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1 Wprowadzenie 

Wykaz pojęć i skrótów: 

Nazwa skrócona Pełna nazwa/definicja 

BO Budżet Obywatelski 

CAWI 

(ang. Computer-Assisted Web Interview) – wspomagany komputerowo 
wywiad przy pomocy strony WWW, technika badań ilościowych 
polegająca na wywiadzie bezpośrednim prowadzonym za pośrednictwem 
Internetu, realizowana poprzez udostępnienie respondentom 
kwestionariusza ankiety do samodzielnego wypełnienia. 

FGI 

(ang. Focus Group Interview) – zogniskowany wywiad grupowy, technika 
badań jakościowych polegająca na grupowej dyskusji odpowiednio 
dobranych respondentów, koncentrującej się wokół określonego tematu 
i prowadzonej przez moderatora na podstawie scenariusza. Przebieg 
dyskusji jest rejestrowany, zaś na podstawie zapisu dźwięku sporządza się 
raport podsumowujący. 

JST jednostka samorządu terytorialnego 

Metoda ilościowa 

metoda badawcza umożliwiająca charakteryzowanie danych zjawisk za 
pomocą miar liczbowych, koncentruje się na ilościowym opisie 
rzeczywistości; zadawane pytania badawcze często mają charakter 
rozstrzygający. 

Metoda jakościowa 
metoda badawcza wykorzystywana w celu zrozumienia postaw, zachowań 
czy różnorodności zjawisk, nie zaś częstotliwości ich występowania; 
zadawane pytania badawcze mają charakter eksploracyjny i wyjaśniający. 

NGO 
(ang. non-government organization) – organizacja pozarządowa działająca 
na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. 

PAPI 

(ang. Paper and Pen Interview) – bezpośredni indywidualny wywiad 
kwestionariuszowy, technika badań ilościowych polegająca na wywiadzie 
z respondentem prowadzonym osobiście przez ankietera, który odczytuje 
pytania i notuje odpowiedzi w kwestionariuszu ankiety. 

PRI Plan Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Miejskiej Mielec 

PRL, Plan Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 

UM Urząd Miejski w Mielcu 

WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa 
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1.1 Uwagi metodyczne 

1.1.1 Jak pracowaliśmy? 

Prace nad dokumentem PRL rozpoczęto od diagnozy miasta. W tym celu wykorzystano dane zastane 

zawarte w Monitorze Rozwoju Lokalnego (MRL), Monitorze Miasta (MM), Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego (BDL) oraz informacje pozyskane z Urzędu Miejskiego w Mielcu. 

Istotne źródło wiedzy o mieście stanowiły dane wywołane pozyskane podczas realizacji badań 

ilościowych i jakościowych oraz warsztatów diagnostycznych.  

Do analizy porównawczej wybrano trzy miasta: Stalową Wolę, Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice 

ze względu na zbieżny charakter – w MRL wszystkie należą do kategorii Gminy Miejskie: Rdzenie 

Obszarów Funkcjonalnych miast subregionalnych – oraz podobne historyczne uwarunkowania (miasta 

przemysłowe, w tym dawny Centralny Okręg Przemysłowy). 

Z pomocą narzędzia opracowanego przez Związek Miast Polskich dokonano mapowania interesariuszy, 

czyli identyfikacji kluczowych grup, których włączenie w proces planowania rozwoju Mielca jest 

niezbędne do osiągnięcia wymiernych korzyści – tj. mieszkańców miasta, młodzieży, mieleckich 

przedsiębiorców, liderów lokalnej społeczności, liderów instytucji miejskich oraz pracowników Urzędu 

Miasta. W procesie tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego uczestniczyli również Partnerzy Projektu, 

którzy wesprą Urząd Miejski w realizacji działań rozwojowych zaplanowanych na najbliższe lata. 

Rysunek 1. Grupy interesariuszy zaangażowane w proces tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Interesariusze zostali zaangażowani w przygotowanie Planu na każdym etapie prac. Dalsze etapy 

procesu (wdrażanie, monitorowanie, ewaluacja) również zostały zaplanowane z uwzględnieniem 

partycypacji społecznej. Dokument PRL stanowi efekt współpracy różnych środowisk, jednostek i grup, 

które wzięły udział w różnego rodzaju działaniach (w tym w badaniach, warsztatach, debacie, naborze 

pomysłów, spotkaniach zespołów), a ich zaangażowanie umożliwiło zaplanowanie nowej ścieżki 

rozwoju Mielca. 
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1.1.2 Przewodnik po dokumencie 

Dokument PRL podzielony został na trzy zasadnicze części poprzedzone wprowadzeniem. Pierwsza 

z nich stanowi charakterystykę i diagnozę aktualnej sytuacji w mieście, podsumowanie deficytów 

i problemów oraz potencjałów i mocnych stron (rozdziały 2-5). W części drugiej określono wizję oraz 

cele i potrzeby rozwojowe miasta, zaprezentowano działania planowane do realizacji wraz 

z harmonogramem ich wdrożenia, analizą finansową i ryzyka, opisano również proces partycypacji 

społecznej (rozdziały 6-11). Trzecia część prezentuje zagadnienia dotyczące wdrażania PRL, 

monitorowania rozwoju miasta i ewaluacji oraz powiązań PRL z dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi miasta (rozdziały 12-15). 

Część I  

Pierwsza część dokumentu prezentuje charakterystykę miasta w sześciu wymiarach: społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzennym, inteligentnego zarządzania i finansowym. Sytuacja 

Mielca została przedstawiona na tle podobnych miast (grupa porównawcza) z wykorzystaniem danych 

zawartych w Monitorze Rozwoju Lokalnego (MRL) i Monitorze Miasta (MM), Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego (BDL) oraz informacji będących w zasobach Urzędu Miejskiego 

w Mielcu. Bardzo ważnym źródłem wiedzy o mieście były również dane wywołane pozyskane podczas 

badań ilościowych i jakościowych oraz warsztatów diagnostycznych. Analiza obiektywnych 

uwarunkowań miasta pozwoliła na określenie problemów Mielca i szczegółową charakterystykę ich 

skali, przyczyn, skutków i znaczenia dla rozwoju miasta. Podsumowaniem diagnozy jest prezentacja 

kluczowych deficytów i problemów stanowiących przyczynę negatywnych zjawisk oraz powiązanych 

z nimi potencjałów i mocnych stron, które w istotny sposób sprzyjają rozwojowi miasta. 

Część II 

Część druga prezentuje cele rozwoju miasta, które stanowią plan rozwiązania zidentyfikowanych 

problemów i wyznaczają ścieżkę rozwoju Mielca na nadchodzące lata. Ich realizację umożliwi 

wdrożenie działań rozwojowych (podstawowych i uzupełniających) wykorzystujących zidentyfikowane 

potencjały. Przedstawiono w niej również harmonogram realizacji poszczególnych etapów PRL, analizę 

finansową gwarantującą finansowanie zaplanowanych działań oraz analizę najważniejszych ryzyk 

i sposobów zapobiegania ich wystąpieniu w ramach procesu wdrażania Planu. Zaprezentowano także 

włączenie lokalnej społeczności w przygotowanie PRL i planowane zaangażowanie w jego wdrażanie. 

Część III 

Część trzecia dokumentu zawiera opis systemu wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego i wprowadzania 

w nim modyfikacji oraz prezentację systemu monitorowania postępów i ewaluacji efektów projektu. 

Ostatni rozdział przedstawia powiązania PRL z aktualnie obowiązującymi dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi miasta, w tym ze strategią rozwoju, strategią rozwiązywania problemów społecznych, 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz programem rewitalizacji. 

 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

7 

2 Ogólna charakterystyka miasta  

Podstawowe informacje o Mielcu 

Mielec – siedziba powiatu mieleckiego – to liczące niespełna 60 tys. mieszkańców miasto położone 

w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego. Oddalony o około 60 km od Rzeszowa 

stanowi ważny w regionie ośrodek miejski o znaczeniu subregionalnym. 

Rysunek 2: Położenie Mielca na tle województwa podkarpackiego i powiatu mieleckiego 

 

Źródło:  http://www.gminy.pl/ 

Jako siedziba powiatu pełni ważne funkcje nie tylko dla samych mielczan, ale również dla mieszkańców 

sąsiednich gmin, dla których często stanowi on centrum ich życiowych spraw – tutaj pracują, uczą się, 

a także korzystają z różnego rodzaju dóbr i usług. 

Według danych GUS o dojazdach do pracy, ponad 7,5 tys. pracujących w Mielcu to osoby, które na co 

dzień mieszkają na terenach innych gmin. Niemal 80% z nich stanowią mieszkańcy powiatu, przede 

wszystkim zaś okalającej miasto gminy wiejskiej Mielec. Do pracy w Mielcu przyciąga przede wszystkim 

specjalna strefa ekonomiczna i ulokowane na jej terenie firmy. 

Mielec stanowi również ważny ośrodek dla młodzieży z okolicznych gmin. Prawie 56% uczniów szkół 

ponadpodstawowych w Mielcu mieszka poza miastem, na terenie powiatu, zaś kolejne 10% dojeżdża 

spoza powiatu mieleckiego1. Korzystają oni nie tylko z dostępnych w mieście usług edukacyjnych, ale 

również innych usług społecznych, w tym oferowanych przez Miasto – usług kulturalnych 

i rozrywkowych czy też sportowych i rekreacyjnych2. 

                                                           
1 Badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=668. 
2 Tamże. 

http://www.gminy.pl/
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Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż Mielec nie jest w stanie w pełni zaspokoić wszystkich potrzeb 

jego mieszkańców. Z tego względu mielczanie w celu skorzystania z oferty niektórych usług 

(m.in. szkolnictwo wyższe, w Mielcu znajduje się tylko Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania 

w Krakowie – Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu) muszą pojechać do większych ośrodków 

miejskich (głównie Rzeszowa). Potwierdzają to badania przeprowadzone wśród uczniów mieleckich 

szkół ponadpodstawowych3, którzy w ciągu roku szkolnego poza Mielcem podejmują takie aktywności 

jak: wyjścia do kina/pubu/restauracji (43,4% respondentów), robienie zakupów i wyjścia do galerii 

handlowej (39,8%), uprawianie sportu (24%) czy uczestniczenie w wydarzeniach sportowych 

i kulturalnych (21,5%).   

Wielowiekowa historia miasta sprawia, że Mielec może szczycić się bogatym dziedzictwem 

kulturowym. Wśród najważniejszych zabytkowych obiektów zlokalizowanych na  jego terenie znalazły 

się: 

 Muzeum Historii Fotografii „Jadernówka", 

 Rynek Mielecki, 

 Sala Królewska (Poczet królów i książąt Polski) w budynku dawnej Rady Powiatowej 

w Mielcu, 

 Pałacyk Oborskich, 

 Kościół św. Marka, 

 Bazylika Mniejsza (Kościół p.w. św. Mateusza Ap. i Ew. w Mielcu), 

 Plebania przy ul. bł. ks. Romana Sitki 3 w Mielcu, 

 Budynek Sądu Rejonowego w Mielcu, 

 Bursa Gimnazjalna, 

 Cmentarz Parafialny, 

 Gmach dawnego Gimnazjum w Mielcu, 

 Szkoła „Pod zegarem”, 

 Kamienica Dębickich z księgarnią. 

Na dziedzictwo przyrodnicze w Mielcu składa się natomiast 57 pomników przyrody, do których zaliczają 

się między innymi ponad 100-letnie dęby szypułkowe, topole, lipy czy klony. Najstarszym pomnikiem 

przyrody zlokalizowanym na terenie miasta jest ponad 300-letnia topola biała, usytuowana na Błoniach 

Rzochowskich nad Wisłoką. 

Mielecka gospodarka 

Historia miasta sięga początków XVI wieku, ale to wiek XX w największym stopniu wpłynął na obecny 

kształt jego gospodarki. Wszystko to za sprawą utworzonego w latach 30. Centralnego Okręgu 

Przemysłowego, którego niezwykle ważną częścią stał się właśnie Mielec. To tu ulokowano Wytwórnię 

Płatowców Nr 2 – jeden z najważniejszych zakładów COP. Przekształcenia gospodarcze lat 90. 

przebiegły w Mielcu w sposób wyjątkowo łagodny i miasto, w szczególności dzięki utworzeniu 

specjalnej strefy ekonomicznej, dość szybko powróciło na ścieżkę rozwoju. 

Mielec powstał wokół przemysłu i to właśnie przemysł odcisnął na nim największe piętno. Choć przez 

lata rozwijały się różne jego gałęzie (przemysł spożywczy, przetwórczy, drzewny), to do dziś miasto 

                                                           
3 Tamże. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plebania_przy_ul._b%C5%82._ks._Romana_Sitki_3_w_Mielcu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_S%C4%85du_Rejonowego_w_Mielcu


Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

9 

kojarzone jest z przede wszystkim z lotnictwem – nie tylko lokalnie, ale również w całym kraju i poza 

jego granicami. Jest to swoiste genius loci4 miasta. To tu zlokalizowane są Polskie Zakłady Lotnicze 

Sp. z o.o. – największy tego typu podmiot w Polsce i jeden z największych w Europie. Rozwija się tu 

przemysł drzewny, a także motoryzacyjny. Choć usługi również stanowią ważną część gospodarki, to 

liczba pracujących w tym sektorze jest znacznie mniejsza niż w przemyśle (15,6 tys. wobec 23,3 tys. 

osób). 

Mielec to miasto, w którym rozwijają się skrzydła. Panują tu dogodne warunki do prowadzenia 

i rozwoju działalności gospodarczej, co potwierdzają sami przedsiębiorcy. Znajduje to również 

odzwierciedlenie w statystykach – mieleckie firmy osiągają ponadprzeciętnie wysokie dochody 

w porównaniu do innych podobnych miast. W 2018 roku łączna kwota dochodów stanowiących 

podstawę opodatkowania osób prawnych w Mielcu wyniosła prawie 360,76 mln zł i była niemal 

dwukrotnie wyższa niż średnia miast w grupie porównawczej5. Mielec wypadł pod tym względem lepiej 

od innych ośrodków miejskich województwa podkarpackiego, jak Przemyśl, Tarnobrzeg, Stalowa Wola 

czy Krosno. 

Relatywnie mało mieleckich przedsiębiorstw jest likwidowanych. Średnia liczba podmiotów 

gospodarczych wyrejestrowanych z rejestru REGON w latach 2015-2018 w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców wyniosła 6,03 i było to najmniej w stosunku do całej grupy porównawczej. Wartość ta w 

ostatnim czasie nieznacznie wzrosła 6 . Może mieć to jednak związek z przenoszeniem na tereny 

podmiejskie jednoosobowych działalności wraz z ich właścicielami7. 

Dogodne warunki dla przedsiębiorców tworzy przede wszystkim Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro-

Park Mielec”, gdzie swoją działalność prowadzą największe mieleckie zakłady przede wszystkim 

w branży lotniczej, motoryzacyjnej, drzewnej, a także spożywczej. W strefie rozwijają się także firmy 

z branż wysokich technologii (IT). 

Dobrze rozwinięta gospodarka przekłada się na aktywność zawodową mieszkańców, w efekcie czego 

sukcesywnie spada poziom bezrobocia. W 2018 roku bezrobotni stanowili 3,6% osób w wieku 

produkcyjnym. Dla porównania, w roku 2014 odsetek ten wyniósł 8,2%8. Docenienia w tym aspekcie 

wymaga również wydłużająca się aktywność zawodowa mieszkańców miasta. Osoby będące w wieku 

poprodukcyjnym coraz częściej decydują się na dłuższe pozostanie na rynku pracy w miejsce pobierania 

należnych im świadczeń emerytalnych. W 2018 roku dochody z różnych źródeł (umowa o pracę, 

umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza) czerpało 2 212 mielczan w wieku poprodukcyjnym 

i było to aż o ponad 22% więcej niż 2 lata wcześniej9. Jednocześnie osiągają oni znacznie wyższe 

dochody niż osoby młode. W efekcie liczba emerytów i rencistów spada10. 

Demografia 

Doceniając omówione powyżej potencjały miasta, które istotnie wpływają na jego rozwój, nie należy 

zapominać o coraz bardziej widocznych problemach. Wiążą się one przede wszystkim ze zmianami 

                                                           
4 genius loci (łac.) – duch opiekuńczy danego miejsca [Encyklopedia PWN]; tożsamość miejsca, coś, co sprawia, że jest ono 
wyjątkowe. 
5 Źródło: Ministerstwo Finansów, system POLTAX za: Monitor miasta, https://monitormiasta.pl/ (dostęp: 22.05.2020).  
6 Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/ (dostęp: 22.05.2020).  
7 Miejscem prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania jego właściciela. 
8 Źródło: Dane GUS. 
9 Źródło: Ministerstwo Finansów, system POLTAX za: Monitor miasta, https://monitormiasta.pl/  (dostęp: 22.05.2020).  
10 Źródło: Ministerstwo Finansów, system POLTAX za: Monitor miasta, https://monitormiasta.pl/ (dostęp: 22.05.2020).  

https://monitormiasta.pl/city_comparison?city=2325&area=16&subarea=101&indicator=599&comparison_group%5b%5d=4193&comparison_group%5b%5d=2459&comparison_group%5b%5d=3201&comparison_group%5b%5d=2461&comparison_group%5b%5d=2425&comparison_group%5b%5d=3244&comparison_group%5b%5d=2465
https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=n2HwkhpYP6&jst=Mielec&p=1#podobszar-1
https://monitormiasta.pl/dashboard?city=2325&area=13&subarea=80
https://monitormiasta.pl/dashboard?city=2325&area=16&subarea=144
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demograficznymi. Pomimo utrzymującego się w ostatnich latach dodatniego przyrostu naturalnego, 

liczba mieszkańców Mielca sukcesywnie spada (z 61 587 osób w 2010 roku do 60 478 w roku 2018 – 

spadek o prawie 2%)11. Wpływ na taki stan rzeczy ma pogłębiające się ujemne saldo migracji. Coraz 

więcej mielczan opuszcza miasto, co przekłada się na niekorzystne dla niego prognozy, w świetle 

których na przyszły szybki spadek liczby mieszkańców oddziaływać będzie nie tylko ujemne saldo 

migracji, ale i ujemny przyrost naturalny. Z Mielca wyjeżdżają bowiem głównie ludzie młodzi (w wieku 

25-39 lat12), którzy poza miastem zakładają swoje rodziny. Prognozuje się, że do 2030 roku Mielec 

zamieszkiwać będzie o ponad 4 tys. osób mniej niż obecnie. 

Efektem tego jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa, szczególnie widoczny 

w zwiększającym się obciążeniu demograficznym. W 2018 roku na każde 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym przypadało nieco ponad 135 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Z kolei na 

100 mielczan będących w wieku produkcyjnym przypadało niespełna 38 mieszkańców w wieku 

emerytalnym. W 2009 roku wartości tych wskaźników wynosiły odpowiednio 86,5 i 23,6. Rodzi to 

ryzyko braku zastępowalności pokoleń, co może stanowić istotne zagrożenie dla lokalnej gospodarki. 

Już teraz uczestniczący w badaniach mieleccy przedsiębiorcy negatywnie oceniają dostępność 

pracowników, a problemy z tym związane uznają za jedno z największych zagrożeń dla swojej 

działalności13. 

Problemy demograficzne to wyzwanie nie tylko dla gospodarki, ale również dla finansów miasta. Osoby 

młode (do 26. roku życia) osiągają bowiem przeciętnie niższe dochody niż bardziej doświadczeni 

pracownicy będący w wieku emerytalnym i przedemerytalnym. Płacone przez nich podatki są tym 

samym znacznie niższe, a od października 2019 roku zostali całkowicie zwolnieni z tego obowiązku 

(zerowy PIT). Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem jest wydłużająca się aktywność zawodowa 

mielczan. Jednak ci, którzy nabyli bądź wkrótce nabędą uprawnienia do emerytury, wcześniej czy 

później zastąpią dochody uzyskiwane z pracy świadczeniami emerytalnymi. Płacone przez nich podatki 

będą tym samym niższe. Równocześnie wpływy z tytułu podatków płaconych przez osoby młode nie 

zrekompensują tej straty. 

                                                           
11 Źródło: dane GUS. 
12 Patrz: Tabela 4: Struktura migracji w Mielcu według grup wieku w latach 2009-2018, s. 28. 
13 Badanie CAWI wśród przedsiębiorców. 
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Wykres 1: Łączna kwota zaliczki na podatek dochodowy mielczan według funkcjonalnych grup wieku w latach 

2016-2018 (tys. zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, system POLTAX, 

https://monitormiasta.pl/dashboard?city=2325&area=13&subarea=126 

Niższe dochody mielczan z tytułu emerytur, które stopniowo będą zastępować dochody uzyskiwane 

przez nich z pracy (w tym na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz z działalności 

gospodarczej), oznaczają nie tylko niższe dochody podatkowe budżetu miasta związane z udziałem we 

wpływach z PIT. Ich konsekwencją będą również mniejsze możliwości wydatkowania i reinwestowania 

środków przez mielczan. By lepiej zrozumieć ten mechanizm, należy przyjrzeć się, w jaki sposób 

pieniądze „krążą” w społeczeństwie. 

Wykres 2: Uproszczony schemat obiegu środków w społeczeństwie 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Im wyższa suma dochodów mielczan, tym wyższe bezpośrednie wpływy do budżetu miasta (z tytułu 

udziału we wpływach z PIT). Przekłada się to również na większe możliwości wydatkowania środków, 

w tym na zakupy u lokalnych przedsiębiorców, co wpływa na wzrost ich dochodów, a w efekcie 

płaconych przez nich podatków. Warto zatem dbać o odpowiednią promocję lokalnej gospodarki, by 

jak największa część pieniędzy mielczan pozostawała w mieście. 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2016 2017 2018

ty
s.

 z
ł

osoby w wieku przedemerytalnym osoby w wieku emerytalnym osoby młode

Suma dochodów 
mielczan

Wydatki bieżące

Zakupy u 
lokalnych 

przedsiębiorców

Pozostałe 
wydatki

Dochody 
lokalnych 

przedsiębiorców

Wpływy 
podatkowe do 
budżetu miasta

Wydatki 
inwestycyjne

https://monitormiasta.pl/dashboard?city=2325&area=13&subarea=126


Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

12 

Mieleckie społeczeństwo 

Mielczanie są dumni ze swojego miasta. Często podkreślają znaczenie historii miasta, która 

ukształtowała jego obecną sytuację. Czują się z nią związani i utożsamiają się z nią. Wyrazem tego jest 

działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu.  

Mielczanie chcą również w większym stopniu wpływać na rozwój Mielca, jednak nie wiedzą, w jaki 

sposób mogą to robić lub wręcz twierdzą, że nie jest to w ogóle możliwe. Znaczna część mieszkańców 

swoje zaangażowanie w sprawy miasta ogranicza do udziału w wyborach lokalnych bądź głosowania 

w ramach budżetu obywatelskiego14. Jednocześnie w świetle danych poziom aktywności obywatelskiej 

mielczan mierzony frekwencją w wyborach samorządowych jest stosunkowo niski. W wyborach 

samorządowych w 2018 r. udział wzięło jedynie 46,14% uprawnionych do głosowania, tj. o około 3 pp. 

mniej niż w województwie podkarpackim i w całej Polsce15. 

Jednocześnie warty docenienia jest rozwijający się wolontariat w Mielcu, stanowiący potwierdzenie 

tezy o zaangażowaniu i aktywności społecznej mielczan. Jak bowiem deklaruje 29% mieszkańców, ich 

aktywność społeczna obejmuje pomoc innym czy też uczestnictwo w akcjach charytatywnych 16 . 

Znajduje to swoje odzwierciedlenie w działalności organizacji pozarządowych. Choć ich liczba 

w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców jest niemal taka sama jak średnio w całej grupie porównawczej, 

to w ostatnich latach Mielec cechował się pod tym względem znacznie szybszą dynamiką wzrostu, a to 

za sprawą rosnącej liczby podmiotów nowo rejestrowanych, która w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców w 2018 roku była wyraźnie wyższa niż przeciętnie w podobnych miastach. 

Szczególnie aktywnymi grupami mieszkańców są seniorzy oraz młodzież. Seniorzy reprezentowani są 

przez Mielecką Radę Seniorów, a ich aktywność koncentruje się w szczególności wokół Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. Młodzi, choć nie mają swojej reprezentacji, czują potrzebę i obowiązek 

podejmowania działań sprzyjających rozwojowi miasta. Wyrazem tego jest m.in. działalność Klubu 

Młodych Liderów, który z udziałem młodzieży i dla młodzieży organizuje w Mielcu szereg inicjatyw 

i aktywności. 

Mielczanie wykazują również dość wysoki w porównaniu z innymi miastami poziom aktywności 

kulturalnej. Statystycznie częściej odwiedzają kina, filharmonie, muzea, wystawy, koncerty. W 2018 

roku liczba korzystających z usług tego typu instytucji w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wyniosła 

ponad 6,6 tys. osób, przy średniej dla miast z grupy porównawczej na poziomie 4 tys. 

Warto także podkreślić, iż w latach 2015-2018 spadła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 

i tym samym zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2018 z tego typu wsparcia korzystało 1 068 

rodzin (spadek o 5,74% w porównaniu do 2015 roku) i najczęściej występującymi powodami ubiegania 

się o świadczenia społeczne były niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo oraz 

bezrobocie. Pomimo spadku liczby rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w dalszym ciągu 

władze Mielca muszą dokładać starań, aby zapewniać wszystkim mieszkańcom odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa społecznego. 

                                                           
14 Badania PAPI wśród dorosłych mieszkańców miasta, n=400. 
15 https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/frekwencja/0411#f1000001 (dostęp: 25.05.2020). 
16 Badanie PAPI, n=400. 

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/frekwencja/0411#f1000001
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Jakość życia w mieście 

Mimo przywiązania lokalnej społeczności do miasta i jego historii, w ostatnich latach daje się zauważyć 

narastający trend emigracji z Mielca, zwłaszcza wśród młodych. Co więcej, w świetle badań 

przeprowadzonych wśród młodzieży, tylko co 10 uczeń mieleckich szkół średnich swoją przyszłość, 

w tym także zawodową, wiąże z rodzinnym miastem17. Jakie czynniki o tym decydują? By się tego 

dowiedzieć, należy bliżej przyjrzeć się poszczególnym aspektom jakości życia i zamieszkania w mieście. 

Pozwoli to znaleźć odpowiedź na pytanie, co stanowi główne problemy Mielca, a co jest jego 

potencjałem. W tym celu dokonano analizy sytuacji Mielca pod kątem czynników decydujących 

o zamieszkaniu w nim dotyczących wymiaru środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz 

przestrzennego. 

Wymiar środowiskowy 

Zdaniem niemal wszystkich mieszkańców do opuszczenia miasta skłania zła jakość powietrza. Uważa 

tak aż 90% dorosłych mielczan i niemal 85% uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. 

Jednocześnie głównych źródeł zanieczyszczeń upatrują w emisji pochodzącej z zakładów 

przemysłowych oraz, choć w nieco mniejszym stopniu, w smogu generowanym przez indywidualne 

źródła ciepła. Z kolei dane dotyczące poziomu zanieczyszczeń pyłowych jednoznacznie wskazują, że to 

nie przemysł jest głównym „trucicielem” powietrza w Mielcu, lecz sami mielczanie. To tzw. niska emisja 

pochodząca ze źródeł powierzchniowych w największym stopniu przyczynia się do obniżenia jakości 

powietrza w mieście 18 . Co więcej, w ostatnim czasie znacząco zmniejszył się poziom emisji 

zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni 

powiatu mieleckiego, a niemal 100% zanieczyszczeń jest zatrzymywanych lub neutralizowanych 

w urządzeniach służących do ich redukcji19, co tylko potwierdza tę tezę. Warto również podkreślić, że 

sytuacja w Mielcu pod tym względem w ostatnim czasie uległa poprawie, co wynikało m.in. 

z proekologicznych inwestycji zakładów przemysłowych, termomodernizacji budynków w mieście oraz 

odpowiednich warunków pogodowych (stosunkowo wysokie temperatury zimą 2018/2019). 

