przedszkoli Miejskich 
479 418 376 340 1613 

3 
Dzieci uczęszczające do 

Przedszkoli Niepublicznych 
86 117 162 157 522 

4 
Razem dzieci w 

Przedszkolach 
565 535 538 497 2135 

5 Dzieci z innych gmin 33 29 54 25 141 

6 

Dzieci w przedszkolach 

pomniejszone o dzieci z 

innych gmin 

532 506 484 472 1994 

7 

Procent dzieci objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym w Gminie 

94,49 89,56 83,59 84,59 88,04 

 

 

Zatrudnienie w przedszkolach 

 

Tabela nr 68  Zatrudnienie w przedszkolach - przedszkola publiczne  

Nr 

przedszkola 

miejskiego 

Liczba nauczycieli: 

wg stopnia awansu zawodowego (w etatach) 

w 

osobach 

w 

etatach 
bez 

stopnia 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

PM nr 1 16,00 12,36 - 1,17 2,00 4,00 5,19 

PM nr 2 18,00 14,36 - 1,00 4,17 0,14 9,05 

PM nr 3 18,00 12,81 - - 0,40 3,05 9,36 

PM nr 4 16,00 12,54 - 1,00 3,31 - 8,23 

PM nr 6 15,00 13,30 - - 4,09 0,21 9,00 

PM nr 7 15,00 11,58 - 0,17 0,14 1,00 10,27 

PM nr 8 18,00 13,58 - 1,05 2,35 2,13 8,05 

PM nr 9 22,00 19,51 - - 5,26 12,25 2,00 
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PM nr 12 13,00 9,46 - - 0,18 1,00 8,28 

PM nr 13 14,00 10,28 - - 2,23 2,00 6,05 

PM nr 16 24,00 21,27 - - 4,77 2,14 14,36 

PM nr 20 20,00 16,87 - - 4,69 2,18 10,00 

RAZEM: 209,00 167,92 - 4,39 33,59 30,10 99,84 

 

 

Tabela nr 69 Zatrudnienie w przedszkolach - przedszkola niepubliczne 

NAZWA 

NIEPUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA 

Liczba 

nauczycieli: 

 
wg stopnia awansu zawodowego (w etatach) 

w 

osobach 

w 

etatach 
bez 

stpn 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

NP  „SZCZĘŚLIWE 

DZIECKO” 
28,00 24,28 2 4,38 16,65 1 0,25 

NP „MIELECKIE SMERFY” 6,00 4,28 3,25 0 1 0,03 0 

PN SIÓSTR 

KARMELITANEK 

DZECIĄTKA JEZUS 

5,00 5,00 2 0 3 0 0 

PN „MISTRZOWIE 

ZABAWY” 
9,00 9,00 9 0 0 0 0 

NIP „ŚW. JÓZEFA” 16,00 12,56 10,5 0 1 0,06 1 

NP „ŻACZEK” 4,00 3,75 2,75 0 0 0 1 

NPT „ŚW. JÓZEFA” 17,00 16,00 14 0 2 0 0 

NPT  "SŁONECZKO" 9,00 7,00 2 0 4,5 0 0,5 

PN „BAJKOWE 

PRZEDSZKOLE” 
6,00 4,16 0,03 1 3 0,13 0 

NP „MALI ODKRYWCY” 5,00 5,00 0 1 4 0 0 

NP „BAJKOWA 

AKADEMIA” 
7,00 7,00 5 0 2 0 0 

RAZEM: 112,00 98,03 
50,5

3 
6,38 37,15 1,22 2,75 

 

Przedszkola miejskie czynne były w godzinach od 6:00 – 6:30 do godz. 16:00 – 17:00. 

Przedszkola miejskie zapewniały bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w wymiarze  

5 godzin dziennie, w godzinach szczegółowo określonych w statutach przedszkoli. 
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Tabela nr 70 Godziny otwarcia miejskich przedszkoli oraz liczby oddziałów                                       

w przedszkolach miejskich z podziałem na rodzaje  

2017/2018 

L.p. 
Placówki wychowania 

przedszkolnego 

Godziny 

otwarcia 

Liczba oddziałów 

10 godz. 5 godz. integracyjnych ogółem 

a Przedszkole Miejskie Nr 1 6.30-17.30 4 1 0 5 

b Przedszkole Miejskie Nr 2 6.00-16.30 5 1 0 6 

c Przedszkole Miejskie Nr 3 6.00-16.00 4 0 1 5 

d Przedszkole Miejskie Nr 4 6.00-16.00 5 0 0 5 

e Przedszkole Miejskie Nr  6 6.00-16.30 5 0 0 5 

f Przedszkole Miejskie Nr 7 6.00-16.00 5 0 0 5 

g Przedszkole Miejskie Nr 8 6.00-16.30 5 1 0 6 

h Przedszkole Miejskie Nr 9 6.00-16.00 7 0 1 8 

i Przedszkole Miejskie Nr 12 6.00-16.00 4 0 0 4 

j Przedszkole Miejskie Nr 13 6.00-16.30 4 0 0 4 

k Przedszkole Miejskie Nr 16 6.00-16.30 5 1 2 8 

l Przedszkole Miejskie Nr 20 6.00-16.30 6 1 1 8 

 RAZEM  59 5 5 69 

 

W przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego ponad wskazany wyżej wymiar, 

zgodnie z uchwałą Nr XLII/426/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec pobierano opłatę w wysokości 1 zł za 

każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego powyżej bezpłatnego czasu. 

Powyższa opłata ulegała obniżeniu o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzystało 

dziecko z rodziny wielodzietnej uczestniczącej w programie „Mielecka Karta Rodziny 3+”. 

Zwolnienie w opłacie przysługiwało dzieciom objętym kształceniem specjalnym. 

Koszt wyżywienia całodziennego kształtował się na poziomie od 5 zł do 5,50 zł. 

 

Integracyjne oddziały przedszkolne 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju miały zapewnioną opiekę w integracyjnych oddziałach przedszkolnych 

tworzonych w miarę potrzeb na poszczególnych osiedlach, aby swym zasięgiem objąć całe 

miasto. W obecnym roku szkolnym oddziały integracyjne funkcjonowały w Przedszkolu 

Miejskim Nr 3; Nr 9; Nr 16 i Nr 20. Ogólnie przedszkola obejmowały swoim oddziaływaniem 

22 wychowanków z orzeczeniami. Celowość tworzenia oddziałów integracyjnych potwierdza 

fakt występowania w populacji dzieci w wieku przedszkolnym coraz większej grupy 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

We wszystkich przedszkolach miejskich zapewniono opieką logopedyczną  i psychologiczną. 
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VII.2 

SZKOŁY 

 
Tabela nr 71 Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec 

 

Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły 

1 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Władysława Szafera w Mielcu 
ul. Kilińskiego 37, 39-300 Mielec 

2 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Mielcu 
ul. Kościuszki 4, 39-300 Mielec 

3 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska 

Polskiego   w Mielcu 
ul. Żeromskiego 30, 39-300 Mielec 

4 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki  

i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi 

i Sportowymi w Mielcu 

ul. Solskiego 8, 39-300 Mielec 

5 Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu ul. Grunwaldzka 7, 39-300 Mielec 

6 

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Mielcu w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. 

sierż. pilota Stanisława Działowskiego 

w Mielcu 

ul. Tańskiego 3, 39-300 Mielec 

7 

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego im. 

Władysława Jasińskiego "Jędrusia" w 

Mielcu 

ul. Drzewieckiego 11, 39-300 Mielec 

8 

Szkoła Podstawowa nr 11 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. św. 

Jana Pawła II w Mielcu 

ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec 

9 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka 

Sienkiewicza w Mielcu 
ul. Wandy 11, 39-300 Mielec 

10 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana 

Bytnara "Rudego" w Mielcu w Mielcu 
ul. Łąkowa 6, 39-300 Mielec 

11 

V Liceum Ogólnokształcące w Zespole 

Szkół ogólnokształcących Nr 1 w 

Mielcu 

ul. Tańskiego 3, 39-300 Mielec 

 

Tabela nr 72 Szkoły niepubliczne na terenie Gminy Miejskiej Mielec 

L.p. Nazwa szkoły Adres szkoły 

1. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 

w Mielcu 

ul. Kościuszki 7 

39-300 Mielec 

 

2. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu 

 

ul. Jagiellończyka 13/2 

39-300 Mielec 
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LICZBA UCZNIÓW 

 

Tabela nr 73 Liczba uczniów w szkołach - szkoły publiczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 74 Liczba uczniów w szkołach - szkoły niepubliczne 

Nazwa szkoły 

Liczba uczniów w: 

OGÓŁEM: 
SP 

Oddziałach 

gimnazjalnych 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu 142 0 142 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Adama 

Mickiewicza w Mielcu 
7 22 29 

OGÓŁEM: 149 22 171 

 

ZATRUDNIENIE W SZKOŁACH 

Tabela nr 75 Zatrudnienie w szkołach - szkoły publiczne  

Nazwa 

szkoły 

Liczba nauczycieli: 

 

wg stopnia awansu zawodowego (w etatach) 

w osobach w etatach 

bez 

stopnia 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

SP nr 1 51 44,00 1,36 0 9 9,06 24,58 

SP nr 2 45 40,34 0 1,81 8,44 4,23 25,86 

SP nr 3 67 63,72 0 3 9,6 5 46,12 

SP nr 6 100 94,21 0,55 2 13 9,56 69,1 

SP nr 7 64 54,54 0 2,39 5,05 5,45 41,65 

ZSO nr 1 81 77,20 0 2 8,33 8,96 57,91 

 

Nazwa szkoły 

 

Liczba uczniów w: 
OGÓŁEM: 

SP 
Oddziałach 

gimnazjalnych 
Liceum 

SP nr 1 413 0 0 413 

SP nr 2 386 0 0 386 

SP nr 3 666 0 0 666 

SP nr 6 775 31 0 806 

SP nr 7 273 249 0 522 

ZSO nr 1 299 156 201 656 

SP nr 9 402 0 0 402 

SP nr 11 664 0 0 664 

SP nr 12 61 0 0 61 

SP nr 13 395 134 0 529 

OGÓŁEM: 4 334 570 201 5 105 
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SP nr 9 53 46,62 0,45 4,06 7,11 6,83 28,17 

SP nr 11 93 87,12 1 4,22 9,79 15,22 56,89 

SP nr 12 24 13,27 0 0 3,64 2,17 7,46 

SP nr 13 59 55,09 0,23 1 3,09 2,33 48,44 

RAZEM 637 576,11 3,59 20,48 77,05 68,81 406,18 

 

Tabela nr 76 Zatrudnienie w szkołach – szkoły niepubliczne  

Nazwa szkoły 

Liczba nauczycieli:  

wg stopnia awansu zawodowego (w etatach) 

w osobach w etatach 

bez 

stopnia 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Mielcu 
35 27,47 5 4,26 15,86 2,1 0,25 

Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa im. Adama 

Mickiewicza w Mielcu 

15 1,83 0 0,53 0,46 0,28 0,56 

RAZEM: 50 29,30 5,00 4,79 16,32 2,38 0,81 

 

PROGRAMY EDUKACYJNE 

1. Rządowy Program „Aktywna Tablica” – program jest realizowany w latach 2017-2019.  

Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci 

nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów 

ultra krótkoogniskowych, głośników i innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, 

a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na przełomie dwóch edycji 2017 i 2018 

w w/w Programie wzięło udział 7 szkół publicznych (SP1, SP2, SP3, SP6, SP9, SP11, SP13) 

na łączną kwotę dofinansowania 98.000,00 zł. 

2. Rządowy Program „Niepodległa” – jego zadaniem jest wspieranie przedsięwzięć  

w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży. Obejmuje 

przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. W wyniku konkursu środki finansowe na w/w 

działania pozyskała SP 1 – 9.080,60 zł (zakupiono m.in. 2 gabloty do szkoły). 

3. Program Szkolny Klub Sportowy – jego zadaniem jest wspieranie przedsięwzięć  

z zakresu upowszechniania sportu wśród młodzieży poprzez organizowanie dodatkowych 

zajęć sportowych dwa razy w tygodniu. Program współfinansowany przez Podkarpacki 

Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. W programie tym wzięło udział 9 szkół 

publicznych (SP1, SP2, SP3, SP6, SP7, SP8, SP9, SP11, SP13).  

4. Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej  

w sprzęt i aparaturę medyczną. Środki finansowe na doposażenie w/w gabinetów 

otrzymały ZSO nr 1, SP6, SP11, SP13. 
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WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY MIEJSKIEJ 

MIELEC W 2018 ROKU 

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:  

1) Humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu 

języka polskiego, 

2) Matematyczno - przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych  

i z zakresu matematyki, 

3) Z języka obcego nowożytnego. 

 

Wykres nr  3 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. – Język polski 
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Wykres nr  4 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. – Historia i WOS 

 

 

Wykres nr  5 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. – Matematyka 
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Wykres nr  6 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. – Przedmioty przyrodnicze 

 

 

Wykres nr  7 Podsumowanie części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej 

egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. 
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Wykres nr  8 Podsumowanie egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. z języka angielskiego 

 

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 

W 2018 r. do egzaminu maturalnego przystąpiło 70 uczniów V Liceum Ogólnokształcącego  

w Mielcu. 

 

Wykres nr 9 Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego i otrzymali 

pozytywny wynik             
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Wykres nr 10 Średnie wyniki egzaminów zdawanych z przedmiotów obowiązkowych  
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VIII 

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA 

 
VIII.1 

WSPIERANIE RODZINY I PRZCIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM 

PATOLOGII SPOŁECZNEJ 

 
VIII.1.1 POLITYKA PRORODZINNA 

 

1. Program samorządowy „Mielecka Karta Rodziny 3+” 

 

Program został przyjęty w drodze uchwały Nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Mielcu  

z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Mielca Programu działań 

na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”, zmienionej 

uchwałą Nr XXIV/248/2016 z dnia 20 października 2016 r. oraz Nr XXVII/269/2016 z dnia 28 

listopada 2016 r. 

Program stanowi ogół działań samorządu miasta, skierowanych do rodzin wielodzietnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec, w której rodzic/rodzice lub 

opiekun/opiekunowie lub małżonek rodzica/opiekuna, rozliczają się z podatku dochodowego 

na rzecz Gminy i mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, polegających na przyznaniu 

zniżek i ulg stosowanych przez partnerów Programu. 

Podstawowe założenia programu: 

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,  

2) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych 

wychowujących się w tych rodzinach dzieci i młodzieży,  

3) poprawa sytuacji demograficznej Mielca. 

 

Zdjęcie nr 2  Wzór Mieleckiej Karty Rodziny 3+ oparty na Mieleckiej Karcie Miejskiej 
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Szczegółowy sposób wykonania Programu określa zarządzenie Nr 790/2017 Prezydenta Miasta 

Mielca z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie realizacji Programu” Mielecka Karta Rodziny Trzy 

Plus”, zmienione zarządzenie, Nr 1375/2018 z dnia 3 września 2018 r. 

Środki finansowe poniesione na realizację Programu w 2018 r.:  6 980,43 zł 

Realizacja założeń przyjętych w Programie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

1) w 2018 r. wydano 371 nowych bezkontaktowych kart elektronicznych oraz przedłużono 

dotychczasowe uprawnienia do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez 

partnerów Programu w 717 przypadkach, 

2) od początku funkcjonowania Programu do 31 grudnia 2018 r. wydano łącznie 3457 kart oraz 

objęto Programem 762 rodziny, 

3) z ulg i zniżek oferowanych przez partnerów Programu skorzystało 11,458 mieleckich rodzin, 

4) udzielono rabatów na łączną kwotę 165 324,20 zł, 

5) ulgi i zniżki oferowane były przez: 

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu w zakresie korzystania z pływalni krytej 

Smoczka, kąpieliska letniego oraz sztucznego lodowiska, 

b) Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. w Mielcu w zakresie zniżek  

w cenach imiennych biletów okresowych, normalnych i ulgowych, 

c) inne jednostki organizacyjne Gminy, 

d) partnerów prywatnych, którzy w zamian za przystąpienie do Programu nabywali 

uprawnienie do posługiwania się logo promocyjnym, 

6) w 2018 r. przeprowadzono kampanię promocyjno – informacyjną wśród potencjalnych 

partnerów Programu oferujących swoje usługi na terenie miasta Mielca. 

 

2. Karta Dużej Rodziny  

 

Ogólnopolski program rządowy zawierający system zniżek oraz dodatkowych uprawnień 

skierowanych do rodzin wielodzietnych. 

Realizacja zadań gminy związanych z przyznaniem Karty należy do zadań z zakresu 

administracji rządowej. 

Realizacja założeń Programu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.: 

1) w 2018 roku przyznano kart tradycyjnych – w łącznej liczbie 451, kart elektronicznych – 

250, 

2) od początku funkcjonowania Programu: 

a) liczba rodzin wielodzietnych posiadających przynajmniej jedną zamówioną Kartę 

tradycyjną wynosi 700, elektroniczną 71, 

b) przyznano osobom uprawnionym Kartę tradycyjną w łącznej liczbie 3 571,  

w tym dzieciom w łącznej liczbie 2 224 i rodzicom/małżonkom w liczbie 1 347, 

c) przyznano osobom uprawnionym Kartę elektroniczną w łącznej liczbie 250,  

w tym: 148 dzieciom i 102 rodzicom/małżonkom. 

Koszt realizacji przez gminę ustawy o Karcie Dużej Rodziny związany z przyznaniem Karty 

finansowany jest ze środków budżetu państwa. W 2018 r. Gmina Miejska Mielec otrzymała 

dotację celową na realizację zadania w kwocie 1 300, 26 zł. 
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3. Kampania „Postaw na rodzinę” 

 

Zdjęcie nr 3 Certyfikat Samorząd Przyjazny Rodzinie przyznany miastu Mielec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcja prorodzinna, propagująca wspólne spędzanie czasu wolnego przez rodziny, dzieci  

i młodzież oraz aktywność twórczą, która wpływa na integrację rodziny. Kampania skierowana 

była do wszystkich mieszkańców Mielca. 

W ramach kampanii zorganizowano następujące wydarzenia: 

1) Rodzinny Piknik „Grunt to rodzinka”, 

2) „Dziecinada” - Miejski Dzień Dziecka, 

3) Integracyjna impreza rodzinna „Zdrowo z rodziną”, 

4) Konkurs „Żyję zdrowo i bezpiecznie”, 

5) Przegląd Twórczości Szkolnej, 

6) Integracyjne pikniki plenerowe dla mieszkańców bloków socjalnych,  

7) Integracyjne pikniki rodzinne organizowane we współpracy z Radami Osiedla. 

 

 

VIII.1.2 

OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – ŻŁOBKI 

 

W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Mielca, na koniec 2018 r. zarejestrowanych 

było 10 żłobków, w tym 4 żłobki prowadzone przez Gminę Miejską Mielec oraz 6 żłobków 

niepublicznych.  

Liczba miejsc w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy w 2018 r. wynosiła ogółem 572. 

Liczba ta obejmowała 372 miejsca w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec 

oraz 200 miejsc w żłobkach niepublicznych. 
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Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba miejsc w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miejską 

Mielec zwiększyła się ze 180 do 372. W 2018 r. w żłobkach miejskich utworzono 55 nowych 

miejsc. 

Tabela nr 77 Liczba miejsc w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec  

w latach 2008 – 2018  

Nazwa żłobka 

Liczba 

miejsc 

2008 r. 

Liczba 

miejsc 

2009 r. 

Liczba 

miejsc 

2010 r. 

Liczba 

miejsc 

2013 r. 

Liczba 

miejsc od 

1.11.2017 r. 

Liczba 

miejsc od 

1.06.2018 r. 

Żłobek Miejski Nr 

3 

ul. Pisarka 9 

 

75 

 

87 

 

87 

 

87 

 

87 

 

107 

Filia Żłobka 

Miejskiego Nr 3 

ul. Drzewieckiego 

11 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

40 

 

45 

 

Żłobek Miejski Nr 

5 

ul. Konopnickiej 2 

 

55 

 

75 

 

75 

 

100 

 

100 

 

110 

 

Żłobek Miejski Nr 

7 

ul. Botaniczna 6 

 

50 

 

50 

 

75 

 

90 

 

90 

 

110 

RAZEM 180 212 237 277 317 372 

 

Tabela nr 78 Żłobki niepubliczne wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

prowadzonego przez Prezydenta Miasta Mielca wraz z liczbą miejsc.  

Nazwa żłobka 
Liczba miejsc – wg stanu na 

dzień 31.12.2018 r. 

Niepubliczny Żłobek Szczęśliwe Dziecko 

ul. Zygmuntowska 3 
15 

Niepubliczny Żłobek Mistrzowie Zabawy 

ul. Budowlana 12 
25 

Niepubliczny Żłobek Bajkowa Akademia 

ul. Wojsławska 23 
33 

Niepubliczny Żłobek Świętego Józefa w Mielcu 

ul. Piotra Skargi 4 
64 

Niepubliczny Żłobek Świętego Józefa w Mielcu 

ul. Kahla 47 
48 

Niepubliczny Żłobek Mistrzowie Zabawy 

ul. Jadernych 5 
15 

RAZEM 200 
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W 2018 r. do żłobków na terenie Gminy uczęszczało łącznie 554 dzieci, w tym 372 dzieci do 

żłobków prowadzonych przez Gminę, a 182 dzieci do żłobków prowadzonych przez podmioty 

inne niż Gmina.  

 

Tabela nr 79 Liczba dzieci objętych opieką w żłobkach prowadzonych przez Gminę 

Miejską Mielec  

Nazwa żłobka 

Liczba dzieci korzystających 

z opieki  

w ciągu roku 

Liczba dzieci objętych opieką 

według stanu na dzień 

31.12.2018 r. 

Żłobek Miejski Nr 3 

ul. Pisarka 9 
178 103 

Filia Żłobka Miejskiego Nr 3 

ul. Drzewieckiego 11 
60 45 

Żłobek Miejski nr 5 

ul. Konopnickiej 2 
175 109 

Żłobek Miejski Nr 7 

ul. Botaniczna 6 
220 12412 

RAZEM 633 38113 

 

Zadania własne Gminy Miejskiej Mielec w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

realizowane są przy pomocy gminnej jednostki organizacyjnej - Zespołu Żłobków Miejskich  

w Mielcu. 

 

Dochody i wydatki Zespołu Żłobków Miejskich w 2018 r. 

 

1) Wydatki: 5 640 145,88 zł, w tym: 

a) Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń: 4 797 356,14 zł, 

b) Wydatki związane z realizacja statutowych zadań: 829 460,42 zł 

c) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 13 329,32 zł. 

2) Dochody: 1 013 410,94 zł, w tym: 

a) Opłata stała za pobyt dzieci: 793 355,00 zł, 

b) Opłata za wyżywienie dzieci: 220 835,54 zł, 

c) Wynajem w Żłobku Miejskim Nr 3: 4 702,44 zł, 

d) Pozostałe dochody: 4 517,96 zł. 

 

Dotacje 

Gmina Miejska Mielec otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 144 000,00 

zł na zapewnienie funkcjonowania 80 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, w tym 40 miejsc  

w Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Drzewieckiego 11, utworzonych w dniu 1 listopada 

                                                           
12 Liczba dzieci objętych opieką jest wyższa niż liczba miejsc o 14 z uwagi na duże zapotrzebowanie na tą formę 

opieki oraz niepełne uczestnictwo w codziennych zajęciach wszystkich zapisanych. 
13 Liczba dzieci objętych opieką jest większa niż liczba miejsc z uwagi na większą liczbę dzieci zapisanych do 

żłobka miejskiego nr 7. 
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2017 r. przy udziale programu „MALUCH plus 2017”, 25 miejsc w Żłobku Miejskim Nr 3 przy  

ul. Konopnickiej 2 oraz 15 miejsc dla najmłodszych dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 7,  

ul. Botaniczna 6, utworzonych w dniu 1 września 2013 r. przy udziale programu „MALUCH 

2013-edycja I”. 

Remonty wykonane w żłobkach w 2018 r. 

1) remont Żłobka Miejskiego Nr 5 (remont po zalaniu), 

2) drobne naprawy i konserwacje zrealizowane przez Zespół Żłobków Miejskich (konserwacje 

dźwigów i instalacji c.o., naprawy sprzętu RTV i AGD, usługi hydrauliczne, roboty 

elektryczne, 

3) Żłobek nr 3 – naprawa zasilania instalacji podłogowej, naprawa instalacji wodnej, 

4) Żłobek nr 7 – naprawa dachu, wymiana grzejników, remont łączników pomiędzy budynkiem 

a placem zabaw. 

 

 

VIII.1.3 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

 

Na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. W celu 

wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia 

dziennego. Gmina wydaje zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz 

wspiera ich działalność. 

W 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Mielec funkcjonowało 13 placówek wsparcia dziennego. 

Placówki te funkcjonowały w 3 formach: 

1) Połączonej – opiekuńczo-specjalistycznej – 1, 

2) Opiekuńczej – 4, 

3) Pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – 8 (wszystkie powstały w 

2018r.) 

Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego wynosiła 268. W trakcie danego roku 

występuje ruch wychowanków w każdej z placówek. Przeciętna liczba dzieci korzystających z 

placówek wsparcia dziennego wyniosła 204 dzieci, natomiast faktycznie z takiego wsparcia w 

ciągu roku skorzystało 299 dzieci. 

 

Tabela nr 80 Placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 

Forma placówek 

 

Liczba 

placówek 

Liczba 

miejsc 

Liczba 

osób, które 

skorzystały  

z PWD 

Specjalistyczno-opiekuńcza 1 45 48 

Opiekuńcza 4 103 131 

Pracy podwórkowej 8 120 120 

Ogółem 13 268 299 
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Na wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego Gmina Miejska Mielec przeznaczyła 

w 2018 r.  środki pochodzące z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 463 933,00 zł. 

 

VIII.1.4 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Miejskiej Mielec na lata 2016-2020 

Program został przyjęty w drodze uchwały Nr XVIII/167/2016 Rady Miejskiej w Mielcu  

z dnia 4 lutego 2016 roku. 

Podstawowe założenia Programu: 

Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Mielca oraz ograniczenie 

negatywnych skutków tego zjawiska poprzez 4 kierunki działań: 

1) profilaktyka i edukacja społeczna, 

2) ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

3) oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, 

4) podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Środki finansowe poniesione na realizację Programu w 2018 r. wyniosły: 54 090,00 zł.14  

Program realizowany jest w oparciu o roczny harmonogram.  

W ramach realizacji Programu w 2018 r. podjęto w szczególności następujące działania: 

1. W obszarze profilaktyki i edukacji społecznej realizowano: 

1) lokalną kampanię społeczną „Sięgamy po …Moc”, 

2) włączenie się w 3 kampanie ogólnopolskie, 

3) koncert „Przeciw Przemocy” dla mieszkańców miasta Mielca, 

4) akcję „Otwarte Drzwi” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Ochrony Ofiar Przestępstw, 

5) współpracę z organizacjami pozarządowymi  i placówkami oświatowymi w zakresie 

realizacji zadań zleconych przez Gminę Miejską Mielec – podjęto 15 inicjatyw z 45 

podmiotami, 

6) seminarium dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie oraz instytucji świadczących pomoc w tym zakresie – 103 uczestników, 

7) warsztaty dla rodziców w 12 przedszkolach i 10 szkołach podstawowych dotyczące 

zapobiegania powielaniu nieprawidłowych wzorców rodzinnych i środowiskowych – liczba 

uczestników: 308 rodziców, 

8) „Wakacyjny Klub Mam” cykl spotkań edukacyjno-wspierających – liczba uczestników –  

9 osób, 

                                                           
14 Środki na realizację zadania pochodziły ze budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r., dotacji pozyskanej z Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego 

w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz finansów zaplanowanych na realizację zadań 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
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9) projekt „Rodzina razem – aktywnie i twórczo” – warsztaty dla rodziców objętych wsparciem 

asystenta rodziny – udział wzięło 9 rodziców i 12 dzieci, 

10) rodzinne wyjazdy terapeutyczne organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski w Mielcu – 22 dzieci i 15 rodziców, 

11) warsztatowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zakresu 

propagowania prawidłowych postaw rodzinnych i wzorców środowiskowych – liczba 

uczestników: 501, 

12) zajęcia socjoterapeutyczne w placówkach wsparcia dziennego – 25 uczestników, 

13) programy profilaktyczne w szkołach i przedszkolach dla 3 476 dzieci, 

14) pracę z rodzinami z grup ryzyka prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Mielcu – wsparciem objęto 169 rodzin. 

2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie dotyczyła: 

1) funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy                            

w Rodzinie Gminy Miejskiej Mielec i grup roboczych – w pracach grup roboczych udział 

wzięło 128 osób, w pracach Zespołu 16 osób. 

2) realizacji procedury „Niebieskie Karty” w 215 rodzinach, 

3) upowszechniania informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy medycznej, 

prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej – upowszechniono min. 3 354 szt. materiałów, 

4) udzielania wsparcia, pomocy i specjalistycznego poradnictwa 594 osobom, 

5) zorganizowania edukacyjnych warsztatów dla kobiet zwiększających bezpieczeństwo                

z zakresu samoobrony dla 30 osób, 

6) utworzenia i prowadzenia grupy wsparciowo – psychoedukacyjnej dla 7 osób, 

7) przeprowadzenia badania dotyczącego analizy czynników sprzyjających                                           

i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – opracowano 

1 raport, 

8) sporządzania formularzy „Niebieska karta-C” z osobami dotkniętymi przemocą                          

w rodzinie – liczba sporządzonych formularzy: 156. 

3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie związane było z: 

1) podejmowaniem interwencji i reagowaniem przez służby na stosowanie przemocy                          

w rodzinie – min. 353, 

2) sporządzaniem 29 wniosków o tymczasowe aresztowanie, 

3) wydaniem 30 nakazów opuszczenia lokalu wspólnie zajmowanego z osobą doświadczającą 

przemocy w rodzinie, 

4) wydaniem 79 nakazów powstrzymywania się osoby stosującej przemoc od kontaktów                  

z osobą doświadczającą przemocy, 

5) objęciem 22 sprawców dozorem kuratora, 

6) sporządzaniem 165 formularzy „Niebieska Karta-A”, 

7) sporządzeniem 91 formularzy „Niebieska Karta-D” ze sprawcami przemocy w rodzinie, 

8) realizacją programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc                 

w rodzinie dla 7 osób, 

9) wszczynaniem 43 procedur o leczenie odwykowe oraz kierowanie 43 osób na terapię 

odwykową. 
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4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania                         

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczyło realizacji: 

1) superwizji dla 15 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, 

2) szkolenia dla 38 pracowników żłobków i przedszkoli publicznych i niepublicznych, 

3) szkoleń dla 188 policjantów, 

4) seminarium dla 60 specjalistów zajmujących się pracą z osobami uwikłanymi                              

w przemoc w rodzinie. 

 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

w 2018 r. 

Zasady funkcjonowania Zespołu określa uchwała Nr XXVII/271/2016 Rady Miejskiej  

w Mielcu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy 

Miejskiej Mielec oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

Zespół powołany został w drodze zarządzenia Nr 622/2016 Prezydenta Miasta Mielca  

z dnia 14 września 2016 r. z późniejszymi zmianami. 

Zadania Zespołu dotyczą: 

1) realizacji działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

2) integrowania i koordynowania działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony 

zdrowia, organizacji pozarządowych, prokuratury, innych podmiotów oraz specjalistów 

działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: 

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym, 

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Wykres nr 11 Skala zjawiska przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania 
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Liczba poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie wynosi 432, z czego blisko 90% 

stanowiły kobiety i dzieci.  

 

Wykres nr 45 Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wyniosła 222 

osoby, z czego 89% stanowili mężczyźni. 

 

Wykres nr 13 Liczba osób co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc  

w rodzinie 
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VIII.2 

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA 

 
VIII.2.1 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ 

MIELEC W 2018 ROKU 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok  

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok przyjęty został uchwałą Nr XLI/419/2017 Rady 

Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2017 r. 

Celem Programu jest rozwijanie i wzmacnianie gminnego systemu przeciwdziałania 

uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu a także przeciwdziałanie narkomanii. 

W 2018 r. Program został zrealizowany na poziomie 99 %. 

 

Wykres nr 14 Kwota wydatkowana na działania podejmowane w ramach GPPiRPAiPN 

za 2018 r. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Najważniejsze działania podjęte w 2018 r. w ramach realizacji Programu: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i narkotyków. 

1) Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy dla osób uzależnionych  

i członków rodzin osób uzależnionych oraz poniesienie kosztów utrzymania pomieszczeń                 

w budynku przy ul. Chopina 8, gdzie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień 

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, grupy wsparcia, Anonimowych Alkoholików i Al 

Anon, 

2) Działania podjęte w ramach realizacji zadania publicznego pn.:„Realizacja programów  

i działań na rzecz osób pijących szkodliwie, uzależnionych, współuzależnionych oraz osób 
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doświadczających i stosujących przemoc domową” przez NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień w Mielcu, w tym organizowanie wyjazdów integracyjno - rehabilitacyjnych dla 

osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: 

a) świadczenia indywidualne dla osób uzależnionych - 35 osób, 66 godzin, 

b) 4 obozy terapeutyczne -   82 uczestników, 423 godziny świadczeń. 

3) Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, ochrona przed przemocą w rodzinie. 

1) Tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec15, 

2) Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie działań na rzecz organizacji dyżurów  

z zakresu problematyki alkoholowej i współuzależnień, przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, poradnictwo i pomoc prawna, pomoc pedagogiczna, pomoc psychologiczna  

w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (20 godzin 

tygodniowo) wraz z jednoczesną obsługą „telefonu zaufania” przez Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe „Nowe Życie”.  

 

Wykres nr 15 Tematyka porad udzielonych w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień i 

Przeciwdziałania Przemocy 

 

 

3) Działania podjęte w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja programów  

i działań na rzecz osób pijących szkodliwie, uzależnionych, współuzależnionych oraz osób 

doświadczających i stosujących przemoc domową” przez NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień w Mielcu – 67 osób, 254 godziny świadczeń, 

4) Prowadzenie indywidualnej psychoterapii – 140 godzin, 

                                                           
15 Szczegóły w informacji o realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Mielec na lata 2016-2020 

25%

7%

1%6%

3%

34%

24%

Porady udzielone w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i 
Przeciwdziałania Przemocy 

Osoby uzależnione od alkoholu– 224

Dorośli członkowie rodziny alkoholika 
(w tym współuzależnieni) - 61

Dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym – 14

Ofiary przemocy w rodzinie – 54

Sprawcy przemocy w rodzinie – 24

Inne ( nie ujęte w pkt. 1–5 w tym 
pomoc prawna) – 303
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5) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Opiekuńczo – 

Wychowawczej „Lumen” Oddział Caritas przy Parafii Św. Mateusza  

w Mielcu – 192 godziny zajęć, 18 uczestników, 

6) Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu 

profilaktycznego dla dzieci z terenu Gminy Miejskiej Mielec" przez Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec im. A. Gębicowej w Mielcu dla 50 dzieci ze szkół 

podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec. Obóz z programem profilaktycznym odbył 

się w miejscowości Błota Karwieńskie II. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,  

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych 

1) Realizacja programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla rodziców, 

realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki, 

 

Wykres nr 16 Uczestnicy programów profilaktycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu 

przez rodziny, dzieci i młodzież, w tym w szczególności organizacja zajęć profilaktyczno – 

sportowo – rekreacyjnych w czasie trwania wakacji, organizacja integracyjnych pikników 

rodzinnych (Grunt to rodzinka”, „Dawne i nowe zabawy podwórkowe”), zabaw z okazji dnia 

dziecka (organizacja miejskiego Dnia Dziecka Dziecinada), zabaw choinkowych, turniejów 

sportowych, pikników plenerowych („Dawno temu na dzikim zachodzie”), 

3) Edukacja i informacja publiczna: 

a) realizacja ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, których uczestnikiem była Gmina 

Miejska Mielec: „Zchowaj Trzeźwy Umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Dopalacza – 

powiedz stop”, „Nierozerwalni” oraz „Postaw na rodzinę”, 

b) wsparcie finansowe konkursów organizowanych przez Szkoły Podstawowe. 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. 
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1) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego  

w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień: 

a) realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczo – specjalistycznej w budynku przy ul. Chopina 8 oraz placówki wsparcia dziennego 

w formie  opiekuńczej w budynku przy ul. Warneńczyka 3” przez Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci – 69 wychowanków, 

b) realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie  

opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z Osiedla  Niepodległości i Żeromskiego” przez 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Mielcu – 32 wychowanków, 

c) realizacja zadania publicznego pn.–„Prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie  

opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z Osiedla Lotników” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. 

Ducha Świętego w Mielcu – 42 wychowanków, 

d) realizacja zadania publicznego pn.–„Działania na rzecz utrzymania trzeźwości                                        

i abstynencji przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych” przez 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie" – 598 uczestników. 

2) Wspomaganie działalności instytucji działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień, w ramach której zakupiono dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu 

ulotni na temat problemu nietrzeźwości na drogach oraz 2 fotele do rozmów terapeutycznych, 

mikrofalówkę, czajnik i odtwarzacz DVD dla Oddziału Odwykowego Szpitala w Straszęcinie. 

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

 w art. 131  i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego, w tym podejmowanie kontroli przez upoważnionych członków GKRPA w stosunku 

do podmiotów sprzedających i podających napoje alkoholowe pod kątem przestrzegania 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego w drodze realizacji zadania pn.: „Wspomaganie 

działalności Centrum Integracji Społecznej działającego na terenie Gminy Miejskiej Mielec” 

przez Stowarzyszenie „Godne życie dla dzieci” – 30 godzin warsztatów. 

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu  

w 2018 r. 

 Liczba członków Komisji według stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 13 osób. Komisja 

odbyła w 2018 r. 10 posiedzeń. W ramach działalności Komisji w 2018 r. w szczególności: 

1) przeprowadzono 111 kontroli w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Gminy, 81 kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 30 wizji poprzedzających wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

2) zaopiniowano pozytywnie 30 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż 

i podawanie napojów alkoholowych, wydając 65 postanowień (A-25, B-21,  

C-19), 
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3) wdrożono 3 procedury „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularzy „Niebieska 

Karta – A”, 

4) skierowano do biegłych sądowych (psychologa i psychiatry) 25 osób celem wydania opinii 

w przedmiocie uzależnienia, 

5) skierowano do Sądu Rejonowego w Mielcu 11 wniosków o zobowiązanie do przymusowego 

leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

6) skierowano 53 osoby na spotkanie interwencyjno – motywacyjne z terapeutą 

uzależnień/psychoterapeutą, 

7) członkowie Komisji powoływani byli do 88 grup roboczych utworzonych w 2018 r.  

w celu udzielenia pomocy rodzinie, w której istniało podejrzenie występowania przemocy. 

Kwota przeznaczona na działania Komisji w 2018 r. wyniosła 37 940,00 zł. 

 

Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców Miasta Mielca  

Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca na lata 

2018 – 2019 przyjęty został w drodze uchwały Nr XLV/458/2018 Rady Miejskiej w Mielcu  

z dnia 15 marca 2017 r. 

Głównym celem Programu jest diagnostyka stanów przedrakowych raka jelita grubego. 

 

Zdjęcie nr 4 Ulotka informacyjna Programu profilaktycznych badań konoskopowych dla 

mieszkańców miasta na lata 2018-2019 
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Kwota wydatkowana na zadanie w 2018 r.: 106 996,60 zł 

W ramach realizacji Programu w 2018 r.: 

1) w trybie konkursu ofert dokonano wyboru realizatora Programu, którym został Szpital 

Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu, 

2) przeprowadzono kampanię promocyjno- - edukacyjną w ramach której w szczególności 

wysłano 2091 zaproszeń do osób uprawnionych do skorzystania z Programu, 

rozpowszechniono plakaty w przychodniach, opublikowano artykuły w prasie oraz 

przeprowadzono dwa spotkania informacyjno – edukacyjne na Mieleckim Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku, 

3) wykonano badania kolonoskopii u 180 osób, w tym 106 kobiet i 76 mężczyzn u których 

rozpoznano i usunięto 47 polipów/gruczolaków będących stanem przedrakowym  

w jelicie grubym oraz 3 zmiany polipowate mające znamiona raka w wysokim stopniu 

zaawansowania, 

4) przeszkolono kadrę medyczną zaangażowaną w realizację Programu, 

5) przeprowadzono dwie kontrole: kompleksową i weryfikującą, 

6) sporządzono raport z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej oraz monitoring, 

7) pozyskano środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację Programu na rok 2019, 

8) podpisano umowę na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program  

profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca na lata 2018-

2019” na kwotę 48 800,00 zł. 

 

VIII.3 

POMOC SPOŁECZNA 

 
VIII.3.1 

DZIAŁANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ 

MOPS, W TYM UDZIELONE ŚWIADCZENIA 

 

W 2018 r. z pomocy Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Mielcu skorzystało: 

1) ze świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

 i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ze środków gminnych średnio – 6 494 

rodzin, 

2) ze świadczenia wychowawczego średnio – 3 819 rodzin, 

3) ze świadczenia „Dobry start” – 6 150 dzieci, 

4) ze świadczenia „Za życiem” - 4 rodziny, 

5) z zakresu działań pomocy społecznej – 1 068 rodzin, 

6) z dodatków mieszkaniowych - 552 gospodarstw domowych, 

7) z dodatków energetycznych - 368 gospodarstw domowych, 

8) ze stypendium szkolnego - 74 uczniów, 

9) z zasiłków szkolnych - 6 uczniów. 
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Tabela nr 81 Formy udzielonej pomocy w 2018 r. 

Forma świadczeń 

Rzeczywista liczba 

osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 

Świadczenia przyznane 

w ramach zadań własnych 
744 504 971 

Świadczenia przyznane 

w ramach zadań zleconych 
56 50 194 

Świadczenia przyznane 

w ramach zadań własnych i 

zleconych 

800 554 1 165 

Pomoc udzielona 

w postaci pracy socjalnej - 

ogólnej 

- 1 001 1 992 

W tym wyłącznie z pracy 

socjalnej 
- 514 1 070 

 

Tabela nr 82 Udzielone świadczenia – zadania własne 2018 r. 

Formy pomocy 

Liczba 

osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

w 

rodzinach 

RAZEM 744 x 2 537 722 504 971 

ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 

(dotowane) 
206 1 983 942 450 203 254 

w tym przyznane dla osoby: 

samotnie gospodarującej 
172 1 679 852 014 172 172 

pozostającej w rodzinie 36 304 90 436 33 84 

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 315 1 861 312 982 309 586 

w tym: a - środki własne X X 0 X X 

b - dotacja X X 312 982 X X 

w tym przyznane z powodu: 

bezrobocia 
137 742 221 213 136 344 

długotrwałej choroby 37 164 17 723 37 64 

niepełnosprawności 164 898 57 591 161 238 

innego niż wymienione w ww. 

wierszach 

 

27 57 16 455 27 55 

SCHRONIENIE 5 1 150 38 346 5 5 

POSIŁEK 467 62 590 413 411 270 599 

w tym dla dzieci 196 19 517 101 161 102 387 

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 49 23 293 465 860 48 58 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 

WYDATKÓW POWSTAŁYCH W 

WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO 

3 3 12 000 3 5 
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ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 

OGÓŁEM 
327 X 344 988 321 568 

w tym: zasiłki specjalne celowe 71 136 37 107 71 108 

PORADNICTWO 

SPECJALISTYCZNE 

/prawne, psychologiczne, rodzinne/ 

X X X 299 742 

INTERWENCJA KRYZYSOWA x X x 201 503 

PRACA SOCJALNA x X x 1 001 1 992 

Rodziny wyłącznie z PRACĄ 

SOCJALNĄ 
x X x 514 1 070 

 

Podstawową formą pomocy świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu 

w 2018 r. były posiłki, zasiłki celowe i w naturze, zasiłki okresowe i zasiłki stałe. 

 

Tabela nr 83 Zasiłki i pomoc w naturze zadania rządowe zlecone gminom w 2018 r. 

Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia2) 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń
1) w zł 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

0 1 2 3 4 5 

RAZEM 3) 56 x 493 580 50 194 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 

WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ 

ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ 

0 0 0 0 x 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB  

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

56 17 020 493 580 50 194 

PRACA SOCJALNA x x x 50 194 

 

 

Posiłki i dożywianie 

Od stycznia 2014 r. do grudnia 2018 r. realizowany był Wieloletni Program Wspierania 

Finansowego Gmin w zakresie Dożywiania „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania na lata 

2014-2020”. Liczba korzystających z posiłków w 2018 r. wyniosła 604 osoby. Wydano ogółem 

62.590 posiłków, średnio koszt posiłku wyniósł 6,61 zł. 
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Tabela nr 84 Program Pomocy Państwa w zakresie dożywiania w 2018 r. 

Wyszczególnienie ogółem 

Dzieci 

do 7-go r. 

życia 

Uczniowie 

szkół 

podst. 

gimnazjum 

Pozostałe 

osoby 

ogółem ogółem ogółem 

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM 
604 69 143 396 

w tym liczba osób korzystających z: posiłku 467 68 128 274 

zasiłku celowego 162 7 29 127 

KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) 524 639 x x x 

z tego: środki własne 157 392 x x x 

dotacja 367 247 x x x 

LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - 

OGÓŁEM 
31 x x x 

w tym: STOŁÓWKI 28 x x x 

INNE (np. pomieszczenia do 

przygotowywania kanapek, 

mleka itp.) 

3 x x x 

LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH 

DOŻYWIANIE 
31 x x x 

w tym: szkoły 13 x x x 

przedszkola 11 x x x 

żłobki 3 x x x 

Inne /SOSW, DDP, CARITAS/ 4 x x x 

Średni koszt jednego posiłku (w zł) 6,61 5,33 5,12 7,25 

LICZBA POSIŁKÓW 62 590 5 775 13 742 43 073 

 

Jak wynika z przedstawionej poniżej tabeli dotacja celowa w 2018 r. w stosunku do 

roku 2017 była mniejsza o 51.591 zł. Środki samorządowe przeznaczone na dożywianie w 2018 

r. były większe w porównaniu z 2017 r. o 52.682 zł. 

Potrzeby w zakresie dożywiania w 2018 r. były zrealizowane w 100%. 

 

Tabela nr 85 Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w 2017 i 2018 r. 

Rok Środki samorządowe Dotacja celowa 

(1) R

a

z

e

m 

2017 r. 104 710 418 838 523 548 

2018 r. 157 392 367 247 524 639 
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Usługi opiekuńcze 

W 2018 r. MOPS zlecił Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej wykonanie usług 

opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagały pomocy innych osób oraz dla osób posiadających rodzinę, która takiej pomocy nie 

może zapewnić. 

Ilość osób korzystających z tej formy pomocy 2018 r. wzrosła o 6 osób oraz wzrósł koszt  

1 godziny usług. Usługami opiekuńczymi objęto 49 osób, (świadczeń/godz. było 23.293 o 

3.297 więcej w porównaniu z 2017 r. tj. o 16,49%). 

 

Tabela nr 86 Usługi opiekuńcze 2018 r. – środki samorządowe 

Wykonawca usług PKPS Mielec 

Liczba osób objętych pomocą usługową 49 

Cena 1 godz. usługi (własne) w zł. 20,00 zł 

Koszt pomocy usługowej w zł. 465 860,00 zł 

 

Tabela nr 87 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Wykonawca usług PKPS Mielec 

Liczba osób objętych pomocą usługową 56 

Cena 1 godz. w zł. 29,00 zł 

Koszt pomocy usługowej w zł. 493 580 zł 

 

Tabela nr 88 Pobyt w domach pomocy społecznej 

Rok Ilość osób 
Środki samorządowe  

w zł 

2017 84 1 773 746,00 

2018 97 1 867 780,00 

 

Od miesiąca stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. w domach pomocy społecznej 

przebywało 113 osób. W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 37 decyzji 

kierujących do domu pomocy społecznej w tym 3 osoby zostały skierowane na podstawie 

postanowienia sądu. 
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Liczba osób kierowanych do domów pomocy społecznej systematycznie wzrasta, co 

związane jest ze starzeniem się społeczeństwa. Dla porównania tutejszy Ośrodek skierował do 

domów pomocy społecznej w 2017 r. – 33 osoby, w 2018 r. – 37 osób. 

 

PRACA SOCJALNA 

Praca socjalna prowadzona jest: 

1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności 

życiowej; 

2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji                

i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 

Ośrodek prowadzi pracę socjalną z osobami i rodzinami mającymi wiele problemów oraz 

wymagających zaangażowania specjalistów. W 2018 roku z pomocy tut. Ośrodka z tej formy 

pomocy skorzystało 1.001 rodzin. 

 

Tabela nr 89 Formy działań podejmowanych w ramach pracy socjalnej 

L.p. Formy pracy socjalnej 
Liczba rodzin 

2018 

1. 
Udzielanie wsparcia emocjonalnego członkom rodziny 

(oddziaływania terapeutyczne) 
964 

2. Motywowanie do poszukiwania zatrudnienia 627 

3. Udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych 188 

4. Współpraca z kuratorem sprawującym nadzór w rodzinie 102 

5. Motywowanie do kontynuowania leczenia 363 

6. Monitorowanie procesu leczenia 195 

7. 
Edukacja w zakresie problemu uzależnienia oraz 

motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego 
169 

8. Motywowanie do utrzymywania abstynencji 159 

9. 
Edukacja oraz udzielanie poradnictwa w zakresie 

prawidłowego pełnienia funkcji rodzicielskich 
233 

10. Współpraca z pedagogami szkolnymi 124 

11. 
Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 
170 

12. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mielcu 187 

13. Organizacja pomocy w formie żywności 914 

14. Pomoc w uzyskaniu poradnictwa psychologicznego 134 

15. Monitorowanie sytuacji w rodzinie 859 

16. 
Mobilizowanie do uczestnictwa w projekcie systemowym w 

celu aktywizacji społeczno-zawodowej 
131 

17. Edukacja w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego 433 

18. 
Udzielanie pomocy w zakresie procedury ubiegania się 

uzyskanie stopnia niepełnosprawności 
98 

19. Współpraca z pracownikami socjalnymi z innych instytucji 90 

20. 

Współpraca z instytucjami na rzecz udzielenia pomocy i 

wsparcia rodzinie (PCPR, służba zdrowia, ZPO, Urząd 

Miejski, Straż Miejska, Starostwo Powiatowe, MZBM, 

OPiTU, Sąd Rejonowy, ngo) 

284 
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21. 
Nawiązywanie współpracy z dalszymi krewnymi w celu 

zorganizowania wsparcia rodziny 
85 

22. Podejmowanie współpracy z środowiskiem sąsiedzkim 56 

23. 
Udzielanie pomocy w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych w 

rodzinie 
141 

24. 
Organizacja pomocy rzeczowej (odzież, obuwie, podręczniki 

szkolne) 
97 

25. Pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej 37 

26. Pomoc w uzyskaniu poradnictwa prawnego 119 

27. Udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczeń rodzinnych 72 

28. 
Edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania budżetem 

domowym 
498 

29. 
Praca na rzecz rozwijania umiejętności poszukiwania 

zatrudnienia 
251 

30. 
Udzielenie pomocy w celu zapewnienia pobytu w placówce 

wsparcia (DPS, DDP, ZOL) 
63 

31. 
Występowanie o pomoc materialna do organizacji 

charytatywnych 
63 

32. Udzielenie pomocy w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego 58 

33. Współpraca z pracodawcami 33 

34. Podejmowanie interwencji kryzysowej w rodzinie 79 

35. 
Udzielanie informacji o możliwościach uzyskania 

specjalistycznej pomocy w instytucjach 
131 

36. Zabezpieczenie schronienia 39 

37. Współpraca z organizacjami (PKPS, CARITAS) 768 

38. Współpraca z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną 30 

39. 
Udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczenia 

rentowego/emerytalnego 
31 

40. 
Udzielenie pomocy w zorganizowaniu wypoczynku letniego 

dla dzieci 
30 

41. Udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych 20 

42. Aktywizacja społeczna / zawodowa 290 

43. Udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych 54 

44. Edukacja w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej 218 

45. 
Motywowanie do zmiany stylu życia, wzmacnianie zasobów 

własnych oraz umiejętności ich wykorzystywania 
324 

46. Udzielenie pomocy w uzyskaniu lokalu mieszkalnego 13 

47. 
Udzielenie pomocy w celu integracji ze środowiskiem po 

opuszczeniu zakładu karnego 
19 

48. Udzielenie pomocy w podjęciu zatrudnienia 31 

49. Udzielenie pomocy w nabyciu ubezpieczenia 21 

50. Organizacja czasu wolnego 148 

51. Współpraca z opiekunem prawnym 4 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

W 2018 r. wydano łącznie 5 472 decyzji dot. świadczeń rodzinnych, tj. o 1 031 więcej 

niż  w 2017 r. Odnotowany wzrost wydanych decyzji w stosunku do roku 2017 r. spowodowany 

był koniecznością zmiany decyzji w związku ze zmianą wysokości świadczeń: zasiłku 

pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna. 
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Tabela nr 90 Wydatki na świadczenia rodzinne 

L.p. Wyszczególnienie Wydatki w zł 
Liczba 

świadczeń 

1 2 3 4 

1. Zasiłki rodzinne 3 203 290,20 28 549 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: 1 515 018,28 11 826 

2.1. urodzenia dziecka 181 208,93 259 

2.2. 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
301 201,67 805 

2.3. samotnego wychowywania dziecka 247 039,20 1 252 

2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 275 658,37 2 675 

2.4.1. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 

roku życia 
45 954,69 519 

2.4.2. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 

5 roku życia 
229 703,68 2 156 

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego 154 542,94 2 940 

2.6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania: 
14 576,46 177 

2.6.1. 
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem 

w miejscowości, w której znajduje się szkoła 
7 554,36 68 

2.6.2. 

na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, 

w której znajduje się szkoła 

7 022,10 109 

2.7 wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 340 790,71 3 718 

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w.2) 4 718 308,48 43 227 

4. Świadczenia opiekuńcze w tym: 8 166 992,00 26 203 

4.1. zasiłki pielęgnacyjne 3 595 720,00 22 726 

4.2. specjalne zasiłki opiekuńcze 308 145,00 580 

4.3. świadczenia pielęgnacyjne 4 263 127,00 2 897 

5. zasiłek dla opiekuna 169 856,00 320 

6. Razem (w.3 + w.4 + w. 5) 13 055 156,48 66 898 

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 483 000,00 483 

8. Razem (w. 6 + w. 7) 13 538 156,48 67 381 

9. Świadczenie rodzicielskie 1 152 408,00 1 269 

10. Razem (w. 8 + w. 9) 14 690 564,48 68 650 
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ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 

Tabela nr 91 Liczba świadczeń opiekuńczych przyznawanych przez MOPS w roku 2017 

i 2018 

 

 

Wykres nr 17 Liczba świadczeń opiekuńczych przyznanych przez MOPS w 2017 i 2018 r. 

z podziałem na rodzaje świadczeń 
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Tabela nr 92 Kwota świadczeń opiekuńczych przyznanych przez MOPS w 2017 i 2018 r. 

 

 

 

Wykres nr 18 Kwota świadczeń opiekuńczych przyznanych przez MOPS w 2017 i 2018 r 
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Tabela nr 93 Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne  

i koszty obsługi 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł 
Liczba 

świadczeń 

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 018 506,80 2 961 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 139 477,86 1 404 

3. Razem składki: 1 157 984,66 4 365 

4. 
Koszty obsługi św. rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i 

zasiłku dla opiekuna 
476 635,04  

 

Tabela nr 94 Wydatki na fundusz alimentacyjny 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł 
Liczba 

świadczeń 

1 2 3 4 

1. Fundusz alimentacyjny 1 382.102 3 574 

 

Tabela nr 95 Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w roku 2017  

i 2018 

 

Wykres nr 18 Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w roku 2017  

i 2018 
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W 2018 r. wydano łącznie 350 decyzji dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. o 98 

decyzji mniej niż w 2017 r. Odnotowany spadek osób pobierających świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego wynika z niezmiennego od 1 października 2008 r. kryterium dochodowego do 

w/w świadczenia tj. 725,00 zł na osobę. 

 

Tabela nr 96 Wydatki na świadczenia wychowawcze 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł 
Liczba 

świadczeń 

1 2 3 4 

1. Świadczenie wychowawcze 30 168 616,63 60 578 

 

Tabela nr 97 i wykres nr 19 Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego 

w roku 2017 i 2018 
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Tabela nr 98 i wykres nr 20 Kwota świadczeń wychowawczych przyznanych w roku 2017 

i 2018 

 

 

W 2018 r. wydano łącznie 4.505 decyzji dot. świadczeń wychowawczych, odnotowany jest 

spadek osób pobierających świadczenie wychowawcze. 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTYERZE SOCJALNYM 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest realizowana na podstawie uchwały 

Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.  

Forma pomocy:   

1) Stypendia szkolne, 

2) Zasiłek szkolny. 

 

Stypendia szkolne 

Stypendium szkolne wypłacane było w terminach: do dnia 10 lipca – za okres od stycznia do 

czerwca 2018 r. oraz do dnia 20 grudnia – za okres od września do grudnia 2018 r., po 

otrzymaniu środków na ten cel w ramach dotacji z budżetu państwa. 

W roku szkolnym 2017/2018 rozpatrzono 62 wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla 

ucznia w formie stypendium szkolnego. Na ich podstawie w okresie od stycznia do czerwca 

2018 r. z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzystało 43 uczniów. 
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W roku szkolnym 2018/2019 rozpatrzono 34 wnioski o przyznanie pomocy materialnej  

w formie stypendium szkolnego. W okresie od września do grudnia 2018 r. z pomocy w formie 

stypendium szkolnego skorzystało 31 uczniów. 

Na wypłatę stypendiów szkolnych w 2018 r. przeznaczono kwotę 49 266,67 zł, w tym 9 853,34 

zł to kwota ze środków własnych Gminy Miejskiej Mielec. 

Zasiłek szkolny 

W 2018 r. do MOPS w Mielcu wpłynęło 6 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego dla 6 

uczniów. Na wypłatę zasiłków szkolnych w 2018 r. przeznaczono kwotę 2108,00 zł,  

w tym 421,60 zł ze środków własnych Gminy Miejskiej Mielec. 

 

Tabela nr 99 Stypendia i zasiłki szkolne w 2018 roku 

Wyszczególnienie 

Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne 

liczba 

uczniów 

objętych 

pomocą 

Łączna 

kwota 

pomocy 

liczba 

uczniów 

objętych 

pomocą 

Łączna 

kwota 

pomocy 

liczba 

uczniów 

objętych 

pomocą 

Łączna kwota 

pomocy 

Stypendia szkolne 55 36090,79 zł   19 13175,88 zł 

Zasiłki szkolne 4 1240 zł 1 620 zł 1 248 zł 

 

Wykres nr 21 Liczba uczniów i rodzin korzystających z pomocy w formie stypendium 

szkolnego w latach 2017 -2018 

 

 

W porównaniu do roku 2017 wykonanie jest niższe. Powodem może być poprawa sytuacji 

materialnej związanej z uzyskiwaniem prawa do świadczeń wychowawczych (500+) oraz 

świadczenia „Dobry start” (300+). 
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JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 

Zapomoga jest przyznawana na podstawie uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Miejskiej 

w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości 

gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec a od 08.02.2019 r. na podstawie uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mielcu  

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 

 

Tabela nr 100 Wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ze 

środków gminnych 

Lp. Wyszczególnienie 
Wydatki za rok 

2017 (w zł) 

Wydatki za rok 

2018 (w zł) 

1 2 4 5 

1. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka – ze środków 

gminnych 

597 000,00 554 000 

 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM” 

MOPS w Mielcu od stycznia 2017 r. realizuje wypłatę jednorazowego świadczenia „Za 

życiem” zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 

2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 473). 

 

Tabela nr 102 Wydatki na jednorazowe świadczenie „Za życiem” 

Wydatki w zł 

16.000,00 

 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 

MOPS w Mielcu od lipca 2018 r. realizuje wypłatę jednorazowego świadczenia „Dobry start” 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1061). 

 

Tabela nr  102 Wydatki na świadczenie „Dobry start” 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł 
Liczba 

świadczeń 

1 2 3 4 

1. Jednorazowe świadczenie „Dobry start” 1 844 850,00 zł 6 153 
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DODATEK MIESZKANIOWY I ZRYCZAŁTOWANY DODATEK 

ENERGETYCZNY 

Szczegółowe informacje związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego oraz zryczałtowanego 

dodatku energetycznego w Gminie Miejskiej Mielec zamieszczone zostały w Rozdziale  

V Gospodarka Komunalna  V.5. Gminne Budownictwo Mieszkaniowe V.5.3. Pomoc 

Mieszkaniowa Gminy Miejskiej Mielec. 

 

VIII.3.2 

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 

Pomoc niesłyszącym i niedosłyszącym mieszkańcom miasta Mielca 

 

Zadanie realizowane jest od poniedziałku do piątku przez cały rok w Wydziale Spraw 

Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.  W 2018 roku udzielono 452 usługi  

w załatwianiu  spraw społeczno - obywatelskich, ochrony zdrowia, socjalno - bytowych, 

zatrudnienia i pracy, życia codziennego osobom  niesłyszącym i niedosłyszącym. 

 

Wykres nr 22 Usługi tłumacza migowego z podziałem na tematy 
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Wykres nr 23 Liczba usług tłumacza migowego w poszczególnych miesiącach 2018 r. 

 

 

VIII.3.3 

WSPARCIE OSÓB STARSZYCH 

 
„Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60 +” 

Program został wprowadzony uchwałą Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 3 lipca 

2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+”, 

zmienioną Uchwałą Nr XVI/149/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. 

Szczegółowy sposób wykonania Programu określa zarządzenie Nr 388/2016 Prezydenta Miasta 

Mielca z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów 

obowiązujących w Programie „Mieleckiej Karty Seniora – Aktywny Senior 60+”. 

 

Zdjęcie nr 5 Mielecka Karta Seniora 

 

Podstawowe założenia Programu: 

1) kształtowanie pozytywnego wizerunku mieleckich seniorów, 

2) podniesienie poziomu aktywności społecznej i jakości życia grupy mieszkańców 60+, np. 

poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcanie do uczestnictwa 

w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, które mają pozytywny wpływ na samopoczucie 

oraz kondycję fizyczną     i zdrowotną, 

3) przygotowanie specjalnych ofert dla seniorów w postaci ulg i zniżek. 
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Realizacja założeń Programu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.: 

1) w 2018 r. wydano 605 Kart, 

2) od początku funkcjonowania programu do dnia 31 grudnia 2018 r. wydano 1 897 karty, 

3) 6 580 razy seniorzy skorzystali z ulg i zniżek, 

4) udzielono rabatów na kwotę 33 621,42 zł (w 2017 r.: 12 652,00 zł), 

5) przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną dla uczestników Mieleckiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Mieleckiej Rady Seniora, 

6) wydano „Poradnik-Informator dla Seniorów”. 

 

Mielecka Rada Seniorów 

Mielecka rada Seniorów działa na podstawie uchwały Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Mieleckiej Rady Seniorów oraz nadania jej 

statutu. Skład Mieleckiej Rady Seniorów został ustalony zarządzeniem Nr 274/2015 

Prezydenta Miasta Mielca z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego 

Mieleckiej Rady Seniorów oraz ustalenia terminu pierwszego posiedzenia i porządku obrad 

Mieleckiej Rady Seniorów. 

Mielecka Rada Seniorów jest reprezentacją osób starszych oraz podmiotów działających na 

rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora. Rada ma charakter 

konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Głównym celem jej działania jest służenie seniorom 

poprzez reprezentowanie ich interesów wobec organów Gminy oraz tworzenie warunków do 

pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. 

Najważniejsze działania Mieleckiej Rady Seniorów w 2018 r.: 

1) zorganizowano 12 posiedzeń Mieleckiej Rady Seniorów z udziałem przedstawiciela 

Prezydenta, 

2) organizowano raz w miesiącu dyżury w siedzibie przy ul. Chopina 8, 

3) współredagowano „Poradnik-Informator dla Seniorów”, 

4) uczestniczono w Drugim Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w Krakowie, Szkoleniu, 

Seminarium oraz Konferencji, 

5) zorganizowano III Mieleckie Dni Seniora trwające od 5 – 10 października, 

6) organizowano spotkania literackie w Sekcji Emerytów ZNP i w czasie Dni Seniora, 

7) udział w biegu seniora o puchar Prezydenta Miasta Mielca. 
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VIII.4 

POMOC INSTYTUCJONALNA ŚWIADCZONA W RAMACH POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 
VIII.4.1 

OSRODKI WSPARCIA 

 

Dom Dziennego Pobytu  

Mielec, ul. Kocjana 15 

Dom Dziennego Pobytu w Mielcu jest ośrodkiem wsparcia przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej. Dom dysponuje 40 miejscami. W 2018 roku wydano 45 skierowań 

(średniomiesięcznie z usług w DDP korzystało 38 osób). 

Dom Dziennego Pobytu realizuje zadania statutowe tj. zapewnia dzienny pobyt osobom 

samotnym w wieku emerytalnym, które ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, 

warunki mieszkaniowe i sytuację rodziną kwalifikują się do tego rodzaju pomocy. Zapewnia 

swoim podopiecznym zaspakajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, terapię zajęciową oraz 

terapię ruchową. 

Skierowanie do Dziennego Domu Pobytu w formie decyzji administracyjnej wydaje Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wniosku osoby zainteresowanej oraz                

w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy. Osoby kierowane do tej placówki 

ponoszą odpłatność za pobyt, którego wysokość została określona w Uchwale Rady Miejskiej 

i jest uzależniona od dochodu osoby skierowanej do Domu oraz od średniomiesięcznego kosztu 

pobytu jednego uczestnika. 

Dom Dziennego Pobytu przygotowuje posiłki dla wszystkich uczestników w tym dla 23 osób 

mających decyzje wynikające z wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. 

W Domu prowadzone są różne formy aktywizacji podopiecznych. 

 

Dom Dziennego Pobytu  

Mielec, ul. Bł. Ks. Romana Sitki 3 

 

Gmina Miejska Mielec zleciła zadanie prowadzenia Dom Dziennego Pobytu nazwanego 

„Domem św. Jana Pawła II” po przeprowadzonym konkursie ofert Parafii Rzymskokatolickiej 
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p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Parafia ta przekazała w całości na realizację zadania 

środki finansowe przyznane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz środki 

finansowe uzyskane ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego. W ramach 

swojego funkcjonowania ośrodek wsparcia zapewniał 30 osobom starszym, niesamodzielnym, 

mieszkających na terenie miasta Mielca następujące usługi: 

1) Pobyt w godz. 8:00-16.00 od poniedziałku do piątku, 

2) Wyżywienie (2 posiłki - śniadanie i obiad; w tym jeden z nich ciepły), 

3) Transportowe poprzez dowóz samochodem dostosowanym do przewożenia osób 

niepełnosprawnych (dla osób, które nie mają możliwości dojazdu ani dowozu przez rodzinę), 

4) Aktywizujące podopiecznych oraz poprawiające sprawność fizyczną. Dotyczą one 

regularnych zajęć: plastycznych, muzycznych, muzykalno - sprawnościowych oraz 

warsztatów: tanecznych, kulinarnych, teatralnych, rękodzieła i komputerowych. Każda  

z ww. form aktywizacji była dostosowana do preferencji i potrzeb podopiecznych oraz 

realizowana z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, 

5) Wspierające wykonywanie czynności dnia codziennego, 

6) Kultury i turystyki krajoznawczej poprzez wycieczki i imprezy kulturalno – towarzyskie 

stymulujące, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich, 

7) Rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne. 

 

Schronisko i noclegownia 

Gmina Miejska Mielec zrealizowała w I półroczu 2018 r. zadanie pn. „Prowadzenie 

schroniska dla bezdomnych mężczyzn i noclegowni dla osób bezdomnych na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec”, natomiast w II półroczu 2018 r. zadanie pn. „Zapewnienie na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec tymczasowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn i noclegowni dla osób 

bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Miejska 

Mielec”. 

Gmina Miejska Mielec zleciła prowadzenie w formie wspierania ww. zadania po 

przeprowadzonym konkursie ofert TOWARZYSTWU POMOCY im. Św. Brata Alberta 

KOŁO MIELECKIE znajdującego się na poz. Nr 9 w rejestrze placówek udzielających 

tymczasowego schronienia województwa podkarpackiego.  

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla 

osób bezdomnych określa uchwała Nr XLII/428/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 

 25 stycznia 2018 r. 