Zlokalizowanie na terenie powiatu mieleckiego fragmentu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 425 oraz GZWP 424 sprawia, iż Mielec dysponuje dużymi zasobami naturalnymi w postaci wód 

podziemnych dyspozycyjnych i perspektywicznych. Mieszkańcy oraz przedsiębiorstwa zlokalizowane 

na terenie miasta zaopatrywani są w wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 

które czerpie wodę z ujęcia na rzece Wisłoka. Natomiast firmom znajdującym się na terenie Strefy 

Ekonomicznej wodę dostarcza firma Euro-Eko Media Sp. z o.o., czerpiąca ją głównie z podziemnego 

szydłowieckiego ujęcia wody. 

Wymiar społeczny 

Mielec jest miastem bezpiecznym. Ponad 80% dorosłych 

mielczan 20  i prawie 60% uczniów mieleckich szkół 

ponadpodstawowych21 uznaje to za czynnik zachęcający do 

zamieszkania w nim. Opinie te znajdują odzwierciedlenie w danych statystycznych, w świetle których 

                                                           
17 Badanie CAWI wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, n=671. 
18 Emisja zanieczyszczeń ze źródeł znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. 
19 Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego. 
20 Badanie PAPI wśród dorosłych mieszkańców miasta, n=400. 
21 Badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=677. 

Bezpieczeństwo mieszkańców 
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powiat mielecki cechuje się relatywnie niskim poziomem przestępczości zarówno pod względem 

przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, jak również przestępstw drogowych22. 

Dobra dostępność żłobków i przedszkoli sprawia, że 

w Mielcu dobrze żyje się rodzinom z małymi dziećmi. Opinie 

mieszkańców w tym zakresie potwierdzają dane, w świetle 

których co piąty najmłodszy mielczanin (w wieku 0-2 lata) 

może zostać objęty opieką żłobkową, zaś miejsc w przedszkolach wystarcza dla wszystkich dzieci 

w wieku 3-6 lat. Mielec osiąga tym samym jedne z najlepszych wyników w grupie porównawczej23. 

Ponadto w Gminie Miejskiej Mielec funkcjonuje 14 placówek wsparcia dziennego (1 specjalistyczno-

opiekuńcza, 5 opiekuńczych, 8 podwórkowych), których oferta skierowana jest do dzieci z rodzin 

napotykających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Na koniec 2019 roku oferowały one 269 miejsc 

dla dzieci i młodzieży. Wszystko to sprawia, że w Mielcu istnieje dość dobrze rozwinięty system 

wspierania rodzin z dziećmi, również tych wykazujących różnego typu problemy w zakresie opieki czy 

wychowania, których z różnych powodów nie są wstanie przezwyciężyć same. Zauważa się jednak 

potrzebę rozwinięcia sieci bezpłatnego wsparcia specjalistycznego, w tym terapeutycznego 

o charakterze indywidualnym i grupowym. 

Z drugiej strony istotnym problemem, który dotyka 

szczególnie młode, dążące do usamodzielnienia rodziny, są 

wysokie ceny mieszkań, stanowiące w opinii mieszkańców 

czynnik skłaniający do opuszczenia miasta. Biorąc pod uwagę powierzchnię mieszkania, jaką można 

kupić za przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, Mielec wypada znacznie gorzej niż średnia dla 

grupy porównawczej (1,17 m2 wobec 1,53 m2 w całej grupie w 2018 r.). Jednocześnie w ostatnich 

latach ceny mieszkań na terenie powiatu mieleckiego rosną bardzo szybko (w latach 2016-2018 

odnotowano przeszło 16% wzrost), co może pogarszać i tak już negatywną opinię mielczan na ten 

temat. 

W 2018 roku w Mielcu funkcjonowało 15 szkół 

podstawowych oraz 19 szkół ponadpodstawowych, z czego 

cztery stanowiły technika. W Rankingu wojewódzkich 

techników 2020 aż trzy mieleckie szkoły znalazły się 

w pierwszej dwudziestce zestawienia (najwyżej sklasyfikowane Technikum nr 1 zajęło 7. lokatę). Dobry 

poziom szkół zawodowych przekłada się na częstsze wybieranie tego typu szkół przez mieleckich 

uczniów w odniesieniu do rówieśników z miast referencyjnych. Uczniowie za najmocniejszą stronę 

swoich placówek edukacyjnych uważają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy za sprawą 

organizowanych staży czy praktyk. Duża w tym zasługa tworzonych klas patronackich, które ułatwiają 

uczniom kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami i wpływają na zdobycie pierwszego zawodowego 

doświadczenia. Gorzej zostały natomiast ocenione mieleckie licea ogólnokształcące. W rankingu tego 

typu podkarpackich szkół ponadpodstawowych zaledwie trzy placówki znalazły się w pierwszej 

pięćdziesiątce zestawienia (najlepiej ocenione zostało II LO im. Mikołaja Kopernika – 10. miejsce 

w rankingu).  

Ograniczone możliwości studiowania w Mielcu przekładają się na opinię, iż w celu kontynuacji nauki 

po zakończeniu szkoły ponadpodstawowej należy wyjechać z miasta. Uważa tak ponad 71% uczniów 

                                                           
22 Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego. 
23 Tamże. 
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szkół ponadpodstawowych. Wpływ na to ma fakt, iż na terenie miasta funkcjonuje tylko jedna szkoła 

wyższa: Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie – Zamiejscowy Wydział Ekonomii 

w Mielcu. 

Choć mielczanie wykazują stosunkowo wysoki poziom 

uczestnictwa w kulturze, to ich opinie na temat jakości 

oferowanych w mieście usług w tym zakresie są podzielone. 

Za ofertę kulturalną w Mielcu odpowiada Samorządowe 

Centrum Kultury, które zarządza Domem Kultury, Muzeum 

Regionalnym, kinem „Galaktyka” oraz Miejską Biblioteką Publiczną. Znaczna część społeczeństwa nie 

jest jednak zadowolona z oferty kulturalnej i rozrywkowej dostępnej w mieście. Aż 43,5% dorosłych 

mieszkańców24  oraz 46% uczniów25  uznało, iż poziom oferty kulturalnej w Mielcu jest czynnikiem 

zachęcającym do opuszczenia miasta. Należy więc uznać, iż organizowane koncerty, imprezy (m.in. Dni 

Mielca) czy festiwale (np. Mielecki Festiwal Muzyczny, cykl koncertów Mieleckiej Orkiestry 

Symfonicznej) nie zaspakajają odpowiednio potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do rozrywki. 

Podkreśla to zwłaszcza młodzież, która zwraca uwagę na problem braku miejsc, gdzie można się 

bezpiecznie bawić26. 

Zdecydowanie lepiej oceniana jest natomiast dostępna w mieście oferta sportowo-rekreacyjna. 

W badaniu przeprowadzonym wśród uczniów mieleckich szkół ponadpodstawowych co piąty 

ankietowany wskazał, iż to sport oraz mieleckie kluby sportowe stanowią najbardziej 

charakterystyczną cechę wyróżniającą Mielec. Ma to swoje odzwierciedlenie w liczbie klubów 

sportowych przypadających na 10 000 mieszkańców (5,13 klubów na 10 tys. mieszkańców w Mielcu, 

przy zaledwie 3,92 w Stalowej Woli, 3,47 w Starachowicach czy 1,30 w Ostrowcu Świętokrzyskim). 

Miasto wyróżnia się także za sprawą rozbudowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, na którą 

składa się m.in. kryta pływalnia, kompleks basenów otwartych, siłownie na świeżym powietrzu, 

ogólnodostępny stadion, skatepark, pumptrack, kompleksy kortów tenisowych czy ponad 68 

kilometrów ścieżek rowerowych. 

Dostęp do usług medycznych na wysokim poziomie 

zapewnia Szpital Specjalistyczny im. Edmunda 

Biernackiego w Mielcu. Placówka ta świadczy różnorodne 

i zaawansowane usługi medyczne, a w 2018 roku 

w Rankingu Szpitali dziennika „Rzeczypospolita” została 

sklasyfikowana na trzeciej pozycji spośród wszystkich szpitali zlokalizowanych w województwie 

podkarpackim. Należy jednak podkreślić, iż Mielec boryka się ze zmniejszającą się liczbą lekarzy 

i lekarzy dentystów oraz malejącą liczbą łóżek szpitalnych. Na 1 tys. mieszkańców w  Mielcu 

w 2018 roku przypadało 1,94 lekarzy i dentystów i  był to wynik gorszy od średniej ustalonej dla grupy 

porównawczej (1,99 na 1 tys. mieszkańców). 

Nie przekłada się to jednak na gorszy stan zdrowia mieszkańców Mielca. Dane statystyczne wskazują, 

iż liczba zgonów osób do 65. roku życia oraz liczba zgonów z powodu zachorowań na nowotwory 

i choroby układu krążenia w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców była w powiecie mieleckim wyraźnie 

                                                           
24 Badanie PAPI wśród dorosłych mieszkańców miasta, n=400. 
25 Badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=677. 
26 Na podstawie wypowiedzi uczestników warsztatu diagnostycznego. 

Dostępność i jakość usług 

z zakresu kultury, rozrywki 

i sportu 

Dostępność i jakość usług 

pomocy społecznej 

i zdrowotnych 
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niższa niż przeciętnie w grupie porównawczej. Dane zebrane dla powiatu mieleckiego są także lepsze 

od średnich wyników z całej Polski. 

Mielczanie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na odpowiednią pomoc ze strony 

Miasta, a także Powiatu. Dostęp do usług pomocy społecznej zapewnia szereg publicznych podmiotów: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej, Warsztat 

Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, 2 Domy Dziennego Pobytu, Schronisko, 

Noclegownia, Ogrzewalnia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej oraz 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczo „Przystań”. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w latach 2014-2018 

odsetek mielczan korzystających ze wsparcia instytucjonalnego zmniejszył się z 2,4% do 1,7% i był 

zdecydowanie niższy niż średnie wyliczone dla powiatu mieleckiego (4,6% w 2018 roku) czy całego 

województwa podkarpackiego (7%). 

Wymiar gospodarczy 

Wśród dorosłych mieszkańców Mielca panuje przekonanie, iż wysokość zarobków w mieście jest 

niezadowalająca (68% osób uważa, że stanowi ona czynnik zachęcający do opuszczenia miasta), a 47% 

krytykuje atrakcyjność oferowanych miejsc pracy27. Niepochlebne opinie na temat mieleckiego rynku 

pracy podziela także tamtejsza młodzież – 72% uczniów szkół ponadpodstawowych zwraca uwagę na 

niskie poziomy wynagrodzeń, a 49% negatywnie ocenia oferty pracy28. Młodzież szkolna nie ma także 

dobrego zdania o mieleckim rynku pracy w kontekście czynników decydujących o znalezieniu dobrej 

pracy w mieście. Uważają oni, że atrakcyjne warunki zatrudnienia zapewniają przede wszystkim 

powiązania rodzinne oraz znajomości (sądzi tak 37% osób)29. Warto jednak podkreślić, iż pomimo 

negatywnych opinii dotyczących lokalnego rynku pracy ok. 75% badanych ma już za sobą pierwsze 

doświadczenia zawodowe30. W większości (67%) dotyczyły one pracy dorywczej w okresie wolnym od 

nauki 31 . Świadczyć to może o dążeniu młodych mielczan do jak największej samodzielności 

i niezależności. 

Młodzi mielczanie są także otwarci na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Już teraz 

ok. 44% z nich rozważa założenie własnego biznesu32. Warto jednak podkreślić, iż zaledwie ok. 10% 

respondentów wiąże swoją przyszłość zawodową z Mielcem33, co może spowodować wystąpienie 

problemu niedoboru siły roboczej. Wiąże się to niewątpliwie z negatywnymi opiniami dotyczącymi 

lokalnego rynku pracy. Czy są one jednak zgodne ze stanem faktycznym? To prawda, że średnia 

miesięczna pensja brutto w 2018 roku w powiecie mieleckim (4 289,29 zł) była niższa niż przeciętne 

wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (4 834,76 zł). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż 

zarobki w powiecie mieleckim były wyższe niż w województwie podkarpackim (4 089,81 zł) oraz 

w podobnych wielkościowo miastach w regionie (Krosno – 3 875,03 zł, Przemyśl – 3 828,38 zł, 

Tarnobrzeg – 3 808,19 zł) czy ośrodkach referencyjnych (Powiat Starachowicki – 4 170,22 zł, Powiat 

Ostrowiecki – 3 813,50 zł, Powiat stalowowolski – 4 272,16 zł)34. Pensje w Mielcu rosną także szybciej 

niż obserwowany średni wzrost zarobków w grupie porównawczej (wzrost średniej wartości 

                                                           
27 Badanie PAPI wśród dorosłych mieszkańców miasta, n=400. 
28 Badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=677. 
29 Badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=668. 
30 Badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=666. 
31 Badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=528. 
32 Badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=666. 
33 Badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=669. 
34 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 
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dochodów ze stosunku pracy w latach 2016-2018 z poziomu 38 527,71 zł do 45 070,13 zł w Mielcu przy 

jednoczesnym wzroście w całej grupie porównawczej z 40 112,74 do 44 584,39 zł)35. Zauważalna jest 

także rosnąca liczba mielczan, którzy uzyskują dochody z pracy obejmującej zarówno prowadzenie 

własnej działalności gospodarczej (wzrost łącznej liczby podatników uzyskujących dochody z tytułu 

działalności gospodarczej z 3 973 w 2016 roku do 4 254 w 2018 roku), jak i pracę najemną (wzrost 

łącznej liczby podatników uzyskujących dochody z tytułu stosunku pracy z 22 018 w 2016 roku do 

22 545 w 2018 roku), co przekłada się na spadek poziomu bezrobocia w mieście. W latach 2014-2018 

liczba bezrobotnych w Mielcu spadła niemal o 60% (z poziomu 3 192 do 1 317)36, co świadczy o dobrej 

kondycji lokalnej gospodarki. 

Wymiar przestrzenny 

Mielczanie są zadowoleni z poziomu estetyki przestrzeni publicznej w mieście. Ponad 2/3 dorosłych 

mieszkańców oraz niemal połowa uczniów szkół ponadpodstawowych uważa, że zachęca ona do 

zamieszkania w mieście. Doceniają oni także atrakcyjność terenów rekreacyjnych (odpowiednio 48,3% 

mieszkańców37  oraz 43,3% młodzieży38  uważa, iż czynnik ten zachęca do zamieszkania w Mielcu). 

Aspekty te pozytywnie ocenili także uczestnicy warsztatów diagnostycznych, którzy zwrócili uwagę, iż 

w Mielcu jest „ładnie, czysto i zielono oraz że występuje tam wiele atrakcyjnych miejsc wypoczynku 

(np. bulwary czy Górka Cyranowska)”. Zwrócono jednak uwagę, iż miasto powinno bardziej 

inwestować w rozwój terenów zielonych. Podkreśla to także znaczna część mieszkańców Mielca, 

którzy mogąc decydować o dysponowaniu pieniędzmi miasta, środki służące jego rozwojowi 

przeznaczyliby na zagospodarowanie terenów zielonych (29,5% respondentów) oraz na tworzenie 

miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (32,5% ankietowanych) 39 . W Mielcu 

zlokalizowanych jest siedem parków o charakterze spacerowo-wypoczynkowym, które zajmują 

39,2 ha. Należy jednak zwrócić uwagę, iż udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej 

w powierzchni miasta w 2018 roku stanowił 2,6% i był niższy od średniej wyliczonej dla grupy 

porównawczej (3,05%)40.  

Wymiar inteligentnego zarządzania miastem  

Władze Mielca wykazują dużą otwartość wobec rozwiązań wpisujących się w koncepcję miasta 

inteligentnego. Przełomem w tym zakresie stał się projekt „Inteligentny Mielec – eMiasto Przyszłości”. 

W ramach jego realizacji utworzono portal https://eurzad.um.mielec.pl pozwalający mieszkańcom na 

korzystanie z e-usług na każdym poziomie dojrzałości. Gmina drogą elektroniczną świadczy łącznie 104 

usługi. W innych obszarach również wdrażane są rozwiązania zgodne z ideą Smart City (np. 

w komunikacji publicznej czy ochronie środowiska). Działania te nie są jednak wynikiem realizacji 

kompleksowej strategii budowania miasta inteligentnego. Brakuje odpowiedzialnego za to zadanie 

zespołu i metod włączania społeczności lokalnej w proces planowania rozwoju. Otwartość władz 

                                                           

35 Ministerstwo Finansów, system POLTAX, Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/ (dostęp: 18.05.2020). 

36 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 
37 Badanie PAPI wśród dorosłych mieszkańców miasta, n=400. 
38 Badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=677. 
39 Badanie PAPI wśród dorosłych mieszkańców miasta, n=400. 

40 MRL - System Analiz Samorządowych, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego (dostęp: 18.05.2020). 

https://eurzad.um.mielec.pl/
https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=CQWlzn06y0&jst=Mielec&p=1#podobszar-3
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miasta oraz dostępna infrastruktura pozwalają na zmianę tego stanu i przyjęcie strategicznego 

podejścia do implementacji założeń Smart City. 

Finansowanie rozwoju miasta 

Mielec charakteryzuje się stabilną sytuacją finansową, która za sprawą stale rosnących dochodów 

(wzrost w latach 2014-2019 z poziomu 187,6 mln zł do 326,4 mln zł41), na co wpływ miało głównie 

wdrożenie ogólnopolskiego programu 500+ (z uwagi na redystrybucję środków nie wpływają one 

jednak na poprawę wyników finansowych Gminy Miejskiej), zwiększenie sumy dochodów z podatku 

od nieruchomości czy też wzrost udziału JST we wpływach z tytułu PIT) umożliwia realizację wydatków 

budżetowych (wzrost w analizowanym okresie z poziomu 175,6 mln zł do 313,9 mln zł)42. Przekłada się 

to na intensyfikację działalności inwestycyjnej, co ma swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu 

wydatków majątkowych miasta. W latach 2016-2018, licząc na jednego mieszkańca, Mielec na cele 

inwestycyjne przeznaczył średnio 911,88 zł rocznie (o 39% więcej niż przeciętne wydatki miast 

zaliczanych do grupy porównawczej – 655,92 zł) i w odniesieniu do lat 2012-2014 zwiększył poziom 

analizowanego wskaźnika o 69%43. 

 

                                                           
41 Dane UM w Mielcu. 
42 Dane UM w Mielcu. 
43 MRL - System Analiz Samorządowych, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego (dostęp: 18.05.2020). 
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3 Diagnoza 

3.1 Tożsamość miasta kształtowana przez gospodarkę 

Mielec przemysłem stoi 

Historia Mielca sięga już początków XVI wieku i niemal zawsze związana była z przemysłem. 

Początkowo w mieście rozwijał się przede wszystkim przemysł spożywczy i przetwórczy, a także 

drzewny. Rozwój ten zahamowany został przez pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku. Nie powstawały 

wówczas żadne nowe zakłady przemysłowe, a główną rolę w mieleckiej gospodarce odgrywało 

rolnictwo i rzemiosło. Sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec XIX wieku, kiedy to za sprawą 

uruchomionych wówczas m.in. cegielni, fabryki octu i fabryki świec, w strukturze mieleckiej gospodarki 

znów zaczął dominować przemysł. 

Okres I wojny światowej i pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości to czas intensywnej odbudowy 

miasta i jego gospodarki. Kluczowym w tym okresie wydarzeniem było utworzenie Centralnego Okręgu 

Przemysłowego, w którym Mielec stanowił jeden z najważniejszych ośrodków, gdzie ulokowano 

Wytwórnię Płatowców Nr 2. Był to początek mieleckich tradycji związanych z przemysłem lotniczym. 

Intensywny rozwój gospodarczy miasta przerwał wybuch II wojny światowej, jednak już po jej 

zakończeniu niemal wszystkie fabryki COP w Mielcu odbudowano lub nawet znacznie rozbudowano. 

Okres PRL nazwać można złotym w historii mieleckiej gospodarki i rozwoju przemysłu lotniczego. 

W 1960 roku w mieleckim przemyśle zatrudnionych było ponad 8 tys. osób, a 26 lat później w 1986 r. 

aż dwuipółkrotnie więcej (niemal 21 tys.). 

W czasach transformacji ustrojowej w Polsce w latach 90. wiele zakładów ulegało likwidacji bądź 

restrukturyzacji. Los ten spotkał również WSK „PZL-Mielec” oraz wielu jej kooperantów i dostawców. 

Mielecki przemysł dość szybko jednak podźwignął się z kryzysu dzięki powstałej w 1995 roku Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Był to pierwszy tego typu podmiot w Polsce. Utworzenie SSE 

zapewniło dogodne warunki do inwestowania w Mielcu, co przyciągnęło kapitał zewnętrzny, a tym 

samym wpłynęło na zmniejszenie bezrobocia i dywersyfikację lokalnej gospodarki. 

Przemysł lotniczy do dziś stanowi wizytówkę Mielca rozpoznawalną w kraju i na świecie, a jednocześnie 

dumę mielczan. Koncentruje się tu 90% krajowej produkcji lotniczej. Zlokalizowane w mieście Polskie 

Zakłady Lotnicze to największe w kraju i jedno z największych w Europie przedsiębiorstw tej branży. 

Z całą stanowczością można stwierdzić, że to właśnie historia przemysłu lotniczego i mieleckiej 

gospodarki w ostatnim stuleciu ukształtowała kulturę i tożsamość miasta, z której dumni są jego 

mieszkańcy. To z przemysłem i lotnictwem Mielec kojarzony jest do dziś nie tylko lokalnie, ale również 

w skali regionu, kraju, a nawet za granicą. Aż 1/3 przedstawicieli młodego pokolenia zapytana 

o skojarzenia dotyczące Mielca wskazała właśnie na przemysł i lotnictwo44. 

Analiza struktury gospodarczej miasta może jednak prowadzić do wniosku, że to nie przemysł, a usługi 

dominują. Podmioty działające w sekcjach G-T 45  stanowią ponad 3/4 wszystkich mieleckich 

                                                           
44 Badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=670. 
45 Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; Sekcja H – Transport 
i gospodarka magazynowa; Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; Sekcja J – 
Informacja i komunikacja; Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości; Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Sekcja N – Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca; Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
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przedsiębiorstw. Największą grupę stanowią firmy działające w sekcji G – handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26,2%). Jedynie co czwarte mieleckie 

przedsiębiorstwo działa w obszarze przemysłu lub budownictwa – największą grupę stanowią firmy 

zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (12,2%). 

Wykres 3: Struktura podmiotów gospodarczych w Mielcu w 2018 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Jednocześnie struktura ta jest bardzo zbliżona do struktury gospodarczej regionu. Czy oznacza to, że 

tradycje przemysłowe Mielca jednak nie wpłynęły aż tak istotnie na obecny kształt gospodarki miasta? 

Na tej podstawie trudno o tak jednoznaczny wniosek. Warto bowiem zwrócić uwagę, że podobnie jak 

w całym kraju także i w Mielcu dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób (95% ogółu 

mieleckich firm), które to działają głównie w branżach usługowych. Z kolei największe, generujące 

najwyższe dochody przedsiębiorstwa w Mielcu prowadzą działalność głównie w sektorze 

przemysłowym. Na 8 mieleckich przedsiębiorstw sklasyfikowanych w rankingu „Lista 2000” 

opracowanym przez tygodnik „Rzeczpospolita” obejmującym firmy, których przychody rosną ponad 

2 razy szybciej od całej gospodarki, aż sześć działa w branży przemysłowej, w tym trzy – 

w motoryzacyjnej. 

                                                           
ubezpieczenia społeczne; Sekcja P – Edukacja; Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna; Sekcja R – Działalność 
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; Sekcje S i T – Pozostała działalność usługowa; gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. 
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Tabela 1: Mieleckie przedsiębiorstwa sklasyfikowane w rankingu „Rzeczpospolitej” – „Lista 2000” 

 

*Dane za 2018 r. w tys. zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rankingu „Lista 2000”, Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/Lista-

2000/312189870-Firmy-szybsze-niz-PKB.html (dostęp: 20.05.2020) 

Potwierdzeniem tezy, że mielecką gospodarkę tworzą nie usługi, lecz przede wszystkim przemysł jest 

struktura zatrudnienia. Biorąc pod uwagę dane dla powiatu, najwięcej osób (43,5%) zatrudnionych jest 

w przemyśle i budownictwie. W usługach zatrudnionych jest 29,2% ogółu pracujących 46  i jest to 

najmniej w odniesieniu do całej grupy porównawczej. 

                                                           
46  Stan na 31.12.2020. Źródło: dane GUS dla powiatów. Dane nie obejmują liczby pracujących w przedsiębiorstwach 
zatrudniających do 9 osób. 

Pozycja 

2018

Zmiana 

2017/2018
Firma

Przychody ze 

sprzedaży*
Wynik netto* Branża

342 21 Kronospan Mielec sp. z o.o. 1 208 457,00 118 970,00 przemysł drzewny

401 78 Kirchhoff Polska sp. z o.o. 1 047 206,00 115 513,00
przemysł 

motoryzacyjny

556 89 Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o. 760 813,00 88 834,00 przemysł lotniczy

588 32 Silva sp. z o.o. 725 383,00 4 788,00 transport

611 33 Bury sp. z o.o. 705 183,00 88 029,00
przemysł 

motoryzacyjny

884 123 Froneri Polska sp. z o.o. 496 573,00 43 110,00
przemysł 

spożywczy

1 085 208 Autopart SA 413 203,00 4 486,00 handel

1 350 163 PPUH Autopart Jacek Bąk sp. z o.o. 331 080,00 4 257,00
przemysł 

motoryzacyjny
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Wykres 4: Odsetek zatrudnionych w usługach w latach 2014-2019 (dane dla powiatów) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/ (dostęp: 18.05.2020) 

Warto dodać, że liczba zatrudnionych w przemyśle i budownictwie w powiecie mieleckim w ostatnich 

latach wzrosła znacznie szybciej niż wielkość zatrudnienia w usługach (10,5% wzrost liczby pracujących 

w przemyśle w latach 2014-2020 wobec 4% wzrostu w usługach). Nie powinno więc dziwić, że w opinii 

mielczan, w tym również młodzieży, Mielec jest dobrym miejscem do życia i rozwoju dla osób 

o wykształceniu technicznym, branżowym, mających fach w ręku47. 

Wykres 5: Liczba zatrudnionych według sektorów gospodarki w powiecie mieleckim w latach 2014-2019 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Może to wskazywać na niski poziom dywersyfikacji lokalnej gospodarki, co uznawane jest za zjawisko 

negatywne. W przypadku Mielca ta dominacja przemysłu zapewnia jednak stabilność gospodarki i jej 

dynamiczny rozwój. Wskazują na to generowane przez mieleckich przedsiębiorców ponadprzeciętne 

wpływy do budżetu miasta z tytułu udziału w podatku CIT. 