W ramach realizacji zadania: 

1) zapewniono całodobową opiekę osobom bezdomnym oraz nadzór pracowników 

merytorycznych - Opiekunów i Kierownika Schroniska, 

2) sprawowano kontrolę nad przestrzeganiem zasad regulaminu, w tym  stanu trzeźwości, ładu 

i porządku w otoczeniu,   

3) dbano o czystość i higienę osobistą, 

4) prowadzono pracę socjalną, 

5) realizowano wraz z mieszkańcem postanowienia kontraktu socjalnego, 

6) pozytywnie wzmacniano abstynencję oraz zachęcano do udział w terapii, 
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7) integrowano z miejscową społecznością poprzez udział w imprezach kulturalno-

sportowych, 

8) czuwano nad bezpieczeństwem jego mieszkańców oraz dozorowano mienie, 

9) zapewniono standardowe warunki pobytu dla 21 bezdomnych osób (z terenu Gminy 

Miejskiej Mielec średnio miesięcznie skorzystało 15 osób) takie jak: 

a) własne łóżko wraz z szafką na rzeczy osobiste i odzież, 

b) odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach nie mniejszą niż 20o C, stały dostęp do 

natrysków i sanitariatów, 

c) regularne posiłki trzy razy dziennie w tym jeden gorący,  

d) zakup i dostępność do środków czystości, 

e) wymiana bielizny osobistej, odzieży i obuwia, 

f) pomoc osobom chorym w ustaleniu wizyty u lekarza pierwszego kontaktu oraz placówek 

specjalistycznych, 

g) zakup oraz dostęp do podstawowych i niezbędnych środków farmakologicznych.  

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej 

Mielec i jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego (czynny w dni robocze od 7,30 do 15,30) 

dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – osób przewlekle psychicznie chorych-Dom 

typu „A” i osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym, i 

umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli 

jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne - Dom typu „B”. 

Działalność Domu finansowana jest w całości ze środków rządowych przekazywanych przez 

Wojewodę Podkarpackiego.  

Liczba miejsc dotowanych w 2018 roku wynosiła 43, a łączna ilość osób, które uczęszczały na 

zajęcia zgodnie z decyzjami kierującymi na koniec roku wynosiła 45. 

Decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mielcu. 

 

Zajęcia w 2018 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielcu odbywały się  

w następujących formach: 

  

1) W ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu, treningu umiejętności 

praktycznych, treningu umiejętności interpersonalnych i przygotowującego do podjęcia pracy 

w warunkach pracy chronionej na przystosowanych stanowiskach pracy prowadzona była 

terapia zajęciowa w następujących pracowniach (wg planów wspierająco – aktywizujących  

w poszczególnych pracowniach): 

a) Gospodarstwa domowego, 

b) Ogólnotechnicznej, 

c) Plastycznej z elementami krawiectwa, 

d) Komputerowej, 
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e) Muzykoterapii. 

2) W ramach zajęć terapeutycznych codziennie odbywały się kąciki tematyczne, które są formą 

treningu spędzania czasu wolnego, treningu umiejętności interpersonalnych i treningu 

funkcjonowania w życiu codziennym. 

3) W ośrodku prowadzone były zajęcia z socjoterapii w ramach zajęć grupowych i zajęć 

indywidualnych. 

4) W Domu prowadzone jest poradnictwo psychologiczne w ramach zajęć indywidualnych 

zarówno dla uczestników jak i ich rodzin, oraz zajęcia z psychoterapii w ramach zajęć 

zespołowych. 

5) Spotkania z opiekunami i rodzinami uczestników – indywidualne  kontakty, rozwiązywanie 

sytuacji trudnych, informowanie o postępach uczestników, spotkanie informacyjno-

integracyjne, porady psychologiczne w ośrodku. 

6) Zajęcia w ramach Biblioterapii – zajęcia w czytelni Samorządowego Centrum Kultury, 

korzystanie z biblioteki – wypożyczanie książek (raz w tygodniu w czwartek). 

 

 

Mieszkania chronione 

 

Gmina Miejska Mielec w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2020 r. zrealizowała projekt 

pn. „Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i 

zdrowotnych. Wartość dofinansowania to kwota 619.421,19 zł. 

Projekt jest skierowany do osób pełnoletnich zamieszkujących na terenie miasta Mielca, które 

ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług o charakterze całodobowym. 

W mieszkaniach chronionych treningowych zakłada się pobyt 30 osób (20 kobiet i 10 

mężczyzn). W roku 2018 w projekcie uczestniczyło 13 osób (5 kobiet i 8 mężczyzn). Każdy 

uczestnik objęty był poradnictwem psychologicznym oraz dwoma indywidualnymi treningami 

prowadzonymi przez pracowników socjalnych. Z każdym mieszkańcem realizowana była także 

praca socjalna i opiekuńcza. Rekrutacja do udziału w projekcie jest prowadzona na bieżąco 

zgodnie z regulaminem. W roku 2018r. wydatkowano środki finansowe w wysokości: 195 

508,24zł (koszty ogółem) – w ramach pozyskanych środków zewnętrznych. 

Na realizację projektu składają się trzy zadania: 

Zadanie 1. Doposażenie 6 mieszkań - zakupiono drobne wyposażenie mieszkań zgodnie  

z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, w tym m.in. odkurzacze, czajniki 

elektryczne, żelazka z deskami do prasowania. Zamontowano w oknach rolety, a w łazienkach 

drążki prysznicowe wraz z kotarami. 

Zadanie 2. Bieżące utrzymanie mieszkań - ponoszono koszty na opłatę faktur za wywóz 

nieczystości, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody wraz ze ściekami, a także dozór 

techniczny i konserwację windy. 

Zadanie 3. Rekrutacja, praca socjalna i wsparcie psychologiczne umożliwiające realizację 

integracji społeczno-zawodowej. 
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VIII.4.2 

PORADNICTWO RODZINNE I TERAPIA RODZIN 

 
ASYSTA RODZINNA 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w ramach Działu Specjalistycznej Pracy 

Socjalnej, funkcjonuje Zespół ds. Asysty Rodzinnej. Pracę Zespołu reguluje ustawa  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W skład zespołu wchodzą pedagog, asystent 

rodziny, konsultant – prawnik, psycholog. W pracach zespołu uczestniczy także pracownik 

socjalny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. 

W ramach działania Zespołu, wsparciem w formie pomocy świadczonej przez dwóch 

asystentów rodziny zostało objętych 27 rodzin. 

 

Tabela nr 103 Liczba rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny na podstawie 

czasu pracy 

Czas pracy asystenta z rodziną Liczba rodzin 

Do 3 miesięcy 1 

Powyżej 3 do 12 miesięcy 12 

Powyżej 1 roku 10 

 

Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny korzystały, stosownie do potrzeb, z poradnictwa 

specjalistycznego: prawnego, psychologicznego i pedagogicznego. Poradnictwo realizowały 

osoby zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w innych instytucjach, m.in. 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

Tabela nr 104 Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta 

rodziny w roku 2017 i 2018 

 

 

 

 

 



 

 

195 

 

VIII.4.3 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mielcu jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną 

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz innymi istniejącymi dysfunkcjami. 

Zakres realizowanych przez placówkę zadań obejmuje rehabilitację społeczną, zawodową oraz 

ruchową. Działalność ta zmierza do przygotowania niepełnosprawnych uczestników do  

w miarę ich możliwości samodzielnego, niezależnego, odpowiedzialnego i aktywnego 

funkcjonowania w społeczeństwie. Uczestnikami warsztatu są osoby cechujące się 

niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz innymi współistniejącymi dysfunkcjami. 

Posiadają oni znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności przyznany przez 

Powiatową Komisję do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Obecnie w placówce 

przebywa 49 uczestników z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,  

36 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i każda z tych osób posiada skierowanie do 

WTZ podpisane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Warsztat jako placówka rehabilitacyjna swoje cele realizuje poprzez: 

1) usprawnianie ogólne; 

2) nabywanie, rozwijanie i utrwalanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego; 

3) rozwijanie zaradności osobistej poprzez naukę dokonywania wyborów przy podejmowaniu 

różnych decyzji, rozwijania umiejętności komunikowania się, planowania oraz decydowania 

o swoich sprawach; 

4) rozwijanie podstawowych oraz w miarę możliwości specjalistycznych umiejętności 

zawodowych umożliwiających podjęcie pracy; 

5) kształtowanie psychofizycznych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu czynności 

zawodowych. 

W okresie od 01.01.2018 r. do 11.12.2018 r. w zajęciach rehabilitacyjnych uczestniczyło 80 

uczestników, a od 12.12.2018 r. liczba ich uległa zwiększeniu do 85 osób. Zajęcia 

terapeutyczne prowadzone były w 15 pracowniach tematycznych. 

Wszyscy uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej objęci są rehabilitacją ruchową, której celem 

jest utrzymanie ich w miarę dobrej sprawności ogólnej, ruchowej i kondycyjnej. Każdy 

uczestnik ma również zapewnioną pierwszą pomoc przedmedyczną oraz opiekę psychologa. 

Rehabilitacja społeczna prowadzi do przygotowania uczestników do życia w społeczeństwie. 

Działalność WTZ finansowana jest następująco: 90% środki PFRON i 10% Starostwo 

Powiatowe Mielec. 
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VIII.5 

REALIZACJA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH DLA MIASTA MIELCA NA LATA 2014 -2021 

 

 
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin dotkniętych problemem ubóstwa 

Cel strategiczny I. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin dotkniętych 

problemem ubóstwa. 

1.1.Cel operacyjny 1. Podjęcie działań łagodzących skutki ubóstwa. 

1.1.1.Działanie 2. Świadczenie pomocy finansowej. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) pomoc finansowa (zgodnie z ustawą                         

o pomocy społecznej) 

 liczba rodzin objętych pomocą 

finansową: 439 

 liczba osób w rodzinach objętych 

pomocą finansową: 810 

 liczba usamodzielnionych klientów 

pomocy społecznej: 80 

2) przyznawanie i wypłata świadczeń 

rodzinnych 

 liczba rodzin otrzymujących św. 

rodzinne: 2966 

 liczba rodzin pobierających zasiłek 

rodzinny: 1125, w tym: 

- na 1 dziecko: 433 

- na 2 dzieci: 554 

- na 3 dzieci: 185 

- na 4 i więcej dzieci: 53 

 liczba dzieci objętych św. 

rodzinnymi: 5733 

 liczba rodzin pobierających 

świadczenie rodzicielskie: 90 

 liczba dzieci, którym przyznano 

świadczenie rodzicielskie: 90 

 liczba rodzin pobierających 

świadczenie wychowawcze: 3819 

 liczba dzieci uprawnionych do 

świadczenia wychowawczego: 5006 

 liczba rodzin, którym przyznano 

jednorazową zapomogę 

z tytułu urodzenia dziecka ze 

środków gminnych: 554 

 liczba dzieci, którym przyznano 

jednorazową zapomogę 

z tytułu urodzenia dziecka ze 

środków gminnych: 557 

 liczba dzieci z problemem 

niepełnosprawności pobierających 

zasiłek rodzinny  

z dodatkiem z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego.: 222 
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 liczba rodzin pobierających zasiłek 

pielęgnacyjny: 1894 

 liczba osób pobierających 

świadczenie opiekuńcze: 306,  

w tym: 

- świadczenie pielęgnacyjne: 233 

- specjalny zasiłek opiekuńczy: 46 

- zasiłek dla opiekuna: 27 

 liczba rodzin pobierających zasiłek 

rodzinny                           z 

dodatkiem z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka: 76 w tym: 

- liczba rodzin, w których ojciec nie 

żyje: 49 

- liczba rodzin, w których ojciec 

dziecka jest nieznany: 26 

- liczba rodzin, w których 

powództwo o ustalenie alimentów 

zostało oddalone: 1 

 liczba dzieci pobierających zasiłek 

rodzinny z dodatkiem z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka: 

99 w tym: 

- liczba dzieci, których ojciec nie 

żyje: 68 

- liczba dzieci, w których ojciec jest 

nieznany: 30 

- liczba dzieci w rodzinach, w 

których powództwo   o ustalenie 

alimentów zostało oddalone: 1 

 liczba rodzin niepełnych 

pobierających zasiłek rodzinny 

wraz z dodatkiem z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka 

oraz dodatkiem z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego: 64 

 liczba dzieci w rodzinach rodzin 

niepełnych pobierających zasiłek 

rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka 

oraz dodatkiem z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego: 80 

 liczba rodzin pobierających 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego: 178 

 liczba dzieci osób pobierających 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego: 298, w tym: 

- liczba osób uprawnionych do 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wychowywanych 

przez osobę pozostającą w związku 

małżeńskim z osobą zobowiązaną 
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do alimentacji wobec osoby 

uprawnionej: 56 

- liczba osób uprawnionych do 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wychowywanych 

przez osobę pozostającą w związku 

małżeńskim z osobą 

niezobowiązaną do alimentacji 

wobec osoby uprawnionej: 35 

- liczba osób uprawnionych do 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wychowywanych 

przez rodzica niepozostającego w 

związku małżeńskim: 198 

- liczba osób uprawnionych do 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wychowywanych 

przez rodziców niepozostających w 

związku małżeńskim: 7 

- liczba osób uprawnionych do 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego pobierających 

świadczenie alimentacyjne na 

siebie: 2 

 liczba rodzin, którym przyznano 

jednorazowe świadczenie z tytułu 

urodzenia się żywego dziecka, o 

którym mowa w art. 10 ustawy o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za Życiem” – 4 

 liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie „Dobry start” – 4414 

 liczba dzieci uprawnionych do 

świadczenia „Dobry start” - 6150 

3) przyznawanie i wypłata świadczeń na 

dożywianie 

 liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie: 86 

 liczba rodzin, którym przyznano 

decyzją świadczenie: 84 

 liczba osób w rodzinach: 162 

4) przyznawanie i wypłata dodatków 

energetycznych 

 liczba rodzin, które skorzystały z 

dodatku energetycznego: 368 

 liczba osób, które skorzystały z 

dodatku energetycznego: 735 

5) przyznawanie i wypłata dodatków 

mieszkaniowych 

 liczba rodzin, które skorzystały z 

dodatku mieszkaniowego: 552 

 liczba osób, które skorzystały z 

dodatku mieszkaniowego: 1141 

6) przyznawanie i wypłata pomocy materialnej 

dla uczniów 

 liczba rodzin, które skorzystały ze 

stypendium: 36 

 liczba uczniów, którzy skorzystali 

ze stypendium: 60 

 liczba rodzin, które skorzystały z 

zasiłku szkolnego: 3 
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 liczba uczniów, którzy skorzystali 

z zasiłku szkolnego: 6 

1.1.2. Działanie 3. Świadczenie pomocy w naturze. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych  liczba rodzin korzystających z 

dożywiania dzieci: 102   

 liczba dzieci objętych 

dożywianiem: 196 

2) świadczenie usług opiekuńczych 

(pokrywane ze środków własnych) 
 liczba rodzin korzystających ze 

świadczeń w formie usług 

opiekuńczych: 48 

 liczba dzieci korzystających z 

usług: 1 

3) świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych 

(pokrywane ze środków rządowych) 

 liczba osób dorosłych 

korzystających ze świadczenia: 5 

  liczba dzieci korzystających ze 

świadczenia 51 

4) pomoc rzeczowa w formie produktów 

żywnościowych 
 liczba rodzin objętych pomocą 

rzeczową w formie produktów 

żywnościowych: 319 

  liczba osób w rodzinach 

objętych pomocą rzeczową                  

w formie produktów 

żywnościowych: 1166 

5) rozdysponowanie żywności z Programu 

Pomocy Żywnościowej Unii Europejskiej 

FEAD 

 liczba rodzin, które otrzymały 

żywność: 302 

 liczba osób w rodzinach, które 

otrzymały żywność: 1132 

1.2.3. Działanie 3. Opracowanie Programu Aktywności Lokalnej. Wdrażanie aktywnych form 

wychodzenia z ubóstwa. 

 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) praca socjalno-mobilizacyjna do aktywnego 

poszukiwania zatrudnienia 

 liczba osób objętych pracą 

socjalną w kierunku 

motywowania do aktywnego 

poszukiwania               

zatrudnienia: 239 ( w tym: 

KIS - 44) 

 liczba osób objętych 

instrumentami aktywizacji 

społecznej i zawodowej: 44 (w 

tym: społecznej: 23, społeczno-

zawodowej: 21) 

 liczba uczestników Klubu 

Integracji Społecznej objętych 

pracą socjalną w kierunku 
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Przeciwdziałanie bezrobociu oraz pomoc na rzecz osób bezrobotnych 

motywowania do aktywnego 

poszukiwania zatrudnienia: 44 

 liczba uczestników KIS objętych 

instrumentami aktywizacji 

społecznej i zawodowej: 44 

2) zatrudnienie w ramach staży 
 liczba osób korzystających ze 

staży: 0 

 

3) realizacja projektów z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
 liczba osób uczestniczących w 

projekcie z EFS: 0 

4) zawieranie kontraktów socjalnych 

 liczba uczestników projektu z 

EFS objętych kontraktem 

socjalnym: 0 

  liczba uczestników KIS objętych 

kontraktem Socjalnym: 44 

5) opracowanie indywidualnego planu pomocy 
 liczba osób objętych 

indywidualnym planem pomocy: 

44 

6) realizacja kursów zawodowych 
 liczba osób, które ukończyły 

kurs zawodowy: 0 

7) opracowanie Programu Aktywności Lokalnej 
 liczba opracowanych programów 

aktywności lokalnej: 0 

Cel strategiczny II. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz pomoc na rzecz osób 

bezrobotnych. 

2.1. Cel operacyjny 1. System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych. 

2.1.1. Działanie 2. Poradnictwo dla osób poszukujących pracy oraz promowanie 

aktywnych form wychodzenia z bezrobocia. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

stosowanie kontraktu socjalnego w pracy                    

z klientem 
liczba osób bezrobotnych objętych 

kontraktem socjalnym: 38 

działania z zakresu pracy socjalnej 

liczba rodzin z problemem bezrobocia 

objętych pracą socjalną: 193 

liczba osób w rodzinach z problemem 

bezrobocia objętych pracą socjalną: 416 

1) poradnictwo (prawne, pedagogiczne, 

psychologiczne, socjalne) 

 liczba rodzin z problemem 

bezrobocia objętych 

poradnictwem: 162 (w tym 

psychologiczne: 11, prawne: 15) 

 liczba osób w rodzinach z 

problemem bezrobocia objętych 

poradnictwem: 315  

( w tym psychologicznym: 34, 

prawnym: 15) 



 

 

201 

 

 

2) doradztwo zawodowe 

 liczba osób bezrobotnych 

objętych doradztwem 

zawodowym: 10 KIS 

  liczba godzin zrealizowanego 

doradztwa zawodowego: 30 KIS 

3) mobilizacja do aktywnego poszukiwania 

zatrudnienia 

 liczba osób niepracujących 

mobilizowanych do aktywnego 

poszukiwania zatrudnienia: 199 

4) kształtowanie u bezrobotnych 

odpowiedzialności za swój los                             

i umiejętności przystosowania się do 

samodzielnego życia, np. uczenie prowadzenia 

gospodarstwa domowego, racjonalnego 

gospodarowania ograniczonymi środkami oraz 

planowania najbliższej przyszłości własnej 

rodziny) 

 liczba osób bezrobotnych 

objętych działaniami 

edukacyjnymi (m.in. uczenie 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego, racjonalnego 

gospodarowania ograniczonymi 

środkami oraz planowania 

najbliższej przyszłości własnej 

rodziny): 133 

5) promocja przedsiębiorczości wśród 

bezrobotnych 

 

 

 liczba osób bezrobotnych 

objętych działaniem: 0 

2.1.2. Działanie 3. Opracowanie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

Budowanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na terenie 

gminy i powiatu w celu rozwiązywania problemu bezrobocia. 

Metody działania Wskaźniki realizacji działania 

 

1)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy              

 w celu udziału klientów w aktywnych 

programach przeciwdziałania bezrobociu typu 

kursy zawodowe, szkolenia, staże dla 

absolwentów 

   

Licz 

 liczba osób bezrobotnych, na 

rzecz których podejmowano 

współpracę z urzędem pracy: 51 

 

 

2)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy              

 oraz Urzędem Miejskim w celu zwiększenia 

udziału klientów w organizowanych pracach 

interwencyjnych i robotach publicznych, pracach 

społecznie użytecznych  

- li-  

 liczba osób bezrobotnych, na 

rzecz których podejmowano 

współpracę w celu zwiększenia 

udziału klientów MOPS  w 

organizowanych pracach 

interwencyjnych, robotach 

publicznych, pracach społecznie 

użytecznych:  2 

 

3) promowanie i wspieranie powstawania 

podmiotów ekonomii społecznej 

 

 formy promowania podmiotów 

ekonomii społecznej: 

- wizyta studyjna w spółdzielni 

socjalnej ,,Wyspa Przygód” 

(zrealizowana dla uczestników 

KIS) 

- wizyta w Centrum Integracji 

Społecznej 

- zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej MOPS 
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Wsparcie rodziny w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych, szczególnie  

w rodzinach dysfunkcyjnych, wielodzietnych i niepełnych wymagających pomocy 

 w rozwiązywaniu trudności rzutujących na rozwój dzieci i młodzieży 

 

2.2.2. Działanie 2. Objęcie pomocą rzeczową rodzin dotkniętych problemem bezrobocia.  

Metody działania Wskaźniki realizacji działania 

 

1) dożywianie 

 

 liczba rodzin z problemem 

bezrobocia objętych 

dożywianiem: 124 

 liczba osób w rodzinach z 

problemem bezrobocia objętych 

dożywianiem: 273 

 

2) wydawanie żywności i/lub odzieży 

 liczba osób bezrobotnych, które 

otrzymały żywność    i/lub 

odzież: 233 

Cel strategiczny III. Wsparcie rodziny w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

szczególnie w rodzinach dysfunkcyjnych, wielodzietnych i niepełnych, 

wymagających pomocy w rozwiązywaniu trudności rzutujących na 

rozwój dzieci i młodzieży 

3.1.Cel operacyjny 1. Wsparcie dziecka i rodziny, w tym dysfunkcyjnej. 

3.1.1. Działanie 1. Systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo 

wychowawczymi. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) diagnoza deficytów w zakresie pełnienia ról 

rodzicielskich, wydolności opiekuńczo - 

wychowawczej, zaniedbań względem dzieci 

 liczba rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi w 

których realizowano pracę 

socjalną: 80 

 liczba dzieci w rodzinach z 

problemami opiekuńczo-

wychowawczymi objętych praca 

socjalną: 147 

2) diagnoza sytuacji dziecka w rodzinie, 

środowisku szkolnym i rówieśniczym 

 liczba rodzin z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi,  

w których diagnozowano sytuację 

dziecka: 40 

 liczba dzieci objętych diagnozą: 

69 

3) pomoc rodzicom niewydolnym 

wychowawczo w przezwyciężaniu 

problemów opiekuńczo-wychowawczych 

 liczba rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi, 

objętych działaniami 

pomocowymi: 63 

  liczba dzieci w rodzinach z 

problemami opiekuńczo-

wychowawczymi objętych 

działaniami pomocowymi: 118 

 liczba rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodzinnego: 27 
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 liczba dzieci w rodzinach objętych 

wsparciem asystenta rodzinnego: 

62 

4) współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej                    

z placówkami oświatowymi (psychologiem i 

pedagogiem szkolnym)  w celu bieżącej 

analizy sytuacji dzieci  i młodzieży.  

 liczba rodzin z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi,  

w odniesieniu do których 

podejmowano współpracę 

placówkami oświatowymi: 61 

 liczba dzieci w rodzinach z 

problemami opiek.-wych., 

 w odniesieniu do których 

podejmowano współpracę:  109 

  liczba podejmowanych przez 

pracowników MOPS kontaktów  

w ramach współpracy z 

placówkami oświatowymi: 255 

5) ponoszenie odpłatności za dzieci umieszczone 

w pieczy zastępczej 

 liczba dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej, za które 

ponoszono odpłatność: 33 

6) ponoszenie odpłatności za dzieci umieszczone 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

 liczba dzieci umieszczonych  

w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, za które 

ponoszono odpłatność: 8 

7) wsparcie asystenta rodzinnego 

 

 

 

 

 

8) współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej 

 liczba rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodzinnego: 27 

  liczba dzieci w rodzinach 

objętych wsparciem asystenta 

rodzinnego: 62 

 liczba rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi  

 w odniesieniu do których 

podejmowano współpracę: 15  

(w tym asystenci rodziny: 5) 

 liczba dzieci w rodzinach z 

problemami opiekuńczo - 

wychowawczymi w odniesieniu 

do których podejmowano 

współpracę: 26 (w tym asystenci 

rodziny: 13) 

 liczba podejmowanych przez 

MOPS kontaktów z 

koordynatorem pieczy zastępczej: 

24 (w tym asystenci rodziny: 8)           

9) realizacja programów zajęć edukacyjnych dla 

rodziców, rozwijających kompetencje 

rodzicielskie 

 liczba programów: 4 

 liczba uczestników zajęć: 78 

 liczba godzin zrealizowanych 

zajęć:   28h 30min 
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Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych, 

długotrwale lub ciężko chorych, zapewniającego im właściwą opiekę 

Cel strategiczny IV. Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób 

niepełnosprawnych, długotrwale lub ciężko chorych, zapewniającego im 

właściwa opiekę. 

4.1.Cel operacyjny 1. Poprawa warunków materialno-bytowych osób niepełnosprawnych 

długotrwale lub ciężko chorych oraz ich rodzin. 

4.1.1. Działanie 2. Świadczenie pomocy finansowej. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) przyznawanie i wypłata świadczeń pieniężnych 

w oparciu o ustawę o pomocy społecznej  

 

 liczba rodzin z problemem 

niepełnosprawności lub 

długotrwałej choroby 

korzystających ze świadczeń 

pieniężnych: 332 

 liczba osób w rodzinach z 

problemem niepełnosprawności 

lub długotrwałej choroby 

korzystających ze świadczeń 

pieniężnych: 465 

2) wypłata świadczeń rodzinnych 

 liczba rodzin z problemem 

niepełnosprawności dziecka, 

pobierających zasiłek rodzinny z 

dodatkiem z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego: 204 

 liczba dzieci z problemem 

niepełnosprawności 

pobierających zasiłek rodzinny z 

dodatkiem z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka: 222 

3) wypłata zasiłków pielęgnacyjnych                            

i świadczeń opiekuńczych 

 liczba rodzin z problemem 

niepełnosprawności   

pobierających zasiłek 

pielęgnacyjny: 1894   

     liczba osób pobierających 

świadcz. opiek.: 306, w tym: 

- liczba osób pobierających 

świadcz. pielęgnacyjne: 233 

- liczba osób pobierających 

specjalny zasiłek opiekuńczy: 46 

- liczba osób pobierających 

zasiłek dla opiekuna: 27 

4) kierowanie i pokrywanie kosztów związanych 

z pobytem w DPS 

 liczba osób skierowanych do 

Domu Pomocy Społecznej: 37 

  liczba osób umieszczonych w 

Domu Pomocy Społecznej :34 
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  liczba osób, których koszt 

pobytu w Domu Pomocy 

Społecznej został dofinansowany: 

97 

4.2. Cel operacyjny 2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub 

ciężko chorych w środowisku lokalnym. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) praca socjalna – wspieranie rodzin,                  

w których występuje problem 

niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby, 

wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie 

aktywności społecznej osób 

niepełnosprawnych i długotrwale chorych 

 liczba rodzin z problemem 

niepełnosprawności lub/i 

długotrwałej choroby, objętych 

pracą socjalną:  425  

   liczba osób niepełnosprawnych 

lub/i długotrwale chorych w 

rodzinach objętych pracą 

socjalną: 545 

2) poradnictwo i pomoc w załatwianiu 

formalności związanych z ustaleniem 

niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności i/lub zasadami wsparcia ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych; 

 liczba rodzin z problemem 

niepełnosprawności lub/i 

długotrwałej choroby objętych 

poradnictwem: 106 

 liczba rodzin z problemem 

niepełnosprawności lub/i 

długotrwałej choroby objętych 

poradnictwem w ramach ŚDS: 48 

 liczba osób niepełnosprawnych 

lub/i długotrwale chorych 

objętych poradnictwem: 128 

  liczba osób niepełnospr. lub/i 

długotrwale chorych objętych 

poradnictwem w ramach ŚDS: 

48 

3) zapewnienie usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych w środowisku lokalnym 

 liczba rodzin z problemem 

niepełnosprawności lub/i 

długotrwałej choroby 

korzystających z usług 

opiekuńczych: 98 

 liczba osób niepełnosprawnych 

lub/i długotrwale chorych 

korzystających z usług opiekuń.: 

105 

 

4) uwrażliwienie społeczności lokalnej na 

potrzeby osób niepełnosprawnych                             

i długotrwale chorych 

 

 liczba imprez/spotkań 

integracyjnych: 10 WTZ,  57 

ŚDS,  

  liczba wydanych ulotek eduk.-

informacyjnych: 90 ŚDS 

 liczba uczestników 

imprez/spotkań  integracyjnych: 

659 WTZ,  1223 ŚDS 

 liczba artykułów w lokalnych 

mediach: 7 WTZ, 20ŚDS 

 liczba zrealizowanych 

akcji/kampanii: 1 WTZ, 4 ŚDS 
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5) wspieranie aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych 

 liczba osób niepełnosprawnych 

objętych wsparciem: 85 WTZ, 

48 ŚDS 

6) kierowanie i ponoszenie odpłatności za osoby 

umieszczone w domach pomocy społecznej 

 liczba osób skierowanych do 

domów pomocy społecznej: 37 

 liczba osób objętych 

odpłatnością za pobyt w domu 

pomocy społecznej: 97 

7) organizacja czasu wolnego osób 

niepełnosprawnych 

 liczba osób niepełnosprawnych 

objętych działaniem w ramach 

KIS: 40 (2 uczestników, 38 osób 

z otoczenia) 

 liczba osób niepełnosprawnych 

objętych działaniem:  85 WTZ,  

48 ŚDS 
  Formy organizowania czasu wolnego:  

 trening umiejętności spędzania czasu 

wolnego 

 gry edukacyjne i logiczne, kąciki 

tematyczne 

 oglądanie filmów tematycznych, gry 

sportowe 

 wycieczki rowerowe 

 gra w siatkówkę na hali MOSiR 

 biblioterapia (wyjścia do biblioteki i 

czytelni) 

 spacery ,,na siłownie na świeżym 

powietrzu” 

 wyjścia na wystawy, imprezy 

okolicznościowe 

  udział w przeglądach twórczości 

 Wycieczki 

4.2.2. Działanie 2. Likwidowanie barier społecznych, psychologicznych i fizycznych 

                              dyskryminujących osoby niepełnosprawne. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) zapobieganie osamotnieniu i izolacji 

poprzez umożliwienie udziału w życiu 

kulturalno-społecznym 

 

 liczba osób niepełnosprawnych 

(uczestników KIS) objętych 

działaniami umożliwiającymi 

udział w życiu   kult.-

społecznym:  40 KIS,  

 liczba osób niepełnosprawnych 

objętych działaniami 

umożliwiającymi udział w życiu 

kult.-społecznym: 85 WTZ, 

48ŚDS 

 łączna liczba osób 

uczestniczących w realizowanych 

działaniach (osoby 

niepełnosprawne + osoby z 

otoczenia społecznego): 659 

WTZ , 1223 ŚDS 
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Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie  

i narkomanii 

2) zwiększanie wiedzy społeczeństwa na 

temat osób niepełnosprawnych lub/i 

długotrwale chorych 

 liczba wydanych ulotek  eduk.- 

informacyjnych:0 WTZ, 90 ŚDS 

 liczba imprez/spotkań 

integracyjnych: 10 WTZ, 57 

ŚDS 

  liczba uczestników 

imprez/spotkań integracyjnych: 

659 WTZ, 1223 ŚDS 

 liczba artykułów w lokalnych 

mediach:); 7 WTZ, 20 ŚDS 

 liczba zrealizowanych 

akcji/kampanii: 1 WTZ, 4 ŚDS 

3) współpraca z istniejącymi placówkami 

zajmującymi się wspieraniem osób 

niepełnosprawnych na terenie Gminy 

(ŚDS, WTZ, OREW) 

 liczba rodzin w odniesieniu do 

których podejmowano 

współpracę:  57 MOPS, 48ŚDS,  

85 WTZ 

  liczba podejmowanych 

kontaktów z placówkami 

zajmującymi się wspieraniem 

osób niepełnosprawnych  i /lub 

przewlekle psychicznie chorych: 

119 MOPS, 24 ŚDS, 7 WTZ 

Cel strategiczny V. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy 

w rodzinie i narkomanii. 

5.1. Cel operacyjny 1. Organizowanie wsparcia na rzecz osób i rodzin z problemem 

alkoholowym oraz przemocy w rodzinie. 

5.1.1.Działanie 1. Rozwój i modernizacja usług terapeutycznych dla osób uzależnionych  

i członków ich rodzin. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) zmniejszenie rozmiarów aktualnie 

występujących problemów alkoholowych i/lub 

przemocy w rodzinie;  

 

 liczba rodzin objętych 

działaniami pracowników MOPS 

w ramach procedury ,,Niebieskie 

Karty”: 201 

 liczba osób w rodzinach 

objętych działaniami 

pracowników MOPS w ramach 

procedury ,,Niebieskie Karty”: 

668 

  liczba osób nadużywających 

alkoholu objętych działaniami: 

135 
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2) podejmowanie działań interwencyjnych, 

których celem jest uniemożliwienie dalszego 

krzywdzenia dziecka lub innych członków 

rodziny, informowanie pokrzywdzonych  

o przysługujących im prawach oraz 

możliwościach korzystania z pomocy                         

i wsparcia ze strony wyspecjalizowanych 

instytucji, rejestracja środków i przebiegu 

wydarzeń oraz podjętych czynności, stały 

kontakt z zagrożoną rodziną, rozpoznawanie 

skali zjawiska i zagrożeń w rodzinie, 

motywowanie ofiar przemocy do żądania 

ochrony swoich praw i szukania pomocy 

 

 

 

 liczba rodzin objętych 

działaniami interwencyjnymi:201 

  liczba dzieci w rodzinach 

objętych działaniami 

interwencyjnymi: 179 

 liczba rodzin, którym udzielono 

informacji: 132 

 liczba rodzin objętych rejestrem: 

132 

  liczba prowadzonych teczek 

rodzin w ramach procedury 

,,Niebieskie Karty”: 201 

  liczba monitorowanych rodzin: 

201 

 liczba diagnozowanych 

środowisk: 201 

  liczba osób doznających 

przemocy w rodzinie objętych 

działaniami pomocowymi w 

ramach procedury ,,Niebieskie 

Karty”: 394 

 liczba osób stosujących przemoc 

w rodzinie objętych działaniami 

interwencyjnymi w ramach 

procedury ,,Niebieskie Karty”: 

208 

 liczba osób, którym przekazano 

materiały edukacyjne i ulotki 

informacyjne: 132 

3) rozszerzanie działań terapeutyczno-

leczniczych, których celem jest 

minimalizowanie i usuwanie doznanych 

urazów i krzywd 

 liczba osób objętych wsparciem 

terapeutyczno-psychologicznym: 

32 

4) wsparcie (prawne, psychologiczne, 

pedagogiczne) dla osób współuzależnionych 

 liczba osób współuzależnionych 

objętych wsparciem: 43 (w tym 

psychologicznym -10, prawnym: 

9) 

5) realizacja Procedury Niebieskiej Karty; 
 liczba prowadzonych procedur 

„Niebieskie Karty”: 201 

6) organizacja wsparcia dla ofiar przemocy                  

w rodzinie 

 liczba osób doznających 

przemocy w rodzinie objętych 

wsparciem: 394 

 liczba osób w rodzinach objętych 

wsparciem: 668 

7) organizacja działań interwencyjnych wobec 

sprawców przemocy w rodzinie. 

 liczba osób stosujących przemoc, 

wobec których podejmowano 

działania interwencyjne: 208 
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Stworzenie sprawnego systemu pomocy na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych sieroctwem, 

zarówno naturalnym, jak i społecznym 

Cel strategiczny VI. Stworzenie sprawnego systemu pomocy na rzecz dzieci i rodzin 

dotkniętych problemem sieroctwa. 