                                                           
47 Niemal 40% mieszkańców na pytanie o to, dla kogo Mielec jest dobrym miejscem do życia i rozwoju, wskazało odpowiedź 
„dla osób z wykształceniem technicznym, branżowym, mających fach w ręku”, badanie PAPI, n=400. Odsetek wskazań tej 
odpowiedzi wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych był niemal identyczny, badanie CAWI, n=681. 
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Wykres 6: Dochody JST z tytułu udziału we wpływach BP z CIT przypadające na 1 000 osób w wieku od 18 lat – 

średnia trzyletnia 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/ (dostęp: 21.05.2020) 

Średnie dochody Gminy Miejskiej Mielec z tytułu udziału we wpływach BP z CIT w latach 2016-2018 

w przeliczeniu na 1 000 osób w wieku od 18 lat były ponad półtorakrotnie wyższe niż przeciętnie 

w grupie porównawczej. Mielec odnotował też niemal najwyższą dynamikę w tym zakresie. Świadczy 

to o dobrej kondycji lokalnych firm, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych wśród przedsiębiorców 

badań 48 . Zdecydowana większość badanych nie rozważa likwidacji, zawieszenia ani ograniczenia 

działalności swojej firmy, planują za to jej dalszy rozwój (m.in. poprzez rozszerzenie rodzaju 

prowadzonych działalności czy też ekspansję geograficzną i wejście na nowe rynki zbytu). W jakim 

stopniu wpływają na to warunki do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej w Mielcu? 

Mielec – miasto, gdzie rozwijają się skrzydła 

Uczestniczący w badaniu ankietowym mieleccy przedsiębiorcy pozytywnie oceniają warunki do 

prowadzenia działalności gospodarczej w mieście49. Ponad połowa badanych uznała, że Mielec jest 

dobrym lub bardzo dobrym miejscem dla biznesu. Przedsiębiorcy doceniają przede wszystkim 

infrastrukturę techniczną miasta, dostępność komunikacyjną oraz zasób terenów inwestycyjnych 

i bazę lokalową. Jest to tym istotniejsze, że dostępność oraz ceny nieruchomości uznawane są przez 

nich za kluczowe dla możliwości rozwoju firmy. 

Gorzej oceniano natomiast instytucjonalne aspekty prowadzenia biznesu w Mielcu – 2/5 badanych 

określiło wsparcie informacyjne Gminy w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej 

w mieście jako złe lub bardzo złe. Jednocześnie to właśnie dostępność informacji ze strony JST 

dotyczących zasobów nieruchomości, przetargów i procedur została uznana za jeden z czynników 

o kluczowym znaczeniu dla rozwoju biznesu. Niemal tyle samo respondentów negatywnie oceniło 

działania promujące lokalną gospodarkę ze strony władz miasta. 

O ile zatem badani przedsiębiorcy dostrzegają wiele pozytywów w obszarze infrastrukturalnym, to 

jednak poprawy wymagają aspekty związane ze wsparciem ze strony samorządu. Jednocześnie 

stosunek władz lokalnych do przedsiębiorców i inwestorów został oceniony dobrze – według niemal 
2/3 respondentów jest on życzliwy lub bardzo życzliwy. Co więcej, przedsiębiorcy chętnie wzięliby 

aktywny udział we współpracy z administracją lokalną m.in. w obszarach dotyczących podnoszenia 

                                                           
48 Badanie CAWI wśród przedsiębiorców, n=81. 
49 Tamże. 

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=n2HwkhpYP6&jst=Mielec&p=1#podobszar-3
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kwalifikacji zawodowych obecnych i potencjalnych przyszłych pracowników. Stwarza to duże pole do 

współpracy samorządu z lokalnym biznesem. 

Jak na tle tych opinii kształtują się rzeczywiste warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 

w Mielcu? 

Najważniejszym elementem systemu wsparcia przedsiębiorstw w mieście jest istniejąca od 1995 r. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu. 

Początkowo Strefa składała się z jednej lokalizacji w Mielcu. Z upływem lat nastąpił jej rozwój do 

34 podstref obejmujących obszar ponad 1,4 tys. ha50. SSE oferuje następujące opcje inwestycyjne: 

 GREENFIELD – uzbrojone tereny pod zabudowę, gotowe do zagospodarowania; 

 BROWNFIELD – hale produkcyjno-magazynowe, powierzchnie biurowe; 

 BUILD-TO-SUIT (BTS) – budowa przez ARP S.A. obiektów do wykorzystania przez 

inwestorów na cele rozwoju projektów w strefie. 

Informacje o aktualnie dostępnych terenach inwestycyjnych oraz halach produkcyjno-magazynowych 

znajdują się na stronie internetowej http://mapa.europark.arp.pl/. Na stronie ARP zamieszczane są 

także ogłoszenia o ofercie powierzchni biurowych na wynajem. 

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w SSE mogą też ubiegać się o wsparcie w postaci zwolnienia 

z podatku dochodowego. Decyzję o wsparciu wydaje zarządzający obszarem, tj. Agencja Rozwoju 

Przemysłu. Dotychczas udzielono ponad 400 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej 

w Strefie, co przełożyło się na powstanie ok. 46 tys. miejsc pracy. Wartość dotychczasowych inwestycji 

wyniosła ok. 13,5 mld zł51. Wiodącymi branżami w SSE są m.in.: lotnictwo, motoryzacja, tworzywa 

sztuczne, meble, IT, przetwórstwo drewna. 

Tabela 2: Przedsiębiorcy realizujący wiodące projekty w SSE Euro-Park Mielec 

Inwestor Kraj pochodzenia Sektor 

Polskie Zakłady Lotnicze USA Lotnictwo 

MTU Aero Engines Niemcy Lotnictwo 

BORGWARNER POLAND USA Motoryzacja 

BURY Polska Elektronika 

KIRCHHOFF Niemcy Motoryzacja 

Fabryka Cukierków „Pszczółka” Polska Spożywczy 

Kronospan Mielec Austria Przetwórstwo drewna 

Polskie Zakłady Zbożowe Lubella GMW Polska Spożywczy 

SPLAST Polska Tworzywa sztuczne 

FIBRAIN Polska IT 

ML SYSTEM Polska Fotowoltaika 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/mielec# (dostęp: 

22.05.2020) 

                                                           
50 Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro – Park Mielec, http://www.coi.rzeszow.pl/pl/dlaczego-podkarpackie/inwestycje-na-
podkarpaciu/strefy-ekonomiczne/europark-mielec/ (dostęp: 25.05.2020). 
51  Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro – Park Mielec, https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/mielec (dostęp: 
25.05.2020). 

http://www.coi.rzeszow.pl/pl/dlaczego-podkarpackie/inwestycje-na-podkarpaciu/strefy-ekonomiczne/europark-mielec/
http://www.coi.rzeszow.pl/pl/dlaczego-podkarpackie/inwestycje-na-podkarpaciu/strefy-ekonomiczne/europark-mielec/
https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/mielec


Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

25 

Na terenie SSE znajduje się także Mielecki Park Przemysłowy, będący obszarem inwestycyjnym 

powstałym w celu zagospodarowania majątku pozostałego po restrukturyzacji „WSK-PZL” Mielec. Jego 

powierzchnia obejmuje ok. 100 ha. Podmiotem zarządzającym MPP jest Agencja Rozwoju 

Regionalnego MARR S.A. 

W skład Parku wchodzą obszary: „A”, „B”, „C”, „D”, inkubatory IN-Tech 1 oraz IN-Tech 2. Ich 

powierzchnię oraz funkcje przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3: Obszary Mieleckiego Parku Przemysłowego 

Nazwa obszaru Przeznaczenie Powierzchnia (ha) 

Obszar A Branża lotnicza oraz motoryzacyjna 60,6 

Obszar B Wszystkie branże oparte na nowoczesnych technikach i technologiach 40,9 

Obszar C 
Branża usług lotniczych wymagających bezpośredniego dostępu do pasa 
startowego 

7,0 

Obszar D Wszystkie branże oparte na nowoczesnych technikach i technologiach 3,2 

Inkubator IN-TECH 1 Inkubator dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą 2,0 

Inkubator IN-TECH 2 Inkubator dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą 0,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/parki_przemyslowe_i_te

chnologiczne/mielec# (dostęp: 22.05.2020) 

Głównym celem powstania inkubatorów IN-Tech była poprawa warunków do prowadzenia 

innowacyjnej i usługowej działalności gospodarczej w różnych dziedzinach techniki. Obecnie w ramach 

inkubatorów działa 49 firm 52 . Poza nowoczesnymi, przystosowanymi do potrzeb przedsiębiorstw 

innowacyjnych pomieszczeniami biurowymi i salami konferencyjnymi w inkubatorze IN-Tech 1 działa 

też Laboratorium pomiaru długości i kąta oraz Prototypownia. 

MARR świadczy także bezpłatne usługi pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, najmie i wynajmie 

nieruchomości komercyjnych na terenie Mielca. Oferta MARR, zarówno w zakresie nieruchomości na 

terenie MPP, jak i poza Parkiem, znajduje się na stronie internetowej 

https://www.marr.com.pl/nieruchomosc.html. 

Ponadto, w 2015 r. uruchomiono Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości (MInP), którego celem jest 

wspieranie małych firm prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. MInP także 

działa na terenie SSE. Oferuje przestrzeń biurową dla 13 najemców. W każdym z modułów budynku 

może pracować maksymalnie 5 osób, co pozwala na pracę łącznie 65 osób. Oprócz wynajmu 

powierzchni biurowej celem działania MInP jest organizacja szkoleń w zakresie powstania i rozwoju 

działalności innowacyjnej oraz zapewnienie dostępu do usług doradztwa indywidualnego w zakresie 

działalności innowacyjnej. 

Mieleccy przedsiębiorcy odpowiedzialni społecznie? 

Wśród istotnych uwarunkowań badani przedsiębiorcy często wskazywali także na przychylność 

społeczności lokalnej wobec przedsiębiorstwa oraz trwałą sieć kontaktów i więzi społecznych. Ponad 

połowa respondentów dobrze lub bardzo dobrze oceniła ten aspekt prowadzenia działalności 

gospodarczej w Mielcu. Jest to ważne w kontekście planowanej ścieżki rozwoju miasta, opartej na 

dialogu i współpracy międzysektorowej. 

                                                           
52 Firmy działające w IN-TECH, https://www.intech-mielec.pl/inkubator/firmy-dzialajace-w-in-tech (dostęp: 25.05.2020). 

https://www.intech-mielec.pl/inkubator/firmy-dzialajace-w-in-tech
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Zaangażowanie przedsiębiorstw w lokalnych organizacjach społecznych jest niewielkie, nie zrzeszają 

się one również w organizacjach skupiających lokalnych przedsiębiorców. Rzadko biorą udział 

w inicjatywach społecznych na rzecz Mielca i mieszkańców, nieczęsto angażują się w ich organizację 

poprzez dofinansowanie, udostępnienie lokalu czy sprzętu. Warto dążyć do tego, by zaangażowanie 

lokalnych przedsiębiorców w rozwój miasta i działania na rzecz lokalnej społeczności było większe. 

3.2 Społeczność Mielca 

Każde miasto tworzą ludzie. To w dużej mierze od nich i ich zaangażowania zależy przyszłość ich małej 

ojczyzny. Jacy zatem są mielczanie? Co mówią o sobie i o mieście, w którym żyją? Co o nich samych 

mówią statystyki? 

3.2.1 Mielczanie o sobie i o mieście 

Mielec jest dobrym miejscem do życia, ale nie dla młodych 

Większość dorosłych mieszkańców uważa, że Mielec jest dla nich dobrym miejscem do życia (64%)53. 

Przeciwną opinię wyrażają głównie ludzie młodzi – niemal 3/5 badanych uczniów ocenia, że miasto nie 

zapewnia im odpowiednich warunków rozwoju54.  

Zarówno w opinii ludzi 

młodych, jak i dorosłych 

mieszkańców miasta Mielec 

jest atrakcyjnym miejscem 

do życia dla seniorów 

(odpowiednio: 46% i 52% 

wskazań). Dobre warunki 

rozwoju w mieście, zdaniem 

respondentów, mają 

również osoby z wykształceniem technicznym, branżowym, posiadające fach w ręku (39%). Ponadto 

w Mielcu dobrze żyje się rodzinom z małymi dziećmi (odpowiednio: 39% i 37%). Co ciekawe, aż ¼ 

przedstawicieli młodego pokolenia mielczan twierdzi, że Mielec jest dobrym miejscem do życia dla 

młodzieży i studentów, podczas gdy na odpowiedź tę wskazał zaledwie co 10. respondent wśród 

badanych dorosłych mieszkańców miasta. 

                                                           
53 Badanie PAPI wśród mieszkańców, n=400. 
54 Badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=682. 
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Młodzi mieszkańcy nie wiążą swojej przyszłości z Mielcem 

Poczucie zadowolenia z zamieszkania w mieście wpływa na decyzje o przyszłości. Większość dorosłych 

mieszkańców, mając możliwość 

wyboru, pozostałaby w Mielcu (37%) 

lub w bliskiej okolicy (22%). Z kolei 

młodzi mielczanie nie wiążą swojej 

przyszłości z miastem. Zaledwie co 

dziesiąty badany chciałby mieszkać 

w Mielcu, tyle samo osób chciałoby tu 

pracować. Na uwagę zasługuje fakt, że 1/4 respondentów w przyszłości chce pozostać w województwie 

podkarpackim i tu mieszkać, zaś 1/5 chciałaby tu pracować. Biorąc pod uwagę fakt, że niemal połowa 

badanych byłaby gotowa poświęcić do 30. minut, a kolejne 28% do 60. minut, by dojeżdżać do 

atrakcyjnej pracy, można przypuszczać, że poprawa warunków życia w mieście zachęciłaby młodych 

zamierzających podjąć zatrudnienie na terenie Podkarpacia do zamieszkania w Mielcu w przyszłości. 

By możliwe było wdrożenie odpowiednich działań dotyczących zapewnienia wysokiej jakości życia, 

należy bliżej przyjrzeć się temu, jak mielczanie postrzegają Mielec i poszczególne aspekty zamieszkania 

w nim. 

Co zachęca do zamieszkania w Mielcu, a co skłania do jego opuszczenia? 

Wśród pozytywnych aspektów życia w mieście 

zachęcających do zamieszkania mieszkańcy najczęściej 

wskazują wysoki poziom bezpieczeństwa (81% dorosłych 

i 58% młodzieży). Zdecydowanie pozytywnie oceniana jest 

przez nich również dostępność żłobków i przedszkoli (54%), 

co potwierdza atrakcyjność Mielca dla rodzin z dziećmi. Do zamieszkania w mieście zachęcać mogą 

również dobre relacje z sąsiadami (55%). Z kolei wśród czynników negatywnych zdecydowanie 

dominuje jakość powietrza – aż 90% dorosłych i 85% młodzieży twierdzi, że skłania ona do opuszczenia 

miasta. Negatywnie mieszkańcy oceniają również wysokość zarobków (68%), a także dostępność 

i przystępność cenową mieszkań zarówno na sprzedaż (65%), jak i na wynajem (64%). Aspekty te mogą 

istotnie obniżać atrakcyjność miasta dla młodych rodzin. 
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Na decyzję o zamieszkaniu w Mielcu wpływ mają przede wszystkim czynniki osobiste – rodzina, własne 

mieszkanie, stała praca, pochodzenie. Mieszkańcy cenią sobie również kompaktowość miasta (ani za 

duże, ani za małe, wszędzie jest blisko) oraz bliskość większych ośrodków miejskich (31%). Jak 

mieszkańcy oceniają poszczególne aspekty życia w mieście? 

Mielecka młodzież ocenia poziom edukacji w mieście jako 

wysoki55. Jako atuty miasta w zakresie edukacji wskazują oni 

możliwości elastycznego doboru rozszerzeń przedmiotów 

i dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb 

uczniów.  

Za mocne strony szkół 

technicznych i branżowych I 

stopnia uczniowie uznali praktyki, 

staże, warsztaty, aktywności 

pokazujące, jak wykorzystać 

wiedzę w praktyce oraz 

współpracę z przedsiębiorcami 

(odpowiednio 58% i 48%). Ich 

zaletę stanowi również 

doradztwo zawodowe (17% i 27%). Co czwarty uczeń technikum jako atut swojej szkoły wskazuje 

ponadto stypendia i wyjazdy zagraniczne dla uczniów. Do mocnych stron mieleckich liceów zaliczyć 

należy w szczególności nauczanie przedmiotów ścisłych (36%), humanistycznych (30%), inicjatywy 

i aktywności pozalekcyjne (23%) oraz sport i drużyny sportowe (22%), będące zaletą przede wszystkim 

Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego. Dorośli mieszkańcy oceniają jakość edukacji raczej 

negatywnie – blisko połowa badanych uznała, że aspekt ten zachęca do opuszczenia miasta. 

Prawdopodobnie opinie te dotyczyły ograniczonych możliwości kontynuowania nauki związanych 

niewielkim dostępem do edukacji na poziomie wyższym zarówno w Mielcu, jak i w bliskiej okolicy, co 

również w ocenie zdecydowanej większości osób młodych skłania do wyprowadzki z miasta (71%).  

Biorąc pod uwagę deklaracje młodzieży, 

spośród której 2/3 zamierza kontynuować 

naukę, z czego blisko 70% planuje iść na 

studia, można przypuszczać, że 

w nadchodzących latach wielu z nich opuści 

Mielec, by podjąć kształcenie w szkołach 

wyższych. Ważne w tym kontekście jest 

zapewnienie takich warunków życia 

w mieście, by po zakończeniu nauki 

i zdobyciu dyplomu chcieli oni powrócić do 

miasta i tu podjąć pracę, założyć rodzinę. 

Dla zdecydowanej większości z nich te aspekty życia – rodzina, małżeństwo, dzieci oraz stabilność 

finansowa i niezależność ekonomiczna – są najważniejsze. Istotne zatem, by mieli możliwość ich 

realizacji w Mielcu. 

                                                           
55 Na podstawie wypowiedzi uczestników warsztatu diagnostycznego. 

Co jest mocną stroną Twojej szkoły? Liceum Technikum
Szkoła Branżowa 

I stopnia

Praktyki, staże, warsztaty, aktywności 

pokazujące jak wykorzystać wiedzę w 

praktyce, współpraca z przedsiębiorcami

3,9% 57,8% 48,1%

Współpraca z innymi szkołami, uczelniami 20,6% 14,5% 13,9%

Stypendia, wyjazdy zagraniczne dla uczniów 19,0% 24,9% 13,0%

Inicjatywy i aktywności pozalekcyjne 22,5% 10,0% 12,0%

Nauczanie przedmiotów humanistycznych 30,1% 9,2% 9,3%

Nauczanie przedmiotów ścisłych 35,6% 16,9% 7,4%

Doradztwo zawodowe 3,6% 17,3% 26,9%

Sport, drużyny sportowe 22,2% 8,8% 19,4%

Nie wiem 18,6% 23,3% 25,0%

Inne, jakie? 11,1% 12,4% 4,6%

badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=669
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Co zamierzasz po ukończeniu nauki w szkole średniej?

Kontynuować naukę

Podjąć pracę

Kontynuować naukę i pracować

Jeszcze nie wiem

Inne, jakie?

badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=671

Jakość edukacji w mieście jest 

zadowalająca, jednak młodzi 

ludzie nie mogą kontynuować 

nauki w Mielcu 
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Większość dorosłych mieszkańców uważa, że wysokość 

zarobków w mieście jest niezadowalająca. Blisko połowa 

negatywnie ocenia atrakcyjność miejsc pracy. Mimo iż dla 

połowy badanych o zamieszkaniu w mieście decyduje 

posiadanie w Mielcu stałego zatrudnienia, to jednak 

atrakcyjne warunki pracy/dobre zarobki zaledwie dla 13% z nich. Ponieważ niemal co trzeci badany za 

czynnik decydujący o zamieszkaniu w Mielcu uważa bliskość większych ośrodków miejskich, może to 

świadczyć o tym, że mielczanie, choć związani ze swoim miastem za sprawą innych czynników, jako 

miejsce pracy wybierają większe miasta. Jednocześnie Mielec pozostaje centrum życiowych spraw dla 

nich i ich dzieci (szkoła, czas wolny). Młodzi ludzie podzielają negatywne opinie na temat lokalnego 

rynku pracy – połowa uważa, że w mieście nie ma atrakcyjnych ofert pracy, a blisko 3/4 sądzi, że 

wysokość zarobków skłania do opuszczenia miasta.  

Zdaniem młodzieży pracodawcy oczekują od młodych kandydatów do pracy przede wszystkim 

praktycznych umiejętności takich jak np. obsługa komputera, prawo jazdy (91%) oraz kompetencji 

miękkich, jak dyspozycyjność, zaangażowanie (90%), dobra prezencja, wysoka kultura osobista (89%), 

samodzielność i zaradność (89%) oraz komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej (88%). 

W nieco mniejszym stopniu, ale również raczej pożądane na rynku pracy w opinii młodych, są 

znajomość języków obcych (84%) oraz 

doświadczenie zawodowe (80%).  

Mimo to ich zdaniem o znalezieniu w Mielcu 

dobrej pracy w największym stopniu decydują 

powiązania rodzinne, znajomości (37%). Co 

czwarty respondent uważa, że pomóc może 

doświadczenie zawodowe. Co ciekawe, 

w ocenie młodych ludzi dobre wykształcenie 

wpływa na znalezienie dobrej pracy w takim 

samym stopniu jak przypadek czy szczęście. 

Taki rozkład odpowiedzi pokazuje, że mielecka 

młodzież ma małą wiarę w to, że w mieście znajdzie dla siebie dobrą pracę. Koresponduje to ponadto 

z oceną atrakcyjności miejsc pracy, zgodnie z którą za najbardziej atrakcyjną młodzi mielczanie uznają 

pracę w firmie międzynarodowej (73%). 

Zupełnie inaczej lokalny rynek pracy postrzegają dorośli mieszkańcy miasta. Ponad połowa z nich (54%) 

uważa, że w mieście można znaleźć atrakcyjną pracę, najłatwiej w dużej firmie zatrudniającej powyżej 

250 pracowników (52%). Na znalezienie dobrej pracy w Mielcu największy wpływ mają w ich opinii 

doświadczenie zawodowe (74%), dobre wykształcenie (57%) oraz inteligencja, spryt (49%). Znajomości 

jako decydujący czynnik wskazało 43% badanych.  

Większość dorosłych mieszkańców docenia estetykę 

i jakość przestrzeni publicznych w mieście (69%). Jest to 

również czynnik zachęcający do zamieszkania zdaniem 

znacznej części młodych mielczan (47%), choć wielu wyraża 

zdanie przeciwne (38%). Atrakcyjność terenów 

rekreacyjnych została doceniona przez blisko połowę dorosłych i 2/5 badanej młodzieży. Aspekty te 

pozytywnie ocenili także uczestnicy warsztatów diagnostycznych („jest ładnie, czysto, zielono”, „dużo 

23,7%
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73,5%
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Doświadczenie zawodowe

Inteligencja, spryt
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W Mielcu mało się zarabia, 
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Mielec jest miastem 

estetycznym, jednak potrzeba 
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jest różnych miejsc wypoczynku: bulwary, Górka Cyranowska itp.”), jednak ich zdaniem miasto 

powinno inwestować w rozwój terenów zielonych. Podobne opinie wyrazili dorośli mieszkańcy. 

Wśród działań służących rozwojowi Mielca, które warto zrealizować, blisko 1/3 badanych wskazała 

zagospodarowanie terenów zielonych. 

Mielecka młodzież raczej pozytywnie ocenia ofertę 

kulturalną i sportową (dla połowy respondentów jest to 

czynnik zachęcający do zamieszkania), ale już o ofercie 

rozrywkowej i komercyjnej wyraża odmienną opinię 

(zdaniem 47% badanych jest to czynnik skłaniający do 

opuszczenia miasta). Podzielają ją uczestnicy warsztatu, 

którzy wskazują, że w mieście brakuje miejsc, gdzie młodzież mogłaby się bawić, zaś „istniejące kluby 

nie cieszą się dobrą sławą, nie jest w nich bezpiecznie”. Ich zdaniem w Mielcu brakuje ponadto różnego 

rodzaju miejsc aktywności dla młodzieży umożliwiających zarówno rozwój sportowy czy kulturalny, 

jak i zwykłe spotkania z rówieśnikami (miejsca spotkań dla młodych). Dorośli mieszkańcy podzielają te 

opinie – w ocenie ok. 2/5 badanych oferta kulturalna i sportowa oraz rozrywkowa i komercyjna 

skłaniają do opuszczenia miasta, choć ta druga oceniana jest bardziej negatywnie. Co trzeci badany, 

mając możliwość decydowania o przeznaczeniu środków z miejskiego budżetu, wydałby je na 

tworzenie miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (33%). Jest to jednocześnie najczęściej 

wskazywana odpowiedź. Z kolei młodzi ludzie zapytani o marzenia dotyczące Mielca, najczęściej 

wymieniali większe wsparcie i rozwój sportu oraz infrastruktury sportowej, jak również potrzebę 

tworzenia miejsc rozrywkowych i kulturalnych oraz organizację większej liczby wydarzeń, imprez, 

atrakcji dla młodzieży. 

Potrzeby te potwierdza również rozkład 

odpowiedzi na pytanie o miejsce realizacji 

wybranych aktywności, z którego wynika, 

że dwukrotnie więcej osób uczestniczy 

w wydarzeniach sportowych 

i kulturalnych poza miastem, sport poza Mielcem uprawia 1/4 badanych,  podczas gdy w mieście 

aktywność tego typu podejmuje 17% ankietowanych.  

Blisko połowa dorosłych mieszkańców pozytywnie ocenia 

jakość komunikacji w mieście, doceniają również 

kompaktowość Mielca. Opinię tę podzielają również ludzie 

młodzi (54% uważa, że ten aspekt zachęca do zamieszkania 

w mieście). Co trzeci badany zauważa, że atutem 

zamieszkania w Mielcu jest bliskość większych ośrodków 

miejskich (np. Rzeszów, Tarnów), jednak 2/5 negatywnie ocenia skomunikowanie z większymi 

miastami.  

Mieszkańcy nie wiedzą, czy i w jaki sposób mogą wpływać na rozwój miasta 

Większość mieszkańców uważa, że Mielec jest dla nich dobrym miejscem do życia i rozwoju. Co piąty 

ceni sobie atmosferę panującą w mieście – stanowi ona jeden z czynników decydujących 

o zamieszkaniu w Mielcu. Mielczan wyróżnia lokalny patriotyzm – większość z nich, mając możliwość 

wyboru, chciałoby pozostać w Mielcu. Przywiązanie do miasta wpływa na poczucie odpowiedzialności 

za sprawy Mielca i zaangażowanie lokalnej społeczności. 

W jaki sposób spędzasz czas 

wolny…
w Mielcu? poza Mielcem?

Uczestnicząc w wydarzeniach 

sportowych lub kulturalnych
11,0% 22,7%

Uprawiając sport 16,5% 25,3%

W Mielcu brakuje miejsc 

aktywności dla młodzieży oraz 

imprez i wydarzeń 

rozrywkowych 

Mieszkańcy są zadowoleni 

z jakości komunikacji miejskiej, 

gorzej oceniają skomunikowanie 

z innymi miastami 
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Większość mielczan uważa, że nie ma 

realnego wpływu na rozwój miasta – opinię 

taką wyraziło 3 na 4 badanych. Zapytani 

o możliwe sposoby współdecydowania 

o sprawach Mielca przez mieszkańców 

najczęściej odpowiadali, że nie wiedzą, jak 

mogą się zaangażować w decydowanie 

o rozwoju miasta. Z drugiej strony niemal co 

czwarty badany zauważa, że możliwość taką 

zapewnia mu uczestnictwo w wyborach 

lokalnych (23%). Jest to jednocześnie najczęściej wybierana forma aktywności społecznej – podejmuje 

ją aż dwóch na trzech ankietowanych (65%). 

Za skuteczną formę zaangażowania mieszkańcy uznają również aktywny udział w spotkaniach, 

debatach, konsultacjach (spotkania informacyjne władz miasta z mieszkańcami osiedli, spotkania 

konsultacyjne z Radą Miejską i Radą Osiedla, sesje Rady Miejskiej, zebrania rad osiedli, wspólnot 

mieszkaniowych). Zauważają jednak, że w mieście brakuje spotkań przedstawicieli różnych środowisk 

poświęconych sprawom dotyczącym rozwoju miasta, które umożliwiałyby dyskusję, wymianę opinii, 

np. dotyczących planowanych działań rozwojowych, zamierzeń inwestycyjnych (72%). 

Możliwość współdecydowania o rozwoju Mielca zdaniem mieszkańców zapewnia również zgłaszanie 

pomysłów przedsięwzięć oraz głosowanie w budżecie obywatelskim (9%). Niemal co piąty uczestnik 

badania oddaje głos w budżecie obywatelskim (23%), wyraźniej mniej osób zgłasza własne propozycje 

projektów (5%). 

Bardzo ważnym przejawem społecznego zaangażowania i współodpowiedzialności za rozwój miasta 

jest podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności. Niemal co trzeci mieszkaniec deklaruje, że 

regularnie pomaga innym (np. nieodpłatna pomoc sąsiedzka) lub angażuje się w działania 

charytatywne (różnego rodzaju akcje społeczne), a 13% uczestniczy lub samodzielnie organizuje 

inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności (np. piknik rodzinny, festyn osiedlowy). Taki sam odsetek 

badanych aktywnie działa w organizacjach społecznych jako wolontariusze, a 7% należy do 

nieformalnych grup działających na rzecz Mielca.  

Jeśli zaś chodzi o młodych ludzi, to wielu z nich jest raczej biernych, nie udzielają się w organizacjach 

społecznych ani nie uczestniczą w żadnych inicjatywach organizowanych w mieście. Na ich tle 

wyróżniają się jednak osoby zaangażowane, którzy poprzez swą aktywność chcą wpływać na 

otaczającą rzeczywistość. Chętnie oferują swoją pomoc, biorą udział w akcjach charytatywnych 

organizowanych w szkołach, parafiach. Uczestnicy warsztatu zauważyli jednak, że nie zawsze aktywni 

młodzi otrzymują pomoc od dorosłych – w niektórych szkołach brakuje wsparcia zaangażowania 

społecznego młodzieży przez nauczycieli. Ponadto młodzi ludzie mają poczucie, że dorośli rzadko biorą 

pod uwagę ich opinie. Wskazują, że ich głos w dyskusji nie jest słyszany, dlatego potrzebują mieć swoją 

reprezentację (jak np. Młodzieżowa Rada Miasta), by móc realnie uczestniczyć w decydowaniu 

o przyszłości miasta. Dostrzegają również potrzebę dialogu międzypokoleniowego, co pozwoli lepiej 

się poznać i zrozumieć siebie nawzajem. Blisko 2/3 dorosłych mieszkańców uważa, że mielecka 

młodzież jest aktywna i podejmuje wiele ciekawych inicjatyw. Warto ten potencjał wzmacniać 

i wykorzystywać, uwzględniając młodych w planowaniu i realizacji działań rozwojowych.  

4,8%

17,8%

50,8%

23,3%

3,5%

Czy uważa Pan(i), że ma Pan(i) realny wpływ na rozwój miasta?
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Mielczanie samych siebie postrzegają jako raczej bierne społeczeństwo 

Mimo iż większość mieszkańców Mielca podejmuje aktywność na rzecz miasta i lokalnej społeczności, 

mielczanie myślą o sobie jako o społeczności biernej. W ocenie 2/3 badanych rzadko podejmują 

działania w zakresie zaangażowania w rozwój miasta, aktywne są tylko wybrane jednostki/grupy 

(69%). Aż 80% respondentów uważa, że lokalna społeczność powinna w większym stopniu angażować 

się w sprawy miasta. Jednocześnie blisko połowa uczestników badania zauważa, że w Mielcu działa 

wiele nieformalnych grup, których aktywność pozytywnie wpływa na rozwój miasta, w ocenie 2/5 

badanych dobrze rozwinięty jest również sektor pozarządowy. 

W Mielcu potrzeba więcej współpracy 

W opinii zdecydowanej większości respondentów różne środowiska (mieszkańcy, przedsiębiorcy, 

urzędnicy itp.) powinny bardziej współdziałać na rzecz miasta i lokalnej społeczności. Mieszkańcy 

uważają, że formy angażowania lokalnej społeczności w rozwój miasta wykorzystywane aktualnie 

w Mielcu są niewystarczające. 

Taki rozkład odpowiedzi wyraźnie wskazuje, że mieszkańcy są gotowi zaangażować się w dyskusję 

o rozwoju Mielca, co stanowi ogromny potencjał. Przekonanie, że obecnie nie mają takiej możliwości, 

wskazuje na potrzebę poprawy w zakresie komunikacji i współpracy lokalnej społeczności 

z samorządem. 

Ponad 2/5 mielczan jest zdania, że przedsiębiorcy aktywnie wspierają lokalne inicjatywy, jednocześnie 

niemal tyle samo respondentów (38%) wyraża opinię przeciwną. Sami przedsiębiorcy wskazują, że 

rzadko biorą udział w lokalnych inicjatywach społecznych, sporadycznie wspierają również takie 

inicjatywy finansowo, organizacyjnie, lokalowo czy też sprzętowo. 

Podsumowując, mieszkańcy czują się odpowiedzialni za rozwój miasta i podejmują różnego rodzaju 

aktywności na rzecz Mielca, jednak uważają, że ich poziom zaangażowania mógłby być większy i są 

gotowi na zmiany. Lokalna społeczność dostrzega potrzebę współdziałania różnych środowisk oraz 

tworzenia płaszczyzny do dyskusji o sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców. Obecnie 

wykorzystywane formy angażowania mieszkańców w rozwój miasta są niewystarczające, warto zatem 

umożliwić szersze współuczestnictwo, jednocześnie wykorzystując potencjał już aktywnych 

grup/środowisk (jak młodzież, seniorzy, grupy nieformalne, NGO, przedsiębiorcy). Zapewnienie 

płaszczyzny do dialogu wszystkim zainteresowanym ma szansę wzmocnić lokalną społeczność, 

zjednoczyć ją i umożliwić podejmowanie wspólnych decyzji o przyszłości miasta. 

3.2.2 Mielczanie w liczbach 

Coraz mniej mielczan 

Według stanu na koniec 2018 roku w Mielcu mieszkało 60 478 osób, podczas gdy 20 lat wcześniej było 

to niemal 64,5 tys., co oznacza, że przez jedno pokolenie Mielec „stracił” ponad 6% mieszkańców. 
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Wykres 7: Liczba ludności Mielca w latach 1998-2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Warto jednak zauważyć, że liczba ludności spada niemal wszędzie. Średnia zmiana w całej grupie 

porównawczej wyniosła w tym czasie ponad 8%. Mielec odnotował zatem pod tym względem znacznie 

mniejszą stratę. 

Wykres 8: Dynamika zmiany liczby ludności w Mielcu oraz w wybranych miastach referencyjnych w odniesieniu 

do 1998 roku 

 

Źródło: https://monitormiasta.pl/ (dostęp: 14.05.2020) 

Prognozy dla Mielca nie są jednak optymistyczne. Według GUS liczba mieszkańców w kolejnych latach 

liniowo będzie się zmniejszać i w 2030 roku osiągnie poziom ok. 56 tys. osób (spadek o około 7,3% 

w porównaniu do 2018 roku). 
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Wykres 9: Prognoza liczby ludności Mielca na lata 2020-2030 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognoz GUS („Prognoza ludności gmin”) 

W latach 2009-2018 Mielec charakteryzował się dodatnim 

przyrostem naturalnym. Jednak z wyjątkiem 2016 roku 

z każdym kolejnym rokiem notowano jego spadek 

i w efekcie zmniejszył się z poziomu 150 do 21 osób w 2018 

roku. Prognoza GUS zakłada natomiast pojawienie się 

nadwyżki liczby zgonów nad liczbą urodzeń i regularny jej wzrost do 262 osób w 2030 roku. 

Wykres 10. Przyrost naturalny w Mielcu w latach 2009-2018 oraz prognoza na lata 2019-2030 

 

*prognoza 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych i prognoz GUS 

To zatem nie przyrost naturalny odpowiada za obserwowany dotąd spadek liczby mieszkańców Mielca. 

Będzie się on jednak przyczyniał do pogłębiania się tego problemu w przyszłości. Bezpośrednią 

przyczynę obserwowanego stanu rzeczy musi zatem stanowić ujemne saldo migracji. W latach 2009-

2018 z Mielca wyjechało o 2 426 osób więcej niż się do niego przeprowadziło. Co więcej, według 

prognoz GUS w kolejnych latach utrzyma się trend ujemnego salda migracji, choć nadwyżka liczby 

wyjeżdżających nad przyjeżdżającymi ma się stopniowo zmniejszać. 

59 543
59 257

58 951
58 629

58 297
57 959

57 604
57 236

56 858

56 479

56 084

54 000

55 000

56 000

57 000

58 000

59 000

60 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny

Przyrost naturalny czy saldo 

migracji – co wpływa na spadek 

liczby ludności w Mielcu? 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

35 

Wykres 11: Saldo migracji w Mielcu w latach 2009-2018 oraz prognoza na lata 2019-2030 

 

*prognoza 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych oraz prognoz GUS 

Z Mielca emigrują przede wszystkim ludzie młodzi. Ponad 37% mielczan, którzy w latach 2009-2018 

wyjechali z miasta, było w wieku 25-34 lata. Osoby z tej grupy wiekowej odpowiadają za niemal 2/5 

salda migracji odnotowanego w tym okresie. 

Tabela 4: Struktura migracji w Mielcu według grup wieku w latach 2009-2018 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RAZEM 

0-14 lat -70 7 -28 -40 -62 -42 -19 -52 -38 -33 -377 

15-24 lata -47 -28 -51 -43 -35 -23 -12 -19 -27 -16 -301 

25-34 lata -136 -111 -121 -110 -101 -112 -77 -36 -65 -86 -955 

35-49 lat -66 -44 -31 -40 -66 -55 -46 -49 -37 -51 -485 

50 lat i więcej -32 -37 -18 -49 -39 -50 -39 -37 -55 -42 -398 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://monitormiasta.pl/ (dostęp: 14.05.2020) 

Taka struktura wieku migrantów w przyszłości przekładać się będzie na pogłębiający się problem 

ujemnego przyrostu naturalnego. Choć sytuacja Mielca pod tym względem jest niekorzystna, to nie 

odróżnia się istotnie od średniej dla całej grupy porównawczej. Nie powoduje to jednak braku 

konieczności przeciwdziałania temu zjawisku. 
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Wykres 12: Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego 

Jak pokazuje analiza kierunków migracji, aż 6 na 10 osób wyprowadzających się z Mielca, przenosi się 

na wieś. Odsetek ten jest znacznie wyższy niż w podobnych miastach i wyraźnie rośnie. Może to mieć 

związek z omówionymi w dalszej części diagnozy wysokimi cenami mieszkań w mieście, które 

prawdopodobnie skłaniają niektórych do przeprowadzki do pobliskich gmin wiejskich. Tezę tę 

uwiarygodnia fakt, że w 2018 r. aż 106 osób przeniosło się do Gminy Mielec. 

Wykres 13: Udział wymeldowań na pobyt stały na wieś w ogólnej liczbie wymeldowań w latach 2016-2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Jak pokazują powyższe dane, Mielec dotykają typowe dla miast średnich problemy demograficzne. 

Przybierają one jednak często łagodniejszą postać, co daje władzom Miasta więcej czasu na wdrożenie 

odpowiednich rozwiązań. Świadczy o tym dynamika spadku liczby mieszkańców w latach 1998-2018 – 

6% w Mielcu wobec średniej 8% dla całej grupy porównawczej. Jednak prognozowany na lata 

2018-2030 spadek wynosi ponad 7%, co wskazuje na pogłębianie się niekorzystnych tendencji. 

Dotychczas przyczyną zmiany liczby ludności było ujemne saldo migracji, podczas gdy przyrost 

naturalny utrzymywał się na dodatnim poziomie. Sytuacja ta ulega jednak zmianie – prognoza 

przyrostu naturalnego na 2030 r. to -262 osoby. Wiąże się to z faktem, że z Mielca emigrują głównie 
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ludzie młodzi – w latach 2009-2018 ⅔ osób, które opuściły miasto, miało poniżej 35 lat. Jednocześnie 

saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1 tys. mieszkańców od 2015 r. przyjmuje nieco korzystniejsze 

wartości niż w miastach z grupy porównawczej. Należy zauważyć przy tym, że często są to migracje do 

pobliskich wsi, co wiąże się najprawdopodobniej z wysokimi cenami nieruchomości w Mielcu. 

Coraz starsze społeczeństwo 

Zmniejszający się przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji stanowią przyczynę kolejnego 

problemu dla Mielca – szybkiego starzenia się społeczeństwa. W latach 2009-2018 istotnie zmieniła się 

struktura wiekowa ludności. Jeszcze w 2009 roku dominowały osoby w wieku 25-29 lat, stanowiąc 

ok. 8,7% ogółu. Natomiast w 2018 roku ich udział był o 1,9 pp. niższy i wyniósł zaledwie 6,8%. 

Najliczniejszą wówczas grupę stanowiły osoby w wieku 35-39 lat. Ich udział w ogóle ludności wyniósł 

około 8,2%. Uwagę zwraca również fakt rosnącej liczebności najstarszych grup wiekowych. Odsetek 

osób po 80. roku życia na przestrzeni lat 2009-2018 wzrósł dwukrotnie (z 2,55% w 2009 roku do 5,10% 

w roku 2018). 

Wykres 14: Struktura ludności Mielca według grup wieku i płci w latach 2009 (wykres lewy) i 2018 (wykres 

prawy) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zjawisko starzenia się społeczeństwa widoczne jest także w zmieniającej się strukturze ludności ze 

względu na ekonomiczne grupy wieku. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wyraźnie wzrósł udział 

osób w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym istotnym spadku udziału osób w wieku 

produkcyjnym i niewielkim zmniejszeniu odsetka mieszkańców w najmłodszej grupie wiekowej. 
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Wykres 15: Struktura ludności Mielca według ekonomicznych grup wieku w latach 2009-2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Obserwowane zmiany w strukturze wiekowej ludności wpływają na wzrost obciążenia 

demograficznego, szczególnie widoczny w rosnącej liczbie osób starszych przypadających na 100 osób 

w wieku przedprodukcyjnym. 

Tabela 5: Wskaźniki obciążenia demograficznego w Mielcu w latach 2009-2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Warto przy tym zauważyć, że choć struktura wiekowa ludności Mielca ulega sukcesywnemu 

pogorszeniu, to jego sytuacja pod tym względem i tak jest znacznie lepsza niż w podobnych ośrodkach. 

Wykres 16: Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/ (dostęp: 15.05.2020) 

18% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

66% 66% 66% 66% 65% 64% 63% 62% 61% 60%

16% 16% 17% 18% 19% 19% 20% 21% 22% 23%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ludność w wieku przedprodukcyjnym Ludność w wieku produkcyjnym Ludność w wieku poprodukcyjnym

Wskaźniki obciążenia demograficznego 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100

osób w wieku przedprodukcyjnym
86,5 92,5 98,2 105,1 111,1 116,5 121,3 127,3 130,8 135,1

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100

osób w wieku produkcyjnym
23,6 24,3 25,6 27,0 28,6 30,2 32,0 34,1 35,9 37,8

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=xUCF890Fr8&jst=Mielec&p=9#podobszar-1
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Wykres 17: Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/ (dostęp: 15.05.2020) 

Podobnie jak w przypadku zmiany liczby ludności, Mielec charakteryzują takie same problemy 

demograficzne, jakie obserwuje się w innych miastach o zbliżonej charakterystyce. Szybko wzrasta 

odsetek osób w wieku poprodukcyjnym: z 16% w 2009 r. do 23% w 2018. Powoduje to zwiększenie 

obciążenia demograficznego. Jeszcze w 2009 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały blisko 

24 osoby w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy w 2018 r. było to już 38 osób. Jak dotąd jednak pod 

wieloma względami negatywne tendencje są w Mielcu łagodniejsze. O ile w miastach z grupy 

porównawczej na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym w 2018 r. przypadało średnio 145 osób 

w wieku poprodukcyjnym, to w przypadku Mielca było to 135 osób. Relatywnie korzystniejsza sytuacja 

Mielca nie oznacza jednak, że działania ograniczające skutki niepożądanych trendów można odkładać 

w czasie. Dane historyczne pokazują bowiem, że zmiany zarówno w Mielcu, jak i w innych miastach 

postępują bardzo szybko i niosą za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim rodzą 

ryzyko braku zastępowalności pokoleń, a dla samorządu – konieczność ponoszenia coraz większych 

wydatków na politykę senioralną. 

Wpływ zmian demograficznych na przyszłość Mielca  

Zmiana struktury demograficznej pociąga za sobą 

konieczność odpowiedniego dostosowania usług 

społecznych i rynkowych, a także infrastruktury miasta. Jak 

pokazuje poniższy wykres, w latach 2009-2018 znacznie zwiększyła się liczba osób mających co 

najmniej 65 lat (wzrost o 43,4%). W tym samym czasie zaobserwowano spadek liczby najmłodszych 

mieszkańców Mielca – największy odnotowano w grupie wiekowej 16-19 lat (43,1%). Choć liczba osób 

w wieku 0-15 nie ulegała tak wyraźnym zmianom, to pamiętać należy, że prognoza GUS zakłada 

znaczny spadek liczby urodzeń w najbliższych latach. 

Demografia a popyt na usługi 

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=xUCF890Fr8&jst=Mielec&p=9#podobszar-1
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Wykres 18: Liczebność wybranych grup wiekowych w Mielcu w latach 2009-2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zmiany te powodują, że konieczne staje się prowadzenie aktywnej i zakrojonej na szeroką skalę polityki 

senioralnej obejmującej rozwijanie usług opiekuńczych i innych form wsparcia oraz aktywizacji osób 

starszych. Ważne jest też odpowiednie dostosowywanie infrastruktury miasta w celu zwiększania 

dostępności poszczególnych miejsc dla osób mających trudności z poruszaniem się. Spadek liczby dzieci 

i młodzieży spowoduje natomiast, że stopniowo zmniejszać się będzie popyt na usługi wychowawcze 

i edukacyjne. Jednak w ostatnich latach zmiana liczebności grup wiekowych 0-6 i 7-15 nie była duża, 

a liczba urodzeń utrzymywała się na wysokim poziomie, zatem w najbliższym czasie dostępność miejsc 

w żłobkach, przedszkolach i szkołach wciąż będzie ważnym zagadnieniem. 

Niekorzystne tendencje demograficzne będą również 

oddziaływały na gospodarkę Mielca. Dostępność 

wykwalifikowanej kadry o umiejętnościach technicznych 

jest konieczna dla rozwoju gospodarczego opartego na nowoczesnych technologiach i zakładach 

produkcyjnych. Tymczasem, jak pokazuje poniższy wykres, liczba osób odchodzących z rynku pracy 

wyraźnie przewyższa liczbę ludności rozpoczynającej karierę zawodową. 

Wykres 19: Liczebność wybranych grup wiekowych w Mielcu w latach 1998-2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Demografia a gospodarka 
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Rodzi to ryzyko niedoboru pracowników, co może skłaniać część przedsiębiorstw do przenoszenia 

działalności do większych ośrodków miejskich. 

Proces starzenia się społeczeństwa niesie ze sobą także 

negatywne skutki dla finansów JST. Osoby w wieku 

emerytalnym osiągają bowiem niższe dochody, co przekłada 

się na płacone przez nie kwoty podatku. Jednocześnie w przypadku Mielca dynamika wzrostu 

dochodów osób w wieku emerytalnym była wyższa niż wśród osób w wieku przedemerytalnym. Jednak 

największy wzrost dochodów w relacji do liczby podatników w danej grupie wiekowej odnotowano 

wśród ludności do 26. roku życia. 

Tabela 6: Średnie kwoty dochodów uzyskanych przez osoby w danej grupie wiekowej w stosunku do liczby 

podatników w tej grupie 

Grupa wiekowa56 2016 2017 2018 Dynamika 2016-2018 

Osoby młode 13 663,85 zł 15 159,89 zł 16 587,07 zł 21,39% 

Osoby w wieku 
przedemerytalnym 

45 574,56 zł 52 471,77 zł 52 395,92 zł 14,97% 

Osoby w wieku 
emerytalnym 

41 610,07 zł 45 571,39 zł 49 898,18 zł 19,92% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów (system POLTAX) za: 

https://monitormiasta.pl/dashboard?city=2325&area=13&subarea=153 (dostęp 08.06.2020) 

Co więcej, występuje duża różnica w dochodach uzyskiwanych z emerytury lub renty i umowy o pracę. 

W 2018 r. dochody podatników z tytułu renty lub emerytury wyniosły przeciętnie niecałe 23 tys. zł, 

podczas gdy z tytułu stosunku pracy mielczanie zarobili średnio nieco ponad 45 tys. zł. 

Wydaje się, że pożądanym sposobem na ograniczenie skutków niekorzystnych zmian w strukturze 

demograficznej Mielca jest promowanie dłuższej aktywności zawodowej mieszkańców. Nie zmienia to 

jednak faktu, że należy dążyć do przezwyciężenia negatywnych tendencji demograficznych – nawet 

najbardziej aktywni seniorzy będą musieli z czasem odejść z rynku pracy i konieczne będzie ich 

zastąpienie młodszymi pracownikami. 

Mielczanie aktywni zawodowo 

Mielczanie są coraz bardziej aktywni zawodowo. Widać to zarówno w rosnącej liczbie podatników 

czerpiących dochody z różnego rodzaju form aktywności ekonomicznej, jak i spadającym bezrobociu. 

Liczba mielczan, którzy uzyskują dochody z pracy obejmującej zarówno prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej, jak i pracę najemną (na podstawie umowy o pracę oraz umów 

cywilnoprawnych) z roku na rok rośnie. Mielczanie osiągają również coraz wyższe dochody, co 

korzystnie wpływa na ich sytuację materialną. 

                                                           
56 Osoby młode – osoby w wieku produkcyjnym do 26. roku życia; osoby w wieku przedemerytalnym – kobiety w wieku 55-
59 lat oraz mężczyźni w wieku 60-64 lata; osoby w wieku emerytalnym – kobiety w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyźni 
w wieku 65 lat i więcej. 

Demografia a finanse miasta 
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Tabela 7. Liczba mieszkańców osiągających dochody z różnych form aktywności oraz łączna kwota dochodów 

mielczan z różnych form aktywności w latach 2016-2018 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 Dynamika 
2016/2018 

Liczba podatników uzyskujących dochody 
z tytułu stosunku pracy 

22 018 22 170 22 545 2,4% 

Kwota dochodów z tytułu stosunku 
pracy (tys. zł) 

848 303,03 937 790,11 1 016 106,07 19,8% 

Liczba podatników uzyskująca dochody 
z tytułu emerytury i renty 

15 309 15 533 15 689 2,5% 

Kwota dochodów z tytułu emerytury 
i renty (tys. zł) 

317 455, 73 327 838, 68 354 250, 38 11,6% 

Liczba podatników uzyskujących dochody 
z tytułu działalności gospodarczej 

3 973 4 180 4 254 7,1% 

Kwota dochodów z tytułu działalności 
gospodarczej (tys. zł) 

331 767, 92 367 248, 43 403 367, 26 21,6% 

Liczba podatników uzyskujących dochody 
z tytułu umów zlecenia i o dzieło 

5 931 5 822 6 017 1,5% 

Kwota dochodów z tytułu umów 
zlecenia i o dzieło (tys. zł) 

44 904,43 48 052,57 54 821,57 22,1% 

Liczba podatników uzyskujących dochody 
z tytułu najmu i dzierżawy 

233 229 232 -0,4% 

Kwota dochodów z tytułu najmu 
i dzierżawy (tys. zł) 

1 675,81 1 773,53 1 813,78 8,2% 

Liczba podatników uzyskujących dochody 
z tytułu praw autorskich 

460 464 449 -2,4% 

Kwota dochodów z tytułu praw 
autorskich (tys. zł) 

1 866,37 2 522,68 2 596,90 39,1% 

Liczba podatników uzyskujących dochody 
z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy 

12 10 7 -41,7% 

Kwota dochodów z tytułu odpłatnego 
zbycia rzeczy (tys. zł) 

39,34 37,75 65,65 66,9% 

Liczba podatników uzyskujących dochody 
z tytułu działalności nierejestrowanej 

0 0 13 - 

Kwota dochodów z tytułu działalności 
nierejestrowanej (tys. zł) 

0,00 0,00 29,44 - 

Liczba podatników uzyskujących dochody 
z tytułu innych źródeł 

4 817 4 217 4 219 -12,4% 

Kwota dochodów z tytułu innych źródeł 
(tys. zł) 

26 483,07 24 135,63 24 208,72 -8,6% 

Źródło: Ministerstwo Finansów, https://monitormiasta.pl/dashboard?city=2325&area=16&subarea=144 

(dostęp: 18.05.2020) 

W powyższym zestawieniu dominującą grupę stanowią osoby uzyskujące dochody z tytułu stosunku 

pracy. W 2018 roku było ich ponad 22,5 tys. Osiągnęły one dochód w wysokości ponad 1 mld zł. Warto 

zauważyć, że 2,4% wzrostowi ich liczby towarzyszył blisko 20% wzrost kwoty dochodów, co świadczy 

o rosnącej wartości pracy w Mielcu. 

https://monitormiasta.pl/dashboard?city=2325&area=16&subarea=144
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Drugą pod względem liczebności grupę podatników stanowią emeryci i renciści. W roku 2018 roku było 

ich o 2,5% więcej niż 2 lata wcześniej. Jednocześnie w tym samym roku dochody z innych niż emerytura 

lub renta źródeł (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, 

działalność gospodarcza) czerpało 2 212 mielczan w wieku 

poprodukcyjnym i było to aż o ponad 22% więcej niż 2 lata 

wcześniej. W tym samym okresie liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym wzrosła o 7,5%. Wskazuje to na rosnącą aktywność zawodową seniorów. W Mielcu 

przybywa również, choć znacznie wolniej, pracujących będących w wieku przedemerytalnym 57 . 

Nieznacznie spada natomiast liczba osób młodych58, będących podatnikami. 

Wykres 20: Aktywność mieszkańców funkcjonalnych grup wieku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, Monitor Miasta, 

https://monitormiasta.pl/dashboard?city=2325&area=13&subarea=80 (dostęp: 19.05.2020) 

Wydłużenie aktywności zawodowej mielczan będące bez wątpienia zjawiskiem korzystnym nie 

powinno przesłonić jednak problemu spadku liczby pracujących osób młodych. Okazuje się bowiem, że 

już teraz jest ona niższa niż osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym razem, a różnica ta 

dodatkowo ulega zwiększeniu. Stanowi to zagrożenie braku zastępowalności pokoleń na mieleckim 

rynku pracy i rodzi pytanie, czy w przyszłości w Mielcu będzie miał kto pracować? 