6.1.Cel operacyjny 1. System wsparcia na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych problemem 

sieroctwa 

6.1.1.Działanie 1. Świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) przyznawanie i wypłata świadczeń pieniężnych 

w oparciu o ustawę o pomocy społecznej  

 

 liczba rodzin dotkniętych 

problemem sieroctwa, 

korzystających ze świadczeń 

pieniężnych: 68 

  liczba osób w rodzinach 

dotkniętych problemem sieroctwa 

korzystających ze świadczeń 

pieniężnych: 210 

2) przyznawanie i wypłata obligatoryjnych 

świadczeń rodzinnych 

 

 liczba rodzin pobierających 

zasiłek rodzinny z dodatkiem z 

tyt. samotnego wychowywania 

dziecka: 76 w tym: 

- liczba rodzin, w których ojciec 

dzieci nie żyje: 49 

- liczba rodzin, w których ojciec 

dziecka jest nieznany: 26 

- liczba rodzin, w których 

powództwo o ustalenie 

alimentów zostało oddalone: 1 

 liczba dzieci pobierających 

zasiłek rodzinny z dodatkiem z 

tyt. samotnego wychowywania 

dziecka: 99 w tym: 

-  liczba dzieci, których ojciec nie 

żyje: 68 

-  liczba dzieci, których ojciec 

jest nieznany: 30 

- liczba dzieci, w rodzinie, w 

której powództwo  

o alimenty zostało oddalone: 1 

 liczba rodzin pobierających 
świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego: 193 

- liczba osób pobierających 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego: 298 w tym: 

- liczba osób uprawnionych do 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

wychowywanych przez osobę 

pozostającą w związku 

małżeńskim z osobą zobowiązaną 
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do alimentacji wobec osoby 

uprawnionej: 56 

- liczba osób uprawnionych do 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

wychowywanych przez osobę 

pozostającą w związku 

małżeńskim z osobą 

niezobowiązaną do alimentacji 

wobec osoby uprawnionej: 35 

- liczba osób uprawnionych do 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

wychowywanych przez rodzica 

niepozostającego w związku 

małżeńskim: 198 

- liczba osób uprawnionych do 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

wychowywanych przez rodziców 

niepozostających w związku 

małżeńskim: 7 

- liczba osób uprawnionych do 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego pobierających 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego na siebie: 2 

3) zapewnienie podstawowego wyposażenia do 

szkoły w celu wyrównywania szans 

edukacyjnych 

 

 liczba rodzin niepełnych 

pobierających zasiłek rodzinny 

wraz z dodatkiem z tytułu 

samotnego wychowywania 

dziecka oraz dodatkiem z tytułu 

rozpoczęcia roku szkolnego: 64 

 liczba dzieci w rodzinach 

niepełnych, pobierających zasiłek 

rodzinny wraz z dodatkiem z 

tytułu samotnego wychowywania 

dziecka oraz dodatkiem z tytułu 

rozpoczęcia roku szkolnego: 80 

 

4) zapewnienie ciepłego posiłku w szkole 

 liczba dzieci z rodzin niepełnych 

lub/i dotkniętych problemem 

sieroctwa korzystających z 

ciepłego posiłku w szkole: 68 

 

5) dofinansowanie pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej 

 

 liczba dzieci przebywających w 

pieczy zastępczej, których pobyt 

objęto dofinansowaniem: 33 

6.1.1.2.Działanie 2. Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem dotkniętym problemem 

                                sieroctwa. 
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Zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc w łagodzeniu trudności 

wynikających z wieku i stworzenie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym 

1) Współpraca z organizacjami i instytucjami 

zajmującymi się opieka nad osieroconym 

dzieckiem 

 

2) szkolenia dla pracowników socjalnych na 

temat: pracy z rodziną; pracy w systemie 

rodzinnej pieczy zastępczej; wczesnego 

rozpoznawania nieprawidłowości                           

w funkcjonowaniu rodziny czy zaznajamiania 

ze sposobami pracy z rodziną zastępczą 

 liczba instytucji oraz organizacji 

zajmującymi się opieką nad 

osieroconym dzieckiem, z 

którymi nawiązano współpracę: 0 

  liczba odbytych szkoleń: 27 

 liczba pracowników 

uczestniczących w szkoleniach: 

25 

 

 

Cel strategiczny VII. Zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc  

w łagodzeniu trudności wynikających z wieku i stworzenie 

możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. 

7.1.Poprawa jakości życia ludzi starszych. Wspieranie aktywności tych osób i ich rodzin. 

      7.7.1.1.Działanie 1. Stworzenie optymalnych warunków do godnego starzenia się i aktywizacji 

osób  w podeszłym wieku. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) zapewnienie warunków zaspokajania potrzeb 

bytowych, zdrowotnych i społecznych 

 

 liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym korzystających 

ze świadczeń pieniężnych: 120 

  liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym korzystających 

pracy socjalnej (odwiedzanie, 

wsparcie, poradnictwo): 188 

  liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym objętych 

ubezpieczeniem zdrowotnym 

przez MOPS: 14 

  liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym korzystających   

posiłków: 32 

2) poprawa jakości i ilości świadczonych usług 

– rozszerzenie usług opiekuńczych                        

o usługi specjalistyczne 

 liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym objętych 

usługami: 38 

 

3) poradnictwo specjalistyczne  

 liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym objętych 

poradnictwem: 29 

(psychologiczne:15, prawne:14) 

 

4) kierowanie i pokrywanie kosztów 

związanych z pobytem w Domu Pomocy 

Społecznej 

 liczba osób skierowanych do 

Domu Pomocy Społecznej: 37 

  liczba osób umieszczonych w 

Domu Pomocy Społecznej: 34 
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Organizacja wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 

 liczba osób, których koszt pobytu 

w Domu Pomocy Społecznej 

został dofinansowany: 97 

Cel strategiczny VIII. Organizacja wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. 

8.1. Zapobieganie bezdomności. 

8.1.1. Działanie 1. Przeciwdziałanie postawania zagrożenia wśród osób i rodzin utraty lokali 

mieszkalnych 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) przyznawanie i wypłata dodatków 

energetycznych 

 liczba rodzin, które skorzystały z 

dodatku energetycznego: 368 

 liczba osób, które skorzystały z 

dodatku energetycznego: 735  

2) przyznawanie i wypłata dodatków 

mieszkaniowych 

 liczba rodzin, które skorzystały z 

dodatku mieszkaniowego: 552 

 liczba osób, które skorzystały z 

dodatku mieszkaniowego: 1141 

8.1.2.Działanie 2. Wsparcie osób bezdomnych. 

1) umieszczenie w schronisku lub noclegowni  

 

 liczba osób bezdomnych 

skierowanych do schroniska: 25 

 liczba osób korzystających z 

noclegowni: 9 

 liczba osób bezdomnych, którym 

dofinansowano pobyt w 

schronisku: 5 

2) zapewnienie osobom bezdomnym warunków 

zaspokajania potrzeb bytowych 

 liczba osób bezdomnych, którym 

udzielono pomocy finansowej: 

18 

 liczba osób bezdomnych, którym 

zapewniono posiłki: 0 

 liczba osób bezdomnych 

objętych pomocą rzeczową 

(przekazanie odzieży, produktów 

żywnościowych): 0 

  liczba osób bezdomnych 

objętych wsparciem i 

poradnictwem: 31 

 liczba osób bezdomnych, którym 

pokryto koszty ubezpieczenia 

zdrowotnego: 3 

 liczba osób bezdomnych 

objętych kontraktem socj.:25 

 liczba osób bezdomnych 

objętych pracą socjalną: 31 

 liczba osób bezdomnych, którym 

udało się wyjść z bezdomności: 

15 
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IX 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

IX.1 

ZADANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ 

PREZYDENTA MIASTA MIELCA 
 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym porządek publiczny  

i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, należy do 

zadań własnych gminy. Problematyki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego nie 

należy rozpatrywać wyłącznie poprzez pryzmat polityki kryminalnej i podejmowania działań 

interwencyjnych. Obejmuje ono również zadania z zakresu ograniczania pośrednich przyczyn 

stanowiących podłoże przestępczości oraz patologii społecznych, np. działania w obszarze 

edukacji, wychowania, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania 

bezrobociu, narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinach, o czym szczegółowo była 

mowa   w poprzednich rozdziałach. 

 

System monitoringu wizyjnego miasta 

Aktualnie w systemie działa 40 kamer monitorujących rejon Starego Miasta oraz  Park Leśny. 

Obsługą kamer zajmują się strażnicy dyżurni pełniący służby w ramach I i II zmiany w godz.7-

22. W wyniku obserwacji w 2018 r. ujawniono 44 zdarzenia, które wymagały interwencji 

strażników.  Ponadto zapisy obrazu z kamer, stanowiące materiał dowodowy, ułatwiają  

w znaczący sposób prowadzenie czynności wyjaśniających lub dochodzeniowych.  

W 2018 r zabezpieczono na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Mielcu 51 zapisów  

z monitoringu.  

 

Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne 

W 2018 roku na terenie Gminy Miejskiej Mielec odbyło się łącznie 26 imprez masowych,  

w tym 20 imprez masowych o charakterze sportowym (liczba uczestników: 101 300) oraz  

6 imprez masowych o charakterze artystyczno – rozrywkowym (liczba uczestników: 42 500). 

W 2018 roku na terenie Gminy Miejskiej Mielec odbyło się sześć zgromadzeń oraz 26 imprez 

artystycznych lub rozrywkowych niebędących imprezami masowymi. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku  

(Dz.U. z 2018 roku poz. 620) koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia jednostek  

OSP ponosi gmina. W 2018 roku w uchwale budżetowej nr XLII/420/2018 Rady Miejskiej  

w Mielcu z dnia 25.01.2018 r. na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy 

Miejskiej Mielec zaplanowano kwotę 48 257,00 zł, z czego na bieżące potrzeby wydatkowano 

47 428,74 zł tj. 98,28 %. Dodatkowo zaplanowano dotację w kwocie 50 000 zł dla OSP Osiedla 

Rzochów na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, którą zrealizowano w całości. 
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W 2018 roku na terenie Gmina Miejska Mielec finansowała koszty wyposażenia, 

utrzymania i wyszkolenia czterech jednostek OSP, tj.: OSP Rzochów, OSP Cyranka, OSP 

Mielec i OSP przy Aeroklubie Mieleckim. 

  W 2018 roku na podstawie umowy nr DSRiN-I-7211-64/18 z dnia 13 marca 2018 r. 

Gmina Miejska Mielec uzyskała dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa 

Sprawiedliwości na zakup sprzętu do ratownictwa, dla trzech jednostek OSP tj. dla: OSP 

Rzochów, OSP Mielec i OSP przy Aeroklubie Mieleckim. Łączna kwota zakupu wyniosła 

54 216,00 zł (brutto) z czego z Funduszu Sprawiedliwości sfinansowano 99 % tej kwoty, tj. 

53 673,84 zł, a wkład własny Gminy Miejskiej Mielec wyniósł 542,16 zł (1 %). 

Łącznie na wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy 

Miejskiej Mielec wydatkowano kwotę 370 128,74 zł, z czego z budżetu Gminy Miejskiej 

Mielec wydatkowano kwotę 97 970,90 zł, tj. o ponad 100 % więcej niż w latach poprzednich. 

Pozwoliło to w znacznym stopniu zmodernizować i uzupełnić wyposażenie jednostek OSP, co 

podniosło poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec oraz zwiększyło 

skuteczność i efektywność działań ratowniczych. 

 

Pomoc finansowa na poprawę bezpieczeństwa 

W 2018 r. Gmina Miejska Mielec udzieliła pomocy finansowej w kwocie 135.000,00 zł 

 w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa nowoczesnego 

Systemu Alarmowania i Ostrzegania ludności na terenie powiatu Mieleckiego.” W ramach 

systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie powiatu mieleckiego zakupiono  

i zamontowano 109 syren, 10 central alarmowych, dwie powiatowe centralne alarmowe i jedną 

centralę mobilną. 

 

Porozumienie międzygminne w sprawie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym  

z terenu Gminy Miejskiej Mielec  

Rada Miejska w Mielcu w drodze uchwały Nr XLI/415/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. wyraziła 

zgodę na zawarcie porozumienia Gminy Miejskiej Mielec z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie 

powierzenia realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym 

dowiezionych z terenu Gminy Miejskiej Mielec oraz sprawowania opieki nad tymi osobami do 

czasu ich wytrzeźwienia przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie. Porozumienie międzygminne 

zostało zawarte pomiędzy organami wykonawczymi. 

Podstawowe założenia: 

1) zapewnienie czasowego pobytu osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem zakłócają 

spokój, dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, bądź na skutek nadużywania 

alkoholu stanowią niebezpieczeństwo dla otoczenia lub zdrowia własnego, 

2) zapewnienie pierwszej pomocy oraz ciągłej opieki, 

3) udzielenie świadczeń sanitarno-higienicznych osobom zatrzymanym w Izbie, 

4) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa 

odwykowego. 

W 2018 r. z terenu Gminy Miejskiej Mielec do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie dowieziono 

przez Straż Miejską we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu 29 osób w stanie 

nietrzeźwości. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 r.: 9 540,00 zł. 
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IX.2 

STRAŻ MIEJSKA 

 
Straż Miejska utworzona została w drodze uchwały Nr XVI/99/91 z dnia  

7 sierpnia 1991 r. w celu ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 

Straż Miejska umiejscowiona jest w strukturze Urzędu Miejskiego w Mielcu. Strażą  

 kieruje Komendant, a nadzór nad jej działalnością sprawuje Prezydent Miasta Mielca. 

 

Zgłoszenia przyjęte od mieszkańców przez Straż Miejską w 2018 r.: 

1) zakłócenia porządku i spokoju publicznego – 571, 

2) zagrożenia w ruchu drogowym – 839, 

3)  zaśmiecanie terenów, ochrony środowiska – 686, 

4) zagrożenia zdrowia i życia – 104, 

5)  awarie techniczne – 195, 

6) zwierzęta – 680, 

7)  pozostałe zgłoszenia - 214     

 

Czystość miasta i ochrona środowiska 

 

Kontrola spalania odpadów na terenie Gminy Miejskiej Mielec 

W następstwie działań własnych, jak i zgłoszeń od mieszkańców strażnicy wykonali  

107 kontroli nieruchomości pod kątem spalania odpadów zabronionych, z których  

11 zakończono karami w postaci mandatu karnego, w 1 przypadku osoba kontrolowana została 

pouczona. W przypadku 1 kontroli pobrano próbkę popiołu, która została poddana analizie  

w Centralnym Laboratorium Pomiarowo Badawczym w Jastrzębiu Zdroju, w następstwie czego 

wykazano spalanie odpadów zabronionych i wyciągnięto sankcje. 

 

Kontrola nieruchomości w zakresie prawidłowego usuwania odpadów komunalnych 

Działania kontrolne prowadzone były zarówno podczas codziennych służb, jak również 

przy udziale pracownika Referatu Odpadów Komunalnych. W ich następstwie odbyto 72 

kontrole nieruchomości osób fizycznych, 20 dotyczyło podmiotów gospodarczych, 28 

Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych.  

 

Przestrzeganie obowiązków związanych z utrzymaniem zwierząt domowych 

Nieprzestrzeganie obowiązku przy trzymaniu zwierząt, niesprzątanie nieczystości 

pozostawianych przez psy, nieprzestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zwierząt było 

przedmiotem 145 interwencji podjętych wobec właścicieli zwierząt. Na winnych lekceważenia 

tych obowiązków strażnicy nałożyli 61 mandatów karnych, zastosowali 82 pouczenia,  

w 2 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Mielcu. Podejmując 

działania przeciwdziałające wałęsaniu się bezdomnych lub rannych psów i kotów przy 

współpracy z ZUOK podjęto 165 interwencji, w 127 przypadkach interwencje dotyczyły 

martwych zwierząt leżących na terenach miejskich wskutek czego zostały one usunięte. 
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Przeciwdziałając naruszeniom ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 

używaniu tytoniu i wyrobów tytoniowych podjęto 7 interwencji nakładając 1 mandat karnych 

i udzielając 6 pouczeń. 

Wobec osób, które swym postępowaniem przyczyniały się do niszczenia zieleni, 

w szczególności poprzez parkowanie samochodami na trawnikach podjęto 280 interwencji,                    

z których 233 zakończono pouczeniami, 46  sprawców niszczenia ukarano mandatami karnymi,                                        

w 1 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. 

 

Poprawa porządku, spokoju oraz bezpieczeństwa publicznego 

Podejmowane działania polegały na zwiększonym monitorowaniu i patrolowaniu rejonów 

charakteryzujących się zwiększoną liczbą potencjalnych zagrożeń. Zadanie to realizowane było 

w ciągu całego roku i było realizowane zarówno w ramach działań własnych, jak i podczas 238 

wspólnych służb z Policją. W ich rezultacie podjęto w szczególności: 

1) 313 interwencji wobec osób naruszających porządek i spokój publiczny, 

2) 575 interwencji w stosunku do osób naruszających zakaz spożywania alkoholu  

w miejscach zabronionych, 

3) 637 interwencji wobec kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego, 

4) 62 służby przy zabezpieczaniu imprez i uroczystość zorganizowanych na terenie miasta, 

5) wezwano 21 razy Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy, 

6) przeprowadzono 2 interwencje związane z osobami bezdomnymi. 

 

Tabela nr 105  Liczba podjętych interwencji i zastosowanych sankcji przez Straż Miejską  

w 2018 r. 

L.p. 
Rodzaj wykroczeń                      

zawartych w: 

Środki 

oddziaływania 

wychowawczego 

(art. 41 kw) 

Grzywna nałożona 

w drodze mandatu 

karnego Wniosk

i do 

sądu 

Inny sposób 

zakończenia 

czynności (np. 

odstąpienie od 

skierowania 

wniosku o 

ukaranie, 

przekazanie 

sprawy innym 

organom) 

Razem 

liczba kwota 

1 
Ustawie – Kodeks 

wykroczeń: 
      

 

a) 

wykroczenia przeciwko 

porządkowi 

i spokojowi 

publicznemu 

288 24 9 600 1  313 

b) 

wykroczenia przeciwko 

instytucjom 

państwowym, 

samorządowym                     

i społecznym 

 2 700   2 

c) 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób  

i mienia 

82 61 4270 2  145 

d) 
wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu  
523 89 11 550 25  637 
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i porządkowi 

w komunikacji 

e) 
wykroczenia przeciwko 

osobie 
8     8 

f) 
wykroczenia przeciwko 

zdrowiu 
38     38 

g) 
wykroczenia przeciwko 

mieniu 
      

h) 

wykroczenia przeciwko 

interesom 

konsumentów 

 1 100   1 

i) 

wykroczenia przeciwko 

obyczajności 

publicznej 

4 1 100   5 

j) 

wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

233 46 3800 1  280 

k) 
szkodnictwo leśne, 

polne  i ogrodowe 
      

2. 

przepisach 

wprowadzających Kodeks 

pracy 

      

3. 

ustawie o wychowaniu  

w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

374 184 18150 17  575 

4. 

ustawie o ochronie zdrowia 

przed następstwami 

używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych 

6 1 100   7 

5. 

ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach 

19 2 200   21 

6. ustawie o ochronie zwierząt 15 1 100   16 

7. ustawie o odpadach 21 15 1870   36 

8. 
ustawie - Prawo ochrony 

środowiska 
8     8 

9. ustawie - Kodeks wyborczy 11     11 

10. 
akty prawa miejscowego 

(przepisy porządkowe) 
3     3 

OGÓŁEM 1633 427 50540 46  2106 
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Wykres nr 23 Zestawienie ilości interwencji w roku 2017 i 2018 
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X 

KULTURA 
 

X.1 

GMINNA INSTYTUCJA KULTURY 

 
Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Mielec, 

utworzoną na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 października 1997 r.  

Strukturę organizacyjną SCK tworzą następujące jednostki: 

1) Dom Kultury, 

2) Muzeum Regionalne, 

3) Miejska Biblioteka Publiczna. 

Siedzibą główną SCK jest budynek przy Alei Niepodległości 7. 

Do podstawowych zadań SCK należy edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, 

gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, tworzenie 

warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie  

i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz koordynowanie działalności 

kulturalnej w Mielcu. 

 

X.2 

STARTEGIA ROZWOJU KULTURY DLA MIASTA MIELCA NA LATA 

2015-2020 
 

Założenia 

Rozwój zróżnicowanej i bogatej oferty kulturalnej miasta oraz stwarzanie warunków dla kreacji 

artystycznej mieszkańców i profesjonalizacji działań w sferze kultury. 

Wykorzystanie potencjału kultury do kreatywnego i zrównoważonego rozwoju zarówno 

mieszkańców Mielca (w wymiarze osobistym), jak i miasta w wymiarze wspólnotowym. 

 

Realizacja Strategii  

W celu poddania analizie osiągniętych produktów i rezultatów w połowie okresu wdrażania 

strategii przeprowadzona została ewaluacja mid-term/on going. Posłużyła do niej ankieta 

ewaluacyjna przekazana do jednostek działających na terenie Mielca. W odpowiedzi uzyskano 

dane za rok 2018 łącznie od 25 podmiotów. Poniższa tabela przedstawia poziomy wskaźników 

łącznie.  
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CEL STRATEGICZNY I 

MIELEC MIASTEM DLA KREATYYWNYCH PODMIOTÓW KULTURY 
 

CEL OPERACYJNY I.1 EDUKACJA KULTURALNO - ARTYSTYCZNA 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 2018 

Liczba przyznanych nagród dla 

uzdolnionych uczniów 
szt. 4 

Liczba przyznanych stypendiów dla 

uzdolnionych uczniów 
szt. 1 

Liczba nagrodzonych uczniów os. 251 

Liczba opracowanych nowych propozycji w 

zakresie edukacji medialnej 
szt. 1 

Liczba zrealizowanych spotkań/zajęć w 

zakresie edukacji medialnej 
szt. 83 

Liczba uczestników edukacji medialnej os. 12 416 

 

CEL OPERACYJNY I.2 ROZWÓJ OFERTY KULTURALNEJ MIELCA 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 2018 

Liczba nowych/zmienionych wydarzeń 

kulturalnych 
szt. 96 

Liczba wydarzeń kulturalnych ogółem szt. 1523 

Liczba nowych ofert  

w dziedzinie kultury rodzinnej dla rodzin  

z małymi dziećmi 

szt. 47 

Liczba korzystających  

z oferty dla rodzin z małymi dziećmi 
os. 10 333 

Liczba nowych ofert skierowanych do 

młodzieży w tym wykorzystujących 

innowacyjne technologie 

szt. 8 

Liczba innowacyjnych  

i jednocześnie zaawansowanych 

technologicznie ofert 

szt. 1 

Liczba wspólnych projektów/ofert instytucji 

kultury i organizacji pozarządowych 
szt. 22 

Liczba partnerów współtworzących oferty szt. 55 

CEL OPERACYJNY I.3 ROZWÓJ ZRÓŻNICOWANYCH FORM TWÓRCZOŚCI 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 2018 

Liczba wspartych inicjatyw (wsparcie 

merytoryczne lub finansowe) 
szt. 40 

Liczba nowych wydarzeń  

w ofercie kulturalnej wspierających rozwój  
szt. 28 
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i ekspresję twórczą alternatywnych 

i niszowych artystów 

Liczba artystów  

i przedsięwzięć lokalnych objętych 

wsparciem 

szt. 138 

Liczba imprez/przedsięwzięć organizowanych  

z udziałem (lub dotyczących) lokalnych 

artystów 

szt. 39 

Wartość udzielonego wsparcia zł 85 500 

 

 

CEL STARTEGICZNY II 

MIELEC MIEJSCEM PRESTIŻOWYM WYDARZEŃ 

 

CEL OPERACYJNY II.1 KREOWANIE PRODUKTÓW KULTUROWYCH 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 2018 

 

Liczba wspólnych przedsięwzięć podmiotów 

publicznych, prywatnych  

i społecznych na rzecz stworzenia wspólnego 

przedsięwzięcia/produktu kulturowego 

 

 

szt. 

 

 

29 

Wysokość budżetu wspólnych przedsięwzięć 

podmiotów publicznych, prywatnych 

 i społecznych 

zł 96 700 

Liczba podjętych przedsięwzięć ponadlokalnych szt. 41 

Liczba podmiotów zaangażowanych  

w realizacje przedsięwzięć ponadlokalnych 
szt. 42 

Liczba opracowanych dokumentów 

strategicznych dla promocji MFM  

i „Jadernówki” 

szt. 7 

Budżet przeznaczony na promocję  

w odniesieniu do Mieleckiego Festiwalu 

Muzycznego i „Jadernówki” 

zł 10 000 

Liczba podjętych inicjatyw promocyjnych szt. 39 

Liczba uczestników MFM os. 2 690 

Liczba zwiedzających „Jadernówkę” os. 3530 

Liczba zorganizowanych wydarzeń związanych 

z lotnictwem 
szt. 9 

Liczba uczestników wydarzeń związanych  

z lotnictwem 
os. 635 

 

CEL OPERACYJNY II.2 ROZWÓJ TURYSTYKI 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

wskaźnika 2018 
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CEL STRATEGICZNY III 

SMART KULTURA I PRZESTRZEŃ DLA KULTURY 

Liczba wydarzeń kulturalnych związanych 

tematycznie z kreacją marek kulturowych 

(atrakcyjnych turystycznie) 

szt. 24 

Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych 

atrakcyjnych turystycznie 
os. 62 180 

Liczba turystów (uczestników wydarzeń 

niebędących mieszkańcami Mielca) 
os. 500 

Liczba zaproponowanych nowych produktów 

turystyki kulturowej związanej z historycznymi  

i zabytkowymi obiektami (Dworek Oborskich, 

amfiteatr przy kościółku św. Marka, itp.) 

 

szt. 

 

 

- 

Ścieżki historyczne jako produkt turystyki 

kulturowej 
szt. - 

Liczba opracowanych założeń  

i materiałów merytorycznych do proponowanej 

ścieżki kulturowej 

szt. - 

Liczba opracowanych oznakowań ścieżki oraz 

przewodników po ścieżce 
szt. - 

Oprogramowanie wirtualnej ścieżki historycznej szt. - 

CEL OPERACYJNY III.1 SMART ROZWIĄZANIA 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 

Poziom 

Wskaźnika 2018 

Liczba utworzonych przestrzeni 

wystawienniczych w Internecie 
szt. 1 

Liczba produktów edukacyjnych 

wykorzystujących innowacyjne technologie ICT 

i inne 

szt. 20 

Liczba opracowanych wytycznych  

w zakresie zastosowania innowacyjnych 

technologii w projekcie Muzeum Lotnictwa  

i założeniach do wystaw, 

szt. - 

Liczba zastosowanych nowych technologii  

w dokumentach planistycznych  

i projektowych dla Muzeum/Centrum Lotnictwa  

i nauki 

szt. - 

Liczba zastosowanych innowacyjnych, smart 

technologii w kulturze 
szt. 30 

Ilość inicjatyw kulturowych 

przeniesionych/pokazanych w Internecie 
szt. 76 

Ilość responsywnych stron kulturowych 

internetowych wykorzystujących innowacyjne 

technologie 

szt. 11 

Ilość opracowanych systemów b2b szt.  
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CEL STRATEGICZNY IV 

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KULTURĄ 

 

 

CEL OPERACYJNY IV.1 PROMOCJA 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 
Poziom wskaźnika 2018 

Liczba publikacji artykułów dot. wydarzeń 

kulturalnych 
szt. 432 

liczba reportaży  

| sprawozdań z organizowanych wydarzeń w 

lokalnych  

i regionalnych mediach 

szt. 285 

Budżet na promocję zł. 72 864 

Liczba responsywnych stron www 

informujących o kompleksowej ofercie 

kulturalnej w Mielcu 

szt. 6 

Ilość założonych profili w mediach 

społecznościowych (prowadzenie bieżącej 

obsługi) 

szt. 19 

Ilość opracowanych i wdrożonych aplikacji szt. - 

Ilość wdrożonych i publikowanych biuletynów 

informacyjnych dot. wydarzeń kulturalnych  

w Mielcu 

szt. 38 

 

 

Ilość aplikacji stworzonych dla celów obsługi 

działalności kulturowej 
szt. 5 

 

CEL OPEARACYJNY III.2 ROZSZERZENIE BAZY LOKALOWEJ DLA KULTURY 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 

wskaźnika 
Poziom wskaźnika 2018 

Liczba udostępnionych lokali  

z przeznaczeniem na działalność kulturową 

należących do JST na terenie Mielca 

szt. 13 

Liczba odnowionych  

i wyposażonych przestrzeni, w których 

prowadzona jest działalność kulturowa 

szt. 2 

Liczba utworzonych przestrzeni 

coworkingowych lub inkubatorów 

artystycznych, medialabów klastry/inkubatory 

przemysłów kreatywnych 

szt. - 
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X.3 

WYDARZENIA KULTURALNE I ROZRYWKOWE W MIELCU                    

W 2018 R. ORGANIZOWANE I WPSÓŁORGANIZOWANE PRZEZ 

SAMORZĄDOWE CENTRUM LUTURY  

ORAZ URZĄD MIEJSKI W MIELCU 
 

Tabela nr 106 Zestawienie ilości imprez oraz frekwencji na imprezach organizowanych 

lub współorganizowanych przez SCK i Urząd Miejski w roku 2017 i 2018 

 

L.p. Nazwa działania 
ilość 

2018 

ilość 

2017 

frekwencja 

2018 

frekwencja 

2017 

1. 

Imprezy plenerowe (w tym: happeningi  

w plenerze) 
51 33 92929 81220 

2. Koncerty o wysokich walorach artystycznych 19 22 8530 9109 

3. Koncerty pozostałe 79 65 24612 18000 

4. 

Koncerty popisy (w tym: wyjazdy taneczne, 

wyjazdy edukacyjne, występy grup) 
24 9 2460 2800 

5. 

Imprezy dla dzieci (w tym wakacje kulturnik, 

imprezy własne - Andrzejki, spotkanie  

z Mikołajem) 

165 125 65467 13664 

6. Produkcje własne (musicale, spektakle, itp.) 20 15 5790 4200 

7. Wystawy (galerie, sale wystawiennicze) 47 35 47214 40324 

8. Wystawy plenerowe 0 2 0 1050 

9. 

Wystawy okolicznościowe (w tym 

współorganizowane) 
12 14 12071 8294 

10. Lekcje muzealne 345 245 5604 5671 

11. Lekcje biblioteczne 77 85 1692 1877 

12. Zajęcia edukacyjne (MUD, EA) 1005 968 17830 17304 

13. Spotkania 30 27 1579 1112 

14. Konferencje 2 4 72 420 

15. Promocje (wydawnictw, książek itp.) 3 8 109 1317 

16. Zrealizowane projekty (MKiDN, NCK i in.) 2 2 3412 4810 

17. Warsztaty artystyczne 24 18 2300 540 

18. Zajęcia stałe (dzieci i dorośli) 87 7 1265 185 

19. 

Wystawki książkowe okolicznościowe 

literackie 
60 58     

20. 

Dyskusyjne Kluby (książki dla dorosłych, dla 

młodzieży, filmowy) 
38 18 450 225 

21. Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” 1 1 110 200 

22. Konkursy 33 34 1206 668 

23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 19 19 350 350 

24. Ferie 48 40 713 560 

25. Imprezy współorganizowane 18 bd 19651 bd 

26. Imprezy zlecone (obsługa, wynajem) 26 bd 16000 bd 
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Projekty realizowane przez Dom Kultury 

Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu 

1. Realizacja projektów dotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

 

1) XXI Mielecki Festiwal Muzyczny 

Odbył się w terminie od 30 czerwca do 6 września 2018 r. Złożyło się nań sześć koncertów 

podczas których melomani mogli usłyszeć dzieła reprezentujące rozmaite gatunki muzyczne: 

od muzyki klasycznej poprzez etniczną do jazzowej w wykonaniu czołowych artystów z kraju 

i zagranicy.  

XXI Mielecki Festiwal Muzyczny spełnił oczekiwania zarówno organizatorów, artystów jak  

i przede wszystkim zgromadzonej publiczności (ogólną liczbę widzów szacujemy na ponad 

4100 osób) czego dowodem są pochlebne opinie wśród mieszkańców regionu i województwa.  

XXI edycję Mieleckiego Festiwalu Muzycznego wsparło dotacją w kwocie 70 000 zł 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Efektem realizacji zadania było podniesienie się poziomu "wiedzy" muzycznej wśród lokalnej 

i regionalnej społeczności. Bardzo istotne było również oddziaływanie promocyjne Festiwalu.  

 

2) Zaczytany Dom Kultury 2018  

Projekt polegał na współpracy SCK z Narodowym Centrum Kultury poprzez umożliwienie 

korzystania z publikacji NCK z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Dom Kultury SCK 

otrzymał pakiet publikacji i płyt CD a następnie zorganizowało cykl spotkań dyskusyjnych  

w których wzięli udział członkowie/pracownicy: Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, 

Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej – 

Oddział w Mielcu, Mieleckiego Towarzystwa Literackiego i Miejskiej Biblioteki SCK  

w Mielcu. 