Te uzasadnione obawy znajdują odzwierciedlenie w wynikach badań zrealizowanych wśród 

przedsiębiorców, którzy niedostateczną dostępność pracowników uznali za jedno z największych 

zagrożeń działalności swojej firmy. Problemy kadrowe oznaczają również ich zdaniem ryzyko utraty 

płynności finansowej59. 

                                                           
57 Kobiety w wieku 55-59 lat i mężczyźni w wieku 60-64 lata. 
58 Osoby w wieku do 26. roku życia. 
59 Badanie CAWI wśród przedsiębiorców. 
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Pozytywnym aspektem jest fakt, 

że młodzież w wieku szkolnym 

wykazuje aktywność na rynku 

pracy. Aż 4/5  uczniów szkół 

ponadpodstawowych podjęło już 

kiedykolwiek pracę zarobkową. 

W zdecydowanej większości 

(67%) była to praca dorywcza 

w okresie wolnym od nauki. Blisko 
2/5 osób pracowało dorywczo 

w trakcie roku szkolnego. 

Aktywność na rynku pracy 

mieleckiej młodzieży stanowi 

potencjał, bowiem osoby te 

wkrótce będą mogły zastąpić pracujących seniorów, zaś ich przedsiębiorcza postawa świadczy 

o dążeniu do jak największej samodzielności i niezależności. Ważne jest jednak, by młodzi ludzie chcieli 

podjąć zatrudnienie w firmach zlokalizowanych w Mielcu lub założyć własny biznes w mieście. Już teraz 

ponad 2/5 młodzieży rozważa prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Do jej założenia 

skłoniłoby ich posiadanie dobrego pomysłu na biznes, dysponowanie odpowiednimi środkami 

finansowymi na start, wyposażenie w odpowiednie predyspozycje, umiejętności, odpowiednia wiedza 

i doświadczenie zawodowe, niskie podatki i koszty prowadzenia działalności, jak również dotacje na 

założenie firmy. Odpowiednie wsparcie ma szansę zachęcić młodych do pozostania w mieście 

i ulokowania tu swojego biznesu.  

Ogromnym potencjałem Mielca jest rosnący poziom 

przedsiębiorczości mieszkańców. Liczba mielczan 

uzyskujących dochody z tytułu działalności gospodarczej 

w 2018 roku wyniosła 4 254 i była o ponad 7% wyższa niż 2 lata wcześniej. Mielec odnotował tym 

samym znacznie większy wzrost niż wyniosła średnia dla całej grupy porównawczej (4,8%). 

Jednocześnie łączna kwota dochodu, jaki osiągnęli mieleccy przedsiębiorcy, wzrosła w tym samym 

czasie o blisko 22%60. Świadczy to o rosnącej wartości dochodów firm prowadzonych przez mielczan. 

Doceniając te pozytywne zmiany, warto zwrócić uwagę, że choć przeciętnie mielczanie osiągają 

wysokie dochody z tytułu działalności gospodarczej61, to dynamika wzrostu w tym zakresie w latach 

2016-2018 była znacznie niższa niż miało to miejsce średnio w całej grupie porównawczej (14% 

w Mielcu wobec 21% w grupie porównawczej), a także w większości ośrodków referencyjnych. 

Najwyższą dynamikę odnotował pod tym względem Sieradz (47%). Mielec wypadł również gorzej niż 

Ostrowiec Świętokrzyski (24%), Stalowa Wola (21%) czy Starachowice (21%)62. 

                                                           
60 Źródło: Ministerstwo Finansów, system POLTAX, https://monitormiasta.pl/dashboard?city=2325&area=16&subarea=109 
(dostęp: 15.05.2020). 
61  Przeciętna wartość dochodów z tytułu działalności gospodarczej przypadająca na jednego podatnika w tej kategorii 
w 2018 roku wyniosła w Mielcu blisko 95 tys. zł, podczas gdy średnio w całej grupie porównawczej było to nieco ponad 
78 tys. zł. Wyższe dochody z tytułu działalności gospodarczej w 2018 r. osiągali jedynie mieszkańcy Sieradza (przeciętnie 96 
tys. zł). Źródło: Ministerstwo Finansów, system POLTAX. 
62 Procentowa zmiana wartości dochodów z tytułu działalności gospodarczej (relacji dochodów podatników osiągających 
dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej do liczby podatników w tej kategorii) w 2018 roku w stosunku do 2016 r. 
Źródło: Ministerstwo Finansów, system POLTAX. 
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Nieocenionym potencjałem Mielca w tym zakresie jest młodzież. Wyniki przeprowadzonych wśród 

uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych badań pokazują, że młodzi mielczanie już teraz 

wykazują aktywność na rynku pracy i poważnie myślą o prowadzeniu własnej działalności 

gospodarczej. Aż 4/5 badanych podjęło już wcześniej pracę o charakterze zarobkowym – 

w zdecydowanej większości (67%) była to praca dorywcza w okresie wolnym od nauki. Co trzecia osoba 

pracowała dorywczo w trakcie roku szkolnego. Świadczyć to może o dążeniu młodych do jak 

największej samodzielności i niezależności. Jednocześnie aż 44% badanych już teraz rozważa 

prowadzenie własnej firmy, zaś 28% nie jest jeszcze zdecydowanych. Warto przy tym dodać, że własna 

działalność gospodarcza jawi się młodym jako jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pracy63. 

Potencjał ten może zostać jednak przez Mielec utracony. W świetle danych z ostatnich lat spada 

bowiem liczba młodych uzyskujących dochody z tytułu działalności gospodarczej. W 2018 roku było ich 

77, tj. o ponad 16% mniej niż 2 lata wcześniej. W Mielcu odnotowano tym samym znacznie wyższą 

dynamikę spadkową niż średnio w grupie porównawczej (-1,24%). Niepokojące w tym kontekście są 

również wyniki przywołanych badań, w świetle których zaledwie co 10. respondent swoją przyszłość, 

w tym również zawodową, wiąże z Mielcem. 

Rosnąca aktywność mielczan na rynku pracy wpływa na 

spadek poziomu bezrobocia w mieście. Według stanu na 

koniec 2018 roku w urzędzie pracy zarejestrowanych było 

1 317 mieszkańców Mielca. Większość (53%) bezrobotnych 

stanowiły kobiety. Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba bezrobotnych spadła aż o niemal 60%, zaś ich 

udział wśród osób w wieku produkcyjnym zmniejszył się z 8,2% w 2014 do 3,6% w 2018 roku. 

Wykres 21: Bezrobocie rejestrowane w Mielcu w latach 2014-2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Mielec wyróżnia się tym samym pozytywnie spośród wybranych miast referencyjnych. Wprawdzie 

w 2018 roku udział bezrobotnych w grupie osób w wieku produkcyjnym był tu tylko o 0,1 pp. niższy niż 

w Stalowej Woli, jednak warto zauważyć, że w Mielcu odnotowano znacznie większy jego spadek na 

przestrzeni ostatnich kilku lat. 

                                                           
63 2/5 badanych oceniło własną działalność gospodarczą jako bardzo atrakcyjne miejsce pracy, zaś ¼ - jako atrakcyjne. 
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Wykres 22: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach 2014-

2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Podsumowując powyższe dane, należy zwrócić uwagę na pozytywne tendencje w obszarze aktywności 

zawodowej mieszkańców. Wzrost liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę o 2,4% 

w latach 2016-2018 oraz zwiększenie się w tym samym czasie o 7% liczby osób uzyskujących dochody 

z działalności gospodarczej świadczą o dobrej kondycji lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości 

mielczan. Opinię tę potwierdza bardzo niskie bezrobocie. Zdecydowanie pozytywnym zjawiskiem jest 

wydłużanie aktywności zawodowej – w 2018 r. liczba mieszkańców w wieku emerytalnym, którzy 

uzyskiwali dochody z różnych rodzajów działalności zarobkowej, była aż o 22% wyższa w stosunku 

do roku 2016. Łagodzi to w pewnym stopniu problem niedoboru pracowników oraz zwiększa siłę 

nabywczą mieszkańców, co pozytywnie wpływa na gospodarkę Mielca. Jednocześnie zmniejsza się 

liczba pracujących osób poniżej 26. roku życia. Dzieje się tak pomimo znacznej aktywności zawodowej 

młodych mielczan. Jest to wynikiem zmniejszania się udziału tej grupy wiekowej w strukturze 

demograficznej miasta. Co więcej, wielu młodych nie wiąże swojej przyszłości zawodowej z rodzinnym 

miastem. To wszystko sprawia, że pomimo korzystnych trendów Mielec będzie musiał zmierzyć się 

z problemem niedoboru siły roboczej, a rozwój gospodarczy może zostać przez to spowolniony.  

Mielczanie aktywni społecznie 

Mielczanie są zgodni w opinii, że społeczność lokalna powinna w większym stopniu angażować się 

w sprawy miasta. Uważają siebie za społeczeństwo raczej bierne, a najczęściej deklarowaną formą 

aktywności na rzecz wspólnoty lokalnej jest udział w wyborach samorządowych. Aż ¾ respondentów 

jest przekonanych, że nie mają wpływu na rozwój miasta. Jednocześnie oczekują lepszej współpracy 

różnych środowisk oraz skuteczniejszych form angażowania mieszkańców w sprawy lokalne przez 

władze Miasta64. 

Pracownicy mieleckiego ratusza mają nieco lepsze zdanie o aktywności społecznej mielczan. Co prawda 

większość zgadza się z opinią, że lokalna społeczność powinna w większym stopniu angażować się 

w sprawy miasta, jednak wielu urzędników twierdzi również, że mieszkańcy chętnie uczestniczą 

w konsultacjach społecznych i innych formach zaangażowania. Zwracają jednak uwagę na to, że 

                                                           
64 Badanie PAPI wśród dorosłych mieszkańców miasta, n=400. 
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aktywność ta często ogranicza się do krytyki, a wiele osób nie rozumie zadań i możliwości JST65. Jak na 

tym tle wygląda faktyczne zaangażowanie mieszkańców Mielca w rozwój miasta? 

Na pytanie o formę zaangażowania w życie społeczności lokalnej, blisko ⅔ osób wskazało na udział 

w wyborach samorządowych. Na kolejnym miejscu znalazło się pomaganie innym, uczestnictwo 

w akcjach charytatywnych (29%), zaś niemal 23% zadeklarowała, że bierze udział w głosowaniu nad 

budżetem obywatelskim. 

Deklaracje dotyczące głosowania w budżecie obywatelskim znajdują odzwierciedlenie w danych. 

W zeszłorocznej jego edycji udział wzięło ponad 11 tys. osób, co oznaczało frekwencję na poziomie 

19%. Należy uznać to za bardzo dobry wynik, zarówno w odniesieniu do poprzedniej edycji budżetu 

obywatelskiego, w której głosowało 12% uprawnionych, jak również w stosunku do innych miast 

w Polsce. Jednak w przypadku wyborów lokalnych frekwencja była znacznie niższa niż wynikałoby to 

z odpowiedzi badanych. W wyborach samorządowych w 2018 r. udział wzięło jedynie 46,14% 

uprawnionych do głosowania, podczas gdy w województwie podkarpackim było to 49,56%, a w całej 

Polsce 48,83%66. 

Pomimo nieco niższej frekwencji w wyborach lokalnych, nie można powiedzieć, że mielczanie są mniej 

zaangażowani społecznie niż mieszkańcy podobnych miast. W Mielcu rejestruje się bowiem więcej 

fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadających na 10 tys. mieszkańców niż średnio 

w miastach z grupy porównawczej. 

Wykres 23: Nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego 

W ostatnich latach widoczna jest szczególnie duża aktywność w realizacji zadań publicznych na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W 2018 r. liczba organizacji 

społecznych na 1 tys. mieszkańców była niemal taka sama jak średnia dla grupy porównawczej, podczas 

gdy wcześniej różnica na niekorzyść Mielca była wyraźnie większa. 

                                                           
65 Badanie CAWI wśród pracowników UM, n=99. 
66 Wybory samorządowe 2018, https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/frekwencja/0411#f1000001 (dostęp: 25.05.2020). 

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/frekwencja/0411#f1000001
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Wykres 24: Liczba organizacji społecznych na 1 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego 

Według danych UM, w Mielcu aktywnie działają 93 organizacje pozarządowe. W 2019 r. Gmina 

Miejska Mielec zawarła umowy o realizację zadań publicznych z 71 podmiotami z trzeciego sektora. Na 

realizację tych zadań przeznaczono kwotę ponad 1,7 mln zł, z czego przeszło 1 mln zł przekazano na 

wsparcie rozwoju kultury fizycznej i sportu. 

Na tle grupy porównawczej w Mielcu widoczne jest większe wsparcie dla organizacji pożytku 

publicznego. Zarówno wielkość dotacji w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, jak i udział tych wydatków 

w wydatkach bieżących były wyższe niż średnia dla całej grupy. Świadczy to o dużym znaczeniu 

aktywności społecznej mielczan dla lokalnego samorządu. 

Wykres 25: Udział wydatków na organizacje pożytku publicznego w wydatkach bieżących 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego 
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Wykres 26: Kwota wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego przypadająca na 1 tys. 

mieszkańców 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego 

Reprezentantem organizacji pozarządowych w Mielcu jest Mielecka Rada Działalności Pożytku 

Publicznego. Rada stanowi organ opiniodawczy i konsultacyjny w zakresie dotyczącym pożytku 

publicznego i współpracy samorządu miejskiego z organizacjami pozarządowymi. Powołana została 

w 2016 roku, a obecnie trwa jej druga kadencja na lata 2019-2022. Jedną z wielu inicjatyw jest 

przyznawanie nagród dla organizacji pozarządowych za roczne działania podejmowane na rzecz miasta 

Mielca i jego mieszkańców. Odbywa się ono cyklicznie od 2017 roku na spotkaniu integrującym 

mieleckie środowisko pozarządowe, na którym zostaje wręczona statuetka Prometeusz dla wybranej 

organizacji pozarządowej. Nagroda przyznawana jest za szczególny wkład w rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego związany z inspiratorską, innowacyjną, twórczą i społeczną działalnością. Jest wyrazem 

uznania dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, które bardzo aktywnie biorą udział w życiu 

lokalnej społeczności, jak również uhonorowaniem pełnej poświęcenia pracy osób, dla których 

wzorcem prawdziwego społecznika jest mitologiczny Prometeusz. W 2019 roku statuetkę otrzymało 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej. 

Na szczególną uwagę zasługuje aktywność społeczna dwóch grup – młodzieży oraz seniorów. Niemal 

⅔ mielczan uważa, że młodzież w ich mieście jest aktywna i realizuje wiele ciekawych inicjatyw. Wśród 

urzędników jednak opinie o mieleckiej młodzieży były inne – 40% nie potrafiło jednoznacznie 

stwierdzić, czy faktycznie jest ona zaangażowana w sprawy lokalne, zaś ponad 30% nie zgodziło się 

z tym stwierdzeniem. Może to być wynikiem nieudanej próby powołania i funkcjonowania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej, która powstała w 2015 r., lecz jej działalność wkrótce się zakończyła. 

Z drugiej strony w Mielcu aktywnie działa Klub Młodych Liderów, w ramach którego lokalna młodzież 

organizuje liczne wydarzenia o charakterze m.in. edukacyjnym i artystycznym, pozyskując samodzielnie 

środki finansowe na te działania, niejednokrotnie przyciągające uczestników nie tylko z terenu miasta 

czy okolicznych gmin, ale również z regionu. 

Drugą grupą zasługującą na wyróżnienie są seniorzy. Od 2015 r. w mieście aktywnie działa Mielecka 

Rada Seniorów, pełniąca rolę doradczą, konsultacyjną oraz inicjatywną wobec organów Gminy 

Miejskiej Mielec. Ważną rolę w środowisku senioralnym pełni również działający od 2007 r. Mielecki 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2019 r. w zajęciach uczestniczyło 446 słuchaczy, co oznaczało wzrost 

o blisko 50% wobec roku 2014. Wspólnie z inicjatywy MRS oraz MUTW organizowane są Mieleckie Dni 
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Seniora, w trakcie których promowana jest twórczość artystyczna i sportowa środowisk senioralnych 

oraz przyznawane są nagrody dla najaktywniejszych seniorów. 

W kontekście powyższych danych – 93 aktywnych organizacji pozarządowych, ponad 1,7 mln zł na 

realizację zadań publicznych przez podmioty trzeciego sektora czy 50% wzrostu liczby słuchaczy MUTW 

– dziwić może tak krytyczna opinia mielczan o swojej społeczności jeśli chodzi o zaangażowanie 

w rozwój miasta. Silna tożsamość lokalna oraz przedsiębiorcze społeczeństwo z pewnością przyczyniają 

się do tego, że w Mielcu nie brakuje osób pragnących uczynić swoje miasto jak najlepszym miejscem do 

życia. Potwierdza to także wysoka, 19% frekwencja w głosowaniu nad mieleckim budżetem 

obywatelskim w 2019 r. Jednocześnie wyniki badań społecznych oraz udział zaledwie 46,14% osób 

uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych wskazują na poczucie niewielkiego wpływu 

na przyszłość Mielca wśród wielu mieszkańców. Zmiana tego stanu rzeczy jest niezbędna, aby 

w większym stopniu włączyć lokalną społeczność w działania na rzecz miasta. Lepsza integracja 

społeczna pozwoli bowiem na skuteczniejsze realizowanie celów rozwojowych dzięki większemu 

zaangażowaniu mielczan w konsultacje społeczne i współdziałaniu różnych środowisk. Wydaje się, że 

obecnie aktywność mieszkańców niekoniecznie dobrze współgra z działaniami urzędników. Co więcej, 

wiele osób może nawet nie zdawać sobie sprawy z istnienia niektórych lokalnych inicjatyw. Konieczna 

jest więc lepsza promocja aktywności społecznej oraz większe otwarcie sektora pozarządowego i władz 

Miasta na siebie nawzajem. 

Aktywność kulturalna mielczan 

Mielczanie wykazują się większym zainteresowaniem wydarzeniami kulturalnymi niż mieszkańcy 

podobnych miast. Liczba osób odwiedzających filharmonie, muzea, uczestniczących w wystawach 

i koncertach od 2016 roku szybko rośnie. Wraz ze zwiększająca się aktywnością kulturalną mielczan 

wzrastają też wydatki budżetowe na kulturę i dziedzictwo narodowe. Aktywność Mielczan przejawia 

się również w działalności kulturalnej stowarzyszeń. Wśród nich na uwagę zasługują: Stowarzyszenie 

Twórców Kultury Plastycznej im. Jana Stanisławskiego w Mielcu, Mieleckie Towarzystwo Muzyczne, 

Towarzystwo Śpiewacze "Melodia", Stowarzyszenie Chórów Młodzieżowych "Resonet", 

Stowarzyszenie Kulturalne "JARTE", Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca "Rzeszowiacy", 

Mieleckie Towarzystwo Literackie, Stowarzyszenie Miłośników Tańca "Gala", Stowarzyszenie 

Wspierania Edukacji Artystycznej „Kameleon” oraz Mielecka Grupa Niezrzeszonych Prozaików. 

Wykres 27: Liczba odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy, koncerty na 1 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Monitor rozwoju lokalnego (dostęp: 08.04.2020) 
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W 2018 roku w mieście odbyło się w sumie 266 imprez kulturalnych, w których udział wzięło niemal 

160 tys. osób67. W 51 imprezach plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto 

uczestniczyło blisko 93 tys. osób. W stosunku do roku 2017 oznaczało to wzrost o niemal 12 tys. 

Zdecydowanie zwiększyła się także liczba uczestników imprez dla dzieci – z niecałych 14 tys. do ponad 

65 tys., przy czym liczba wydarzeń tego rodzaju wzrosła ze 125 do 16568. Na koniec 2018 r. w Mielcu 

działało 28 grup artystycznych, do których należało ponad 1 000 osób. 

Interesujących informacji na temat uczestnictwa w kulturze dostarczają dane o czytelnictwie. 

Mielczanie chętniej zostają czytelnikami bibliotek publicznych niż mieszkańcy województwa 

podkarpackiego i Polski, jednocześnie wypożyczają przeciętnie mniej książek. O ile wartość pierwszego 

wskaźnika nie ulegała w ostatnich latach istotnym zmianom, o tyle liczba wypożyczeń na jednego 

czytelnika spadła od 2014 r. o 30%.  

Tabela 8: Wskaźniki dotyczące czytelnictwa w Mielcu, województwie podkarpackim i Polsce w 2018 r. 

Wyszczególnienie Ludność 

przypadająca na 1 

bibliotekę 

Liczba czytelników na 

1 000 ludności 

Wypożyczenia 

księgozbioru na 1 

czytelnika 

Mielec 8 640 273 16,1 

woj. podkarpackie 2 978 150 18,6 

Polska 4 264 155 17,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Sytuacja finansowa mielczan 

Mielczanie nie są zadowoleni z poziomu wynagrodzeń w swoim mieście, uznając, że jest to czynnik 

skłaniający raczej do opuszczenia miasta niż do zamieszkania w nim. W 2018 roku mieszkańcy powiatu 

mieleckiego zarabiali przeciętnie 4 289,29 zł. Średnia miesięczna pensja brutto w powiecie mieleckim 

jest niższa niż przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej. Powiat mielecki wypada 

gorzej także w zestawieniu ze średnią dla grupy porównawczej. 

                                                           
67 Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, s. 3. 
68 Raport o stanie Gminy Miejskiej Mielec 2018, s. 224. 
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Wykres 28: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego 

Jednocześnie według danych GUS o przeciętnym wynagrodzeniu zarobki w powiecie mieleckim były 

wyższe niż w województwie podkarpackim oraz podobnych wielkościowo miastach w regionie. Co 

więcej, ich wzrost postępuje szybciej niż ma to miejsce w skali całego kraju. 

Wykres 29: Przeciętne wynagrodzenie brutto w stosunku do średniej krajowej (przeciętne wynagrodzenie 

brutto w Polsce =100) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Widać zatem, że mielczanie mają wysokie oczekiwania co do zarobków i porównują swoje 

wynagrodzenia raczej do danych ogólnopolskich niż regionalnych. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że 

przeciętne wynagrodzenie według GUS dotyczy płac w przedsiębiorstwach zatrudniających min. 10 

osób i osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dane o dochodach mieszkańców z tytułu 

stosunku pracy pokazują, że zarobki mielczan w ostatnich latach nie tylko były wyższe niż w podobnych 

wielkościowo miejscowościach regionu, ale także w odniesieniu do miast z grupy referencyjnej. 
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Wykres 30: Średnie roczne dochody mieszkańca z tytułu stosunku pracy 

 

Źródło: https://monitormiasta.pl/ (dostęp: 20.05.2020) 

Istotnych informacji na temat sytuacji finansowej mieszkańców dostarcza również analiza wydatków 

na pomoc społeczną. W ostatnich latach w Mielcu obserwowany jest wyraźny spadek liczby osób 

korzystających ze świadczeń udzielanych w ramach środowiskowej pomocy społecznej. Co więcej, 

Mielec wypada pod tym względem znacznie lepiej niż miasta z grupy porównawczej. 

Wykres 31: Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Monitor rozwoju lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=I0pnRoC2Mt&jst=Mielec&p=3#podobszar-2 (dostęp: 08.04.2020) 

Sytuacja finansowa mielczan korzystnie przedstawia się również na tle regionu. Odsetek osób 

korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. wyniósł w Mielcu zaledwie 1,7% wobec 

7% na Podkarpaciu oraz 4,6% w powiecie mieleckim. 
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Wykres 32: Odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Mielec, 

powiecie mieleckim i województwie podkarpackim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statystycznego vademecum samorządowca 2019 Urzędu 

Statystycznego w Rzeszowie 

W 2018 roku ze świadczeń z pomocy społecznej skorzystało 1 068 rodzin. Spośród rodzin objętych 

wsparciem najczęściej występującymi trudnościami uzasadniającymi przyznanie pomocy były: 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo oraz bezrobocie, stanowiące  zagrożenie  

marginalizacją i wykluczeniem społecznym rodzin. W celu zapewnienia warunków sprzyjających 

rozwojowi społecznemu oraz zwiększenia bezpieczeństwa w wymiarze społecznym Rada Miasta 

przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2021, wskazującą kierunki 

działań zmierzających do rozwiązania występujących problemów społecznych. Strategia zakłada 

realizację zadań wynikających m.in. z Gminnego Programu Wspierania Rodziny, którego realizacja 

umożliwia efektywne systemowe wsparcie rodzin poprzez racjonalne działanie oraz współpracę 

instytucji polityki społecznej i organizacji pozarządowych na rzecz mielczan. 

Tabela 9: Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2016-2018 w podziale na powody 

udzielenia wsparcia 

Powód udzielenia wsparcia 2016 2017 2018  

Niepełnosprawność 317 310 304 

Długotrwała lub ciężka choroba 279 256 255 

Ubóstwo 363 288 244 

Bezrobocie 334 244 219 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2018 

z prognozą na rok po ocenie 

Potrzeba wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nie generuje dla miasta aż tak dużych 

kosztów, dlatego też nie stanowi istotnej bariery dla rozwoju Mielca. Jeżeli w najbliższych latach nie 

nastąpi kryzys gospodarczy i w konsekwencji znaczny wzrost bezrobocia, to wydatki na ten cel nie 

wpłyną znacząco na możliwości rozwoju miasta. Jednocześnie planując działania rozwojowe, należy 

uwzględnić potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji, aby w możliwie największym stopniu 

poprawić jakość ich życia. 
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Powyższe dane wskazują na względnie dobrą sytuację finansową mielczan. Dochody mieszkańców 

z tytułu stosunku pracy wyniosły średnio 45 070 zł w 2018 r., co oznaczało wzrost o 6,55% w stosunku 

do roku 2017. W ostatnich latach w powiecie mieleckim obserwuje się wyższą dynamikę wzrostu 

wynagrodzeń niż w skali całego kraju. Ponadto, zmniejsza się liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej. W 2018 r. było to 1,7% mieszkańców gminy, podczas gdy dwa lata wcześniej – 2,3%. 

Zdrowie i sport 

Jak pokazują dane z ostatnich lat, mielczanie cieszą się lepszym zdrowiem niż mieszkańcy miast z grupy 

porównawczej. Liczba zgonów osób do 65. roku życia oraz liczba zgonów z powodu zachorowań na 

nowotwory i choroby układu krążenia w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców była w powiecie mieleckim 

wyraźnie niższa niż przeciętnie w grupie porównawczej. Powiat mielecki lepiej wypadł również na tle 

całego kraju. 

Wykres 33: Zgony z powodu zachorowania na nowotwory i choroby układu krążenia na 1 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=ecofkMB5BH&jst=Mielec&p=8#podobszar-1 (dostęp: 07.04.2020) 

Wykres 34: Zgony osób w wieku do 65 lat na 1 tys. ludności w tej grupie wiekowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Jest to ciekawe w kontekście bardzo złej oceny jakości powietrza w mieście i przekonania wielu 

mielczan o szkodliwym oddziaływaniu lokalnego przemysłu na zdrowie mieszkańców. Pojawia się 

zatem pytanie, na ile opinia ta jest uzasadniona. Zwiększenie świadomości w tym zakresie 
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prawdopodobnie pomogłoby zmienić nastawienie części społeczności wobec funkcjonowania 

zakładów produkcyjnych w mieście. 