 

2. Udział w międzynarodowych projektach  

 

1) Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Art Traditionnels 

(Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) - 

CIOFF®  

27. Seanse filmowe 1038 bd 60604 bd 

28. Nowe horyzonty Edukacji Filmowej 70 bd 12016 bd 

29. Kino letnie 12 bd 2000 bd 

30. Retransmisje (koncert, opera, spektakl, balet) 6 bd 856 bd 

RAZEM 3361 1854 406892 213900 
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Działający przy Domu Kultury SCK Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” jest jednym ze 106 

zespołów zakwalifikowanych przez Radę Ekspertów CIOFF skupiającą najwybitniejszych 

polskich specjalistów w dziedzinie folkloru i sztuki ludowej do tego elitarnego stowarzyszenia. 

 

3. Udział w projektach ogólnopolskich 

 

1) Akademia Chóralna 

Projekt, którego celem jest rozpowszechnienie śpiewu, jako powszechnego dobra, przez 

stworzenie spójnego programu rozwoju chórów – od przedszkola do zespołu zawodowego. 

Dbałość o obecność śpiewu w życiu każdego człowieka od najmłodszych lat to nasza misja. 

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zmieniającym się w zależności od wieku – różne 

przecież są potrzeby dzieci, dorosłych, amatorów i zawodowych śpiewaków. A że właśnie 

śpiew zespołowy jest najlepszą formą obecności śpiewu w życiu, dającą korzyści nie tylko 

artystyczne, lecz także psychologiczne oraz społeczne – to właśnie chóry są sposobem na 

realizację naszej misji. 

 

2) Narodowe Śpiewanie 

„Narodowe Śpiewanie” to cykl 14 koncertów odbywających się w październiku, listopadzie  

i grudniu w polskich filharmoniach. Cykl koncertów jest organizowany przez Narodowe 

Centrum Kultury w ramach projektu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022, 

finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Producentem 

wykonawczym koncertów jest Narodowe Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego we 

Wrocławiu. Filharmonia Podkarpacka - 28 października 2018, niedziela, godz. 13:00; koncert 

z udziałem działającego w Domu Kultury SCK w ramach w/w projektu Chóru Kameleon. 

 

3) Scena dla Tańca 

Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne 

w realizacji ich misji. Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu, w ramach którego 

dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na 

scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk 

performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce. Spektakl z programu Scena dla 

Tańca pn. „Klatka z łez” Wrocławskiego Teatru Tańca. Spektakl inspirowany dziełami 

brytyjskiej dramatopisarki Sarah Kane – „Psychoza 4.48” oraz „Łaknąć”. Projekt realizowany 

we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla tańca 2018. 

 

4) Niepodległa 

Miejskie obchody Setnej Rocznicy Niepodległości związane z jubileuszem stu lat odzyskania 

Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. 

 

5) „Wesele” 

Teatr Rozmaitości im. Stefana Ostrowskiego działający przy Domu Kultury Samorządowego 

Centrum Kultury w Mielcu wystąpił przed mielecką publicznością ze spektaklem „Wesele” 

Stanisława Wyspiańskiego. Ekipa mieleckiego teatru właśnie spektaklem „Wesela” uświetniła 

obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Premiera odbyła się 4 listopada 2018 r. 
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Mieleckie „Wesele” powstało dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego województwa 

podkarpackiego i Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera.  

 

6) Malarze Młodej Polski 

Ekspozycję ponad trzydziestu obrazów najwybitniejszych malarzy okresu Młodej Polski można 

było oglądać w galerii ESCEK. Wystawę "Malarze Młodej Polski" zorganizowało mieleckie 

SCK wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie. Młoda Polska to jeden z najbardziej 

interesujących i wyrazistych okresów w dziejach sztuki polskiej. Na mieleckiej ekspozycji 

prezentowane były dzieła takich autorów jak Olga Boznańska, Jacek Malczewski, Jan 

Stanisławski, Teodor Axentowicz, czy Włodzimierz Tetmajer. Wystawa przygotowana z okazji 

100-lecia odzyskania Niepodległości. 

 

4. Współorganizacja wydarzeń z jednostkami organizacyjnymi UM 

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Dom Kultury SCK, Biuro Promocji, Informacji 

 i Sportu Urzędu Miejskiego w Mielcu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu. 

 

1) Dziecinada. Miejski Dzień Dziecka 

Impreza plenerowa przygotowana zmyślą o najmłodszych mieszkańcach miasta, realizowana 

w bliskości Dnia Dziecka pod patronatem Prezydenta Miasta Mielca 

 

2) Miejska Wigilia dla Samotnych 

W specjalnie ustawionym namiocie na placu Armii Krajowej zostaje przygotowanych około 

200 miejsc dla osób, które będą chciały skorzystać z niezwykłej okazji do wspólnego 

świątecznego spotkania. Oprócz krótkiego występu artystycznego, w programie jest słowo 

duszpasterskie, przełamanie się opłatkiem, wspólny posiłek oraz kolędowanie. 

 

3) Miejski Sylwester 

Impreza plenerowa na placu Armii Krajowej Zabawę wspólnie rozkręcają będą DJ i wodzirej. 

Po godzinie 23:00 występuje gość wieczoru. Tuż przed północą życzenia mieszkańcom składa 

prezydent Mielca. 

 

5. Imprezy realizowane w ramach dotacji celowych Gminy Miejskiej Mielec 

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Dom Kultury SCK, Stowarzyszenie Klub 

Historyczny „Prawda i Pamięć”, GRH im. W. Lisa „Mściciela”, Stowarzyszenie „Orzeł Biały-

Strzelec”, JS 2093. 

 

1) Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to polskie święto państwowe, które co roku obchodzone 

jest na początku marca. Ustanowione zostało w celu upamiętnienia żołnierzy 

antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.  

 

2) Retrospektywa Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci 

„Niepokorni, niezłomni, wyklęci", to rozpoczęty w Mielcu, pierwszy na Podkarpaciu pokaz 

dzieł prezentowanych wcześniej podczas gdyńskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych, 
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poświęconych historiom żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego. W ciągu dwóch 

dni imprezy można zobaczyć dokumenty i spektakle, wysłuchać koncertów, a przede 

wszystkim poznać losy tych, którzy walczyli o suwerenność Polski, także w naszym regionie. 

 

3) V Mielecki Zlot Militarny – „Wrzesień 1939 

Odtworzenie fragmentu bitwy pod Radomyślem Wielkim i Partynią z 8 września 1939 r.  

z wycofującymi się polskimi oddziałami 10 Brygady Kawalerii Pancerno-Motorowej 

dowodzonej przez pułkownika Stanisława Maczka. Rekonstrukcja z użyciem czołgów i sprzętu 

pancernego, działka ppanc. i kawalerii, w której wzięli udział rekonstruktorzy z GRH z różnych 

miast Polski, odbyła się na terenie Bulwarów nad Wisłoką. Zaprezentowała się także Obrona 

Terytorialna z 3. Podkarpackiej Brygady.  

 

6. Imprezy realizowane w ramach dotacji celowych Gminy Miejskiej Mielec 

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Dom Kultury SCK, Urząd Miasta Mielca 

 

1) Grunt to Rodzinka 

Dziewiąta edycja miejskiego pikniku rodzinnego odbyła się w niedzielę 5 sierpnia  2018 r. na 

Bulwarach nad Wisłoką. Założeniem pikniku jest stworzenie rodzinom przestrzeni do 

interesującego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie najbliższych, jako 

najlepszej profilaktyki oraz istotnego czynnika wzmacniającego więzi rodzinne. Ponadto 

mieszkańcy miasta Mielca, będą mogli wyrazić swoje NIE DLA PRZEMOCY podczas 

koncertu „Przeciw Przemocy” przygotowanego w ramach realizacji projektu „Sięgamy 

po…moc” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

7. Imprezy współorganizowane z innymi podmiotami 

 

1) Mieleckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 

Mieleckie Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywały się w naszym mieście w dniach 12 września 

– 21 października z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 40-

lecia Pontyfikatu Jana Pawła II. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem sprawował Biskup 

Diecezji Tarnowskiej Jego Ekscelencja Ks. Bp. Andrzej Jeż.  

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Urząd Miejski w Mielcu 

Współorganizacja: Dom Kultury SCK w Mielcu, Klub Inteligencji Katolickiej w Mielcu, 

Obywatelski Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu, 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy Parafii pw. MBNP w Mielcu, 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Parafia pw. Ducha Świętego, Parafia pw. Trójcy 

Przenajświętszej w Mielcu, Parafia pw. Św. Mateusza w Mielcu, Parafia pw. Św. Marka  

w Rzochowie. 

 

2) IX Mielecki Festiwal Nauki i Techniki 

IX edycja Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki odbyła się w dniach 7-9 czerwca 2018 roku. 

Tym razem motywem przewodnim Festiwalu było hasło: „Nowoczesne technologie zmieniają 

świat”.  
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Jednostki organizacyjne realizujące zadanie. Dom Kultury SCK, Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Stowarzyszenie Akademia Umiejętności 

Technicznych „Leonardo”, Szkoła Podstawowa Nr 7. 

 

3) Albertus 

Już po raz 17. zostały przyznane w Mielcu nagrody Albertus 2018. Wyróżnienia te są 

przyznawane przez Fundusz Kulturalno – Charytatywny im. Adama Chmielowskiego – Brata 

Alberta. Pomysłodawcą funduszy była Irena Nowakowska, wieloletnia dyrektor domu kultury 

w Mielcu. Od roku 2017 wprowadzono dwie kategorie wyróżnień: Albertus honorowy 

przyznawany osobom zasłużonym dla mieleckiej kultury oraz stypendium przyznawane 

artystycznie uzdolnionej młodzieży.  

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Dom Kultury SCK, Miejska Biblioteka Publiczna 

SCK, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Mielcu. 

 

4) III Mieleckie Dni Seniora 

Po raz trzeci już mieleccy seniorzy obchodzili swoje święto. Na czas trwania III MDS pełniący 

obowiązki Prezydenta Miasta Mielca Fryderyk Kapinos wręczył klucz Miasta Mielca 

Stanisławie Rzeźnik – Przewodniczącej Mieleckiej Rady Seniorów i Elżbiecie Kwiatkowskiej 

– Prezes Zarządu Mieleckiego UTW. 

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Dom Kultury SCK, Mielecka Rada Seniorów, 

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  

 

 

Projekty realizowane przez Muzeum Regionalne  

Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu 

 

1. Udział w projektach międzynarodowych 

 

1) Noc Muzeów 

W ramach tej akcji program jest realizowany corocznie przez Muzeum Regionalne w Mielcu 

w różnych formach m.in. w formie imprezy plenerowej, wystaw, koncertów, prelekcji. Jedna z 

niewielu okazji, na zapoznanie się z eksponatami zgromadzonymi w muzeach, ze względu na 

dogodny czas. To wydarzenie stanowi okazję do lepszego poznania własnego miasta, oraz do 

zapoznania się z jego historią.  

Europejski projekt promocji polskiej kultury i tradycji. 

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Muzeum Historii Regionalnej „Pałacyk 

Oborskich”/ Muzeum Historii Fotografii „Jadernówka”. 

 

2. Udział w projektach międzynarodowych 

 

1) Europejskie Dni Dziedzictwa     

Głównym jego celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie 

różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury 

europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. 
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Społeczno-edukacyjny projekt promocji zabytków. 

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Muzeum Historii Regionalnej „Pałacyk 

Oborskich”/ Muzeum Historii Fotografii „Jadernówka”. 

 

3. Udział w projektach ogólnopolskich 

 

1) Niepodległa  

Miejskie obchody Setnej Rocznicy Niepodległości związane z jubileuszem stu lat odzyskania 

niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. 

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Muzeum Historii Regionalnej „Pałacyk 

Oborskich”/ Muzeum Historii Fotografii „Jadernówka”. 

 

 

Projekty realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną  

Samorządowego Centrum Kultury 

 

1. Realizacja projektów dotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

 

1) Projekt „Nie MIGaj się od Biblioteki” w 2018 r. 

Program działania opracowany w 2017 r. (XI-XII). Podstawowym założeniem programu była 

praca z osobami niesłyszącymi w zakresie aktywizacji kulturalnej i przeciwdziałania izolacji 

środowiska osób niesłyszących. Projekt uzyskał dofinansowanie z MKiDN z priorytetu 

Promocja czytelnictwa w wysokości 7582 zł. 

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu. 

 

2. Program aktywizacji. Promocja książki i Biblioteki w środowisku lokalnym. Udział  

w projektach ogólnopolskich 

 

1) Narodowe Czytanie 2018 – ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa 

Impreza plenerowa zorganizowana w Rynku miasta z udziałem kilkudziesięciu mielczan. Akcja 

społeczna propagująca znajomość literatury polskiej, której fragmenty są odczytywane 

publicznie w przestrzeni kulturalnej danego miasta. W roku 2018 odczytywane były fragmenty 

„Przedwiośnia” S. Żeromskiego. Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Miejska 

Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu. 

 

 

3. Promocja książki i Biblioteki w środowisku lokalnym. Udział w projektach 

ogólnopolskich 

 

1) Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2018 

Corocznie organizowana ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek przez MBP 

SCK w Mielcu. Realizacja programu odbywa się poprzez organizowanie szeregu zajęć i imprez 

literackich odbywających się we wszystkich oddziałach i filiach MBP SCK w Mielcu: 
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spotkania literackie, edukacyjne, tematyczne, zabawy plenerowe, ruchowe. Wszystkie 

działania mają na celu pokazywanie wartości związanych z czytaniem oraz korzyści 

wynikających z przebywania w bibliotece. Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: 

Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu. 

  

4. Promocja książki i Biblioteki w środowisku lokalnym 

 

1) Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki „Barwy Mojej Ojczyzny”  

Konkurs o zasięgu powiatowym polega na prezentacji utworów (poezja; piosenka) sławiących 

piękno i barwy ojczyzny. W konkursie bierze udział młodzież z klas VII i VIII szkól 

podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych z powiatu mieleckiego.  

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 1893 Mielec. 

 

X.4 

MECENAT GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 
 

W 2018 roku Gmina Miejska Mielec udzieliła dotacji dla 20 organizacji pozarządowych na 

realizację 25 zadań w zakresie kultury na łączną kwotę 220 260,00 zł, w tym: 

1) dla 13 organizacji na wsparcie 14 zadań w zakresie kultury w formie 

 tzw. małych grantów na łączną kwotę 47 260,00 zł, 

2) dla 11 organizacji na wsparcie 11 zadań w zakresie kultury w trybie otwartego konkursu 

ofert, na łączną kwotę 173 000,00 zł. 
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XI 

SPORT, KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA 
 

XI.1 

MIEJSKA BAZA SPORTOWO – REKREACYJNA 
 

Stadion Miejski 

 
Stadion Piłkarski i Lekkoatletyczny 

Modernizacja stadionu trwała od stycznia 2011 roku do sierpnia 2013 roku. Koszt inwestycji, 

w całości pokrytej z budżetu miasta, to ponad 40 mln złotych. W wyniku przebudowy 

zmniejszono pojemność stadionu z 22 tysięcy do 6849 miejsc, podzielonych na 18 sektorów. 

Stadion oświetlają jupitery w czterech opcjach: trening, zawody lekkoatletyczne, mecz 

piłkarski, transmisja telewizyjna HD. Parametry Stadionu: 

1) boisko piłkarskie o wymiarach: 105m x 68m, 

2) 6-torowa okólna bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią typu Mondo i prostą z 9 torami, 

3) dwie skocznie do skoku w dal i trójskoku, 

4) skocznia do skoku wzwyż, 

5) rzutnia do pchnięcia kulą, 

6) rzutnia do rzutu dyskiem, 

7) rzutnia do rzutu oszczepem, 

8) rzutnia do rzutu młotem – boisko boczne, 

9) hala lekkoatletyczna z bieżnią 60-cio metrową 4-torową, 

10) blok odnowy biologicznej. 

Trybuna Wschodnia 

Głównym użytkownikiem pomieszczeń pod trybuną jest klub piłkarski FKS Stal Mielec 

 i MOSiR Mielec. Pod trybuną znajdują się pod nią szatnie, gabinet odnowy biologicznej, 

sauna, sklepik z pamiątkami, pomieszczenia biurowe. 

Trybuna Zachodnia 

Gospodarzem tej części stadionu jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec. Pod trybuną 

znajduje się 4-torowa bieżnia typu Mondo (60m), dwie skocznie do skoku w dal, skocznia do 

skoku wzwyż, szatnie, gabinet odnowy biologicznej, sauna i siłownia. 

 

Pływalnia rekreacyjna „Smoczka” 

Kryta pływalnia przy ul. Powstańców Warszawy 2. 

Pływalnia: 

1) niecka sportowa o wymiarach 25×12,5m (przeznaczona wyłącznie do pływania 

rekreacyjnego), 

2) niecka rekreacyjna z trzema torami do nauki pływania, 

3) atrakcje wodne: zjeżdżalnia rurowa o długości 74m, sztuczna rzeka, jacuzzi, masaż 

wodny, bicze wodne. 
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Fitness i Spa: 

1) Sauny: Sauna fińska(sucha), sauna turecka(parowa), jakuzzi, panele prysznicowe, 

relaksacyjne zapachowe. 

2) Solarium turbo, 

3) Fitness siłownia (wiosła, rowery, orbitreki, ścieżki biegowe), 

4) Masaż, masaż relaksacyjny, masaż leczniczy, 

5) Aerobic, ćwiczenia aerobowe przy muzyce, relaksacyjne i poprawiające samopoczucie, 

wzmacniające partie mięśniowe, 

6) Pilates ćwiczenia relaksacyjne na piłkach gumowych Teraband, 

7) Aqua aerobik – ćwiczenia relaksacyjne w wodzie, wzmacniające partie mięśniowe, 

odchudzające i polepszające samopoczucie, 

8) Nauka pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3, 

9) Nauka pływania dla dzieci i dorosłych (grupowe i indywidualne), 

W zespole basenowo-rekreacyjnym funkcjonuje także: 

1) restauracja, 

2) kręgielnia z barem (dwubowlingowa, czterotorowa). 

W pobliżu pływalni znajduje się rozbudowany plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią 

syntetyczną. 

Kompleks basenów otwartych przy ul. Solskiego 1 

 

Basen rekreacyjny o powierzchni 439,5 m2: 

1) dwie zjeżdżalnie proste o długości 17 m, 

2) zjeżdżalnia kręta o długości 55,5 m, 

3) rwąca rzeka, 

4) ławeczki napowietrzające, 

5) wyspa, 

6) fontanna w kształcie grzybka, 

7) przeciwprądy, 

8) bicze wodne, 

9) grota sztucznej fali. 

Basen “cichy” o pow. 149,2 m2: 

1) bicze wodne, 

2) fontanna w kształcie grzybka, 

3) ławeczka z masażem. 

Zespół basenów: 

1) basen główny 50 x 20 m, 

2) basen średni 20 m x 8 m, 

3) brodzik 10 x 7 m, 

4) zjeżdżalnia spiralna o długości 50 m i wysokości 5 m. 

Inne atrakcje: 

1) 2 boiska do siatkówki, 

2) darmowy bezprzewodowy dostęp do Internetu (hotspot Wi-Fi), 

3) tereny zielone, 
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4) możliwość wypożyczenia leżaków, parasoli. 

 

Stadion „Gryf” 

Obiekty MOSiR przy ul. Warszawskiej: 

1) boisko ze sztuczną trawą 100 m x 55 m i trybuną na 500 widzów, 

2) bieżnia syntetyczna okólna 400 m, 

3) zaplecze szatniowe, 

4) boisko treningowe trawiaste, 

5) plac zabaw dla dzieci. 

 

Inne obiekty sportowe 

Korty tenisowe 

1) korty tenisowe przy ul. Kusocińskiego: kort w hali tenisowej 36x19x9,5 m, cztery korty 

odkryte, 

2) korty tenisowe asfaltowe na terenach rekreacyjnych MOSiR: trzy korty asfaltowe odkryte, 

3) korty tenisowe przy ul. Warszawskiej: kort w hali tenisowej 36x19x9,5 m, cztery korty 

odkryte. 

Siłownie zewnętrzne 

1) siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul Tańskiego 3 

(przyrządy do ćwiczeń, stoły do tenisa stołowego), 

2) siłownia zewnętrzna na terenach rekreacyjnych MOSiR (10 przyrządów do ćwiczeń 

wzmacniających mięśnie nóg, ramion i tułowia, stół do gry w szachy, stół do gry w tenisa 

stołowego). 

Skateparki 

1) skatepark na terenach rekreacyjnych MOSiR, 

2) skatepark na ulicy Wolności przy Pływalni Rekracyjnej „Smoczka”, ul. Powstańców 

Warszawy 2. 

 

XI.2 

MIEJSKIE PROGRAMY SPORTOWO - REKREACYJNE 

 

W 2018 r. Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Mielcu zrealizował  następujące programy 

sportowo - rekreacyjne: 

1) Nauka pływania dla dzieci klas II Szkół Podstawowych w ramach godzin wychowania 

fizycznego, 

2) Nauka i doskonalenie pływania "Program Umiem Pływać"; program zorganizowany dla klas 

III Szkół Podstawowych z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Liczba 

uczestników: 317. Koszt realizacji:  100 722,21(dofinansowanie z MSiT 37 467,91), program 

bezpłatny i dostępny w wymiarze 20 godzin dla każdego dziecka, 

3) Nauka jazdy na łyżwach dla klas IV Szkół Podstawowych w ramach godzin wychowania 

fizycznego (w miesiącach zimowych grudzień – marzec); w roku 2018 ze względu na brak 
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lodowiska nauka jazdy na łyżwach była prowadzona tylko w miesiącu grudniu 2018 roku, 

liczba uczestników: 290 dzieci, 

4) Lekkaatletyka dla każdego; program dla dzieci z klas IV – VI.  Są to zajęcia 

ogólnorozwojowe z elementami lekkiej atletyki  realizowany we współpracy z PZLA i MSiT - 

liczba uczestników - 71 dzieci. Program bezpłatny ogólnie dostępny dla każdego dziecka. 

 

 

XI. 3 

ORGANIZACJA IMPREZ I WYDARZEŃ SPORTOWYCH 
 

W 2018 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu współorganizował następujące 

cykliczne imprezy sportowe i rekreacyjne: 

1) 28 stycznia 2018  

Zimowy Triathlon - impreza rekreacyjna dla mieszkańców miasta Mielca odbywająca się na 

Pływalni Smoczka (pływanie)  oraz w Galerii Nawigator (jazda na rowerze stacjonarnym, 

bieganie na bieżni stacjonarnej), 

2)  21 marca 2018  

Powitanie Wiosny - Zawody Pływackie dla klas I - III Szkół Pływalnia Smoczka - impreza dla 

dzieci z mieleckich szkół podstawowych, 

3) 24 marca 2018 

Eliminator AUTOPART Mielec 2019 vol. 1 - impreza rowerowa terenowa polegająca na 

jeździe po lesie po terenach o różnych wzniesieniach , startuje po czterech zawodników i do 

dalszej rywalizacji przechodzi dwóch następnych aż do wyłonienia zwycięzców,  

4) 15 kwietnia 2018  

Szósty Wyścig rowerowy o pietruszkę - impreza biegowa dla amatorów, bieg po pasie 

startowym Lotniska Mielec na dystansie 6 km,  

5) 1 czerwca 2018 

Miejski Dzień Dziecka - Ekstremalny Plac Zabaw dla Dzieci - zawody sprawnościowe dla 

dzieci polegające na pokonywaniu toru przeszkód przez dzieci od lat 6, 

6) Sportowe Wakacje czerwiec, lipiec, sierpień  

Zajęcia Wakacyjne dla Dzieci w formie sportowych zajęć zorganizowanych zajęcia na pływalni 

odkrytej oraz na obiektach MOSiR w formie zajęć ruchowych z siatkówki, piłki nożnej, tenisa, 

badmintona , obywają się  codziennie od 9.00 - 13.00 przez sześć tygodni wakacji, 

7) 1/2 września 2018 - Dni Mielca    

Bieg Hetmana - Bieg dla amatorów na Bulwarach nad Wisłoką ( po wałach ) na dystansie 2 

km, 

8) 21 września 2018  

XXV Biegi Uliczne o Puchar Prezydenta Miasta Mielca - najdłużej odbywająca się impreza 

biegowa w Mielcu, biegi dla wszystkich osób z terenu Mielca przedszkolaków, szkół 

podstawowych, średnich oraz mieszkańców z terenu Mielca oraz Podkarpacia na 

dystansach  od 100 m do 3 km odbywająca się na terenach MOSiR, 
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9) 30 września 2018  

Husqvarna-Gardner Kryterium Rowerowe dookoła mieleckiego Lotniska - impreza dla 

amatorów jazdy na rowerze , jazda na czas po pasie startowym na dystansie 6 km,  

10)  14 października 2018  

Wyścig Rowerowy o Pietruszkę - jazda rowerowa dla amatorów na czas po lasach wokół 

Mielca na dystansie 12 km,  

11) 6 grudnia 2018 

Mikołaj na Pływalni Smoczka - Zawody pływackie dla klas I-III Szkół Podstawowych 

odbywajace się na Pływalni Smoczka . 

 

XI.4 

WSPÓŁPRACA NA RZECZ MIELECKIEGO SPORTU 

 
Współpraca z klubami i stowarzyszeniami sportowymi ukierunkowana jest zarówno na 

wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży jak i na wsparcie sportu wyczynowego. 

Wsparcie realizowane jest w następujących formach: 

1) stypendia sportowe, 

2) otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, w tym tzw. małe granty, 

3) dotacje celowe w trybie ustawy o sporcie, 

4) promocja Gminy przez sport 

 

Stypendia sportowe 

 

W 2018 r. na stypendia sportowe przeznaczono kwotę 2 755 900,00 zł. W 2017 r. kwota 

ta wynosiła 2 142 000,00 zł. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów na terenie Gminy 

określa Regulamin przyznawania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe, stanowiący załącznik do uchwały Nr XLII/432/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 

25 stycznia 2018 r. 

Stypendium sportowe może być przyznane: 

1) zawodnikom gier zespołowych osiągającym wysokie wyniki sportowe 

 tj. biorącym udział w rozgrywkach drużynowych w lidze centralnej na arenie ogólnopolskiej, 

zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie miasta Mielca, 

2) zawodnikowi zamieszkałemu na terenie miasta Mielca uprawiającemu indywidualną 

dyscyplinę który osiąga wysokie wyniki sportowe tj. zajmuje miejsce medalowe w zawodach 

rangi mistrzostw Polski lub bierze  udział w zawodach rangi mistrzostw Europy, mistrzostw 

świata, igrzyskach olimpijskich, zrzeszonemu w klubie sportowym mającym siedzibę na 

terenie miasta Mielca. 

W 2108 r. ze stypendiów sportowych skorzystało 64 zawodników. 

Uchwała określa liczbę zawodników uprawnionych do przyznania stypendiów  

w następujących grach zespołowych: 

1) Piłka ręczna -18zawodników, 

2) Piłka nożna - 22zawodników, 
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3) Piłka siatkowa -14zawodników, 

4) Futsal -10 zawodników. 

Stypendium może być przyznane na okres do 6 miesięcy (w okresie od stycznia do czerwca 

oraz od lipca do grudnia) lub na 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym  

i jest wypłacane w okresach miesięcznych. 

 

Konkursy ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych 

 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym tzw. małe granty 

 

W ramach otwartych konkursów ofert na szkolenie dzieci i młodzieży, 

przeprowadzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

w najpopularniejszych w mieście dyscyplinach sportowych (np. piłka nożna, piłka ręczna, 

siatkówka, lekkoatletyka, pływanie, szermierka) w roku 2018 rozdysponowano kwotę 

1 029 500 zł. Pieniądze te trafiły do 49 klubów sportowych i stowarzyszeń działających na 

terenie Gminy Miejskiej Mielec. Jest to kontynuacja statutowych działań samorządu, w ramach 

których od kilkunastu lat wydatkowane są podobne kwoty. W roku 2017 na konkursy ofert  

w ramach szkolenia dzieci i młodzieży wydano 1 018 700,00 zł. 

W ramach uproszczonej procedury tzw. małych grantów w 2018 r. wydatkowano kwotę 

27 000,00 zł. W roku 2017 było to 56 398,00 zł.   

 

Dotacje celowe w trybie ustawy o sporcie 

 

W ramach dotacji celowych udzielanych w trybie ustawy o sporcie, w 2018 r. 

wydatkowano kwotę 291 160,00 zł. Dotacje udzielone zostały ośmiu klubom sportowym 

działającym na terenie Gminy. W 2017 r. na dotacje celowe przeznaczono 559 500,00 zł. 

 

Promocja Gminy przez sport 

 

Wydatki na promocję poprzez sport ukierunkowane są na dwie najpopularniejsze 

drużyny ligowe (w piłce nożnej i piłce ręcznej) występujące w najwyższych klasach 

rozgrywkowych. W roku 2018 wydatki na ten cel osiągnęły poziom 1 172 000,00 zł,  

a w roku 2017 była to kwota 1 528 960,00 zł.  

 

Udział Gminy Miejskiej Mielec w projektach współfinasowanych ze środków UE 

 

W roku 2018 zakończyła się realizacja międzynarodowego projektu Do-U-Sport, 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w którym obok miasta Mielca wzięły udział 

portugalska Tabua i hiszpańskie miasto Las Torres  de Cotillas. W ramach projektu 

skierowanego do animatorów sportu, mającego propagować aktywność fizyczną mieszkańców 

bez względu na wiek, w Mielcu (podobnie  jak w Hiszpanii i Portugalii) odbył się cykl 12 

imprez sportowo-rekreacyjnych.    
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XII 

ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWE 
 

XII.1 

WŁADZE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 

 Mielec jest gminą miejską. Zgodnie ze Statutem Gminy Miejskiej Mielec organem 

stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miejska w Mielcu licząca 23 radnych, a organem 

wykonawczym Prezydent Miasta Mielca. W 2018 r., wraz z ukonstytuowanie się składu nowej 

Rady Miejskiej zakończyła się czteroletnia VII kadencja Rady Miejskiej w Mielcu. 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mielcu VII kadencji był Pan Marian Kokoszka. Rada 

Miejska w Mielcu VII kadencji poza trybem sesyjnym pracowała w siedmiu komisjach stałych. 

Pełny skład Rady Miejskiej w Mielcu VII kadencji przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela nr 107 Skład Rady Miejskiej w Mielcu VII kadencji 

 

L.P. Imię i nazwisko Radnej/Radnego 
Członkostwo w Komisjach Stałych 

Rady Miejskiej w Mielcu 

1 Bogdan Bieniek – Wiceprzewodniczący RM 
- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

2 Jakub Blicharczyk 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa 

(Przewodniczący) 

3 Jakub Cena – Wiceprzewodniczący RM 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych, 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

4 Janusz Chodorowski 

- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej 

5 Marian Kokoszka – Przewodniczący RM  

6 Stanisław Mieszkowski 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej 

7 Danuta Pazdro 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej, 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

8 Mariusz Ryniewicz 

- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej 

9 Romuald Rzeszutek 

- Komisja Oświaty i Kultury, 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa 

10 Zbigniew Rzeźnik 
- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Oświaty i Kultury 
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11 Andrzej Skowron 

- Komisja Rewizyjna 

(Przewodniczący), 

- Komisja Gospodarki i Finansów 

12 Józef Stala 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Gospodarki i Finansów 

(Przewodniczący) 

13 Dominik Surowiec 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych, 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

14 Krzysztof Szostak 

- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej 

(Przewodniczący) 

15 Kazimierz Totoń 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych 

(Przewodniczący), 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa 

16 Barbara Tutro 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych 

17 Barbara Wdowiarz 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych, 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa 

18 Mieczysław Wdowiarz 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej 

19 Józef Witek 
- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Oświaty i Kultury 

20 Jolanta Wolska16 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych, 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa 

21 Marek Zalotyński 

- Komisja Oświaty i Kultury 

(Przewodniczący), 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa 

22 Józef Zaskalski 

- Komisja Oświaty i Kultury, 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

(Przewodniczący) 

23 
Andrzej Zemmel – Wiceprzewodniczący 

RM 

- Komisja Oświaty i Kultury, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej 

                                                           
16 Wygaśnięcie mandatu radnej Krystyny Grzech zostało stwierdzone Postanowieniem Nr 18/2017 Komisarza 

Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 3 lipca 2017 r. Pani Jolanta Wolska objęła mandat radnej Rady Miejskiej  

w dniu 20 października 2017 r. 
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 19 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Mielcu VIII kadencji. 

Obecnie, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, kadencja 

Rady trwa pięć lat. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mielcu VIII kadencji jest Pan Bogdan 

Bieniek. Obecna Rada, poza sesjami, pracuje w ośmiu komisjach stałych. Nowelizacja ustawy 

o samorządzie gminnym z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadziła, w celu rozpatrywania przez 

Radę skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych wniosków oraz petycji 

składanych przez obywateli, obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji. W skład 

komisji skarg, wniosków i petycji zgodnie z powołaną ustawą wchodzą radni, w tym 

przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Pełny skład Rady Miejskiej  

w Mielcu VIII kadencji przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela nr 108 Skład Rady Miejskiej w Mielcu VIII kadencji 

 

L.P. Imię i nazwisko Radnej/Radnego 
Członkostwo w Komisjach Stałych 

Rady Miejskiej w Mielcu 

1 Bogdan Bieniek – Przewodniczący RM  

2 Jakub Blicharczyk 

- Komisja Rewizyjna 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa  

3 Jakub Cena  
- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

4 Zbigniew Głowacki 

- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej 

(Przewodniczący) 

5 Mirosława Jakubowska 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa, 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

6 
Fryderyk Kapinos – Wiceprzewodniczący 

RM 

- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Oświaty i Kultury 

7 Marian Kokoszka  

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej, 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

8 Krystyna Kowalik 

- Komisja Rewizyjna 

(Przewodnicząca), 

- Komisja Oświaty i Kultury 

9 Krzysztof Łapa 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Oświaty i Kultury 

(Przewodniczący), 

10 Urszula Malińska 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych 
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11 Zdzisław Nowakowski 

- Komisja Gospodarki i Finansów 

(Przewodniczący), 

- Komisja Oświaty i Kultury 

12 Tomasz Róg17 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej 

12 
Zbigniew Rzeźnik - Wiceprzewodniczący 

RM 

- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej  

14 Józef Stala 

- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa 

15 Dominik Surowiec 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa 

(Przewodniczący), 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

16 Radosław Swół 
- Komisja Oświaty i Kultury, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej 

17 Jarosław Szczerba 
- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

(Przewodniczący) 

18 Krzysztof Szostak 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej  

19 Wiesław Truniarz 
- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej  

20 Magdalena Weryńska - Zarzecka 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych 

(Przewodnicząca), 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

21 Jolanta Wolska 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych, 

- Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji (Przewodnicząca) 

22 Robert Wójcik 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

23 
Grzegorz Ziomek - Wiceprzewodniczący 

RM 

- Komisja Gospodarki i Finansów 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych  

 

                                                           
17 Wygaśnięcie mandatu Radnego Jana Myśliwca zostało stwierdzone postanowieniem nr 54/2019 Komisarza 

Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 marca 2019 r.). Pan Tomasz Róg objął mandat radnego Rady Miejskiej               

w dniu 15 kwietnia 2019 r. 
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 W kontekście władzy wykonawczej, rok 2018 r. był bezprecedensowy dla miasta Mielca.  

Po długotrwałej i ciężkiej chorobie w dniu 28 lutego 2018 r. zmarł Prezydent Miasta Mielca 

Daniel Kozdęba, który tę funkcję pełnił od 9 grudnia 2014 r. Najbliższymi współpracownikami 

zmarłego Prezydenta byli Zastępcy Prezydenta – Jan Myśliwiec, który do dnia śmierci Daniela 

Kozdęby, podczas jego długotrwałej nieobecności wykonywał zadania i kompetencje 

Prezydenta oraz nadzorował tematy związane m.in. z edukacją i sprawami społecznymi oraz 

Tadeusz Siemek, który do dnia wygaśnięcia mandatu Prezydenta nadzorował tematy związane 

z szeroko pojętą gospodarką komunalną.  

Z dniem 8 marca 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki wyznaczył Pana Fryderyka Kapinosa 

jako pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Mielca, które piastował do dnia 19 listopada 2018 

r.  Pełniący funkcje Prezydenta Miasta Mielca nie posiadał zastępców, gdyż uprawnienie do ich 

powoływania jest instytucja przewidzianą wyłącznie dla organu pochodzącego  

z wyborów. 

 W wyniku wyborów samorządowych na włodarzy gmin przeprowadzonych w dniu 21 

października 2018 r. (I tura) oraz 4 listopada (II tura) od 19 listopada 2018 r. stanowisko 

Prezydenta Miasta Mielca sprawuje Pan Jacek Wiśniewski. Swoje obowiązki wykonuje 

wspólnie z Zastępcami – Panią Adrianą Miłoś odpowiedzialną m.in. za edukację i sprawy 

społeczne i Panem Pawłem Pazdanem odpowiedzialnym m.in. za gospodarkę komunalną, 

urbanistykę i geodezję.  
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XII.2 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

 

L.P Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
Status Tytuł Realizacja uchwały 

1 XLII/420/2018 25-01-2018 Obowiązujący 
UCHWAŁA BUDŻETOWA 

MIASTA MIELCA NA 2018 ROK 

Uchwała zrealizowana. Nie 

przekroczono limitów wydatków, 

oraz limitów do zaciągania 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek oraz emisji 

papierów wartościowych. 

2 XLII/421/2018 25-01-2018 Uchylony 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Mielec na lata 2018 – 2043 

Uchwała realizowana w ciągu roku 

2018. Nie przekroczono ustawowych 

wskaźników. Uchwała została 

uchylona  

w momencie uchwalania WPF na lata 

2019-2043. 

3 XLII/422/2018 25-01-2018 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy 

Gminy Miejskiej Mielec 

z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2018" 

Uchwała zrealizowana. Przyznano 

środki finansowe w trybie 

konkursowym oraz w trybie art. 19a 

tzw. „małych grantów” organizacjom 

pozarządowym uwzględniając 

zaktualizowaną niniejszą uchwałą 

kwotę przeznaczaną na współpracę  

z NGO. 

4 XLII/423/2018 25-01-2018 Obowiązujący 

w sprawie nadania nazwy istniejącej 

ulicy wewnętrznej w Mielcu, na 

działkach nr 1761/1 i 1762/1 (obręb 

5 - Smoczka), ulica Wesoła. 

Uchwała dotyczy nadania istniejącej 

ulicy wewnętrznej stanowiącej 

współwłasność osób fizycznych 

nazwy ul. Wesoła. Po 14 dniach od 
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dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Podkarpackiego 

uchwała weszła w życie, w związku z 

czym obowiązującą nazwą drogi 

zlokalizowanej na działkach 1761/1 i 

1762/1 jest ul. Wesoła. 

5 XLII/424/2018 25-01-2018 Uchylony 

w sprawie określenia kryteriów, 

przyznania im punktów oraz 

określenia dokumentów do ich 

potwierdzenia, w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkół 

podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska 

Mielec 

Uchwała zrealizowana w 2018 r., 

obowiązywała tylko w danym roku, 

podjęto nową  

w styczniu 2019 r. 

6 XLII/425/2018 25-01-2018 Uchylony 

w sprawie określenia kryteriów 

naboru do przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Miejską Mielec na 

drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, przyznania im 

punktów oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów 

Uchwała obligatoryjna do podjęcia 

przez Radę Gminy 

Uchwała zrealizowana – w oparciu  

o nią przeprowadzono rekrutację do 

przedszkoli. 

7 XLII/426/2018 25-01-2018 Obowiązujący 

w sprawie ustalenia czasu 

prowadzenia bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki w przedszkolach  

prowadzonych przez Gminę Miejską 

Mielec oraz określenia wysokości 

opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku 

 

 

 

Uchwała obligatoryjna do podjęcia 

przez Radę Gminy 

Uchwała realizowana przez cały 

2018. W 2019 obowiązuje do 

01.09.2019. 
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kalendarzowym, w którym kończą 

6 lat 

 

 

8 XLII/427/2018 25-01-2018 Obowiązujący 

w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodku wparcia - Domu 

Dziennego Pobytu dla osób starszych 

przy ulicy Sitki  3 w Mielcu 

 

Uchwała realizowana – odpłatność za 

pobyt w ośrodku wsparcia ustalona 

zgodnie z uchwałą. 

9 XLII/428/2018 25-01-2018 Obowiązujący 

w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodku wsparcia - 

schronisku dla osób bezdomnych 

Uchwała realizowana – odpłatność za 

pobyt w schronisku ustalona zgodnie  

z uchwałą 

10 XLII/429/2018 25-01-2018 Obowiązujący 
w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Mieleckiego 

Uchwała zrealizowana. Przekazano 

pomoc finansową na dofinasowanie 

prowadzenia wypożyczalni 

przedmiotów ortopedycznych zgodnie 

z umową 

11 XLII/430/2018 25-01-2018 Obowiązujący 
w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Mieleckiego 

Uchwała Zrealizowana. Przekazano 

pomoc finansową na dofinasowanie 

„Modernizacji Al. Kwiatkowskiego” 

zgodnie z umową 

12 XLII/431/2018 25-01-2018 Obowiązujący 
w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Mieleckiego 

Uchwała Zrealizowana. Przekazano 

pomoc finansową na dofinasowanie 

„Powiatowego systemu alarmowania” 

zgodnie z umową 

13 XLII/432/2018 25-01-2018 Obowiązujący 

w sprawie określenia zasad, 

szczegółowego trybu przyznawania 

i pozbawiania stypendiów sportowych 

dla zawodników osiągających 

wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym 

Uchwała realizowana 
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14 XLII/433/2018 25-01-2018 Uchylony 

w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania, trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania oraz terminu 

i sposobu rozliczenia wykorzystania 

dotacji z budżetu Gminy Miejskiej 

Mielec dla szkół niepublicznych 

posiadających uprawnienia szkoły 

publicznej, niepublicznych 

przedszkoli i niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego 

Uchwała obligatoryjna. Realizowana 

w 2018 r. do udzielania i rozliczania 

dotacji dla szkół i przedszkoli 

niepublicznych. 

W 2019 r. została podjęta nowa 

uchwała 

15 XLII/434/2018 25-01-2018 Obowiązujący 

w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu pn. "Tworzenie miejsc 

pobytu w nowo powstałych 

mieszkaniach chronionych na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec" 

realizowanego 

 

w ramach Konkursu nr 

RPPK.08.03.00-IP.01-18-018/17 RPO 

WP na lata 2014-2020 Działanie 

Nr 8.3 

Uchwała realizowana – celem 

projektu jest zwiększenie dostępności 

usług społecznych przez utworzenie 

25 miejsc w mieszkaniach 

chronionych treningowych dla osób w 

trudnej sytuacji życiowej i 

świadczenie usług społecznych. 

Do 31.12.2018 r. w mieszkaniach 

chronionych zamieszkiwało 13 osób. 

16 XLIII/435/2018 07-02-2018 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono zmiany w planie 

wydatków budżetowych 

17 XLIII/436/2018 07-02-2018 Wygaszony 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Mielec 

na lata 2018 – 2043 

Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planie przedsięwzięć 

18 XLIV/437/2018 28-02-2018 Obowiązujący 

w sprawie uchwalenia wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń 

Uchwała zrealizowana 
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kanalizacyjnych Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu na 

lata 2018-2021 

19 XLV/438/2018 15-03-2018 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono zmiany w planie 

dochodów i wydatków budżetowych 

20 XLV/439/2018 15-03-2018 Wygaszony 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Mielec 

na lata 2018 – 2043 

Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planie przedsięwzięć  

i upoważnieniach. 

21 XLV/440/2018 15-03-2018 Uchylony 

o zmianie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla 

Samorządu Województwa 

Podkarpackiego 

 

22 XLV/441/2018 15-03-2018 Obowiązujący 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Miejskiej Mielec 
Uchwała zrealizowana 

23 XLV/442/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu dla Osiedla 

Cyranka w Mielcu 

Uchwała zrealizowana 

24 XLV/443/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu dla Osiedla 

Kazimierza Wielkiego w Mielcu 

Uchwała zrealizowana 

25 XLV/444/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu dla Osiedla 

Kilińskiego w Mielcu 

Uchwała zrealizowana 

26 XLV/445/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu dla Osiedla 

Wojsław w Mielcu 

Uchwała zrealizowana 

27 XLV/446/2018 15-03-2018  

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu dla Osiedla 

Wolności w Mielcu 

Uchwała zrealizowana 
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28 XLV/447/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

w sprawie podziału miasta Mielca na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym 

Uchwała zrealizowana. 

Obowiązek nowego podziału wynikał  

z art.12 ust.1 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania  

i kontrolowania niektórych organów 

publicznych, zgodnie z którą Rada 

Miejska dokonywała podziału na 

nowe okręgi wyborcze wyłącznie na 

wniosek Prezydenta w terminie 60 dni 

od dnia wejścia w życie w/w ustawy, 

tj. do dnia 01.04.2018r. 

29 XLV/448/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze przetargu, 

nieruchomości gruntowych 

położonych w obszarze Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej EURO - PARK 

MIELEC 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie przetargu działek nr  

23/68 i 23/69, położonych na terenie 

SSE, w obrębie 3. Przemysłowy.  

W październiku 2018 została 

sfinalizowana sprzedaż działki nr 

23/68. Uzyskano dochód w 

wysokości 335 000 zł netto. W 

stosunku do działki nr 23/69 

procedura sprzedaży w trybie 

przetargu została wszczęta w tym 

roku. Przetarg, mający na celu 

wyłonienie nabywcy działki nr 23/69, 

planowany jest w lipcu, a zawarcie 

umowy sprzedaży we wrześniu. 

30 XLV/449/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze przetargu, 

nieruchomości gruntowych 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze przetargu działek 

nr 2974/24, 2963/5, 2964/9, 2973/14 i 
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położonych na terenie Mieleckiego 

Parku Przemysłowego „B Wojsław” 

w obszarze Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO - PARK 

MIELEC 

2974/31 położonych na terenie SSE w 

Mielcu w obrębie 6. Wojsław. W 

wyniku przeprowadzonego przetargu 

zostali wyłonieni nabywcy 

przedmiotowych nieruchomości, a ich 

sprzedaż została sfinalizowana w 

październiku 2018r. za łączną kwotę 

1 729 100 zł netto. 

31 XLV/450/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze przetargu, 

nieruchomości gruntowych 

położonych w obszarze Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej EURO - PARK 

MIELEC 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze przetargu części 

działki nr 207 o pow. 5,3128 ha 

położonej na terenie SSE w Mielcu w 

obrębie 3. Przemysłowy. Po podjęciu 

niniejszej uchwały działka nr 207 

podzieliła się na działki nr 207/1, 

207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 

207/7, 207/8. Zgodnie z załącznikiem 

graficznym do niniejszej uchwały 

teren obejmujący obecne działki nr 

207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 

207/6 został przeznaczony do 

sprzedaży. W zeszłym roku 

zrealizowano sprzedaż działek nr 

207/3 o pow. 0,7190 ha, 207/4 o pow. 

0,7002 ha, uzyskując łączny dochód 

995 200 zł netto. W marcu tego roku 

za kwotę 760 070 zł netto została 

zbyta działka nr 207/2 o pow. 

0,9001 ha. 

W tym roku planowana jest sprzedaż 

części działki nr 207/5 – w chwili 
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obecnej działka ta objęta jest 

procedurą podziału. 

32 XLV/451/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na czas 

nieoznaczony części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Mielec i na odstąpienie od 

trybu przetargowego zawarcia umowy 

dzierżawy 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na czas 

nieoznaczony nieruchomości, 

stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Mielec oznaczonej jako 

część działki nr 1559/2, położnej 

w obrębie 2. Osiedle przy Al. 

Niepodległości o powierzchni około 

20 m2, niezabudowanej, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

z przeznaczeniem pod 

funkcjonowanie "ogródka letniego" 

oraz na odstąpienie od trybu 

przetargowego zawarcia umowy 

dzierżawy. Umowa dzierżawy została 

zawarta w dniu 25 kwietnia 2018 r. 

33 XLV/452/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem na czas nieoznaczony części 

lokalu stanowiącego własność Gminy 

Miejskiej Mielec i na odstąpienie od 

trybu przetargowego zawarcia umowy 

najmu 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

wynajem na czas nieoznaczony 

w trybie bezprzetargowym 1/2 części 

lokalu użytkowego o pow. około 

14,34 m2 stanowiącego hol w 

budynku mieszkalno-usługowym 

położonym przy ul. Solskiego 10 w 

Mielcu na działce o nr 1508 o pow. 

0,0741 ha Obręb 2 Osiedle, 

stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Mielec - na rzecz 

dotychczasowego najemcy. Umowa 

została zawarta 25 kwietnia 2018 r. 
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34 XLV/453/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie  umowy najmu na czas 

nieoznaczony części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Mielec i na odstąpienie od 

trybu przetargowego zawarcia umowy 

najmu 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu na czas 

nieoznaczony części powierzchni 

użytkowej wynoszącej 9,9 m2 w 

budynku stanowiącym własność 

Gminy Miejskiej Mielec, położonym 

w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26, z 

przeznaczeniem pod dalsze 

funkcjonowanie bankomatu oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od 

trybu przetargowego zawarcia umowy 

najmu części nieruchomości opisanej 

w ust. 1 niniejszej uchwały. Umowa 

została zawarta 15 maja 2018 r. 

35 XLV/454/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć, przyznania zwolnienia od 

obowiązku realizacji zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze 

w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Miejską 

Mielec oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców 

zawodowych 

W trakcie realizacji 
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36 XLV/455/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wzniesienie pomnika "Obelisk 

Niepodległości" 

 

Uchwała zrealizowana 

37 XLV/456/2018 15-03-2018 uchylony 

w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniach chronionych 

 

38 XLV/457/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

w sprawie sprawiania pogrzebu przez 

Gminę Miejską Mielec osobom 

zmarłym i dzieciom martwo 

urodzonym 

Uchwała realizowana – pochówki 

sprawiane są zgodnie z uchwałą. 

39 XLV/458/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

w sprawie uchwalenia programu 

polityki zdrowotnej pn.: „Program 

profilaktycznych badań 

kolonoskopowych dla mieszkańców 

miasta Mielca na lata 2018-2019” 

Uchwała w trakcie realizacji - w 2018 

wykonano 180 badań. Dalsza 

realizacja w 2019 r. 

40 XLV/459/2018 15-03-2018 Obowiązujący 

w sprawie zatwierdzenia ramowego 

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Mielcu na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana 

41 XLV/460/2018 15-03-2018 Uchylony 

w sprawie delegowania 

przedstawiciela Gminy Miejskiej 

Mielec do Zgromadzenia Ogólnego 

Związku Miast Polskich 

Uchwała zrealizowana. W związku  

z uczestnictwem miasta Mielca w 

Związku Miast Polskich i  wyborem 

nowego Prezydenta miasta, Rada 

Miejska delegowała Prezydenta do 

Zgromadzenia Ogólnego- zgodnie ze 

statutem Związku Miast Polskich.    

42 XLVI/461/2018 12-04-2018 Obowiązujący 

w sprawie przyjęcia programu 

usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta 

Mielec na lata 2018-2032 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

W roku 2018 z 35 posesji - do 

demontażu zostało poddanych 25,273 

Mg, a odebrano 12,168 Mg – co daje 

37,441 Mg za kwotę 23 501,23 zł 
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43 XLVI/462/2018 12-04-2018 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono zmiany w planie 

dochodów  

i wydatków budżetowych. 

44 XLVI/463/2018 12-04-2018 Obowiązujący 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Samorządu 

Województwa Podkarpackiego 

Uchwała zrealizowana. Udzielono 

pomocy finansowej dla Samorządu 

Województwa Podkarpackiego 

zgodnie z umową. 

45 XLVI/464/2018 12-04-2018 Obowiązujący 

w sprawie podziału miasta Mielca na 

stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

Uchwała zrealizowana. 

Obowiązek nowego podziału wynikał  

z art.12 ust.1 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania  

i kontrolowania niektórych organów 

publicznych, zgodnie z którą Rada 

Miejska dokonywała podziału na 

nowe obwody głosowania wyłącznie 

na wniosek Prezydenta w terminie 1 

miesiąca od dokonania podziału 

gminy na okręgi wyborcze. 

46 XLVI/465/2018 12-04-2018 Obowiązujący 

w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec. 

Przedmiotowy dokument, jak sama 

nazwa wskazuje, określa wymagania 

związane  

z utrzymaniem czystości i porządku 

na terenie Gminy Miejskiej Mielec.  

W głównej mierze wyznacza zasady 

gromadzenia oraz przekazywaniu 

odpadów komunalnych przez 

właścicieli nieruchomości. Uchwała 
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obligatoryjna do podjęcia przez 

gminy. Uchwała w trakcie realizacji. 

47 XLVI/466/2018 12-04-2018 Obowiązujący 

w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Uchwała obligatoryjna do podjęcia 

przez gminy. Uchwała w trakcie 

realizacji. 

48 XLVI/467/2018 12-04-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do Programu Polska bez 

Smogu 2018-2027 

Uchwała nie została zrealizowana z 

uwagi na to, że w ramach tej 

inicjatywy Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii 

przyjęło ustawę o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz 

niektórych innych ustaw, w ramach 

której, w przypadku wyrażenia przez 

Gminę woli uczestniczenia w 

„gminnym programie 

niskoemisyjnym” – który to zakłada 

ta ustawa, Gmina po przyjęciu 

uchwały Rady Miejskiej związanej z 

przyjęciem gminnego programu 

niskoemisyjnego, może po uprzednim 

rozeznaniu w zakresie ubóstwa 

energetycznego wnioskującego 

mieszkańca, podpisać trójstronne 

porozumienie pomiędzy 

Ministerstwem-mieszkańcem i 

Gminą. W przypadku GMM, 
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minimalne dofinansowanie ze 

środków budżetowych, wynosić by 

miała 30%, a 70% dofinansowuje 

Ministerstwo. Ustawa przewiduje 

wszelkie działania związane z 

termomodernizacją oraz wymianą 

węglowych wysokoemisyjnych źródeł 

ogrzewania. 

49 XLVI/468/2018 12-04-2018 Obowiązujący 

w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 

2018 rok 

Uchwała zrealizowana 

50 XLVI/469/2018 12-04-2018 Obowiązujący 

w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniach chronionych 

Uchwała realizowana – odpłatność za 

pobyt w mieszkaniach chronionych 

ustalona zgodnie z uchwałą. 

51 XLVIII/470/2018 28-05-2018 Obowiązujący 

o zmianie uchwały Nr 

XLVI/462/2018 Rady Miejskiej 

w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana 

52 XLVIII/471/2018 28-05-2018 Wygaszony 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Mielec 

na lata 2018 – 2043 

Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planie dochodów i 

wydatków, przedsięwzięć oraz 

upoważnień. 

53 XLVIII/472/2018 28-05-2018  
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono zmiany w planie 

dochodów  

i wydatków budżetowych. 

54 XLVIII/473/2018 28-05-2018  

o zmianie uchwały w sprawie 

ustalenia cen i opłat za usługi 

przewozowe, sposobu ustalania 

Uchwała dotycząca zmian w systemie 

biletowo- taryfowym w komunikacji 
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wysokości opłaty dodatkowej oraz 

manipulacyjnej, przepisów 

taryfowych w komunikacji miejskiej 

w Mielcu, realizowanej na obszarze 

Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, 

które przystąpiły do porozumień 

międzygminnych w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego 

miejskiej uproszczenie systemu . 

Uchwała zrealizowana. 

55 XLVIII/474/2018 28-05-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem na czas oznaczony 

lokalu użytkowego mieszczącego się 

w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3 

w Mielcu 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

wynajem w trybie przetargu na czas 

oznaczony do 10 lat, lokalu 

użytkowego o powierzchni użytkowej 

448,90 m2 usytuowany na parterze w 

budynku położonym w Mielcu przy 

ul. Wyspiańskiego 3, stanowiący 

własność Gminy Miejskiej Mielec. 

Do tej pory dwukrotnie była 

wszczynana procedura przetargu.                  

W obydwu przypadkach z powodu 

braku oferentów nie doszło do 

wyłonienia najemcy. 

56 XLVIII/475/2018 28-05-2018 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży 

nieruchomości miejskich 

niezabudowanych, położonych przy 

ulicach Siorka, Żurawskiego i Sabbata 

w Mielcu 

Zmiana dotyczyła błędu pisarskiego 

w numerze działki. 

57 XLVIII/476/2018 28-05-2018 Obowiązujący 

w sprawie nadania nazwy dla 

istniejącej ulicy wewnętrznej (drogi 

rowerowej) zlokalizowanej m. in.  na 

koronie prawostronnego obwałowania 

rzeki Wisłoki w mieście Mielec. 

Uchwała dotyczy nadania nazwy 

istniejącej ulicy wewnętrznej 

zlokalizowanej na częściach działek 

nr 1939/7, 2670/3, 2670/4, 2668/2, 

2656/8, 2656/6, 2655/1, 2655/4, 
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2654/2, 2653/2, 2591/8, 2640/10, 

2640/9, położonych w obrębie 1. 

Stare Miasto w Mielcu, łączącej ul. 

Lenartowicza z parkingiem przy ul. 

Rzecznej, między innymi po koronie 

prawostronnego obwałowania 

przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki 

- Bulwary Gryfitów Mieleckich. 

Po 14 dniach od dnia ogłoszenia                 

w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Podkarpackiego uchwała weszła                  

w życie. 

58 XLIX/477/2018 22-06-2018 Obowiązujący 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

miasta za 2017 r. 

Uchwała zrealizowana. Sprawozdanie 

zostało zatwierdzone. 

59 XLIX/478/2018 22-06-2018 Obowiązujący 

w sprawie udzielenia Pełniącemu 

Funkcję Prezydenta Miasta Mielca 

absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu miasta Mielca za 2017 r. 

Uchwała zrealizowana. Rada udzieliła 

absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu miasta Mielca za 2017 r. 

60 XLIX/479/2018 22-06-2018 Wygaszony 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Mielec 

na lata 2018 – 2043 

Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planie dochodów i 

wydatków, przedsięwzięciach oraz 

upoważnieniach. 

61 XLIX/480/2018 22-06-2018 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono zmiany w planie 

dochodów  

i wydatków budżetowych 

62 XLIX/481/2018 22-06-2018 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Mieleckiego 

Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmiany uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu 

Mieleckiego 
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63 XLIX/482/2018 22-06-2018  

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Mielca na 

lata 2016-2023 

Uchwała w trakcie realizacji. Program 

został zaktualizowany o nowe karty 

projektowe. 

64 XLIX/483/2018 22-06-2018 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

przyjęcia „Strategii Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Mielca” 

Strategia Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Mielca” została 

przyjęta uchwałą Nr XIX/184/2016 

Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 

marca 2016 r.  Zgodnie z wytycznymi 

ogłoszonego naboru wniosków w 

ramach działania 6.3 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020,  aby móc aplikować  

o środki, konieczne było wykazanie 

zgodności składanych projektów ze 

Strategią MOF. W związku z tym, 

Powiat Mielecki oraz gminy Przecław 

i Tuszów Narodowy oraz Parafia 

Rzymsko-Katolicka p.w. Św. 

Mateusza Apostoła i Ewangelisty  

w Mielcu zwróciły się do Pana 

Prezydenta z prośbą o wpisanie do 

Strategii MOF swoich fisz 

projektowych. 

65 XLIX/484/2018 22-06-2018 Obowiązujący 

w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Mielec 

Uchwała w trakcie realizacji. Wnioski 

składane przez mieszkańców od dnia 

wejścia uchwały w życie rozpatruje 

się w oparciu o nowe kryteria i zasady 

przyjęte w uchwale. 
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66 XLIX/485/2018 22-06-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu na 

czas oznaczony oraz na odstąpienie 

od przetargowego trybu zawarcia 

umów najmu 

Uchwała dotycząca wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów najmu 

na czas oznaczony nie dłuższy niż 

7 lat, na rzecz najemców którym 

upłynie 3 letni okres umowy najmu, 

a kontynuacja najmu dotyczyć będzie 

tego samego lokalu, zlokalizowanego 

w budynku Mieleckiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości, położonego 

w Mielcu przy ul. Przemysłowej 69. 

Uchwała realizowana jest zgodnie z 

wpływającymi wnioskami o zawarcie 

kolejnej umowy najmu. 

Do chwili obecnej została zawarta 

jedna taka umowa. 

67 XLIX/486/2018 22-06-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na czas 

nieoznaczony części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Mielec i na odstąpienie od 

trybu przetargowego zawarcia umowy 

dzierżawy 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na czas 

nieoznaczony nieruchomości, 

stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Mielec oznaczonej 

jako  części działki nr 2746/1 

położonej w obrębie 1. Stare Miasto 

przy ul. Wojsławskiej o powierzchni 

około 321 m2, niezabudowanej, na 

rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

z przeznaczeniem pod uprawy 

warzywne na odstąpienie od trybu 

przetargowego zawarcia umowy 

dzierżawy. Umowa dzierżawy została 

zawarta w dniu 1 sierpnia 2018 r. 
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68 XLIX/487/2018 22-06-2018 Obowiązujący 

w sprawie przystąpienia do 

przygotowania Miejskiego Planu 

Adaptacji do zmian klimatu dla 

Miasta Mielca 

Uchwała zrealizowana. Miejski Plan 

Adaptacji do zmian klimatu dla 

Miasta Mielca został przygotowany 

 i zostanie przedstawiony i poddany 

głosowaniu na sesji w dniu 

30.05.2019 r. 

69 XLIX/488/2018 22-06-2018 Obowiązujący 

w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu pn. „Budowa układów 

retencji wód opadowych 

i roztopowych na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec” w ramach działania 

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz 

z zabezpieczeniem i zwiększeniem 

odporności na klęski żywiołowe, 

w szczególności naturalne oraz 

monitoring środowiska Programu 

Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 

Uchwała w sprawie przystąpienia do 

realizacji projektu była 

obowiązkowym załącznikiem do 

wniosku o dofinansowanie. Wniosek 

został złożony 29.08.2018 r., 

przeszedł pozytywnie wszystkie etapy 

oceny 

 i uzyskał dofinansowanie. Obecnie 

jesteśmy na etapie podpisywania 

umowy o dofinansowaniu. 

70 XLIX/489/2018 22-06-2018 Obowiązujący 

w sprawie nadania nazwy dla 

istniejącego ronda, w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 985, na 

skrzyżowaniu ulicy Dębickiej 

z obwodnicą wschodnią miasta 

Mielca. 

Uchwała dotyczy nadania nazwy dla 

istniejącego ronda, na działkach nr 

857/2, 857/1, położonych w obrębie 

7. Rzochów oraz części działek nr 

851/2, 850/1, 845/2 i 912/2, 

położonych w obrębie 7. Rzochów w 

Mielcu, w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 985, na skrzyżowaniu ulicy 

Dębickiej z obwodnicą wschodnią 

miasta Mielca - Bronisława Greissa. 

Po 14 dniach od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Woj. 

Podkarpackiego uchwała weszła w 

życie. 
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71 XLIX/490/2018 22-06-2018 Obowiązujący 

w sprawie nadania nazwy dla 

istniejącego ronda w ciągu drogi 

powiatowej (ulicy Sienkiewicza), na 

skrzyżowaniu z drogami gminnymi 

publicznymi (ulice: Traugutta 

i Padykuły). 

Uchwała dotyczy nadania nazwy dla 

istniejącego ronda, w ciągu drogi 

powiatowej (ulicy Sienkiewicza), na 

skrzyżowaniu z drogami gminnymi 

publicznymi (ulicami: Traugutta i 

Padykuły), na części działki nr 2949  

z obrębu 1. Stare Miasto w Mielcu - 

Romana Dmowskiego. 

Po 14 dniach od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Woj. 

Podkarpackiego uchwała weszła w 

życie. 

72 XLIX/491/2018 22-06-2018 Obowiązujący 

w sprawie nadania nazwy dla 

istniejącego ronda w ciągu Alei 

Kwiatkowskiego (droga powiatowa 

publiczna) na skrzyżowaniu z ulicą 

Przemysłową (droga gminna 

publiczna). 

Uchwała dotyczy nadania nazwy dla 

istniejącego ronda na działce nr 

1078/6 z obrębu 2. Osiedle oraz 

częściach działek: nr 1251/5 z obrębu 

2. Osiedle i nr 49/3 z obrębu 3. 

Przemysłowy w Mielcu, w ciągu 

drogi powiatowej Alei 

Kwiatkowskiego na skrzyżowaniu 

z ul. Przemysłową (droga gminna 

publiczna) - NSZZ SOLIDARNOŚĆ. 

Po 14 dniach od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Podkarpackiego uchwała weszła  

w życie. 

73 XLIX/492/2018 06-09-2018  

w sprawie uchwalenia "Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 

2018-2021" 

Uchwała realizowana – zgodnie  

z przyjętymi założeniami. 

Roczne sprawozdania przedstawiane 

są na sesji Rady Miejskiej. 

74 L/493/2018 06-09-2018 Wygaszony 
o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planie dochodów  
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Finansowej Gminy Miejskiej Mielec 

na lata 2018 – 2043 

i wydatków, planowanym deficycie, 

przedsięwzięciach oraz 

upoważnieniach. 

75 L/494/2018 06-09-2018 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono zmiany w planie 

dochodów 

 i wydatków budżetowych oraz 

planowanym deficycie. 

76 L/495/2018 06-09-2018 Obowiązujący 
w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Mieleckiego 

Uchwała zrealizowana. Udzielono 

pomocy finansowej dla Powiatu 

Mieleckiego zgodnie z umową. 

77 L/496/2018 06-09-2018 Obowiązujący 
w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Mieleckiego 

Uchwała zrealizowana. Udzielono 

pomocy finansowej dla Powiatu 

Mieleckiego zgodnie z umową. 

78 L/497/2018 06-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obniżenie kapitału zakładowego 

Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 

w Mielcu 

W dniu 18.09.2018 r. odbyło się 

Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników, które obniżyło kapitał 

zakładowy Spółki. 

Zmiana czeka na rejestrację 

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

79 L/498/2018 06-09-2018 Uchylony 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty 

targowej w formie inkasa, ustalenia 

inkasenta oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso w Gminie 

Miejskiej Mielec. 

 

80 L/499/2018 06-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Mielec oraz 

warunku udzielenia bonifikaty od 

ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 

Uchwała wprowadziła nowe zasady w 

zakresie udzielania bonifikat od ceny 

sprzedaży lokali mieszkalnych na 

rzecz najemców, oddanych w najem 

na czas nieoznaczony. Uchwała 

realizowana jest na bieżąco. 
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81 L/500/2018 06-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości pomiędzy 

Gminą Miejską Mielec a osobą 

fizyczną 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

zbycie dwóch działek miejskich w 

drodze zamiany za działkę 

przeznaczoną pod budowę parkingu 

przy Szkole Podstawowej nr 12 w 

Mielcu. Zamiana została 

zrealizowana w grudniu 2018r. bez 

dopłat. 

82 L/501/2018 06-09-2018 Obowiązujący 
w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

zbycie jednej nieruchomości w 

zamian z dwie działki przeznaczone 

na realizację zadań własnych Gminy. 

Zamiana została zrealizowana we 

wrześniu 2018r. z dopłatą na rzecz 

Gminy w wysokości 2 080 zł netto. 

83 L/502/2018 06-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem na czas 

nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym lokali użytkowych 

stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Mielec 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

oddanie w najem na czas 

nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym pięciu lokali 

użytkowych o łącznej powierzchni 

74,3 m2, usytuowanych w budynku 

stanowiącym własność Gminy 

Miejskiej Mielec, posadowionym na 

działce miejskiej nr 1469 o pow. 

0,1927 ha, położonej w obrębie 2. 

Osiedle przy ul. Biernackiego 1, na 

rzecz dotychczasowego najemcy 

Stowarzyszenia "Godne Życie Dla 

Dzieci" mającego status organizacji 

pożytku publicznego z 

przeznaczeniem na prowadzenie 
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działalności statutowej 

stowarzyszenia. 

Umowa została zawarta 23 

października 2018r. 

84 L/503/2018 06-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na czas 

nieoznaczony nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Mielec i na odstąpienie od 

trybu przetargowego zawarcia umowy 

dzierżawy 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na czas 

nieoznaczony nieruchomości, 

stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Mielec oznaczonej jako 

działka nr 1976/4 o powierzchni 

0,0228 ha, położnej w obrębie 1. 

Stare Miasto przy ul. Hetmańskiej, 

niezabudowanej, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

z przeznaczeniem pod zieleń 

przydomową oraz na odstąpienie od 

trybu przetargowego zawarcia umowy 

dzierżawy. Umowa dzierżawy została 

zawarta w dniu 17 października 2018 

r. 