Być może jednym z wyjaśnień relatywnie dobrego stanu zdrowia mieszkańców Mielca jest większe 

zainteresowanie uprawianiem sportu. W 2018 r. w mieście działało 31 klubów sportowych, w których 

ćwiczyło ponad 3 600 osób. Ich liczba w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców od kilku lat utrzymuje się 

na podobnym poziomie i pozostaje wyraźnie wyższa niż średnia dla grupy porównawczej. 

Wykres 35: Liczba członków klubów sportowych na 1 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=I0pnRoC2Mt&jst=Mielec&p=3#podobszar-2 (dostęp: 08.04.2020) 

Pozytywne dane dotyczące aktualnego stanu zdrowia mielczan nie powinny jednak przesłonić 

niekorzystnych zjawisk demograficznych oraz problemu zmniejszania się liczby lekarzy i łóżek 

szpitalnych, omówionego w części dotyczącej jakości życia. Choć liczba udzielonych porad lekarskich 

wciąż jest w Mielcu niższa niż średnia dla miast z grupy porównawczej (odpowiednio 5 410 i 5 756 

w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców), to od 2016 r. wzrosła o niemal 7%. Wskazuje to na rosnące 

zapotrzebowanie na usługi zdrowotne w mieście. 

Z pewnością pozytywnym zjawiskiem, które ma szanse łagodzić zdrowotne skutki starzenia się 

społeczeństwa, jest duża popularność uprawiania sportu wśród mielczan. W przeliczeniu na 1 tys. 

mieszkańców w Mielcu jest prawie dwukrotnie więcej członków klubów sportowych niż w miastach 

z grupy porównawczej (odpowiednio 57,18 i 30,72). Jeżeli chodzi o osoby starsze, to ⅔ słuchaczy 

Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy wzięli udział w badaniu dotyczącym stanu zdrowia, 

wskazało spacer jako podstawowy rodzaj aktywności fizycznej. Pewną popularnością cieszy się też 

stretching (11,3%) oraz ćwiczenia wytrzymałościowe (10%)69. Promowanie zdrowego trybu życia wśród 

osób starszych stanowi ważne zadanie na najbliższe lata. 

Podsumowanie 

Ocena sytuacji Mielca i jego mieszkańców nie jest jednoznaczna. W ostatnich latach obserwuje się tu 

bowiem wiele pozytywnych tendencji, jak wzrost liczby pracujących oraz uzyskiwanych przez nich 

dochodów. Zwiększa się też liczba przedsiębiorców oraz osób pracujących w wieku poprodukcyjnym. 

Mielczanie są aktywni zawodowo, co przekłada się na wysoką dynamikę wzrostu wynagrodzeń, choć 

pozostają one poniżej średniej ogólnopolskiej. Inne pozytywne zjawiska to coraz lepszy stan zdrowia 

                                                           
69 Badanie ankietowe wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu, n=80. 
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społeczeństwa oraz rosnące zainteresowanie mieszkańców wydarzeniami kulturalnymi. Wszystko to 

tworzy obraz aktywnej społeczności lokalnej o dużym potencjale rozwojowym. 

Nie zmienia to jednak faktu, że Mielec dotykają typowe dla miast o podobnej charakterystyce 

problemy. Wiążą się one przede wszystkim ze zmianami demograficznymi. Coraz większy udział osób 

starszych w społeczeństwie oraz ujemne saldo migracji, a zwłaszcza wyjazdy osób młodych, stanowią 

poważne wyzwanie dla władz samorządowych w najbliższych latach. Mniejsza dostępność 

wykwalifikowanych pracowników i wzrost wydatków na politykę senioralną mogą zahamować 

pozytywne trendy z ostatnich lat. Zjawiskom tym trudno przeciwdziałać, jednak w Mielcu występują 

one z mniejszym natężeniem niż w podobnych miastach, co daje więcej czasu i możliwości reakcji. 

Planując odpowiednie działania, warto uwzględnić głos mieszkańców i sektora pozarządowego. 

W Mielcu widoczna jest duża aktywność organizacji pozarządowych, lecz niepokoi to, że większość 

mieszkańców nie ma poczucia wpływu na kierunek rozwoju miasta. Można odnieść wrażenie, że poza 

stosunkowo niewielką grupą zaangażowanych osób, większość mielczan nie czuje 

współodpowiedzialności za rozwój społeczności lokalnej. Zmiana tego stanu, zwłaszcza 

z uwzględnieniem potrzeb i głosu młodzieży, może pomóc zachęcić część z nich do pozostania 

w mieście lub powrotu do niego np. po studiach. 

3.3 Jakość życia w mieście 

3.3.1 Bezpieczny Mielec 

Ponad 80% badanych mielczan dobrze ocenia poziom bezpieczeństwa w mieście. Subiektywne 

przekonanie idzie w parze z obiektywnymi danymi. Liczba stwierdzonych przez policję przestępstw 

przeciwko zdrowiu i życiu w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest znacznie niższa niż w grupie 

porównawczej. 

Wykres 36: Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach 

przygotowawczych przeciwko życiu i zdrowiu na 10 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=ecofkMB5BH&jst=Mielec&p=8#podobszar-1 (dostęp: 07.04.2020) 

Mielec lepiej wypada także pod względem liczby przestępstw przeciwko mieniu, choć podobnie jak 

w grupie porównawczej w 2018 roku zaobserwowany został ich nieznaczny wzrost. 
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Wykres 37: Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach 

przygotowawczych przeciwko mieniu na 10 tys. mieszkańców w 2018 roku 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=ecofkMB5BH&jst=Mielec&p=8#podobszar-1 (dostęp: 07.04.2020) 

Warto jednak zauważyć, że wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych ocena poziomu 

bezpieczeństwa jako czynnika zachęcającego do pozostania w mieście była niższa. Ponad 24% uznało 

go za czynnik skłaniający do opuszczenia Mielca. Jednocześnie wskazywali oni na problem 

z bezpieczeństwem w klubach/dyskotekach. Wskazuje to na konieczność zwrócenia uwagi na poziom 

bezpieczeństwa w miejscach istotnych dla młodzieży – okolicach szkół, popularnych miejscach 

rozrywki, parkach itp. 

W Mielcu stwierdza się mniej przestępstw 

drogowych niż w miastach z grupy porównawczej. 

Miasto wypada też lepiej pod względem liczby 

wypadków i ofiar śmiertelnych na 100 tys. 

mieszkańców w porównaniu do średniej dla 

województwa i całego kraju. Na uwagę zasługuje 

fakt, że w 2019 roku w Mielcu nie zginął w wypadku 

żaden pieszy. Doszło przy tym do 14 zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych, z czego aż 6 miało 

miejsce na przejściach dla pieszych 70 . Warto 

jednocześnie docenić starania Miasta o poprawę 

bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Służy temu 

rozbudowa ścieżek rowerowych oraz specjalne oznaczanie przejść dla pieszych (fotografia po lewej). 

Z inicjatywy władz miasta takie napisy mają się znaleźć przy przejściach dla pieszych w pobliżu 

wszystkich szkół w Mielcu. 

Oprócz Policji, nad bezpieczeństwem mieszkańców Mielca czuwa też Straż Miejska, w której 

zatrudnionych jest 9 osób. Straż Miejska obsługuje system monitoringu miejskiego składający się z 44 

kamer, z których obraz przekazywany jest do stanowiska obserwacji SM. W 2019 roku na podstawie 

nagrań z monitoringu Straż Miejska podjęła 140 interwencji. System ten wykorzystuje także Komenda 

Powiatowa Policji. 

                                                           
70 Dane Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji, http://sewik.pl/search (dostęp: 10.04.2020). 

Źródło: https://www.korso.pl/wiadomosci/8579,odloz-
smartfon-i-zyj-w-mielcu (dostęp: 10.04.2020) 

http://sewik.pl/search
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3.3.2 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

Dla życia całej społeczności niezwykle istotna jest możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług 

publicznej służby zdrowia oraz dobrze funkcjonującej pomocy społecznej. 

Służba zdrowia 

Biorąc pod uwagę fakt, że coraz większy odsetek mieszkańców Mielca stanowią osoby starsze, 

zapewnienie dostępu do usług medycznych na wysokim poziomie jest szczególnie istotne. 

Najważniejszym elementem systemu opieki zdrowotnej miasta jest Szpital Specjalistyczny 

im. Edmunda Biernackiego. W Ogólnopolskim Rankingu Szpitali dziennika „Rzeczpospolita” w 2018 r. 

znalazł się na 3. miejscu w województwie podkarpackim, w 2019 r. nie został sklasyfikowany 

w pierwszej dziesiątce71. Został on zakwalifikowany do trzeciego stopnia sieci szpitali, co oznacza, że 

świadczy różnorodne i zaawansowane usługi medyczne. W jego strukturze funkcjonują m.in. oddziały 

medycyny paliatywnej, chirurgii naczyniowej czy neonatologiczny. Ponadto w Mielcu działa też 67 

przychodni specjalistycznych, w tym wiele z nich to poradnie Szpitala Specjalistycznego72. W ostatnich 

latach nieznacznie spadła liczba aptek – z 29 w 2017 r. do 25 w 2019 r. 

Istnienie dużego, specjalistycznego szpitala jest z pewnością korzystne dla mieszkańców. Jednocześnie 

w ostatnich latach zauważalne są niepokojące trendy. Zmniejsza się liczba lekarzy i lekarzy dentystów 

w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. W 2018 roku spadła ona poniżej średniej dla miast z grupy 

porównawczej. Problem niewystarczającej liczby lekarzy widoczny jest w całej Polsce, jednak 

szczególnie dotyka mniejsze ośrodki. 

Wykres 38: Liczba lekarzy i lekarzy dentystów na 1 tys. mieszkańców73 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=ecofkMB5BH&jst=Mielec&p=8#podobszar-1 (dostęp: 07.04.2020) 

Podobne zjawisko dotyczy liczby łóżek szpitalnych na 1 tys. mieszkańców. W ostatnich latach 

obserwuje się powolną tendencję spadkową. Co więcej, wskaźnik ten przyjmuje znacznie niższą 

wartość w Mielcu niż w podobnych miastach.  

                                                           
71 K. Kowalska, Jakość ważna także w regionach, 16.12.2019, https://www.rp.pl/Ranking-szpitali/312169923-Jakosc-wazna-
takze-w-regionach.html (dostęp: 14.05.2020). 
72 NFZ. Przychodnie specjalistyczne, https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne (dostęp 14.05.2020). 
73 Dane według podstawowego miejsca pracy. 

https://www.rp.pl/Ranking-szpitali/312169923-Jakosc-wazna-takze-w-regionach.html
https://www.rp.pl/Ranking-szpitali/312169923-Jakosc-wazna-takze-w-regionach.html
https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne
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Wykres 39: Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=ecofkMB5BH&jst=Mielec&p=8#podobszar-1 (dostęp: 07.04.2020) 

Te niepokojące tendencje są szczególnie ważne w kontekście niekorzystnych zmian demograficznych 

i panującej w Polsce od marca 2020 pandemii COVID-19. Starzejące się społeczeństwo wymagać będzie 

coraz większej dostępności usług medycznych. Co więcej, w całym województwie podkarpackim 

działają jedynie dwie przychodnie geriatryczne – w Jaśle i Łańcucie. Dobrym krokiem byłaby poprawa 

dostępu do usług medycznych dla osób starszych. 

Pomoc społeczna 

Obowiązkiem gminy jest także świadczenie usług pomocy społecznej, której główne zadanie stanowi 

,,umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są                      

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”74.  

W Mielcu od 1990 r. działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jako jednostka organizacyjna 

Gminy Miejskiej Mielec realizuje zadania pomocy społecznej – własne gminy i zlecone gminie na 

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej75 oraz inne zadania powierzone 

Statutem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

Gmina Miejska Mielec prowadzi  Środowiskowy Dom Samopomocy, którego celem jest wsparcie osób 

mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób z upośledzeniem umysłowym. Ponadto, przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Mielcu działa Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz Dom Dziennego 

Pobytu, który oferuje wsparcie i zajęcia aktywizujące dla osób starszych. W ramach zadań własnych 

powiat mielecki prowadzi na terenie miasta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Pomocy 

Społecznej. 

3.3.3 Dostępność miasta dla osób z niepełnosprawnościami 

Niepełnosprawność stanowi najczęstszy powód trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Mielca i główną 

przyczynę korzystania ze wsparcia instytucjonalnego. Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mielcu w 2018 roku aż 304 mieleckie rodziny uzyskały pomoc z tego tytułu 

i w porównaniu do 2014 roku liczba ta wzrosła o ok. 5%. Dlatego tak ważne jest zapewnienie 

niepełnosprawnym mielczanom dostępu do usług publicznych i rynkowych na równi z osobami 

                                                           
74 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), s. 1. 
75 Tamże. 
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zdrowymi. W tym celu został powołany koordynator ds. dostępności, którego zadaniem jest wsparcie 

osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług, szczególnie w obszarach 

architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym.  

Oferta usług dla osób z niepełnosprawnościami 

Usługi pomocowe dla osób z niepełnosprawnościami w Mielcu świadczą m.in. takie podmioty jak: 

 Dom Dziennego Pobytu w Mielcu, gdzie osobom w podeszłym wieku 

i niepełnosprawnym zapewnia się dzienny pobyt, zaspakajane są ich potrzeby 

kulturalno-oświatowe i prowadzone są m.in. zajęcia z terapii zajęciowej czy ruchowej, 

mające na celu aktywizację społeczną podopiecznych oraz poprawę sprawności 

fizycznej. Podopieczni otrzymują także wsparcie w zakresie wykonywania czynności 

dnia codziennego, konsultacji psychologa oraz prawnika, 

 Warsztat Terapii Zajęciowej – placówka pobytu dziennego przeznaczona dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz innymi dysfunkcjami. Podopieczni 

WTZ poddawani są także rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz ruchowej, 

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, który zajmuje się m.in. 

kształceniem, wychowaniem oraz przygotowaniem do życia dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy – placówka dziennego pobytu dla 

niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie prowadzone są zajęcia wspierająco-

aktywizujące i terapeutyczne, 

 Ośrodek Wczesnej Interwencji, który zajmuje się wsparciem dzieci w rozwoju zgodnie 

z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami, 

 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Mielcu, którego celem statutowym jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich 

praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym 

oraz wspieranie ich rodzin, 

 Polski Związek Głuchych koło terenowe w Mielcu, którego celem działania jest pomoc 

głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych, 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Mielcu, dba 

o zaspokojenie potrzeb osób niewidomych i tracących wzrok w czynnościach dnia 

codziennego, korzystania z rożnych form aktywności społecznej, fizycznej 

i intelektualnej, 

 Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających – działające 

przy WTZ stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem różnych form rehabilitacji 

i wypoczynku oraz pomocy dydaktyczno-wychowawczej dla rodziców i ich dzieci, 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie, które reprezentuje interesy i działa na rzecz dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych „SUN RISE”, które oferuje m.in. 

kompleksową diagnozę i stymulację rozwoju dziecka czy też poradnictwo 

wychowawcze, 
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 Stowarzyszenie ,,Dla Was'', którego dominującą działalnością jest organizowanie 

systematycznych, dodatkowych zajęć o charakterze rewalidacyjno-rozwijającym dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Zajęcia są organizowane 

cyklicznie. Stowarzyszenie troską i wsparciem otacza także członków rodzin 

niepełnosprawnych podczas spotkań grupy wsparcia, 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Mielcu udziela materialnego 

i organizacyjnego wsparcia oraz przywraca nadzieję i poczucie bezpieczeństwa 

osobom samotnym, opuszczonym, niepełnosprawnym znajdującym się w trudnych 

sytuacjach życiowych, dotkniętych ubóstwem, bezradnością oraz bezdomnością, 

 Stowarzyszenie ,,Otwórzmy przed nimi świat'' realizuje działania na rzecz osób 

z niepełnosprawnością, głównie intelektualną, dla których udział w rehabilitacji 

i rekreacji daje możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności, 

rozładowania napięcia emocjonalnego. Rodzicom tych osób stwarza natomiast 

możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości i kontaktów 

towarzyskich oraz poprawy stanu psychicznego, 

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mielcu edukuje, motywuje do działania 

i aktywizuje do życia osoby chore na cukrzycę. Stowarzyszenie od kilkunastu lat 

organizuje szkolenia dla mieszkańców Mielca mające na celu podniesienie 

świadomości społeczeństwa na temat cukrzycy, 

 Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane realizuje zadania 

rehabilitacji ruchowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Stowarzyszanie prowadzi 

również działania zmierzające do poprawy jakości życia i uczestnictwa w życiu 

społecznym, pomocy w załatwianiu spraw i rozwiązywaniu problemów 

podopiecznych, 

 Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego wspierające mieszkanki Mielca 

dotknięte chorobą nowotworową, w rożnym wieku, z rożnych środowisk i z rożnym 

stopniem niepełnosprawności.  

Gmina Miejska Mielec podejmuje działania mające na celu ułatwienie osobom 

z niepełnosprawnościami zarówno codziennego funkcjonowania, jak i korzystania przez nie z usług 

publicznych. Miasto bierze udział w realizowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, w ramach którego 

pełnoletni mielczanie posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności mogą skorzystać z pomocy tzw. asystenta osobistego w wykonywaniu 

codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.  

Od 2015 roku osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać w Urzędzie Miejskim z pomocy 

tłumacza języka migowego. Usługa dostępna jest także podczas seminariów, szkoleń i konferencji 

tematycznych, które odbywają się poza Urzędem. Dodatkowo od 2019 roku decyzją władz miasta 

sprawozdania międzysesyjne Prezydenta Miasta Mielca tłumaczone są na język migowy, wprowadzono 

również możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego podczas rozmów z psychologiem 

i prawnikiem realizowanych w ramach dyżurów w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Osoby niepełnosprawne mogą także skorzystać z wprowadzonej w 2020 roku usługi „Książka na 

telefon”. Ci, którzy mają utrudniony dostęp do Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK, mogą zarówno 
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książki, jak i inne zbiory biblioteczne zamówić telefonicznie lub drogą elektroniczną. Następnie 

w wyznaczonym terminie zamówione do wypożyczenia egzemplarze są dostarczane na wskazany adres 

przez pracowników Biblioteki. W latach 2018-2019 realizowany był także projekt „Nie MIGaj się od 

biblioteki”, którego celem była aktywizacja czytelnicza środowiska osób niesłyszących oraz 

podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców Mielca i powiatu mieleckiego w zakresie dysfunkcji 

narządu słuchu. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi zajęcia lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych – 

podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, jak również zajęcia nauki 

pływania dla uczniów z klas integracyjnych Szkoły Podstawowej Nr 11. Ponadto na pływalni Smoczka 

organizowana jest rehabilitacja w wodzie dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności.  

Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami wiąże się z wyposażeniem obiektów użyteczności 

publicznej w udogodnienia zapewniające dostęp do poszczególnych usług. Choć wiele z nich spełnia 

już standardy dostępności, to w części wciąż widoczne są potrzeby w tym zakresie. 

Tabela 10: Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

L.p. Obiekt Występujące udogodnienia Potrzeby w zakresie dostępności 

1. 

 

Budynki Urzędu 
Miejskiego w Mielcu przy 
ul. Żeromskiego 23 oraz 
ul. Żeromskiego 26 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 dostosowanie okolicznych krawężników do 
osób niepełnosprawnych 

 zapewnienie dostępu do 
komunikatorów tj. SKYPE, 

 kamera  internetowa Full HD 
do komputera niezbędna do 
prowadzenia tłumaczeń 
online,  

 stworzenie komunikacji 
mobilnej urzędu z osobami 
niesłyszącymi (SMS), 

 udostępnianie  filmów   
z tłumaczeniem na język 
migowy na stronie 
internetowej miasta, profilu 
FB  

2. 

Wydział edukacji 
zlokalizowany w obiekcie 
przy ul. Chopina 2 

brak  miejsce parkingowe 
oznakowane w odpowiedni 
sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 toaleta dla osób 
niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków 
inwalidzkich, system 
pochylni i podjazdów 

3. 

Szkoła Podstawowa nr 1 
przy ul. Kilińskiego 37 

brak 
 miejsce parkingowe 

oznakowane w odpowiedni 
sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 toaleta dla osób 
niepełnosprawnych, 

 informacje na temat 
rozkładu pomieszczeń 
w budynku (np. plany 
tyflograficzne), 

 drzwi i przejazd dla wózków 
inwalidzkich, system 
pochylni i podjazdów, 
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L.p. Obiekt Występujące udogodnienia Potrzeby w zakresie dostępności 

 winda dla osób 
niepełnosprawnych 

4. 

Szkoła Podstawowa nr 2 
przy ul. Kościuszki 4 

brak  toaleta dla osób 
niepełnosprawnych, 

 miejsce parkingowe 
oznakowane w odpowiedni 
sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 informacje na temat 
rozkładu pomieszczeń 
w budynku (np. plany 
tyflograficzne), 

 drzwi i przejazd dla wózków 
inwalidzkich, system 
pochylni i podjazdów, 

 winda dla osób 
niepełnosprawnych 

5. 

Szkoła Podstawowa nr 3 
przy ul. Żeromskiego 30 
(budynek główny) 

 winda dla osób niepełnosprawnych, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 okoliczne krawężniki dostostosowane do 
osób niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacje na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

 winda zewnętrzna 
pozwalająca na dostęp osób 
niepełnosprawnych do klas 
i pracowni na wszystkich 
kondygnacjach budynku 
głównego szkoły, 

 wyrównany poziom progów 
i posadzek 

6. 
Szkoła Podstawowa nr 3 
przy ul. Żeromskiego 30 
(budynek boczny) 

 podłoga antypoślizgowa, 

 okoliczne krawężniki dostostosowane do 
osób niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami 

brak 

7. 

Szkoła Podstawowa nr 3 
przy ul. Żeromskiego 30 
(hala sportowa) 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami 

brak 

8. 

Szkoła Podstawowa nr 6 
przy ul. Biernackiego 6 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

 drzwi i przejazd dla wózków 
inwalidzkich, 

 winda dla osób 
niepełnosprawnych, 

 toaleta dla osób 
niepełnosprawnych, 

 system pochylni 
i podjazdów, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów 
i posadzek, 

 okoliczne krawężniki 
dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 
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 miejsca parkingowe 
oznakowane w odpowiedni 
sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 urządzenia lub inne środki 
techniczne do obsługi osób 
słabosłyszących, 
w szczególności pętle 
indukcyjne, systemy FM lub 
urządzenia oparte o inne 
technologie, których celem 
jest wspomaganie słyszenia 

9. 

Szkoła Podstawowa nr 6 
przy ul. Solskiego 8 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku, 

 możliwy wstęp do budynku dla osób 
korzystających z psa asystującego 

 podłoga antypoślizgowa, 

 tablice informacyjne przed 
poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 winda dla osób 
niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków 
inwalidzkich, 

 miejsca parkingowe 
oznakowane w odpowiedni 
sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 urządzenia lub inne środki 
techniczne do obsługi osób 
słabosłyszących, 
w szczególności pętle 
indukcyjne, systemy FM lub 
urządzenia oparte o inne 
technologie, których celem 
jest wspomaganie słyszenia 

10. 

Szkoła Podstawowa nr 7 
przy ul. Grunwaldzka 7 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

 system pochylni i podjazdów 
- wysoki parter, 

 poręcze - wysoki parter 

11. 

Szkoła Podstawowa nr 7 – 
Hala Sportowa przy 
ul. Grunwaldzka 7 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

brak 

12. 

Szkoła Podstawowa 
nr 9 przy 
ul. Drzewieckiego  11 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami 

 miejsca parkingowe 
oznakowane w odpowiedni 
sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 winda dla osób 
niepełnosprawnych, 

 podłoga 
antypoślizgowa, szczególnie 
wymagana w WC, 
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 informacja na temat 
rozkładu pomieszczeń 
w budynku (np. plany 
tyflograficzne), 

 wstęp do budynku dla osób 
korzystających z psa 
asystującego, 

 urządzenia i pomoce 
naukowe dla osób 
niedowidzących 
i niedosłyszących (screen 
reader, kalkulator mówiący, 
klawiatura zoom text, 
audiobook –lektury szkolne 
klasy od 1-8; szkolenie dla 
pracowników z zakresy 
tyflopsychologii, liniały 
optyczne, kontrastowe 
oznaczenia np. WC , sal 
lekcyjnych, Dyslekcja Pro – 
zestaw materiałów 
multimedialnych,  programy 
multimedialne „Uwaga 
słuchowa  PRO”, Mat Świat – 
terapia pedagogiczna  PRO) 

13. 

Szkoła Podstawowa nr  11 
przy ul. Warneńczyka 2 

 miejsca parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami 

brak 

14. Szkoła Podstawowa nr 12 
przy ul. Wandy 11 

brak brak 

15. 

Szkoła Podstawowa nr 13 
przy ul. Łąkowej 6 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

brak 

16. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 
przy ul. Tańskiego 

 miejsca parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 winda dla osób niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami 

 wyrównany poziom progów 
i posadzek, 

 informacja na temat 
rozkładu pomieszczeń 
w budynku (np. plany 
typograficzne), 

 wstęp do budynku dla osób 
korzystających z psa 
asystującego, 

 urządzenia lub inne środki 
techniczne do obsługi osób 
słabosłyszących, 
w szczególności pętli 
indukcyjnych, systemów FM  
lub urządzeń opartych 
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o inne technologie, których 
celem jest wspomaganie 
słyszenia, 

 inne np. (tłumacz języka 
migowego, pomieszczenie 
specjalne do obsługi osób 
niepełnosprawnych) 

17. 

Przedszkole Miejskie nr 1 
przy ul. Mickiewicza 31 

brak  drzwi i przejazd dla wózków 
inwalidzkich, 

 toaleta dla osób 
niepełnosprawnych, 

 system pochylni 
i podjazdów, 

 wyrównany poziom progów 
i posadzek, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 okoliczne krawężniki 
dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed 
poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacja na temat 
rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

18. 

Przedszkole Miejskie nr 2 
przy ul. Lwowskiej 3 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

 dostosowanie do wymogów 
ustawowych w zakresie 
dostępności cyfrowej oraz 
dostępności informacyjno-
komunikacyjnej 

19. 

Przedszkole Miejskie nr  3 
przy ul. Ossolińskich 1 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 możliwość wstępu do budynku dla osób 
korzystających z psa asystującego 

 miejsce parkingowe 
oznakowane w odpowiedni 
sposób dla osób 
niepełnosprawnych przy 
ulicy Ossolińskich (na wprost 
bramy wjazdowej do 
przedszkola) 

20. 

Przedszkole Miejskie nr 4 
przy ul. Spółdzielczej 2 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 możliwość wstępu do budynku dla osób 
korzystających z psa asystującego 

 miejsca parkingowe 
oznakowane w odpowiedni 
sposób  dla osób 
niepełnosprawnych,  

 winda dla osób 
niepełnosprawnych, 

 toaleta dla osób 
niepełnosprawnych, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 tablice informacyjne przed 
poszczególnymi 
pomieszczeniami, 
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 informacja na temat 
rozkładu pomieszczeń 
w budynku, 

 urządzenia lub inne środki 
techniczne do obsługi osób 
słabosłyszących, 
w szczególności pętli 
indukcyjnych, systemów FM 
lub urządzeń opartych 
o inne technologie, 

 podjazd dla wózków 
inwalidzkich  z miejsca 
parkingowego 
(dostosowanie wysokości 
krawężników) 

21. Przedszkole Miejskie nr 6 
przy ul. Piotra Skargi 15 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów 

brak 

22. 