85 L/504/2018 06-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia VIII zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

w Mielcu 

Uchwała realizowana na podstawie 

umowy z dnia 18 lutego 2019 r. znak: 

UGG-U.272.1.2019. Termin realizacji 

18 miesięcy. 

86 L/505/2018 06-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie aktualności Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Mielca oraz miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Uchwała zrealizowana, wypełnia 

ustawowy obowiązek wynikający  

z art. 32 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 
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87 L/506/2018 06-09-2018 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej 

Mielec 

Uchwała zrealizowana 

88 L/507/2018 06-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie utworzenia odrębnych 

obwodów głosowania w Szpitalu 

Specjalistycznym im. Edmunda 

Biernackiego w Mielcu oraz Domu 

Pomocy Społecznej w Mielcu 

Uchwała zrealizowana. Utworzenie 

odrębnych obwodów głosowania 

wynika z przepisów Kodeksu 

wyborczego , Komisarz wyborczy 

tworzy takie obwody,  jeżeli w dniu 

wyborów będzie w nim przebywać co 

najmniej 15 wyborców. Z uwagi na 

potwierdzenie kierowników tych 

jednostek o spełnieniu takiej 

przesłanki Rada Miejska podjęła  

w tym temacie uchwały 

89 L/508/2018 06-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie przystąpienia do wspólnej 

realizacji projektu pn. „Przebudowa 

zdegradowanych obiektów na terenie 

MOF Mielec w celu nadania im 

nowych funkcji społecznych” 

W związku z ogłoszonym naborem 

wniosków w ramach RPO WP na lata 

2014-2020, działanie 6.3 

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, 

Gmina Miejska Mielec wraz z 

Powiatem Mieleckim przygotowała 

wniosek  

o dofinansowanie pn. „Przebudowa 

zdegradowanych obiektów na terenie 

MOF Mielec w celu nadania im 

nowych funkcji społecznych”. 

Konkurs był dedykowany dla 

miejskich obszarów funkcjonalnych  

i projekty mogły być realizowane  

w partnerstwie z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego, w związku 

z czym podjęta została decyzja 
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 o wspólnym aplikowaniu 

 o dofinansowanie. Gmina Miejska 

Mielec jest Partnerem wiodącym 

partnerstwa, a na okoliczność 

zawarcia partnerstwa podpisana 

została umowa o partnerstwie. 

Wniosek otrzymał dofinansowanie 

(umowa o dofinansowanie została 

podpisana  

w dn. 27.02.2019 r.). 

90 L/509/2018 06-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie zapewnienia wspólnej 

obsługi wybranym jednostkom 

organizacyjnym 

Za realizację Uchwały odpowiada 

Biuro Ochrony Informacji. Na 

podstawie Uchwały Prezydent Miasta 

Mielca Zarządzeniem nr 

120.410.2018 z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wyznaczenia inspektora 

ochrony danych, wyznaczył jednego 

inspektora ochrony danych dla 22 

jednostek organizacyjnych Gminy 

Miejskiej Mielec tj. dla 10 szkół i 12 

przedszkoli, zgodnie z przepisami 

dot. ochrony danych osobowych. 

Dyrektorzy jednostek odrębnymi 

zarządzeniami wyznaczyli 

wskazanego inspektora ochrony 

danych i dokonali jego zgłoszenia do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Uchwała jest 

realizowana na bieżąco. 

91 L/510/2018 06-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie pozbawienia statusu 

pomnika przyrody drzewa uznanego 

za pomnik przyrody 

Uchwała zrealizowana. Po zdjęciu 

ochrony uzyskano stosowne 

zezwolenie Starosty Powiatu 
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Mieleckiego, na mocy którego 

drzewo zostało wycięte. 

92 L/511/2018 06-09-2018  

w sprawie określenia zasad 

związanych z zapewnieniem 

bezpłatnego transportu i opieki 

w czasie przewozu uczniów 

niepełnosprawnych uczęszczających 

do Powiatowego Zespołu Placówek 

Szkolno - Wychowawczych w Mielcu 

i Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Mielcu zamieszkałych na 

terenie Gminy Miejskiej w Mielcu, 

wobec których gmina nie ma 

ustawowego obowiązku bezpłatnego 

dowożenia. 

Uchwała realizowana 

93 L/512/2018 06-09-2018 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

przyjęcia „Strategii Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Mielca” 

„Strategia Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Mielca” została 

przyjęta uchwałą Nr XIX/184/2016 

Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 

marca 2016 r., a zmieniona uchwałą 

nr XLIX/483/2018 z dnia 22 czerwca 

2018 r. 

Zgodnie z wytycznymi ogłoszonego 

naboru wniosków w ramach działania 

6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

aby móc aplikować o środki, 

konieczne było wykazanie zgodności 

składanych projektów ze Strategią 

MOF. 



 

 

268 

 

W związku ze zmianą zakresu 

rzeczowego projektu i rezygnacją z 

przebudowy budynku przy ul. Asnyka 

2, w dokumencie dokonano zmiany 

fiszy projektowej. Wniosek o 

dofinansowanie został złożony 

14.09.2018 r., przeszedł pozytywnie 

wszystkie etapy oceny i uzyskał 

dofinansowanie (umowa o 

dofinansowanie została podpisana  

w dn. 27.02.2019 r.) 

94 LI/513/2018 27-09-2018 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono zmiany w planie 

dochodów  

i wydatków budżetowych oraz 

planowanym deficycie. 

95 LI/514/2018 27-09-2018 Wygaszony 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Mielec 

na lata 2018 – 2043 

Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planie dochodów 

 i wydatków, planowanym deficycie, 

przedsięwzięciach oraz 

upoważnieniach. 

96 LI/515/2018 27-09-2018 Obowiązujący w sprawie emisji obligacji 
Uchwała zrealizowana. Została 

dokonana emisja obligacji. 

97 LI/516/2018 27-09-2018 Obowiązujący w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

Uchwała zrealizowana. Zostało 

zaciągnięte zobowiązanie na 

realizację zadania inwestycyjnego 

„Przygotowanie inwestycji – projekt 

mieszkanie +”. 

98 LI/517/2018 27-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie przyjęcia ,,Programu 

współpracy Gminy Miejskiej Mielec 

z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2019" 

Uchwała zrealizowana 
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99 LI/518/2018 27-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na czas 

nieoznaczony nieruchomości 

stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Mielec i na odstąpienie od 

trybu przetargowego zawarcia umowy 

dzierżawy 

Uchwała dotyczy odstąpienia od 

trybu przetargowego zawarcia umów 

dzierżawy oraz wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na czas 

nieoznaczony niżej wymienionych 

nieruchomości, stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Mielec: 

1. części działki nr 1058/20 

o powierzchni około 19,10 m2, 

położnej w obrębie 2. Osiedle przy ul. 

Biernackiego, zabudowanej garażem, 

na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy z przeznaczeniem pod 

funkcjonowanie istniejącego garażu – 

umowa została zawarta w dniu 12 

grudnia 2018r. 

2. części działki nr 739/2 

o powierzchni około 68 m2, położonej 

w obrębie 5. Smoczka stanowiącej ul. 

Gajową, niezabudowaną, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

z przeznaczeniem pod zieleń 

przydomową – umowa została 

zawarta w dniu 14 listopada 2018r. 

3. części działek nr 739/2 i nr 

187 o łącznej powierzchni około 

98 m2, położonych w obrębie 5. 

Smoczka stanowiących ul. Gajową 

i ul. Osiedlową, niezabudowanych, na 

rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

z przeznaczeniem pod zieleń 
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przydomową – umowa została 

zawarta w dniu 14 listopada 2018r. 

4. działki nr 2562 o powierzchni 

0,7300 ha, położonej w obrębie 5. 

Smoczka w rejonie ul. Korczaka, 

niezabudowanej, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

z przeznaczeniem pod uprawy rolne – 

umowa zawarta w dniu 12 grudnia 

2018r. 

5. części działki nr 2746/1 

o powierzchni około 301 m2, 

położonej w obrębie 1. Stare Miasto 

przy ul. Wojsławskiej, 

niezabudowanej, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

z przeznaczeniem pod uprawy 

warzywne – umowa zawarta w dniu 

15 stycznia 2019r. 

6. części działek nr 1379/1, nr 

1376/2 o łącznej powierzchni około 

25 m2, położonych w obrębie 2. 

Osiedle przy ul. Nowej, 

niezabudowaną, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

z przeznaczeniem pod zieleń 

przydomową – umowa zawarta w 

dniu 15 stycznia 2019r. 

7. części działki nr 1/1 

o powierzchni około 180 m2, 

położonej w obrębie 5. Smoczka 

w rejonie ul. Długiej, w części 
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zabudowaną wiatą, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

z przeznaczeniem pod zieleń 

przydomową i wiatę o powierzchni 

około 42 m2 – umowa zawarta w dniu 

15 stycznia 2019r. 

 

100 LI/519/2018 27-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy 

Miejskiej Mielec nieruchomości, 

przeznaczonej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu 

pod wody powierzchniowe - usługi 

w zakresie edukacji publicznej, 

kultury i kultury fizycznej 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie od Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział 

Terenowy w Rzeszowie działki nr 

1302/7 o pow. 8,9490 ha, położonej 

w Mielcu w obrębie 8. Lasy, 

przeznaczonej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu 

pod wody powierzchniowe 

z dopuszczeniem usług - służące 

wykonywaniu zadań własnych Gminy 

w zakresie edukacji publicznej, 

kultury i kultury fizycznej. 

Do przejęcia ww. nieruchomości 

doszło początkiem listopada 2018 r. 

101 LI/520/2018 27-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży, jak  

i poza miejscem sprzedaży na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec 

Uchwała realizowana 

102 LI/521/2018 27-09-2018 Obowiązujący 
w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania na terenie Gminy 
Uchwała realizowana 
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Miejskiej Mielec miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych 

103 LI/522/2018 27-09-2018 Uchylony 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty 

targowej w formie inkasa, ustalenia 

inkasenta oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso w Gminie 

Miejskiej Mielec. 

 

104 LI/523/2018 27-09-2018 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miejskiej Mielec 

Wprowadzone zmiany uwzględniane 

są przy rozpatrywaniu złożonych 

wniosków. Uchwała realizowana od 

momentu wejścia w życie. 

105 LI/524/2018 27-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie ustalenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku 

szkolnego 

W trakcie realizacji 

106 LI/525/2018 27-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie nadania nazwy dla 

istniejącego ronda w ciągu ulicy 

Kazimierza Jagiellończyka w Mielcu 

leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 875. 

Uchwała dotyczy nadania nazwy 

istniejącemu rondu w ciągu ulicy 

Kazimierza Jagiellończyka w Mielcu, 

leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej 

Nr 875, m. in. na działce nr 1464/5 i 

części działki nr 1464/10 z obrębu 2. 

Osiedle w Mielcu - Stali Mielec. 

Po 14 dniach od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Woj. 

Podkarpackiego uchwała weszła w 

życie. 

107 LI/526/2018 27-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie nadania nazwy dla 

istniejącego skweru, na części działki 

nr 1059/8 (obręb 2 - Osiedle) 

w Mielcu. 

Uchwała dotyczy nadania nazwy 

istniejącej drogi gminnej wewnętrznej 

dojazdowej wraz z ciągami pieszymi, 

ławeczkami i zielenią, na części 
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działki nr 1059/8 z obrębu 2. Osiedle 

w Mielcu, u zbiegu Alei 

Niepodległości i ulicy Krzywej, jako 

skwer - Karola Olszewskiego. 

Po 14 dniach od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Woj. 

Podkarpackiego uchwała weszła w 

życie. 

108 LI/527/2018 27-09-2018 Obowiązujący 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Przedszkola 

Miejskiego Nr 3 w Mielcu 

Uchwała zrealizowana 

109 I/1/2018 19-11-2018 Obowiązujący 
w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Miejskiej 
Uchwała zrealizowana 

110 I/2/2018 19-11-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej 

Uchwała zrealizowana 

111 II/3/2018 28-11-2018 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono zmiany w planie 

dochodów  

i wydatków budżetowych. 

112 II/4/2018 28-11-2018 Wygaszony 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Mielec 

na lata 2018 – 2043 

Uchwała zrealizowana. Dokonano 

zmian w planie dochodów  

i wydatków, przedsięwzięciach oraz 

upoważnieniach. 

113 II/5/2018 28-11-2018 Obowiązujący 

w sprawie upoważnienia Prezydenta 

Miasta Mielca do złożenia wniosku 

o dofinansowanie  w formie dotacji ze 

środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w ramach programu 

priorytetowego Gepard II - transport 

Uchwała w sprawie upoważnienia 

Prezydenta Miasta Mielca do złożenia 

wniosku o dofinansowanie była 

obowiązkowym załącznikiem do 

wniosku. Wniosek został złożony  

w dn. 6.12.2018 r. Obecnie w trakcie 

oceny. 
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niskoemisyjny - Część 2) Strategia 

rozwoju elektromobilności 

114 II/6/2018 28-11-2018 Obowiązujący 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 

2019 rok 

Uchwała w trakcie realizacji; 

w 2019 r. obowiązują stawki 

wynikające z uchwały. 

115 II/7/2018 28-11-2018 Obowiązujący 
w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości w 2019 roku 

Uchwała w trakcie realizacji; 

w 2019 r. obowiązują zwolnienia 

wynikające z uchwały. 

116 II/8/2018 28-11-2018 Obowiązujący 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych na 2019 rok 

Uchwała w trakcie realizacji; 

w 2019 r. obowiązuj;ą stawki 

wynikające z uchwały. 

117 II/9/2018 28-11-2018 Obowiązujący 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

do celów wymiaru podatku rolnego za 

2019 rok 

Uchwała w trakcie realizacji; 

w 2019 r. obowiązują stawki 

wynikające z uchwały. 

118 II/10/2018 28-11-2018 Obowiązujący 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Prezydenta Miasta Mielca 

Uchwała zrealizowana. W związku  

z wyborem nowego Prezydenta,  do 

właściwości Rady należy ustalenie 

wysokości wynagrodzenia dla 

Prezydenta. 

119 II/11/2018 28-11-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyboru przewodniczących 

stałych Komisji Rady Miejskiej oraz 

ustalenia składów osobowych Komisji 

Uchwała zrealizowana 

120 III/12/2018 28-12-2018 Obowiązujący 

w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 rok 

Przyjęty uchwałą program jest  

w trakcie realizacji. Sukcesywnie 

podejmowane są działania zawarte  

w programie, zgodnie z planem 

budżetowym na 2019 r. Program 

realizowany będzie do końca 2019 r. 

121 III/13/2018 28-12-2018 Obowiązujący 
w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Mieleckiego 

Uchwała  zostanie zrealizowana  

w 2019 r. 

122 III/14/2018 28-12-2018 Obowiązujący 
UCHWAŁA BUDŻETOWA 

MIASTA MIELCA NA 2019 ROK 
Uchwała w trakcie realizacji 
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123 III/15/2018 28-12-2018 Obowiązujący 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Mielec na lata 2019 – 2043 

Uchwała w trakcie realizacji 

124 III/16/2018 28-12-2018 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono zmiany w planie 

dochodów  

i wydatków budżetowych. 

125 III/17/2018 28-12-2018 Obowiązujący 

w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają 

z końcem roku budżetowego 2018. 

Uchwała w trakcie realizacji 

126 III/18/2018 28-12-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem na czas 

nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego, 

stanowiącego własność Gminy 

Miejskiej Mielec 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

oddanie w najem na czas 

nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego 

o powierzchni 50,60 m2, 

usytuowanego w budynku 

stanowiącym własność Gminy 

Miejskiej Mielec, posadowionym na 

działce nr 1804 o pow. 0,0661 ha, 

położonej w obrębie 1. Stare Miasto 

przy ul. Mickiewicza 2, na rzecz 

dotychczasowego najemcy Fundacji 

„Klub Młodych Liderów”, na 

prowadzenie działalności statutowej 

stowarzyszenia. Umowa została 

zawarta w dniu 21 lutego 2019 r. 

127 III/19/2018 28-12-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem na czas 

nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego 

położonego w budynku przy ul. 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

wynajem na czas nieoznaczony 

w trybie bezprzetargowym lokalu 

użytkowego nr 3 o pow. 29,81 m2 

położonego w budynku mieszkalno - 

usługowym przy ul. Solskiego 
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Solskiego 10 w Mielcu, stanowiącego 

własność Gminy Miejskiej Mielec. 

10 w Mielcu na działce o nr 

1508 o pow. 0,0741 ha Obręb 2. 

Osiedle, stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Mielec - na rzecz 

dotychczasowego najemcy. Umowa 

została zawarta w dniu 27 lutego 

2019 r. 

128 III/20/2018 28-12-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną 

EURO-PARK MIELEC działek 

położonych na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec 

Niniejszą uchwałą Rada wyraziła 

zgodę na włączenie do obszaru 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

EURO-PARK MIELEC działek 

oznaczonych ewidencyjnie nr 64/8 

o pow. 0,0736 ha, 66/1 o pow. 0,2350 

ha, 66/2 o pow. 0,3083 ha, 

położonych w obrębie 3. 

Przemysłowy. Zgodnie z art. 4 ust. 2 

ustawy o specjalnych strefach 

ekonomicznych zgoda rady właściwej 

ze względu na położenie strefy jest 

wymagana przy jej ustanawianiu bądź 

włączaniu do niej kolejnych terenów. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rada 

Ministrów, na wniosek ministra 

właściwego do spraw gospodarki, 

ustanawia strefę w drodze 

rozporządzenia 

129 III/21/2018 28-12-2018 Obowiązujący 

w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

uzyskania wsparcia w zakresie 

dożywiania w ramach rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 oraz 

Uchwała realizowana od 01.01.2019 

r. zgodnie z programem rządowym 

„Posiłek w szkole i w domu na lata 

2019-2023”. 
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określenia zasad zwrotu wydatków na 

posiłek albo świadczenie rzeczowe 

w postaci produktów żywnościowych 

przez osoby objęte rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

130 III/22/2018 28-12-2018 Uchylony 

w sprawie ustanowienia wieloletniego 

gminnego „Programu osłonowego 

w zakresie dożywiania dzieci 

i młodzieży” na lata 2019-2023 

 

131 III/23/2018 28-12-2018 Obowiązujący 

w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania i wysokości gminnej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 

osobom zamieszkałym na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec 

Uchwała realizowana od 08.02.2019 

r. Wnioski rozpatrywane są zgodnie  

z uchwałą. 

132 III/24/2018 28-12-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z Gminą 

Miasto Rzeszów 

Uchwała w trakcie realizacji 

133 III/25/2018 28-12-2018 Obowiązujący 

w sprawie wyznaczenia 

przedstawicieli Rady Miejskiej do 

Mieleckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

Uchwała w trakcie realizacji. Nowi 

przedstawiciele weszli w skład 

Mieleckiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

134 III/26/2018 28-12-2018 Obowiązujący 

w sprawie wskazania 

Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej do wydawania poleceń 

wyjazdów służbowych dla 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Uchwała zrealizowana 
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XII.3 

MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 

Tabela nr 109 Miejskie jednostki organizacyjne oraz jednostki z udziałem Gminy 

Miejskiej Mielec w 2018 roku wg formy organizacyjno – prawnej (stan na 31 grudnia 

2018 r.) 

 

Jednostki budżetowe 

L.P. Nazwa jednostki Osoba kierująca jednostką 

1 Urząd Miejski  Jacek Wiśniewski 

2 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Władysława Szafera w Mielcu 
Marek Paprocki 

3 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Tadeusza Kościuszki w Mielcu 
Daria Warzecha 

4 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 

Wojska Polskiego w Mielcu 
Adam Jastrząb 

5 

 Szkoła Podstawowa nr 6 im. 

Żwirki i Wigury z Oddziałami 

Integracyjnymi i Sportowymi  

w Mielcu 

Grzegorz Tychanowicz 

6 
Szkoła Podstawowa nr 7  

w Mielcu 
Małgorzata Wacławska 

7 

Szkoła Podstawowa nr 9  

z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego im. Władysława 

Jasińskiego "Jędrusia" w Mielcu 

Andrzej Wilk 

8 

Szkoła Podstawowa nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi im. 

św. Jana Pawła II w Mielcu 

Bogusława Czarny 

9 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. 

Henryka Sienkiewicza w Mielcu 
Ewa Kwolek 

10 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. 

Jana Bytnara "Rudego" w Mielcu 
Teresa Lechocińśka - Ciupa 

11 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 im. st. sierż. pilota 

Stanisława Działowskiego w 

Mielcu: 

 a) Szkoła Podstawowa nr 8  

z Oddziałami Integracyjnymi  

w Mielcu w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 im. st. 

sierż. pilota Stanisława 

Działowskiego w Mielcu  

b) V Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 im. st. 

p.o. Joanna Gładyszewska 
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sierż. pilota Stanisława 

Działowskiego w Mielcu 

12 
Przedszkole Miejskie Nr 1im. 

Kubusia Puchatka w Mielcu 
Grażyna Stachowicz 

13 
Przedszkole Miejskie Nr 2  

w Mielcu 
Danuta Wiszyńska 

14 
Przedszkole Miejskie Nr 3 

w Mielcu 
Bożena Budaj 

15 
Przedszkole Miejskie Nr 4 

 w Mielcu 
Elżbieta Świstro 

16 
Przedszkole Miejskie Nr 6  

w Mielcu 
Anna Mądry 

17 
Przedszkole Miejskie Nr 7  

w Mielcu 
Wiesława Pęgiel 

18 
Przedszkole Miejskie Nr 8  

w Mielcu 
Barbara Smajdor 

19 
Przedszkole Miejskie Nr 9 im. 

„Baśniowej Krainy” w Mielcu 
Anna Maryniak 

20 
Przedszkole Miejskie Nr 12 im. 

Marii Konopnickiej w Mielcu 
Jolanta  Janik 

21 
Przedszkole Miejskie Nr 13  

w Mielcu 
Krystyna Kuśnierz 

22 
Przedszkole Miejskie Nr 16 im. 

„Jasia i Małgosi” w Mielcu 
Grażyna Ciepiela 

23 

Przedszkole Miejskie Nr 20  

z Oddziałami Integracyjnymi im. 

„Smoka Felusia” w Mielcu 

Bożena Kochanowska 

24 
Centrum Usług Wspólnych  

w Mielcu 
Bogusława Maziarz 

25 

Zespół Żłobków Miejskich  

w Mielcu: 

a) Żłobek Miejski Nr 3 w Mielcu  

b) Żłobek Miejski Nr 5 w Mielcu 

c) Żłobek Miejski Nr 7 w Mielcu 

Wanda Bargiel 

 

Monika Kośla 

Danuta Sieńko 

Ewelina Gwóźdź 

26 
Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Mielcu 
Andrzej Jędrychowski 

27 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mielcu: 

a) Warsztat Terapii Zajęciowej  

w Mielcu 

b) Dom Dziennego Pobytu  

w Mielcu 

Grażyna Cieszyńska 

 

Robert Kośla 

 

Anna Jeleń 

 

28 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Mielcu 
Krzysztof Kowieski 

Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną – Instytucje kultury 

L.P. Nazwa jednostki Osoba kierująca 

1 
Samorządowe Centrum Kultury w 

Mielcu 
Joanna Kruszyńska 
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Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną – Spółki prawa handlowego z 

100% udziałem Gminy Miejskiej Mielec 

L.P. Nazwa jednostki Zarząd i Rada Nadzorcza 

1 

Miejski Zarząd Budynków 

Mieszkalnych  

Sp.z o.o. w Mielcu 

Leszek Kołacz – Prezes Zarządu 

(od 01.01.2018 r. do 07.06.2018r.) 

Waldemar Barnaś – Prezes Zarządu 

(od 07.06.2018 r. do 31.12.2018r.) 

Wojciech 

Maciuba 

Beata Wojtas 

Krystyna Dudek 

Robert Wójcik 

Joanna Grabiec 

Danuta Tomala 

Stanisław Tylec 

Antoni Jędrasik 

01.01.2018 r. - 07.05.2018 r. 

 

01.01.2018 r. – 07.05.2018 r. 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

07.05.2018 r. - 09.11.2018 r. 

13.11.2018 r. – 31.12.2018 r. 

07.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

21.06.2018 r. – 31.12.2018 r. 

21.06.2018 r. – 31.12.2018 r. 

2 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Mielcu 

Wiesław Tyniec – Prezes Zarządu 

Krzysztof Kosiba 

Wiesław Leyko 

Artur Wróbel 

Julian Kozioł 

Jacek Mik 

Stanisław Kilian 

Ewa Mokrzycka 

Beata Wojtas 

Czesław Tabor 

01.01.2018 r. – 07.05.2018 r. 

01.01.2018 r. – 07.05.2018 r. 

01.01.2018 r. – 07.05.2018 r. 

01.01.2018 r. – 29.06.2018 r. 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

07.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

07.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

07.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

29.06.2018 r. – 31.12.2018 r. 

3 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o.  

w Mielcu 

Marek Bąbała -  Prezes Zarządu 

Marek Paprocki 

Ewa Mokrzycka 

Ewelina Sieroń 

Paweł Kocoł 

Łukasz Boroń 

Stanisław 

Budzeniusz 

Kazimierz Guła 

Janusz Styczeń 

01.01.2018 r. – 07.05.2018 r. 

01.01.2018 r. – 07.05.2018 r. 

01.01.2018 r. – 07.05.2018 r. 

07.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

07.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

07.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

 

19.06.2018 r. – 31.12.2018 r. 

19.06.2018 r. – 31.12.2018 r 

4 

Miejska Komunikacja 

Samochodowa  

Sp. z o.o. w Mielcu 

Ewa Garncarz -  Prezes Zarządu 

Józef Smaczny 

Teresa Gacek 

Marek Pustułka 

Arkadiusz 

Złotnicki 

Artur Wróbel 

Natalia Makuch 

Anna Padykuła 

01.01.2018 r. – 07.05.2018 r. 

01.01.2018 r. – 07.05.2018 r. 

01.01.2018 r. – 07.05.2018 r. 

07.05.2018 r. – 31.12.2018 r.  

 

07.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

07.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

21.06.2018 r. - 31.12.2018 r. 

5 

Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Sp. z o.o. w 

Mielcu 

Rafał Groele -  Prezes Zarządu 

Małgorzata 

Basiak 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 
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Tomasz Ogórek 

Anna Hara – 

Szarek 

Rafał Rzepecki 

Wojciech 

Maciuba 

01.01.2018 r. – 14.05.2018 r. 

02.01.2018 r. – 14.05.2018 r. 

 

14.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

14.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną – Spółki prawa handlowego  

z udziałem Gminy Miejskiej Mielec 

L.P. Nazwa jednostki Zarząd i Rada Nadzorcza 

1 Lotnisko Mielec Sp. z o.o. 

Wojciech Bugajski – Prezes Zarządu 

Tadeusz Skubisz – Wiceprezes Zarządu 

Monika Szczodry 

Artur Wojtas 

Anna Chatys 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

2 
Agencja Rozwoju Regionalnego 

„MARR” S.A. 

Józef Twardowski – Prezes Zarządu 

(od 01.01.2018 r. do 26.06.2018r.) 

Łukasz Gajdowski – Wiceprezes Zarządu 

(od 01.01.2018 r. do 26.06.2018r.) 

Antoni Górski – Prezes Zarządu 

(od 26.06.2018 do 31.12.2018 r.) 

Maciej Szarek 

Henryk Sowa 

(przedstawiciel 

ARP S.A.) 

Łukasz Bochenek 

Bogdan 

Ostrowski 

Bogusław 

Napieracz 

01.01.2018 r. – 09.05.2018 r. 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

 

 

01.01.2018 r. – 09.05.2018 r. 

09.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

 

09.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

3 Elektrociepłownia Sp. z o.o. 

Andrzej Saj – Prezes Zarządu 

Ewa Waβmuth – Wiceprezes Zarządu 

Antoni Słomiany 

Jan Myśliwiec 

(przedstawiciel 

GMM) 

Bernard 

Barteczko 

Joanna Kocoł – 

(przedstawiciel 

GMM) 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

01.01.2018 r. – 18.05.2018 r. 

 

 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

 

18.05.2018 r. – 31.12.2018 r. 

4 
Małopolskie Centrum Edukacji 

i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

Andrzej Prusek – Prezes Zarządu 

Brak organu nadzoru 
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XII.4 

UDZIAŁ MIELCZAN W ZARZĄDZANIU MIASTEM 

 

XII.4.1 

BUDŻET OBYWATELSKI 

 

Historia budżetu obywatelskiego w Mielcu ogranicza się do 2015 roku, kiedy to po raz 

pierwszy Mielczanie mieli możliwość skorzystać z tej instytucji. Najwięcej głosów  

w przeprowadzonej wówczas procedurze uzyskały projekty: 

1) „Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową do piłki ręcznej, 

siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego i badmintona. Teren – obiekty MOSIR „Gryf” przy 

ul. Warszawskiej, 

2) „Przyjazne schronisko - dla ludzi i zwierząt. Poprawa warunków i uzupełnienie 

infrastruktury schroniska dla zwierząt w Mielcu przy ul. Targowej 11”,  

3) „CZYSTE POWIETRZE W BEZPIECZNYM MIEŚCIE” – poprawa zdrowia  

i komfortu życia oraz kreowanie podstawy prośrodowiskowej , budowa stacji monitoringu 

jakości powietrza”. 

W latach 2016-2018 instytucja budżetu obywatelskiego nie była realizowana w Mielcu.  

W obecnym roku na wniosek Prezydenta Miasta Mielca pod obrady rady Miejskiej w Mielcu 

został przedłożony projekt uchwały o utworzeniu Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

Przedmiotowa uchwała została przyjęta przez Radę Miejską w Mielcu w dniu 15 kwietnia  

2019 r. 

 

XII.4.2 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

Praktyka ostatnich lat dowodzi, że partycypacja obywatelska w życiu gminy zaczyna 

wykraczać poza dominujący, a czasami jedyny jej przejaw czyli akt wyborczy. Samorząd 

poprzez ustawicznie powiększaną domenę jego władztwa nie tylko zaspokaja coraz więcej 

potrzeb obywateli, ale także budzi coraz większe zainteresowanie, w tym także potrzebę udziału 

w różnych formach wpływu na rozstrzygnięcia ważne dla społeczności lokalnej. Jedną z form 

udziału społeczeństwa w życiu gminy są konsultacje społeczne. 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają 

obywatelom swoje zamierzenia bezpośrednio lub pośrednio ich dotyczących. Zamierzenia 

poddawane konsultacjom mogą dotyczyć zmian prawnych, jakichś zmian organizacji życia 

publicznego, przeprowadzenia inwestycji, sposobu rozwiązania ważnego problemu 

społecznego lub innych działań, których powodzenie w dużej mierze zależy od akceptacji ze 

strony obywateli. Nie chodzi tutaj wyłącznie o samo zakomunikowanie obywatelom zamiarów, 

ale także o wysłuchanie opinii obywateli na ten temat, a następnie o uwzględnienie tych opinii  

w dalszym działaniu. Zasadniczym celem konsultacji jest podjęcie decyzji, która nie będzie 

antagonizować społeczności lokalnej, a jednocześnie pozwoli na rozwiązanie ważnej kwestii. 

Celem konsultacji społecznych jest nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą 

samorządową. Występowanie komunikacji zwrotnej pozwala na uniknięcie wielu konfliktów  

i przyspiesza proces decyzyjny. Przy poszukiwaniu optymalnego rozwiązania duże znaczenie 
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może mieć wiedza mieszkańców o występujących problemach, a także o wcześniejszych 

sposobach ich rozwiązania. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami samorządy mogą 

przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach określonych ustawowo oraz w innych 

sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych. Konsultacje społeczne nie są więc w żaden 

sposób ograniczane, a zakres spraw, których dotyczą, mogą określać samorządy.18 

Poniża tabela przedstawia opis konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Miejskiej 

Mielec w 2018 r. 

 

 

Tabela nr 110 Konsultacje społeczne przeprowadzone w Gminie Miejskiej Mielec  

w 2018 r. 

 

Nazwa zadania 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r.. Jeżeli 

nie, wskazać czy w innym 

dokumencie gminy 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru  

i wskazać stan realizacji na 

koniec 2018 r. 

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”.  

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2018 r. 

Mieszkańcy miasta Mielca oraz instytucje współpracujące z Gminą 

Miejską Mielec zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konsultacjach 

społecznych,  dotyczących projektu „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 rok”.  

Konsultacje miały na celu zapoznanie mieszkańców z projektem 

dokumentu oraz przedstawienie zawartych w nim założeń, zebranie 

opinii i uwag do ww. dokumentu oraz rozpowszechnianie wiedzy  

z zakresu profilaktyki i problematyki uzależnień.  

Opinie i uwagi można było zgłaszać w terminie 15.11.2018 r. - 

22.11.2018 r. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: 

adurda@um.mielec.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje 

społeczne GP”. Informacja o planowanych konsultacjach umieszczona 

została 15.11.2018 r. na stronie:  

https://mielec.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-

projeku-gpprpaipn-na-2019-r.html. Podczas trwania konsultacji nie 

zostały zgłoszone żadne uwagi.  

                                                           
18 Z. Zychowicz (red.), Przeprowadzenie Konsultacji społecznych w samorządzie, Instytut Rozwoju 

Regionalnego, Szczecin 2011 

https://mielec.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projeku-gpprpaipn-na-2019-r.html
https://mielec.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projeku-gpprpaipn-na-2019-r.html
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Nazwa zadania 
Konsultacje społeczne dotyczące „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023” 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r.. Jeżeli 

nie, wskazać czy w innym 

dokumencie gminy 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i 

wskazać stan realizacji na 

koniec 2018 r. 

Konsultacje społeczne dotyczące „Lokalnego Programu Rewitalizacji 

dla Miasta Mielca na lata 2016-2023”.  Wprowadzenie zmian do 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-

2023” uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/282/2016 Rady Miejskiej  

w Mielcu z 19 grudnia 2016 r, zmienionej Uchwałą NR 

XXXIII/335/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia  

2017 r. 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2018 r. 

Grupy interesariuszy, w tym szczególnie społeczność obszarów 

rewitalizacji oraz wszyscy użytkownicy, przedsiębiorcy i organizacje 

pozarządowe zostali zapraszani do wzięcia udziału w konsultacjach 

społecznych,  dotyczących „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Mielca na lata 2016-2023”. 

Konsultacje miały na celu zapoznanie mieszkańców z propozycją 

zmian kart projektowych oraz przedstawienie zawartych w nim 

założeń, zebranie opinii i uwag do ww. dokumentów. 

Opinie, uwagi i nowe propozycje można było zgłaszać w terminie od 

dnia 30.05.2018 - 04.06.2018 r. do godz. 13:00, osobiście w budynku 

Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, lub drogą 

elektroniczną na adres e-mailowy: egorazd@um.mielec.pl, wpisując w 

tytule wiadomości „Konsultacje społeczne LPR”. Informacja 

 o planowanych konsultacjach umieszczona została 30.05.2018 r. 

nastronie:https://mielec.bip.gov.pl/konsultacje-

spoleczne/137906_zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-

spolecznych.html. 

Podczas trwania konsultacji zostały zgłoszone uwagi i propozycje 

zmian do Programu Rewitalizacji.  

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Mielca na lata 2016-2023 

(LPR)został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/282/2016 Rady Miejskiej  

w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla miasta Mielca na lata 2016-2023, 

zmieniony Uchwałą NR XXXIII/335/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z 

dnia 26 kwietnia 2017 r.  

Zgodnie z wytycznymi ogłoszonego naboru wniosków w ramach 

działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020,  aby móc aplikować o środki, konieczne stało sie wykazanie 

zgodności składanych projektów z zapisami LPR-u. W związku z tym, 

przeprowadzana zmiana niniejszego programu dotyczyła wyłącznie 

zaktualizowania, dodania i zapewnienia komplementarności dla 

projektów planowanych do złożenia przez Gminę Miejską Mielec, 

Starostwo Powiatowe oraz Parafię Rzymsko - Katolicką p.w. Św. 

Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu Aktualizacja skutkowała 

zmianą ram finansowych realizacji programu rewitalizacji. Pozostała 

treść dokumentu pozostała bez zmian. 

mailto:egorazd@um.mielec.pl
https://mielec.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/137906_zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych.html
https://mielec.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/137906_zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych.html
https://mielec.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/137906_zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych.html
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Nazwa zadania 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy 

Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 

2019” 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r.. Jeżeli 

nie, wskazać czy w innym 

dokumencie gminy 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i 

wskazać stan realizacji na 

koniec 2018 r. 

Konsultacje Programu zostały przeprowadzone na podstawie art. 5 ust. 

5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), w oparciu             

o Uchwałę Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 grudnia 

2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji                 

z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                    

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 

prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji oraz Zarządzenie Nr 1392/2018 Prezydenta Miasta Mielca 

z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2019”.  

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2018 r. 

W dniach od 18 września do 26 września 2018 r. odbywały się 

konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2019”. Informacje dotyczące zarządzenia konsultacji projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej 

Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” zostały 18 

września 2018 r. zamieszczone na stronie internetowej miasta, w BIP: 

https://mielec.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/zaproszenie.html oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu. Ponadto projekt 

programu wraz z zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne został 

wysłany na adresy e-mailowe organizacji pozarządowych, będące  

w rejestrze Urzędu Miejskiego w Mielcu.  

Konsultacje projektu programu odbyły się w formie: 

1) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które 

odbyło  się dnia 25 września 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 15.30                          

w Urzędzie Miejskim w Mielcu, w sali obrad nr 11. w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Mielcu, w którym wzięło udział 18 osób, 

reprezentujących 16 podmiotów. Na spotkaniu zostały poruszane 

tematy takie jak: zwiększenie środków pieniężnych przeznaczonych 

na współpracę z organizacjami pozarządowymi sugerowano aby 

konkurs na „wkłady własne” otwarty był w sposób ciągły, ogłaszany 

na początku roku i trwający do końca roku. W efekcie końcowym 

ustalono, że organizacja pozarządowa zgłasza do Wydziału Spraw 

Społecznych i Zdrowia potrzebę ogłoszenia konkursu na niniejsze 

zadanie. Zgłoszono 2 uwagi podczas spotkania. Uwagi zostały 

uwzględnione i dopisane do programu współpracy.  

2) wyrażenia pisemnej opinii na adres: Wydział Spraw Społecznych i 

Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pokój 

nr 9A, e-mail: ewa.gorazd@um.mielec.pl, w terminie do 26 września 

2018 r. 

Po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie program został przedstawiony do 

opiniowania Mieleckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec              

https://mielec.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/zaproszenie.html
mailto:ewa.gorazd@um.mielec.pl
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z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” zostały ogłoszone w BIP 

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mielcu w dniu 

27.09.2018r.  

 

 

 

 

XII.4.3 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA 

 NA LATA 2016-2023 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (dalej „LPR”) został przyjęty 

Uchwałą Nr XXVIII/282/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023”, 

zmienioną Uchwałą Nr XXXIII/335/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

oraz Uchwałą Nr XLIX/482/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 22 czerwca 2018 r. LPR to 

wieloletni, interdyscyplinarny, zintegrowany program operacyjny na poziomie lokalnym 

przygotowany w oparciu o współpracę różnych podmiotów publicznych i prywatnych, 

indywidualnych i zbiorowych, wskazujący na źródła zaburzenia funkcji rewitalizowanego 

obszaru oraz sposoby przywrócenia tych funkcji. Jest to dokument strategiczny, który spaja 

 i całościowo ujmuje wszystkie działania rewitalizacyjne, opisuje również sposób wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także cele, misję i wizję działań 

rewitalizacyjnych w Mielcu. Działania rewitalizacyjne w Mielcu obejmują te obszary miasta, 

w których zidentyfikowano najwięcej problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-

funkcjonalnych, środowiskowych i technicznych, a co za tym idzie, występuje najwięcej 

potrzeb rewitalizacyjnych. W LPR dla Miasta Mielca wyznaczono 3 obszary, które zostały 

objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Są to: Stare Miasto, Osiedle Niepodległości i Osiedle 

Mieszkaniowe Lotnik. Do programów rewitalizacji zgłoszonych zostało 36 projektów 

podstawowych oraz 9 projektów pozostałych.   

Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy, 

oraz zamieszkanych przez więcej niż 30% mieszkańców. Po przeprowadzeniu analiz 

prowadzących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, wyznaczono dwa podobszary A i B. 

W zakresie podobszaru rewitalizacji A znajdują się w całości ulice: Aleja Niepodległości, 

Asnyka, Bogusławskiego, Chopina, Czarneckiego, Fredry, Kochanowskiego, Konopnickiej, 

Kraszewskiego, Ks. H. Arczewskiego, Ks. H. Kołłątaja, Miasteczko Młodego Robotnika, 

Skłodowskiej-Curie, Tetmajera, Wyspiańskiego. W zakresie podobszaru rewitalizacji B 

znajdują się w całości ulice: 3 Maja, Apteczna, Batorego, Bł. Ks. Romana Sitki, 

Dembowskiego, Flisaków, Hetmańska, Jadernych, Jędrusiów, Joselewicza, Kilińskiego, 

Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Krótka, Kwiatowa, Legionów, Lenartowicza, Lindego, 

Lisa, Mickiewicza, Obrońców Pokoju, Plater, Reymonta, Rynek, Rzeczna, Rzemieślnicza, 

Sandomierska, Sobieskiego, Staszica, Szalay Groele, Szeroka, Szewska, Szkolna, Wąska, 

Zagrody, Zawale. 
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Mapa nr 8 Podobszary A i B wyznaczone do rewitalizacji w ramach LPR dla Miasta 

Mielca na lata 2016-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 111 Realizacja LPR dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 w 2018 r. 

 

Realizacja założeń 

przyjętych 

w dokumencie wg 

stanu na dzień 31 

grudnia 2018 r. 

Rozpoczęto realizację 14 projektów, a zrealizowano 11 projektów 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w roku 

2018 r. 

Rozpoczęto realizację następujących projektów: 

1.  Likwidacja węzła grupowego „Centralna” i zastąpienie go węzłami 

indywidualnymi dwufunkcyjnymi c.o. i c.w.u; 

2.  Utworzenie i prowadzenie 6 mieszkań chronionych w budynku przy ul. 

Mickiewicza 13 na terenie Gminy Miejskiej Mielec; 

3.  Budowa nowych skwerów ogólnodostępnych na terenach działek 

gminnych znajdujących się na starówce; 

4. Rewitalizacja zieleni osiedlowej na terenie osiedla; 

5. Rewitalizacja zieleni przy Al. Niepodległości i Placu Armii Krajowej; 

6.  Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni 

w Gminie Miejskiej Mielec; 

7. Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania na cele utworzenia noclegowni przy schronisku dla 

osób bezdomnych im. Św. Brata Alberta na ulicy Sandomierskiej                          

w Mielcu; 

8. Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na potrzeby 

utworzenia pomieszczeń biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz pomieszczeń gastronomicznych; 

9. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF 

Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Mielcu; 

10. Modernizacja placów zabaw; 

11. Dokończenie remontu zabytkowej strażnicy OSP Mielec z 1882 roku; 

12. Przystosowanie budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Sandomierskiej 

do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych wraz z robotami 

restauratorskimi frontowej elewacji budynku wraz z dociepleniem 

pozostałych ścian zewnętrznych; 
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13. Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul 

Sękowskiego 2b wraz z przyległym otoczeniem na potrzeby Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. Rewitalizacja parku pod potrzeby zajęć 

sensomotorycznych i wypoczynku; 

14. Rewitalizacja budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół 1893” w Mielcu wraz z przyległym Ogródkiem Jordanowskim 

zlokalizowane w Mielcu przy ul. Sękowskiego 1 oraz Żwirki i Wigury 

 

Zrealizowano projekty: 

 

1.  Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla osób starszych w nowo 

utworzonym Domu Dziennego Pobytu przy ul. bł. ks. R. Sitki 3 w Mielcu; 

2.  Roboty budowlane remontowo-konserwatorskie z wystrojem 

sztukatorskim (gzymsy, opaski, bonie) wszystkich czterech elewacji 

kaplicy p.w. św. Stanisława Kostki w Mielcu, przy ul. Warszawskiej 1; 

3.  Przebudowa ul. Konopnickiej w Mielcu; 

4. Przebudowa ul. Kochanowskiego w Mielcu wraz z przebudową 

kanalizacji deszczowej; 

5. Więcej umiem,  więcej znaczę -  poprawa dostępu do usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej; 

6. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (narzędzia zwrotne); 

7.  Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3  

w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii 

Zajęciowej; 

8. Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na 

potrzeby utworzenia mieszkań chronionych; 

9. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim; 

10. Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej; 

11. Termomodernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzyczne I i II 

stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu przy ul. Kościuszki 10 dla 

potrzeb rozwoju kultury muzycznej w Mielcu i regionie. 

 

 

XII.5 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  
 

Miasto Mielec współpracuje z ośmioma miastami partnerskimi. Są to: 

1) Douchy-les-Mines - miasto w północno-wschodniej Francji, sąsiadujące  

z Valenciennes (departament Nord), 

2) Saint-Martin-des-Champs - miasto w północno-zachodniej Francji, departament Finistére 

(Bretania), nad niewielką rzeką, która wpada do zatoki Morlaix, 

3) Morlaix - Miasto-gmina w północnej Francji (Bretania), departament Finistére, przy ujściu 

rzeki Morlaix do Oceanu Atlantyckiego,  

4) Mukaczewo - Miasto położone na terenie Ukrainy Zakarpackiej,  

5) Löhne - Niemieckie miasto położone w Północnej Westfalii, w powiecie Herford, pomiędzy 

Hanowerem i Bielefeldem,  

6) Tiszafoldvar - węgierskie miasto położone nad rzeką Cisą, w środkowej części kraju, 

7)  Vila Nova de Poiares - miasto leży w centralnej części Portugalii, w pobliżu rzeki Mondego, 

u stóp pasma górskiego Serra da Estrela, 
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8) Saint-Thègonnec - miejscowość w północno-zachodniej Francji, departament Finistére 

(Bretania). 

Współpraca z miastami partnerskimi realizowana jest na różnych płaszczyznach - 

kulturalnej, oświatowej, gospodarczej i sportowej.  W ramach tej współpracy dochodzi do 

spotkań z mieszkańcami poszczególnych  miast i do wymiany młodzieżowej w ramach której 

uczniowie mieleckich szkół, sportowcy czy zespoły kulturalne mają możliwość wyjazdu do 

miast partnerskich. Współpraca z miastami we Francji ma głównie charakter wymiany 

kulturalnej i sportowej, której motorem jest działające Stowarzyszenie Przyjaciół Francji. 

Głównym motorem współpracy z Löhne jest I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu oraz firma 

Bury, która ma swoje zakłady zarówno w Löhne jak i w Mielcu. Jednym z gospodarczych 

efektów partnerstwa z niemieckim miastem jest współpraca z mieleckimi firmami  

i samorządem oddziału Polsko-Niemieckiej Izby Gospodarczej.    

W roku 2018 z kilkudniową wizytą do Mielca przyjechała młodzież z francuskiego 

miasta Morlaix, którą podejmowało działające w Mielcu od wielu lat Stowarzyszenie Przyjaciół 

Francji. Była to rewizyta związana z wyjazdami do Morlaix młodzieży z Mielca, która 

uczestniczy w tradycyjnym, międzynarodowym Wielkanocnym Turnieju Piłki Nożnej 

organizowanym we francuskiej Bretanii.  

 

 

 

XII.6 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 
 Współpraca Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 

opierała się na założeniach przyjętych  w Uchwale Nr XL/392/2017 Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, zmienionej Uchwałą Nr XLII/422/2018 Rady 

Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. 

Program współpracy określa zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej 

wobec sektora pozarządowego. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa 

pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi, służącego poznawaniu 

 i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców, wzmocnieniu aktywności obywatelskiej w realizacji                  

działań na rzecz rozwoju miasta i rozwiązywania problemów lokalnych. Współpraca miasta  

z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy oraz pozafinansowy.  

 W ramach współpracy w 2018 r. zawarto umowy o realizację zadań publicznych z 72 

organizacjami pozarządowymi, podpisano 105 umów o realizację zadań publicznych, w tym 

69 realizowanych w trybie otwartych konkursów ofert oraz 36 zadań publicznych zostało 

zleconych do realizacji z pominięciem otwartych konkursów ofert. na realizację zadań 

publicznych w 2018 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości  1 648 045,10 zł.   

W przeprowadzonych konsultacjach społecznych w przedmiocie „Programu współpracy 

Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” uczestniczyło 16 

organizacji pozarządowych. W 2018 r. zorganizowano również bezpłatne szkolenie dla 

organizacji pozarządowych z zakresu wypełniania formularzy ofert realizacji zadania 
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publicznego. Ponadto udzielono 9 patronatów Prezydenta Miasta Mielca nad działaniami 

podejmowanymi przez organizacje pozarządowe. 

 W Mielcu, od 2016 r., działa także Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego 

(dalej Rada), której organizację reguluje Uchwała Nr XVI/150/2015 Rady Miejskiej  

w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, 

organizacji i trybu działania Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Członkowie 

Rady są powoływani i odwoływani zarządzeniem Prezydenta Miasta Mielca. Rada jest 

organem opiniodawczym i konsultacyjnym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego  

i współpracy samorządu miejskiego z organizacjami pozarządowymi. Do zadań realizowanych 

przez Radę należy opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Miejskiej Mielec, 

opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, inicjowanie działań wynikających z aktualnych potrzeb społecznych w zakresie 

współpracy samorządu z organizacjami, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

współpraca z innymi radami działalności pożytku publicznego, rekomendowanie 

przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowych do opiniowania 

ofert złożonych przez organizacje w otwartych konkursach. W ramach działań realizowanych 

przez Radę w 2018 r. do najważniejszych należy zaliczyć: 

1) wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”, 

2) rekomendowanie zgłoszonych kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej 

oferty na realizację zadań publicznych w roku 2019., 

3) przeprowadzenie pierwszego wspólnego posiedzenia Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego z Mielecką Radą Działalności Pożytku Publicznego, 

4) zorganizowanie, wspólnie z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 

Mieleckiego oraz Obywatelskim Komitetem Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości w Mielcu, XV Kongresu Organizacji Pozarządowych  Gminy Miejskiej Mielec 

i Powiatu Mieleckiego, zajmujących się statutowo kształtowaniem patriotyzmu. Kongres odbył 

się pod hasłem: „Wciąż się mej Polski uczyć muszę …”. Swoją działalność zaprezentowały: 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893”, Klub Historyczny „Prawda i Pamięć”, 

Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Orzeł Biały – Strzelec” a także wspomniany 

Obywatelski Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu. 

Uczestnicy spotkania mieli znakomitą okazję do przedstawienia swoich stowarzyszeń, 

prezentacji stoisk oraz do szerszej dyskusji na temat funkcjonowania organizacji 

pozarządowych modułu patriotycznego i ich planów na przyszłość. W części merytoryczno-

artystycznej odbyły się prezentacje stowarzyszeń  współorganizatorów Kongresu połączone 

 z oprawą artystyczną nawiązującą do hasła XV Kongresu, 

5) przyznanie nagrody „Prometeusz” dla Stowarzyszenia FKS Stal Mielec,  za działalność na 

rzecz mieszkańców i wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Organizacjami 

nominowanymi do nagrody były Stowarzyszenia: Kulturalne JARTE, Społeczno-Edukacyjne 

Orzeł Biały-Strzelec, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej oraz Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec Mielec. Nagroda przyznawana przez Mielecką Radę 

Działalności Pożytku Publicznego jest wyrazem uznania dla organizacji pozarządowych  

i stowarzyszeń, które bardzo aktywnie biorą udział w życiu lokalnej społeczności. Jest 
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uhonorowaniem społecznej, pełnej poświęcenia pracy osób dla których wzorcem prawdziwego 

społecznika jest mitologiczny Prometeusz. 

 

Zdjęcie nr 6 Statuetka nagrody „Prometeusz” przyznawanej przez Mielecką Radę 

Działalności Pożytku Publicznego 

 

 
 

 

 

 

 

XII.7 

MIEJSKIE KANAŁY INFORMACYJNE I PROMOCJA MIASTA 

MIELCA 

 

  Dwa główne kanały informacyjne wykorzystywane przez Gminę Miejską Mielec, to 

strona internetowa (www.mielec.pl) oraz profil facebookowy (Miasto Mielec).  

Strona internetowa daje mieszkańcom możliwość skorzystania z wszelkich informacji 

dotyczących działań samorządu miasta Mielca, a także służy upowszechnianiu rożnych 

praktycznych informacji związanych z życiem miasta. Średnio miesięcznie miejską stronę 

internetową odwiedza 20 - 25 tys. osób.  

Jeszcze większą rolę w komunikacji z mieszkańcami odgrywają media społecznościowe. 

Systematycznie rośnie liczba odwiedzających profil facebookowy miasta Mielca. Całkowita 

liczba polubień tej strony osiągnęła poziom około 3,5 tys., natomiast zasięg postów wynosi 
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średnio od 2 do 6 tys. osób. W przesyłaniu krótkich komunikatów do mieszkańców 

wykorzystywany jest MielecSMSinfo czyli SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców.  

Ważnym kanałem informacyjnym staje się platforma cyfrowa e-usług administracji lokalnej 

wdrażana w Mielcu dzięki unijnemu dofinansowaniu. Platforma cyfrowa dostępna poprzez 

stronę internetową miasta będzie wykorzystana m.in. przy konsultacjach społecznych 

dotyczących Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.  

Działania promocyjne w 2018 r. prowadzone były na różnych płaszczyznach, m.in. 

poprzez organizację i udział w wydarzeniach o charakterze kulturalno-oświatowym, 

rekreacyjnym, sportowym, a także w imprezach plenerowych o zasięgu lokalnym  

i regionalnym. Przykładem imprezy o zasięgu regionalnym, a nawet ogólnopolskim były  

w roku 2018 IV Podkarpackie Pokazy Lotnicze, których miasto Mielec było 

współorganizatorem wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  

i Polskimi Zakładami Lotniczymi w Mielcu. Wydarzenie to zgromadziło na Lotnisku Mielec 

kilkadziesiąt tysięcy osób i największe gwiazdy lotnictwa i estrady. W ten sposób świętowano 

w Mielcu 80- lecie przemysłu lotniczego w Mielcu, a także 100-lecie polskiego lotnictwa 

 i 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Oprócz tego największego wydarzenia Miasto w roku 2018 współorganizowało 

kilkanaście miejskich imprez plenerowych i wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

6 stycznia po raz drugi ulicami Mielca przeszedł Orszak Trzech Króli zorganizowany wspólnie 

z Parafiami pw. Ducha Świętego i Św. Mateusza. Trasa przemarszu wiodła ulicami Pisarka, 

Sienkiewicza, Mickiewicza i Kościuszki na teren przy ulicy Rzecznej, gdzie na scenie 

wystąpiły zespoły Ignis Dei, Orkiestra Dęta SCK i Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Rzeszowiacy.  

21 stycznia na obiekcie pływalni MOSiR przy ulicy Powstańców Warszawy  

i w Galerii Navigator zorganizowano po raz pierwszy w Mielcu zawody „Zimowego 

Triathlonu” składające się z pływania na dystansie 300 metrów oraz z jazdy na rowerkach 

spinningowych na dystansie 5 km i z biegu na dystansie 2 km na bieżniach stacjonarnych.  

W czasie trwania imprezy w której wystąpiła zarówno młodzież jak i dorośli odbyły się także 

pokazy udzielania pierwszej pomocy i była możliwość wykonania podstawowych badań. Urząd 

Miejski wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielcu byli współorganizatorami 

zawodów rowerowych ELIMINATOR AUTOPART MIELEC, które odbyły się w Mielcu 24 

marca na terenie Parku Leśnego - Górka Cyranowska. W zawodach wzięło udział 52 

uczestników z południowo-wschodniej Polski, którzy na specjalnie przygotowanej 

dwukilometrowej trasie rywalizowali dwójkami w systemie pucharowym. Bardzo urozmaicony 

i wymagający cross z licznymi zjazdami i podjazdami był nie lada wyzwaniem dla śmiałków 

posiadających rowery górskie. Niezwykle okazale wypadł pierwszy akcent ubiegłorocznych 

obchodów 80-lecia przemysłu lotniczego w Mielcu jakim był bieg rozegrany po raz pierwszy 

na terenie Lotniska Mielec. Jego organizatorami byli Urząd Miejski w Mielcu oraz Studio 

Wizualne Damian Gąsiewski wraz z partnerami – Polskimi Zakładami Lotniczymi i Lotniskiem 

Mielec.  14 kwietnia w blasku zachodzącego słońca na 6,5 kilometrową trasę wytyczoną  w tak 

niecodziennym i na co dzień niedostępnym miejscu jakim jest pas startowy mieleckiego 

lotniska wyruszyło blisko 300 biegaczy. Zainteresowanie udziałem w biegu było ogromne,  

a ograniczony limit miejsc na liście startowej wyczerpał się błyskawicznie. Uczestnikami 

rywalizacji oprócz mielczan byli biegacze amatorzy z całej Polski, a nawet z zagranicy 
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(Słowacja, Chile). Sporo było także kibiców korzystających z okazji odwiedzenia mieleckiego 

lotniska, które w ostatnich latach przeszło gruntowną modernizację.  

Z okazji Dnia Dziecka na mieleckich bulwarach nad rzeką Wisłoką zorganizowano po 

raz pierwszy bieg na Ekstremalnym Placu Zabaw w którym udział wzięło około 400 dzieci  

z mieleckich przedszkoli i szkół podstawowych. Pokonywanie specjalnie przygotowanego toru 

przeszkód stanowiło świetną zabawę zarówno dla dzieci jak i dopingujących ich rodziców  

i opiekunów. 

W dniu 23 września na lotnisku Mielec po raz pierwszy zorganizowano zawody 

kolarskie dla amatorów. Uczestnicy Kryterium Rowerowego mieli do pokonania dystans 18 

km, który składał się na 3 pętle po 6 km każda (ul. COP-u a także po części przez pas startowy 

mieleckiego lotniska). Blisko 100 zawodników walczyło o pierwsze miejsce w dwóch 

kategoriach (mężczyzn i kobiet). Blisko 200 osób wzięło udział w pierwszym Biegu 

Niepodległości organizowanym w Mielcu 11 listopada 2018 r. Biegacze pobiegli Bulwarami 

odcinek mierzący 10 kilometrów. Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody – wszyscy uczestnicy 

biegu zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami. 

Bogaty program miał event współorganizowany przez BPiS pod hasłem „Przesiadaj się 

i jedź” na placu Armii Krajowej. Odbył on się na zakończenie Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu. Z myślą o naszym środowisku zachęcaliśmy w nim do 

korzystania z alternatywnych dla samochodów osobowych form transportu - z naszych nowych 

ekologicznych autobusów i z rowerów. 

W miesiącu sierpniu Miasto współorganizowało festyny rodzinne dla mieszkańców  

z ul. Inwestorów oraz dla mieszkańców ul. Miasteczko Młodego Robotnika, którzy rodzinnie 

spędzili czas podczas zabawy plenerowej. 

Ponad 190 prac napłynęło na konkurs plastyczny upamiętniający setną rocznicę 

odzyskania Niepodległości zorganizowany przez Urząd Miejski wraz ze Spółdzielczym 

Domem Kultury w Mielcu i Obywatelskim Komitetem Obchodów 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości w Mielcu. Do udziału w konkursie zaproszono dzieci i młodzież z terenu 

naszego miasta oraz z  powiatu mieleckiego. 

W dniu 22 grudnia na Placu Armii Krajowej po raz czwarty w Mielcu zorganizowano 

„Miejską Wigilię dla Samotnych”. Tak jak w minionych latach w specjalnie ustawionym 

namiocie na placu Armii Krajowej przygotowano około 200 miejsc dla osób, które mogły 

skorzystać z niezwykłej okazji do wspólnego świątecznego spotkania ze wspólnym posiłkiem 

i kolędowaniem.  
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XII.8 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA MIASTA MIELCA PRZYZNANE 

 W 2018 R. 

 
W styczniu 2018 r. Miasto Mielec zostało laureatem rankingu „Złota Setka Gmin, 

Aktywna Gmina Podkarpacia 2017” zorganizowanego po raz dziesiąty przez Gazetę Codzienną 

Nowiny, zajmując III miejsce w rankingu. Ogłoszenie wyników rankingu nastąpiło w sali 

kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie. Podzielone na trzy 

grupy (miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie) podkarpackie gminy zostały ocenione m.in. na 

podstawie analizy dochodów i wydatków ogółem oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Autor rankingu, Krzysztof Kaszuba, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  

w Rzeszowie oraz Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, brał pod uwagę również liczbę 

podmiotów gospodarczych, zatrudnienie, poziom inwestycji oraz liczbę  przedsięwzięć                           

i wydarzeń kulturalnych.  

 

Zdjęcie nr 7 Statuetka nagrody przyznanej Miastu Mielec w rankingu „Złota Setka Gmin, 

Aktywna Gmina Podkarpacia 2017” 

 

15 października 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się 

konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu 

terytorialnego”, podczas której ogłoszono wyniki dorocznego Rankingu Zrównoważonego 

Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Współorganizatorem konferencji była 

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, która również wspiera promocję najlepszych 

polskich samorządów, wyłaniając laureatów Konkursu „Teraz Polska” dla gmin.  

W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Mielca -  Przewodniczący 

Rady Miejskiej Marian Kokoszka i Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Mielca Fryderyk 

Kapinos, którzy odebrali dyplom dla Gminy Miejskiej Mielec, która znalazła się w dziesiątce 
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laureatów w kategorii Gminy Miejskie. Zwycięzcami Rankingu w 2018 r. były gminy: 

Kleszczów, Polkowice, Krynica Morska i Warszawa. W zestawieniu samorządów 

najdynamiczniej zwiększających liczbę osób pracujących w latach 2003–2017 triumfowały: 

Kobierzyce, Stryków, Złotów i Gliwice. 

 

Zdjęcie nr 8 Dyplom przyznany Gminie Miejskiej Mielec w Rankingu Zrównoważonego 

Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 

 

 

Ponadto w ramach  Konferencji „Bezpieczny Stadion” organizowanej przez Polski 

Związek Piłki Nożnej w ramach Targów Kielce  odbyła się Gala Fair Play podczas której 

wręczono prestiżowe wyróżnienia za wieloletnią pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na 

obiektach piłkarskich. Pełniący Funkcje Prezydenta Miasta Mielca Fryderyk Kapinos z rąk 

prezesa PZPN Zbigniewa Bońka odebrał wyróżnienie dla władz Miasta Mielca za skuteczną 

działalność na rzecz rozwoju infrastruktury stadionowej. 

Zdjęcie nr 9 Nagroda dla władz Miasta Mielca za skuteczną działalność na rzecz rozwoju 

infrastruktury stadionowej 
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PODSUMOWANIE 

 
Rok 2018 był dla miasta Mielca rokiem wyjątkowym w kilku aspektach. Przede 

wszystkim rozpoczęto realizację dwóch bardzo dużych i zaawansowanych inwestycji 

związanych z modernizacją Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz budową hali sportowej - 

obiektów użyteczności publicznej tak bardzo oczekiwanych przez wszystkich mieszkańców. 

Jednocześnie podjęte zostały duże inwestycje dotyczące budowy i modernizacji sieci dróg  

w mieście. Powyższe działania są z pewnością korzystne dla poprawy komfortu życia 

mieszkańców ale także wpływają na zwiększenie atrakcyjności miasta Mielca, jako miejsca do 

życia, pracy i rozwoju, stając się kolejną wizytówką Mielca. Niemniej jednak stanowią także  

o wyzwaniach dla miasta na kolejne lata, związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki 

finansowej w perspektywie rosnącego zadłużenia miasta.  

Ubiegły rok był także bezprecedensowy dla Miasta w kontekście zarządzania 

samorządowego. Niewiele samorządów w Polsce doświadczyło dwukrotnej zmiany osób 

zarządzających miastem w ciągu jednego roku. Mielec w tej niełatwej sytuacji zdał egzamin  

z samorządności. Miasto pomimo tej nietypowej sytuacji sprawnie i efektywnie funkcjonowało, 

co jest w dużej mierze zasługą wykwalifikowanej kadry urzędniczej która stanowiła duże 

wsparcie dla moich poprzedników jak również stanowi dla mnie.  

Lektura raportu nasuwa przede wszystkim wniosek, że żyjemy w bardzo dobrym 

miejscu, że nasze Miasto, na miarę swoich możliwości, zapewnia nam mieszkańcom w każdej 

sferze co najmniej dobre warunki do rozwoju. Niemniej jednak z treści raportu wynikają także 

zagadnienia, co do których należy podjąć szybkie działania aby poprawić warunki życia 

mieszkańców. Priorytetowym działaniem jest poprawa jakości powietrza w mieście, wpisująca 

się w szerszy kontekst tworzenia miasta ekologicznego, chroniącego środowisko.  

Bardzo istotną informację przekazują nam dane demograficzne za poprzedni rok pokazujące, 

że mimo funkcjonowania rządowego programu 500+, nie wzrosła liczba urodzeń wśród 

mieszkańców Mielca (w 2017 – 572 dzieci, w 2018 – 567). Z roku na rok maleje przyrost 

naturalny w Mieście, a saldo migracji jest ujemne. Spada także liczba osób w wieku 

produkcyjnym. Jako samorząd musimy zatem skupić się na stwarzaniu przyjaznych warunków 

dla rodzin, podjąć działania, które zatrzymają ludzi młodych w Mieście lub zachęcą do 

osiedlania się w Mielcu ludzi młodych spoza naszego Miasta. Jednocześnie należy stwarzać 

właściwe środowisko dla ludzi starszych i niepełnosprawnych zachęcające do aktywnego 

działania, uczestnictwa w życiu Miasta. Wyrazem takich prospołecznych działań Miasta jest 

między innymi przystąpienie w październiku 2018 r. do programu Dostępność Plus 

stanowiącego kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce, którego celem jest 

zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym 

i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Miasto w kolejnych latach będzie zatem 

koncentrowało się realizując zadania własne na dostosowaniu przestrzeni publicznej, 

architektury, transportu, produktów i usług do wymagań wszystkich mieszkańców. Ewaluacja 

Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca wskazuje kolejną sferę, w której  

w kolejnych latach należy zmobilizować działania, dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu  

i marginalizacji społecznej osób korzystających z form zabezpieczenia społecznego oraz 
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zapewnienia mieszkańcom optymalnej jakości życia, a także rozwijanie nowych usług i form 

oparcia społecznego. 

Kolejnym wyzwaniem jest stwarzanie przyjaznych warunków dla aktywności 

zawodowej zarówno dla przedsiębiorców, których liczba nieznacznie spadła w ostatnim roku, 

poprzez rozwinięcie działań w zakresie promocji gospodarczej Miasta oraz poszukiwanie 

nowych możliwości poprawy warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej                         

w Mieście. Podążając w tym kierunki Miasto w 2018 r. wyraziło intencję poparcia realizacji 

przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. , programu Fabryka Plus obejmującego działania na 

rzecz rozwoju ośrodków miejskich, zgodne z Pakietem na rzecz Miast Średnich, w ramach 

którego przewidziana jest budowa biurowców, w których działalność będą mogły prowadzić 

firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Istotne jest także aby, przy współpracy  

z samorządem powiatowym, utrzymywać spadkową tendencję liczby osób bezrobotnych oraz 

podjąć działania aktywizujące osoby długotrwale bezrobotne, które najczęściej z braku 

odpowiednich kwalifikacji bądź zwykłej bierności zawodowej ukierunkowanej na czerpanie 

dochodów z pomocy społecznej, nie podejmują aktywnych działań w staraniu się                               

o zatrudnienie.  

Miasto, pomimo bardzo dobrego ogólnego poziomu infrastruktury technicznej, 

powinno także ciągle ulepszać jej stan, głownie w zakresie kanalizacji deszczowej, 

ogólnospławnej, intensyfikować działania dotyczące systemu zaopatrzenia Miasta w wodę. 

Konieczne są także dalsze działania zmierzające do uporządkowanie przestrzeni miejskiej 

poprzez stałe zwiększanie ilości parków rekreacyjnych i terenów zielonych, placów zabaw, 

ścieżek rowerowych oraz modernizowanie tych funkcjonujących. 

Bardzo pozytywnie należy także oceniać powrót w obecnym roku do naszej 

samorządności, instytucji budżetu obywatelskiego, która w mojej ocenie wpłynie bardzo 

korzystnie na wzrost poziomu partycypacji społecznej w działaniach podejmowanych na 

terenie Miasta. 

Rok 2018 był bogaty w działania i różnego rodzaju inicjatywy, które w dużej mierze 

były efektem działań podejmowanych w latach poprzednich ale także stanowią punkt wyjścia 

dla realizacji wyzwań w kolejnych latach. Dobro Miasta wymaga aby wobec tych wyzwań 

działać w sposób przemyślany, strategiczny, konsekwentny i warunkujący harmonijny rozwój 

Miasta, mając przede wszystkim na względzie dobro mieszkańców i cel jakiemu służy 

samorząd miejski.  

 

 

 

 

 

 

 