Przedszkole Miejskie nr 7 
przy ul. Pułaskiego 3 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 wyrównany poziom progów i posadzek 

 miejsce parkingowe 
oznakowane w odpowiedni 
sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 tablice informacyjne przed 
poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacja na temat 
rozkładu pomieszczeń 
w budynku, 

 możliwość wstępu do 
budynku dla osób 
korzystających z psa 
asystującego, 

 instalacja urządzeń lub 
innych  środków 
technicznych do obsługi 
osób słabosłyszących,  w 
szczególności pętli 
indukcyjnych, systemów FM 
lub innych urządzeń 
wspomagających słyszenie 

23. 

Przedszkole Miejskie nr 8 
przy ul. Tańskiego 5 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku, 

 możliwość wstępu do budynku dla osób 
korzystających z psa asystującego 

 winda dla osób 
niepełnosprawnych 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

69 

L.p. Obiekt Występujące udogodnienia Potrzeby w zakresie dostępności 

24. 

Przedszkole Miejskie nr 9 
przy ul. Pisarka 23 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

 miejsce parkingowe 
oznakowane w odpowiedni 
sposób dla osób 
niepełnosprawnych 

25. 

Przedszkole Miejskie 
nr 12 przy ul. Marii 
Konopnickiej 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami 

brak 

26. Przedszkole Miejskie 
nr 13 przy 
ul. Łukasiewicza 1B 

 system pochylni i podjazdów, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych 

brak 

27. 

Przedszkole Miejskie 
nr 16 przy 
ul. Chałbińskiego 1 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych 

 dostosowanie w zakresie 
działalności cyfrowej oraz 
dostępności informacyjno-
komunikacyjnej 

28. 

Żłobek nr 3 przy 
ul. Pisarka 9 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

 winda przystosowana dla 
osób niepełnosprawnych, 

 instalacja urządzeń lub 
innych środków 
technicznych do obsługi 
osób słabosłyszących, 
w szczególności pętli 
indukcyjnych, systemów FM 
lub urządzeń opartych 
o inne technologie, których 
celem jest wspomaganie 
słyszenia, 

 zapewnienie na stronie 
internetowej informacji 
o zakresie  działalności – 
w postaci elektronicznego 
pliku zawierającego tekst 
odczytywalny maszynowo, 
nagrania treści w polskim 
języku migowym oraz 
informacji w tekście łatwym 
do czytania 
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29. 

Filia Żłobka Miejskiego 
nr 3 przy 
ul. Drzewieckiego 11 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

 zapewnienie na stronie 
internetowej informacji 
o zakresie działalności – 
w postaci elektronicznego 
pliku zawierającego tekst 
odczytywalny maszynowo, 
nagrania treści w polskim 
języku migowym oraz 
informacji w tekście łatwym 
do czytania, 

 instalacja urządzeń lub 
innych środków 
technicznych do obsługi 
osób słabosłyszących, 
w szczególności pętli 
indukcyjnych, systemów FM 
lub urządzeń opartych 
o inne technologie, których 
celem jest wspomaganie 
słyszenia 

30. 

Żłobek nr 5 przy 
ul. Konopnickiej 2 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

 zapewnienie poręczy przy 
wejściach do żłobka oraz 
wyrównanie powierzchni, 

 zapewnienie osobie ze 
szczególnymi potrzebami 
wsparcia innej osoby, 

 zapewnienie wstępu do 
budynku osobie 
korzystającej z psa 
asystującego, 

 zamontowanie wind 
schodowych, 

 zamieszczenie informacji 
pomieszczeń budynku 
w sposób dotykowy lub 
głosowy 

31. 

Żłobek nr 7 przy 
ul. Botanicznej 6 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku, 

 możliwość wstępu do budynku dla osób 
korzystających z psa asystującego 

 barierka (poręcz) przy 
wejściu do budynku Żłobka, 

 podjazd dla osoby 
niepełnosprawnej, 

 toaleta dla osoby 
niepełnosprawnej, 

 poręcze na korytarzu 
budynku, 

 wyrównany poziom progów 
we wszystkich 
pomieszczeniach budynku, 

 dostosowanie krawężników, 
podjazd z kostki na zewnątrz 
budynku, 

 tablice informacyjne 

32. 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy przy 
ul. Biernackiego 4a 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 poręcze, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku, 

brak 
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 możliwość wstępu do budynku dla osób 
korzystających z psa asystującego, 

 urządzenia lub inne środki techniczne do 
obsługi osób słabosłyszących 

33. 

MOPS przy ul. Pogodna 2 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych na 
parterze budynku, 

 system pochylni i podjazdów, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 możliwość wstępu do budynku dla osób 
korzystających z psa asystującego 

 miejsca parkingowe 
oznakowane w odpowiedni 
sposób dla osób 
niepełnosprawnych 

 winda, 

 poręcze, 

 informacja na temat 
rozkładu pomieszczeń 
w budynku (np. plany 
tyflograficzne, 

 urządzenia lub inne środki 
techniczne do obsługi osób 
słabosłyszących 
w szczególności pętli 
indukcyjnych, systemów FM 
lub urządzeń opartych 
o inne technologie, których 
celem jest wspomaganie 
słyszenia, 

 tłumacz języka migowego, 

 pomieszczenie specjalne do 
obsługi osób 
niepełnosprawnych 

34. 

MOPS-Dom Dziennego 
Pobytu Warsztaty Terapii 
Zajęciowej przy 
ul. Kocjana 15 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych na 
parterze budynku, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 możliwość wstępu do budynku dla osób 
korzystających z psa asystującego 

 miejsca parkingowe 
oznakowane w odpowiedni 
sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 winda, 

 poręcze, 

 dostosowanie toalet na 
piętrze budynku do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
(drzwi mają 70 cm), 

 informacja na temat 
rozkładu pomieszczeń 
w budynku (np. plany 
tyflograficzne, 

 urządzenia lub inne środki 
techniczne do obsługi osób 
słabosłyszących 
w szczególności pętli 
indukcyjnych, systemów FM 
lub urządzeń opartych 
o inne technologie, których 
celem jest wspomaganie 
słyszenia, 

 tłumacz języka migowego, 

 pomieszczenie specjalne do 
obsługi osób 
niepełnosprawnych 

35. 

MOPS przy 
ul. Łukasiewicza 1c 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 winda, 

 poręcze, 

 dostosowanie toalet na 
piętrze budynku do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
(drzwi mają 70 cm), 
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 toaleta dla osób niepełnosprawnych na 
parterze budynku, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 możliwość wstępu do budynku dla osób 
korzystających z psa asystującego 

 informacja na temat 
rozkładu pomieszczeń 
w budynku (np. plany 
tyflograficzne, 

 urządzenia lub inne środki 
techniczne do obsługi osób 
słabosłyszących, 
w szczególności pętli 
indukcyjnych, systemów FM 
lub urządzeń opartych 
o inne technologie, których 
celem jest wspomaganie 
słyszenia, 

 tłumacz języka migowego, 

 pomieszczenie specjalne do 
obsługi osób 
niepełnosprawnych 

36. 

Budynek przy 
ul. Mickiewicza 13 
(Mieszkania chronione 
MOPS) 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 winda dla osób niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku, 

 urządzenia lub inne środki techniczne do 
obsługi osób słabosłyszących 

brak  

37. Budynek przy 
ul. Biernackiego 1 (Miejski 
Zarząd Budynków 
Mieszkalnych) 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych 

brak 

38. Budynek przy 
ul. Cyranowskiej 66 (Dom 
Strażaka) 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 system pochylni i podjazdów 
brak 

39. 

Budynek OREW  przy 
ul. Wojsławskiej 278 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami 

brak 

40. 

Budynek przy 
ul. Skłodowskiej 4 
(Wydział Zamiejscowy 
Akademii Górniczo 
Hutniczej w Krakowie) 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 winda dla osób niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 podłoga antypoślizgowa, 

brak 
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 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

41. Budynek przy 
ul. Mickiewicza 2 (Miejska 
Biblioteka Publiczna, Filia 
nr 5) 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych 
brak 

42. Budynek przy 
ul. Biernackiego 6A  
(Zespół Żłobków 
Miejskich) 

 informacja na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

brak 

43. 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej przy 
ul. Grunwaldzkiej 3 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 poręcze, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 możliwość wstępu do budynku dla osób 
korzystających z psa asystującego 

• miejsce parkingowe 
oznakowane w odpowiedni 
sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

• informacja na temat 
rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

44. 

Pływalnia Smoczka przy 
ul. Powstańców 
Warszawy 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 winda dla osób niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami 

brak 

45. 

Stadion Miejski przy 
ul. Solskiego 1 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 poręcze, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami 

brak 

46. 

Miejski Zespół 
Basenów Odkrytych 
ul. Solskiego 1 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni i podjazdów, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

brak 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

74 

L.p. Obiekt Występujące udogodnienia Potrzeby w zakresie dostępności 

47. 

Stadion Sportowy przy 
ul. Warszawskiej 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 system pochylni i podjazdów, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych 

 

48. 

Lotnisko Mielec budynek 
administracyjny przy 
ul. Lotniskowej 30 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 winda dla osób niepełnosprawnych 

• tablice informacyjne przed 
poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

• miejsce parkingowe 
oznakowane w odpowiedni 
sposób dla osób 
niepełnosprawnych 

49. 

Miejska Komunikacja 
Samochodowa Sp. z o.o. 
ul. Moniuszki 12 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich 
(poziom terenu), 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 poręcze, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 możliwość wstępu do budynku dla osób 
korzystających z psa asystującego, 

 miejsca parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 obsługa indywidualna na wezwanie, 

 strona internetowa (responsywne do 
odtworzenia także w łatwej wersji dla 
urządzeń mobilnych), 

 udostępniona aplikacja mobilna 
(w porozumieniu z partnerem) dla ułatwień 
pasażerskich 

 montaż sygnalizatora  
informującego o potrzebie 
obsługi osoby ze 
szczególnymi  potrzebami 
(poziom parteru), 

 uzupełnienie strony 
internetowej o pliki 
informacyjne wykonane 
w technologii przyjaznej dla 
osób niedowidzących,  

 dodanie opcji wysokiego 
kontrastu dla polepszenia 
czytelności, 

 dodanie informacji 
w postaci nagrań audio, 

 modyfikacja aplikacji 
mobilnej dla opcjonalnej 
zwiększenia czytelności 

50. 

„Dworzec Przesiadkowy” 
ul. Jagiellończyka 7 

 drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich 
(poziom terenu), 

 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

 poręcze, 

 wyrównany poziom progów i posadzek, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 możliwość wstępu do budynku dla osób 
korzystających z psa asystującego, 

 miejsca parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 obsługa i pomoc indywidualna (uzgodnienie 
telefoniczne), 

 strona internetowa (responsywne do 
odtworzenia także w łatwej wersji dla 
urządzeń mobilnych), 

 uzupełnienie strony 
internetowej o pliki 
informacyjne wykonane 
w technologii przyjaznej dla 
osób niedowidzących, 

 wykonanie nagłośnienia 
w celu zapowiedzi 
głosowych o odjeździe 
autobusu i ogłoszenia 
komunikatów, 

 dodanie opcji wysokiego 
kontrastu dla polepszenia 
czytelności, 

 dodanie informacji 
w postaci nagrań audio 
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 zastosowanie regulowanych urządzeń 
głośnomówiących dla bezpośredniego 
kontaktu z klientami 

51. 

Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. 
w Mielcu 

ADM Nr 1 – 

ul. Biernackiego 11a 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 poręcze, 

 obsługa i pomoc indywidualna po 
uzgodnieniu telefonicznym 

 toaleta dla osób 
niepełnosprawnych, 

 montaż sygnalizatora 
informującego o potrzebie 
obsługi osoby ze 
szczególnymi potrzebami 
(poziom parteru), 

 wyrównanie poziomu 
progów i posadzek, 

 system pochylni i podjazdów 

52. 

Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. 
w Mielcu 

ADM Nr 2 – 

ul. Żeromskiego 26A 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 okoliczne krawężniki dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, 

 tablice informacyjne przed poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 poręcze, 

 obsługa i pomoc indywidualna po 
uzgodnieniu telefonicznym 

 toaleta dla osób 
niepełnosprawnych, 

 montaż sygnalizatora 
informującego o potrzebie 
obsługi osoby ze 
szczególnymi potrzebami 
(poziom parteru), 

 wyrównanie poziomu 
progów i posadzek, 

 system pochylni i podjazdów 

53. 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
Samorządowego Centrum 
Kultury w Mielcu 

ul. Kusocińskiego 2 

 miejsce parkingowe oznakowane 
w odpowiedni sposób dla osób 
niepełnosprawnych, 

 czytelny układ wejść do budynku, 

 wejście z poziomu terenu, 

 cały budynek wraz z zapleczem sanitarnym 
(toalety) dostosowane dla osób 
z niepełnosprawnością, 

 2 windy, 

 2 klatki ewakuacyjne, 

 całodobowy monitoring (kamery oraz 
nagrywanie),  

 możliwość realizacji zajęć i dla osób 
z różnymi niepełnosprawnościami, 

 całodobowa wrzutnia książek 
(przystosowana dla niepełnosprawnych 
użytkowników – odpowiedni poziom 
zamontowania urządzenia) 

 oznaczenia w alfabecie 
Braille'a, 

 system do tłumaczenia 
języka migowego, 

 dostosowanie strony 
internetowej instytucji do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami 
(słabowidzący, niesłyszący 
i niedosłyszący) 

 

54. Filia nr 1 

Miejskiej Biblioteki 
Publicznej  

Samorządowego Centrum 
Kultury w Mielcu 

ul. Botaniczna 1 

 wejście główne z podjazdem dla wózków 
z poziomu terenu, 

 ogólnodostępne miejsce parkingowe 
oznakowane w odpowiedni sposób dla 
osób niepełnosprawnych 

 oznaczenia w alfabecie 
Braille'a, 

 system do tłumaczenia 
języka migowego 

55. 
Filia nr 4 i Filia nr 5 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej 
Samorządowego Centrum 
Kultury w Mielcu 

ul. Mickiewicza 2 

 wejście główne z możliwością wjazdu dla 
osób na wózkach inwalidzkich z poziomu 
terenu, 

 ogólnodostępna toaleta przystosowana do 
korzystania dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo 

 

 konieczność wydzielenia jak 
najbliżej wejścia do obiektu 
miejsca parkingowego dla 
osób niepełnosprawnych 
ruchowo,  

 oznaczenia w alfabecie 
Braille'a, 

 system do tłumaczenia 
języka migowego 
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56. 

Filia nr 6 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
Samorządowego Centrum 
Kultury w Mielcu 

ul. Tańskiego 4 a 

 wejście główne z możliwością wjazdu dla 
osób na wózkach inwalidzkich,  

 ogólnodostępna toaleta przystosowana do 
korzystania dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo, 

 przy budynku znajdują się ogólnodostępne 
parkingi z wydzielonymi miejscami dla osób 
niepełnosprawnych 

 brak możliwości korzystania 
ze zbiorów Filii nr 6 dla 
Dorosłych dla osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich - 
księgozbiór ulokowany jest 
na piętrze - lokal bez windy, 

 oznaczenia w alfabecie 
Braille'a, 

 system do tłumaczenia 
języka migowego 

57. 
Filia nr 7 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej  

Samorządowego Centrum 
Kultury w Mielcu 

ul. Zygmuntowska 14 

 wejście główne z możliwością wjazdu dla 
osób na wózkach inwalidzkich,  

 ogólnodostępna toaleta przystosowana do 
korzystania dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo, 

 przy budynku znajdują się ogólnodostępne 
parkingi z wydzielonymi miejscami dla osób 
niepełnosprawnych 

 oznaczenia w alfabecie 
Braille'a, 

 system do tłumaczenia 
języka migowego 

58. 

Dom Kultury 
Samorządowego Centrum 
Kultury w Mielcu 

Al. Niepodległości 7 

 wejście główne z możliwością wjazdu dla 
osób na wózkach inwalidzkich,  

 przy budynku znajdują się ogólnodostępne 
parkingi z wydzielonymi miejscami dla osób 
niepełnosprawnych, 

 schodołaz, 

 poręcze przy schodach w holu głównym, 

 wyrównany poziom progów i posadzek 
w salach przy holu głównym, 

 system pochylni i podjazdów w Sali 
widowiskowej, Sali nr 1 i CWP 

 winda dla osób 
niepełnosprawnych 
i starszych w holu głównym, 

 winda dla osób 
niepełnosprawnych 
i starszych w części 
administracyjnej, 

 toalety dostosowane do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
i starszych, 

 wyrównanie poziomu 
progów i posadzek w salach 
ćwiczeń i pionie 
administracyjnym, 

 dostosowanie strony 
internetowej do potrzeb 
osób słabowidzących, 
niesłyszących 
i niedosłyszących, 

 tablice informacyjne na 
temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku, 

 tablice informacyjne przed 
poszczególnymi 
pomieszczeniami, 

 dostosowanie okolicznych 
krawężników do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

59. 

Muzeum Regionalne 
Samorządowego Centrum 
Kultury w Mielcu  

Muzeum Historii 
Fotografii        

ul. Jadernych 19 

 wejście główne z poziomu terenu 
z możliwością wjazdu dla osób na wózkach 
inwalidzkich,  

 ogólnodostępna toaleta przystosowana do 
korzystania dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo, 

 wyrównany poziom progów i posadzek 
w salach wystawienniczych 

 parkingi ogólnodostępne  
z wydzielonymi miejscami 
dla osób 
niepełnosprawnych, 

 dostosowanie okolicznych 
krawężników do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 

 dostosowanie wejścia 
głównego (drzwi) do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 

 dostosowanie strony 
internetowej do potrzeb 
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osób słabowidzących, 
niesłyszących 
i niedosłyszących 

60. 

Muzeum Regionalne 
Samorządowego Centrum 
Kultury w Mielcu  

Muzeum Historii 
Regionalnej 

ul. Legionów 73 

 przy budynku znajdują się ogólnodostępne 
parkingi bez wydzielonych miejsc dla osób 
niepełnosprawnych 

 dostosowanie wejścia 
głównego (drzwi) do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 

 system pochylni 
i podjazdów, 

 wyrównanie poziomu 
progów i posadzek,  

 toaleta ogólnodostępna 
dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 

 dostosowanie strony 
internetowej do potrzeb 
osób słabowidzących, 
niesłyszących 
i niedosłyszących, 

 tablice informacyjne na 
temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM 

W Mielcu osoby niepełnosprawne muszą się mierzyć z występującymi barierami architektonicznymi, 

które ograniczają możliwość swobodnego poruszania się po mieście. Do miejsc często uczęszczanych 

przez mielczan, które charakteryzują się znaczącymi problemami w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych z powodu występowania wysokich krawężników, należą: 

 przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Solskiego, 

 przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Kusocińskiego z ul. Staffa, 

 przejście dla pieszych w ciągu chodnika ul. Szafera z ul. Raciborską. 

Likwidacja powyżej wskazanych barier występujących w przestrzeni publicznej oraz wyposażenie 

obiektów użyteczności publicznej w niezbędne udogodnienia niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości 

życia i ograniczy wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych. 

3.3.4 Komunikacja 

Mielczanie dość dobrze oceniają komunikację w mieście – dla 47% badanych jest to czynnik 

zachęcający do zamieszkania w Mielcu. Przeciwnego zdania była ¼ respondentów.  Mniej przychylną 

opinię wyrażają zaś na temat skomunikowania z większymi miastami – według 40% jest to czynnik 

skłaniający do opuszczenia Mielca, a 32% osób miało odmienne zdanie 76 . Nieco ponad 28% 

mieszkańców za działanie na rzecz rozwoju Mielca, na które przekazaliby środki finansowe, uznało 

poprawę stanu dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Na usprawnienie komunikacji miejskiej 

zdecydowałoby się jedynie 11,8%. 

Poniżej przeanalizowano najważniejsze aspekty związane z komunikacją w Mielcu, dzięki czemu 

możliwa była całościowa ocena sytuacji w tym obszarze. 

                                                           
76 Badania PAPI wśród dorosłych mieszkańców miasta, n=400. 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

78 

Dostępność komunikacyjna 

Z powodu braku pasażerskiego transportu kolejowego kluczową rolę w zapewnieniu dostępności 

komunikacyjnej miasta pełni transport drogowy. Mielec znajduje się w odległości ok. 20 km od 

autostrady A4. Dojazd samochodem do Rzeszowa, stolicy województwa, zajmuje ok. godziny przy 

niewielkim natężeniu ruchu. 

Najważniejszymi drogami w Mielcu są trzy drogi wojewódzkie: 

 nr 985 – przebiega od Nagnajowa pod Tarnobrzegiem do Dębicy i stanowi łącznik 

z autostradą A4; 

 nr 984 – łączy Mielec z Tarnowem; 

 nr 875 – rozpoczyna się w Mielcu i prowadzi do Leżajska przez Kolbuszową Dolną 

i Sokołów Małopolski. 

Przez wiele lat w ciągu drogi 984 jedyny w mieście most znajdował się na Wisłoce. Brak alternatywnej 

przeprawy stanowił znaczne utrudnienie dla mieszkańców, ponieważ w godzinach szczytu 

występowały w tym miejscu zatory w ruchu drogowym. W maju 2020 roku otwarto drugi most 

znajdujący się tuż za granicami miasta, między miejscowościami Rzędzianowice i Złotniki. 

Ważnym krokiem na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz dostępności komunikacyjnej 

miasta było otwarcie w dniu 13 sierpnia 2015 r. wschodniej obwodnicy Mielca, która jest częścią 

DW985. Planowana jest także budowa północnej obwodnicy, w skład której wchodziłby nowy most na 

rzece Wisłoka. W ramach inwestycji powstać ma także wiadukt nad ulicą Sienkiewicza i torami 

kolejowymi. 

Duża liczba zakładów przemysłowych działających w SSE przyciąga pracowników z pobliskich 

miejscowości, którzy często dojeżdżają do pracy samochodami. Sprzyja to powstawaniu zatorów 

i zanieczyszczeniu powietrza w mieście, co powoduje niezadowolenie mieszkańców. Inwestycje 

drogowe z ostatnich lat i te zaplanowane w najbliższej przyszłości z pewnością przyczynią się do 

poprawy sytuacji transportowej miasta. 

W Mielcu działa dworzec autobusowy, z którego korzystają zarówno przewoźnicy obsługujący trasy 

międzymiastowe, jak i pojazdy komunikacji publicznej. Z dworca odjeżdżają autobusy m.in. do 

Rzeszowa, Krakowa, Lublina czy Warszawy. Przy dworcu mieści się parking, postój taksówek oraz 

parking typu park&ride. 

Od 2009 r. Mielec nie posiada kolejowych połączeń pasażerskich, jednak stan ten wkrótce ulegnie 

zmianie. Prowadzone są bowiem prace remontowe na linii kolejowej Mielec-Dębica. W ramach 

projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew - Mielec - Dębica na stacji Mielec 

wybudowany zostanie dwukrawędziowy peron. Będzie wyposażony w ławki, oświetlenie, tablice 

informacyjne oraz windy. Kursowanie pociągów na trasie Mielec-Dębica ma rozpocząć się w grudniu 

2020 roku. Przywrócenie połączeń kolejowych z pewnością poprawi dostępność komunikacyjną 

miasta. 

Jako jedno z niewielu miast tej wielkości, Mielec dysponuje lotniskiem. Położone jest ono na terenie 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Może być wykorzystywane nie tylko przez samoloty sportowe, ale 

również przez duże maszyny transportowe i pasażerskie. Na terenie lotniska działa placówka Straży 

Granicznej Lotniska Rzeszów-Jasionka. Stosunkowo blisko Mielca znajdują się też dwa porty lotnicze 
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obsługujące regularne trasy pasażerskie – Rzeszów-Jasionka (50 km od Mielca) oraz Kraków-Balice (120 

km od Mielca).  

Układ drogowy 

Sieć drogowa Mielca liczy łącznie 176,5 km długości (stan na 2014 r.). Składają się nań drogi 

wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Za drogi powiatowe odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd 

Dróg, zaś drogami gminnymi zarządza Urząd Miejski w Mielcu. 

Na uwagę zasługuje duże zagęszczenie i dobra jakość dróg w powiecie mieleckim. Łączna długość dróg 

gminnych i powiatowych na 100 km2 jest wyraźnie większa niż średnia w grupie porównawczej. Co 

więcej, niemal 84% wszystkich dróg stanowią drogi o nawierzchni twardej ulepszonej, wobec średniej 

72,5% w grupie referencyjnej. 

Wykres 40: Łączna długość dróg gminnych i powiatowych na 100 km2 powierzchni (dane dla powiatów) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=XSXbTq7QVi&jst=Mielec&p=10#podobszar-2 (dostęp: 20.05.2020) 

Wykres 41: Udział dróg o nawierzchni twardej ulepszonej w łącznej długości dróg gminnych i powiatowych (%) 

(dane dla powiatów) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=XSXbTq7QVi&jst=Mielec&p=10#podobszar-2 (dostęp: 20.05.2020) 

Coraz ważniejszym elementem układu transportowego są ścieżki rowerowe. Ich rozbudowa pomaga 

zachęcić większą liczbę mieszkańców do zmiany środka transportu z samochodu na rower, co sprzyja 

ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszeniu problemu zatorów na drogach. 

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=XSXbTq7QVi&jst=Mielec&p=10#podobszar-2
https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=XSXbTq7QVi&jst=Mielec&p=10#podobszar-2
https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=XSXbTq7QVi&jst=Mielec&p=10#podobszar-2
https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=XSXbTq7QVi&jst=Mielec&p=10#podobszar-2
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Wykres 42: Długość ścieżek rowerowych w wybranych miastach woj. podkarpackiego na 100 km2 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Pod tym względem Mielec wypada bardzo dobrze. W ostatnich latach znacznie wzrosła długość sieci 

ścieżek rowerowych na terenie miasta. Jest to widoczne zwłaszcza na tle podobnych wielkościowo 

miast w regionie. 

Transport indywidualny 

Samochodów w powiecie mieleckim wyraźnie przybywa. Szczególnie dotyczy to pojazdów osobowych, 

których liczba w latach 2014-2018 wzrosła o 15,5%, z 62 345 do 71 999. Jednak w stosunku do średniej 

dla grupy porównawczej powiat mielecki charakteryzował się mniejszą liczbą samochodów osobowych 

na 100 mieszkańców. 

Wykres 43: Liczba samochodów osobowych na 100 mieszkańców (dane dla powiatów) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=XSXbTq7QVi&jst=Mielec&p=10#podobszar-3 (dostęp: 20.05.2020) 

Choć obserwowany wzrost może wynikać ze zwiększającej się siły nabywczej mieszkańców i jest 

powszechny, nie jest to zjawisko korzystne. Większa liczba pojazdów przyczynia się bowiem do 

zanieczyszczenia powietrza i powstawania zatorów w ruchu drogowym. Problem emisji zanieczyszczeń 

pochodzących z transportu jest szczególnie istotny, jeśli weźmie się pod uwagę, że na koniec 2018 r. aż 

85% zarejestrowanych w powiecie mieleckim samochodów osobowych miało 10 lub więcej lat. Ponad 

¼ stanowiły pojazdy w wieku 16-20 lat. Powiat mielecki wypada gorzej pod tym względem na tle Polski, 

gdzie wartości te wyniosły odpowiednio 81% i 21%. 

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=XSXbTq7QVi&jst=Mielec&p=10#podobszar-3
https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=XSXbTq7QVi&jst=Mielec&p=10#podobszar-3
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Komunikacja publiczna 

Początki komunikacji miejskiej w Mielcu sięgają lat 60. XX wieku. 

Jej uruchomienie było wynikiem rozwoju przemysłu w mieście 

i tym samym powstania nowych potrzeb transportowych. 

W 1996 r. przedsiębiorstwo działające wcześniej jako zakład 

budżetowy zostało przekształcone w spółkę i w ten sposób 

powstała Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., która 

pozostaje operatorem transportu zbiorowego w Mielcu. Gmina 

Miejska Mielec jest wyłącznym udziałowcem Spółki. 

W ostatnich latach działanie komunikacji miejskiej w Mielcu poddano reorganizacji. W 2018 r. 

wprowadzono nowy cennik biletów, a rok później gruntownie zmieniono rozkład jazdy. W 2019 roku 

składał się on z 32 linii, w tym 25 miejskich i 7 podmiejskich. Chociaż liczba tras uległa zmniejszeniu, to 

wyraźnie zwiększyła się ich całkowita długość. W 2019 r. zaobserwowano wzrost liczby pasażerów 

i wykonanych wozokilometrów w stosunku do roku poprzedniego. Liczba pasażerów zwiększyła się 

o ok. 10%. Poniższa tabela przedstawia wybrane informacje na temat funkcjonowania komunikacji 

publicznej w Mielcu w ostatnich latach. 

Tabela 11: Wybrane aspekty funkcjonowania komunikacji publicznej w Mielcu w latach 2015-2019 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba regularnych linii autobusowych 36 36 36 35 32 

Całkowita długość linii autobusowych (w km) 398,10 398,10 398,10 353,42 441,15 

Liczba pasażerów przewiezionych 
komunikacją miejską (w mln) 

3,07 3,19 3,65 3,8 4,17 

Łączna liczba wozokilometrów miejskich 
(w tys. km) 

1 165 1 152 1 265 1 304 1 495 

Łączna liczba wozokilometrów pozamiejskich 
(w tys. km) 

299 304 295 258 277 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Mielcu 

W ubiegłych latach podnoszono też standard usług świadczonych przez Miejską Komunikację 

Samochodową. Mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnych rozwiązań, czego przykładem jest 

elektroniczna Mielecka Karta Miejska pozwalająca na zakup biletów okresowych i jednorazowych czy 

wyposażenie części autobusów w kasowniki do płatności zbliżeniowej. Na terenie miasta działają 

terminale pozwalające na doładowanie elektronicznej portmonetki, która wykorzystywana jest do 

opłacenia jednorazowych przejazdów autobusami MKS. W Mielcu funkcjonuje także System 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, dzięki któremu na niektórych przystankach pasażerowie mogą 

uzyskać informacje o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu danej linii. Strona internetowa MKS 

także pozwala na sprawdzenie w czasie rzeczywistym, gdzie znajdują się pojazdy na danej trasie. 

Ponadto, umożliwia zaplanowanie podróży i wygodne sprawdzenie rozkładu jazdy. Stopniowo 

wymieniany jest także tabor – w 2017 r. zakupiono 14 nowych autobusów marki Solaris. 
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3.3.5 Kultura i rozrywka 

Opinie mielczan na temat oferty kulturalnej i rozrywkowej miasta są podzielone. Dla 43,5% 

mieszkańców oferta rozrywkowa i komercyjna jest czynnikiem skłaniającym do opuszczenia Mielca. 

Przeciwnego zdania – że jest to czynnik zachęcający do osiedlenia się w mieście – było 30% badanych. 

Nieco bardziej krytyczna pod tym względem jest młodzież – 46% uczestników badań wśród uczniów 

ostatnich klas szkół ponadpodstawowych uznało, że oferta rozrywkowa i komercyjna Mielca skłania do 

opuszczenia miasta. Przeciwną opinię wyraziło 36% uczniów. 

Warto zatem sprawdzić, co Mielec oferuje swoim mieszkańcom w sferze kultury i rozrywki. Za rozwój 

oferty kulturalnej w mieście odpowiada powstałe w 1997 r. Samorządowe Centrum Kultury. Centrum 

zarządza Domem Kultury, Muzeum Regionalnym, kinem „Galaktyka” oraz składającą się z siedmiu filii 

Miejską Biblioteką Publiczną. W latach 2018-2019 za sprawą zrealizowanego projektu pt. Poszerzenie 

i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez 

rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu powstał nowoczesny budynek 

biblioteki, która charakteryzuje się bogatą ofertą kulturalną dla wszystkich grup wiekowych, znacznie 

wykraczającą poza ofertę czytelniczą. W budynku zlokalizowano dwukondygnacyjną przestrzeń 

wystawienniczą, Centrum Informacji o Regionie, czytelnię czasopism bieżących, czytelnię naukową, e-

czytelnię i e-bibliotekę, Kącik Dziecka oraz Strefę Nastolatka. 

W mieście od 1978 roku działa także Muzeum Regionalne , którego celem jest upowszechnianie wiedzy 

o historii Mielca. Posiada też filię, w której prezentowane są zbiory ukazujące historię fotografii. 

Ciekawą i wartą uwagi inicjatywą SCK jest założony w 2013 r. Mielecki Uniwersytet Dziecięcy. 

Prowadzone w ramach niego zajęcia rozwijają zainteresowania i umiejętności dzieci ze szkół 

podstawowych. 

W mieście organizowane są także różnego rodzaju koncerty, imprezy i festiwale. Do najważniejszych 

należą Dni Mielca oraz Mielecki Festiwal Muzyczny. W ramach Festiwalu organizowane są koncerty 

zarówno muzyki poważnej, jak i jazzowej oraz popularnej. Od 2016 roku odbywa się także nowatorski 

konkurs muzyki organowej i organowo-kameralnej. Z kolei w trakcie organizowanych pod koniec 

wakacji Dni Mielca, mieszkańcy mogą wziąć udział w koncertach znanych artytów. 

Gmina przeznacza coraz większe środki na kulturę i dziedzictwo narodowe – szczególnie szybki wzrost 

zaobserwować można w ostatnich latach. Kwoty te, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są wyraźnie 

wyższe niż w miastach z grupy porównawczej. 

Wykres 44: Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 mieszkańca 

 

Źródło: Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=I0pnRoC2Mt&jst=Mielec&p=3#podobszar-2 (dostęp: 08.04.2020) 
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W tym miejscu warto przywołać badania przeprowadzone wśród uczniów ostatnich klas szkół 

ponadpodstawowych, z których zaledwie ¼ oceniła Mielec jako miejsce przyjazne do życia i rozwoju 

dla młodzieży i studentów. Jedynie kilkanaście osób wskazało na ofertę kulturalną jako cechę 

charakterystyczną miasta. Uczniowie szkół średnich, którzy wzięli udział w warsztacie diagnostycznym, 

wskazywali na problem braku miejsc, w których mogliby bezpiecznie spędzać wolny czas i zaspokajać 

swoje potrzeby kulturalne i rozrywkowe. Warto zatem włączyć młodzież w tworzenie oferty kulturalnej 

i rozrywkowej, tak aby odpowiadała ona jej rzeczywistym zainteresowaniom. Uwzględnienie głosu 

młodych może przynieść bardzo dobre rezultaty, ponieważ oni najlepiej wiedzą, czym interesują się ich 

rówieśnicy. Organizacja ciekawych festiwali, zlotów, imprez czy innych wydarzeń kulturalnych może 

być okazją nie tylko do lepszego zaspokojenia potrzeb lokalnej młodzieży, ale ma również szansę 

ściągnąć zainteresowanych daną tematyką z okolicznych miejscowości lub nawet kraju. 

3.3.6 Sport i rekreacja 

Mielec charakteryzuje się silnymi tradycjami sportowymi. Klub piłkarski Stal Mielec to dwukrotny 

mistrz Polski oraz ćwierćfinalista Pucharu UEFA w 1976 r. W latach 70. XX wieku była to jedna 

z najlepszych drużyn 

piłkarskich w kraju. 

Największym sportowym 

wydarzeniem w mieście 

był rozegrany w ramach 

Pucharu Europy we 

wrześniu 1976 roku 

dwumecz z Realem 

Madryt. Pomimo porażki z utytułowanym rywalem pojedynek ten na długo zapadł w pamięci 

miejscowych kibiców. Spotkanie to przyciągnęło na trybuny rekordową liczbę 40 000 widzów. 

Sukcesami w tamtym okresie mogły się także pochwalić drużyny z innych dyscyplin sportowych: sekcja 

Stali Mielec w siatkówce mężczyzn wygrała w sezonie 1975/76 rozgrywki Pucharu Polski, a w edycji 

1970/71 doszła do finału. W tym samym sezonie zawodnicy klubu FKS Stal Mielec zwyciężyli 

w rozgrywkach o Puchar Polski w piłce ręcznej, a cztery lata później wywalczyli wicemistrzostwo kraju. 

W latach 90. i na początku XXI wieku bardzo dobrze spisywała się natomiast kobieca drużyna piłki 

siatkowej, która w sezonie 2002/2003 zdobyła wicemistrzostwo Polski. 

Nie ma jednak wątpliwości, iż to piłkarska drużyna Stali jest najbardziej rozpoznawalnym mieleckim 

zespołem sportowym. Pomimo kłopotów finansowo-organizacyjnych, które spowodowały likwidację 

klubu w 1997 roku, mielczanie nie porzucili marzeń o powrocie wielkiej piłki do miasta. Nadzieje te 

podtrzymuje reaktywowany klub FKS Stal Mielec, który w latach 1998-2016 pokonał drogę z V ligi do 

zaplecza Ekstraklasy. Począwszy od sezonu 2016/2017 zespół walczy o powrót do najwyższej klasy 

rozgrywkowej w Polsce. W sezonie 2018/2019 Stal była o krok od wywalczenia promocji do wyższej 

ligi, ale ostatecznie zakończyła zmagania na trzeciej pozycji. Ekstraklasowe aspiracje klubu i kibiców 

wspierało także miasto, które co roku przekazuje środki na jego funkcjonowanie. To także za sprawą 

sfinansowanej z budżetu Mielca w latach 2011-2013 modernizacji Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji. Stal może rozgrywać spotkania w roli gospodarza na nowoczesnym obiekcie spełniającym 

warunki konieczne do otrzymania licencji na występowanie w najwyższych piłkarskich klasach 

rozgrywkowych w Polsce. Dodatkowo na Błoniach w Mielcu zostanie wybudowane pełnowymiarowe, 

zadaszone boisko piłkarskie. 

Źródło: http://www.mosir.mielec.pl/?stadion-pilkarski-i-lekkoatletyczny,34, mecz Stal Mielec – 
Górnik Zabrze, 1972 r. (dostęp: 10.04.2020) 
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O bogatej ofercie sportowej Mielca świadczy także fakt, iż w 2018 roku na terenie miasta działało 31 

klubów sportowych. Pod tym kątem Mielec wyróżnia się zdecydowanie na tle takich referencyjnych 

ośrodków miejskich jak Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski czy Stalowa Wola. Potwierdza to 

wskaźnik pokazujący liczbę klubów sportowych przypadających na 10 000 mieszkańców. 

Wykres 45: Liczba klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców w latach 2014-2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Istotne znaczenie sportu dla mieszkańców ma także swoje odzwierciedlenie w wynikach badań 

przeprowadzonych wśród uczniów mieleckich szkół ponadpodstawowych. Co piąty respondent 

wskazał bowiem, iż to właśnie sport oraz kluby sportowe są najbardziej charakterystyczną cechą 

miasta77. 

Mieszkańcy, poza uczestnictwem w klubach sportowych, mogą także zadbać o swoją sprawność 

fizyczną, korzystając z rozbudowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W mieście funkcjonuje 

kryta pływalnia, wodny plac zabaw oraz kompleks basenów otwartych. Do dyspozycji mieszkańców jest 

też 12 siłowni na świeżym powietrzu, ogólnodostępny stadion Gryfu Mielec, obiekty MOSiR przy 

ul. Smoczka, dwa skateparki, pumptrack oraz ponad 68 kilometrów ścieżek rowerowych. Fani tenisa 

mogą natomiast szlifować swoje umiejętności na jednym z trzech kompleksów kortów tenisowych. 

Dostępność atrakcyjnych terenów rekreacyjnych podkreślają także sami mieszkańcy. Niemal połowa 

mielczan (48,3%) wskazała, iż jest to czynnik skłaniający do zamieszkania w tym mieście78. 

Bogata oferta sportowo-rekreacyjna to nie jedyna cecha wyróżniająca Mielec wśród podobnych miast. 

Gmina przeznacza też większe środki na kulturę fizyczną, sport i rekreację niż wynosi średnia w grupie 

porównawczej. Znaczne środki z budżetu miasta trafiają do klubów sportowych. Są one przekazywane 

poprzez dotacje celowe (m.in. na poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów 

sportowych w zakresie wspierania działań, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych) 

fundusz stypendialny, środki na szkolenie dzieci i młodzieży oraz przekazywane na promocję przez 

sport. 

                                                           
77 Badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=657. 
78 Badanie PAPI wśród dorosłych mieszkańców miasta, n=400. 
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Wykres 46: Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 mieszkańca 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/ (dostęp: 15.05.2020)  

3.3.7 Edukacja i wychowanie 

Usługi edukacyjne 

W roku szkolnym 2018/2019 w Mielcu działało 15 szkół podstawowych, w których uczyło się 4 821 

uczniów w 252 oddziałach; 5 szkół branżowych I stopnia, 9 liceów ogólnokształcących oraz 4 technika. 

Dużą popularnością cieszył się ostatni typ szkół – w technikach kształciło się 1 966 uczniów, podczas 

gdy w liceach ogólnokształcących dla młodzieży uczyło się 1 641 osób. Dodatkowo usługi edukacyjne 

w Mielcu świadczą takie podmioty jak Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, Zamiejscowy Wydział Ekonomii 

Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie. 

Mielecka młodzież jest ambitna i chętna do rozwijania swoich umiejętności. Uczniowie ostatnich klas 

szkół ponadpodstawowych dostrzegają wagę podnoszenia kompetencji, aż ⅔ z nich chce kontynuować 

naukę po ukończeniu szkoły średniej. Biorąc pod uwagę, jak ważne w kontekście tendencji 

demograficznych jest zachęcenie młodzieży do pozostania w Mielcu lub powrotu do niego po studiach, 

warto przyjrzeć się ofercie edukacyjnej miasta. 

Mielec na tle okolicznych miast wyróżnia się za sprawą m.in. organizowanego co roku Mieleckiego 

Festiwalu Nauki i Techniki, który składa się z licznych seminariów tematycznych, wykładów popularno-

naukowych, zajęć praktycznych w formie warsztatów, prezentacji czy wystaw. Zorganizowana w maju 

2019 roku X edycja tego wydarzenia poświęcona została zagadnieniom lotnictwa, kosmonautyki, 

informatyki, telekomunikacji oraz robotyki. 

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w mieleckich szkołach są zbliżone do rezultatów uzyskanych przez 

placówki z podobnych wielkościowo miast w województwie. Uwagę zwraca najlepszy wśród 

porównywanych miejscowości wynik z języka polskiego. W przypadku matematyki i języka angielskiego 

mieleckie szkoły ustępują jedynie krośnieńskim. 

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=xUCF890Fr8&jst=Mielec&p=5#podobszar-2
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Tabela 12: Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. w Mielcu i wybranych miastach woj. podkarpackiego 

Miasto Język polski Matematyka Język angielski 

Mielec 68% 50% 66% 

Krosno 67% 55% 67% 

Przemyśl 63% 45% 62% 

Stalowa Wola 62% 47% 60% 

Tarnobrzeg 65% 46% 62% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 

Z kolei wyniki egzaminów maturalnych w szkołach powiatu mieleckiego zbliżone są do rezultatów 

uczniów z województwa podkarpackiego oraz całej Polski. Mieleccy maturzyści lepiej wypadli na 

egzaminie z języka angielskiego, natomiast średnie rezultaty z matematyki i języka polskiego były 

identyczne z wynikiem dla całego województwa. 

Wykres 47: Wyniki z egzaminów maturalnych przeprowadzonych w maju 2019 r. w szkołach średnich z powiatu 

mieleckiego, województwa podkarpackiego oraz Polski (dane w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

W stosunku do grupy porównawczej uczniowie z powiatu mieleckiego uzyskiwali podobne wyniki 

egzaminów maturalnych. Nieco lepiej w ostatnich latach wypadały egzaminy z matematyki oraz języka 

angielskiego. 
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Wykres 48: Wyniki egzaminów maturalnych w powiecie mieleckim oraz średnia dla powiatów miast z grupy 

porównawczej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Monitora Miasta 

Z drugiej strony mieleckie licea nieco gorzej wypadają w rankingu liceów ogólnokształcących na 

Podkarpaciu79. Jedynie trzy z nich znalazły się w pierwszej pięćdziesiątce, z czego jedno w pierwszej 

dwudziestce. 

Pod tym względem wszystkie podobne wielkościowo miasta w województwie miały więcej szkół 

w czołówce. Jeśli chodzi o technika, to szkoły z Mielca pozytywnie wyróżniają się na tle województwa 

– aż 3 znalazły się w pierwszej dwudziestce rankingu80. Jak pokazują powyższe dane, mieleckie szkoły 

oferują dość dobry poziom nauczania, jednak brakuje placówek, które byłyby szczególnie atrakcyjne 

w skali regionu. 

 

Dobre technika mogą skłaniać większą liczbę uczniów szkół podstawowych do podjęcia kształcenia 

w zawodzie. Podobny wpływ może mieć duże znaczenie przemysłu w lokalnej tradycji i gospodarce. 

Mieleccy uczniowie częściej wybierają szkoły branżowe niż ich rówieśnicy w miastach z grupy 

porównawczej. Potencjał ten warto wykorzystać, współpracując z istniejącymi zakładami pracy, tak aby 

program nauczania był nowoczesny i dopasowany do potrzeb lokalnego rynku. 

                                                           
79  Ranking Wojewódzki Liceów 2020 – Podkarpackie, http://licea.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-wojewodzki-
liceow/1/9 (dostęp: 07.04.2020). 
80 Ranking Wojewódzki Techników 2020 – Podkarpackie, http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-wojewodzki-
technikow/1/9 (dostęp: 07.04.2020). 

http://licea.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-wojewodzki-liceow/1/9
http://licea.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-wojewodzki-liceow/1/9
http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-wojewodzki-technikow/1/9
http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-wojewodzki-technikow/1/9
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Wykres 49: Odsetek uczniów w szkołach branżowych w stosunku do wszystkich uczniów w tej grupie wiekowej 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=ecofkMB5BH&jst=Mielec&p=8#podobszar-1 (dostęp: 08.04.2020) 

Na uwagę zasługuje również to, że chęć kontynuacji nauki po szkole średniej deklaruje ⅔ uczniów 

ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, ale aż 40% chciałoby jednocześnie uczyć się i pracować. 

Istnieją przy tym duże różnice co do planów wśród uczniów liceów, techników i szkół branżowych. 

W przypadku licealistów chęć kontynuacji nauki jest największa – aż 84% z nich deklaruje taki zamiar, 

przy czym połowa wszystkich uczniów chciałaby łączyć edukację z pracą. Uczniowie techników nie są 

tak zdecydowani – ok. 37% chce kontynuować naukę i pracować, ale nieco ponad 31% woli zakończyć 

edukację i skupić się na działalności zawodowej. Ostatnia opcja jest najpopularniejsza wśród uczniów 

szkół branżowych – ok. 42%. Znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia w Mielcu przez osoby, które chcą 

połączyć naukę z pracą, zwiększyłoby szanse na pozostanie w mieście po zakończeniu edukacji. Z kolei 

ci, którzy nie zamierzają kontynuować nauki, powinni jeszcze w szkole dobrze zapoznać się z ofertą 

lokalnego rynku pracy. 

Tabela 13: Rozkład odpowiedzi uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych na pytanie „Co zamierasz 

po ukończeniu szkoły średniej?” (dane w %) 

Co zamierzasz po ukończeniu szkoły 
średniej? 

Liceum Technikum Szkoła Branżowa 
I stopnia 

Kontynuować naukę i pracować 49,7 36,9 24,1 

Kontynuować naukę 34,3 20,9 15,7 

Podjąć pracę 5,9 31,3 41,7 

Jeszcze nie wiem 7,2 7,6 13,0 

Inne, brak odpowiedzi 2,9 3,2 5,6 

Źródło: badanie CAWI wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, n=663 

Warto zauważyć, że prawie 60% uczniów techników za mocną stronę swoich szkół uznaje to, iż dają 

one możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce poprzez staże, praktyki i inne formy współpracy 

z przedsiębiorcami. Jest to ważna informacja – młodzież chce się uczyć rzeczy, które przydadzą się jej 

w życiu zawodowym. W przemysłowym mieście, jakim jest Mielec, możliwości współpracy szkół 

z biznesem wydają się szczególnie ważne. Dlatego też istotne znaczenie dla rozwoju edukacji 

zawodowej w mieście miał realizowany w latach 2016-2019 projekt pt. Mielec stawia na zawodowców. 

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 miało na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
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w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz zapewnienie wzrostu 

zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych. W ramach projektu doposażone zostały placówki 

edukacyjne: Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, 

Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli 

w Mielcu. Projekt obejmował również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz poprawę umiejętności i kwalifikacji uczniów 

poprzez ich uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach. W ramach przedsięwzięcia nawiązano także 

współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która to obejmowała organizację staży dla 

uczniów i nauczycieli czy tworzenie klas patronackich. 

Klasy patronackie stanowią atut mieleckiego systemu edukacji. Pod tym kątem wyróżnia się zwłaszcza 

Zespół Szkół Technicznych, który współpracuje z takimi lokalnymi przedsiębiorstwami jak Polskie 

Zakłady Lotnicze, Kirchhoff czy Bibmot, dzięki czemu uczniowie mają możliwość lepszego poznania 

specyfiki poszczególnych zawodów i odbycia staży. Ponadto firmy te wspierają szkołę, doposażając 

pracownie i konsultując program nauczania. 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych we wrześniu 2020 roku jako pierwsi w Polsce będą mieli także 

okazję do podjęcia nauki na kierunku technik robotyki, który przewiduje realizację zajęć zawodowych 

w nowoczesnych laboratoriach Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia w Mielcu oraz 

organizację praktyk zawodowych w firmach zlokalizowanych na terenie SSE Euro-Park Mielec. Patronat 

nad kierunkiem objął Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie. 

Ponad 71% biorących udział w badaniu uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych uznała, że 

możliwości dalszego kształcenia stanowią czynnik skłaniający do opuszczenia miasta 81 . 

Prawdopodobnie wynika to jednak z ograniczonych możliwości studiowania w mieście, na co 

wskazywała młodzież uczestnicząca w warsztacie diagnostycznym 82 . Potrzeba istnienia ośrodka 

akademickiego jest szczególnie widoczna w miastach średniej wielkości. Stworzenie tego rodzaju 

instytucji jest jednak bardzo kosztowne. Lepszym pomysłem jest wspieranie współpracy pomiędzy 

lokalnymi przedsiębiorstwami i uczelniami w regionie, tak aby zachęcać osoby studiujące w innych 

miastach do odbywania praktyk, a w przyszłości poszukiwania pracy w Mielcu. 

Usługi opiekuńczo-wychowawcze 

Ważnymi elementami systemów oświaty i wychowania są przedszkola i żłobki. Pozwalają one rodzicom 

na szybszy powrót do pracy, ograniczają koszty zatrudnienia opiekunek lub konieczność 

zaangażowania członków rodziny w opiekę nad dziećmi. W 2018 r. w Mielcu działało 10 żłobków (w tym 

3 żłobki miejskie), w których przebywało niemal 900 dzieci oraz 24 placówki przedszkolne (w tym 12 

przedszkoli miejskich) z 2 340 dziećmi 83 . Liczba dzieci objętych opieką żłobkową i przedszkolną 

wzrastała w ostatnich latach. Na tle miast z grupy porównawczej Mielec w tym obszarze wypada 

bardzo dobrze, oferując znacznie więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach w stosunku do liczby dzieci 

w danej grupie wiekowej. 

                                                           
81 Badanie CAWI wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, n=682. 
82 Warsztat diagnostyczny z udziałem młodzieży, marzec 2020. 
83 Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 
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Wykres 50: Stosunek liczby miejsc w żłobkach do liczby dzieci w wieku 0-2 lata (dane w %) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/  (dostęp: 08.04.2020) 

Wykres 51: Stosunek liczby miejsc w przedszkolach do liczby dzieci w wieku 3-6 lat (dane w %) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/  (dostęp: 08.04.2020) 

Dane te potwierdzają dobrą ocenę dostępności żłobków i przedszkoli przez mieszkańców. Ponad 53% 

badanych mielczan wskazało, że jest to czynnik zachęcający do zamieszkania w mieście. Przeciwnego 

zdania – że skłania on do wyjazdu – było 21,3% osób. Z pewnością należy zadbać o to, żeby wskaźniki 

te nie uległy pogorszeniu, a oferta przedszkoli była rozwijana zarówno w wymiarze ilościowym, jak 

i jakościowym. 

3.3.8 Środowisko 

Niezależnie od tego, jak duża jest miejscowość, komfort i bezpieczeństwo mieszkańców jest silnie 

związane ze stanem środowiska naturalnego. Świadomość ekologiczna mielczan zwiększa się, o czym 

świadczyć może fakt, że niemal wszyscy (98%) uczestnicy badania dotyczącego postaw ekologicznych 

zadeklarowali, iż dobrowolnie podejmują działania na rzecz poprawy jakości środowiska lub 

przynajmniej starają się postępować ekologicznie, gdy to możliwe. Za najważniejszy powód, dla 

którego warto chronić środowisko naturalne, uznano troskę o zdrowie człowieka, lecz niewiele mniej 

osób wskazało na poczucie odpowiedzialności za przyszłe pokolenia oraz przyrodę jako wartość samą 

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=ecofkMB5BH&jst=Mielec&p=8#podobszar-1
https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=ecofkMB5BH&jst=Mielec&p=8#podobszar-1
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w sobie. Zagadnienia związane z ochroną środowiska wpływają także na podejmowanie decyzji 

wyborczych – dla 31% badanych stosunek kandydata do ekologii jest bardzo ważną kwestią. Co druga 

osoba deklaruje, że bierze ten aspekt pod uwagę, choć nie jest to priorytet84. Świadomość ekologiczna 

nie zawsze jednak idzie w parze z wiedzą o tym, co jest głównym źródłem problemów i jakie działania 

należy podjąć, aby im zaradzić. Celem tej części diagnozy jest przeanalizowanie jakości różnych 

komponentów środowiska naturalnego Mielca w kontekście opinii mieszkańców na ten temat oraz 

wskazanie największych wyzwań w tym obszarze. 

Powietrze 

Spośród wymienionych komponentów środowiska naturalnego to powietrze stanowi najważniejszy 

przedmiot zainteresowania mielczan. Aż 90% z nich uważa, że jakość powietrza jest czynnikiem 

zniechęcającym do zamieszkania w ich mieście. Powszechna jest opinia o dużym wpływie lokalnego 

przemysłu na zanieczyszczenie powietrza85. Niemal 80% osób, które wzięły udział w badaniu postaw 

ekologicznych, uznało, że zanieczyszczenia generowane przez zakłady przemysłowe stanowią znaczne 

zagrożenie dla środowiska naturalnego w Mielcu86.  W mieście organizowane były protesty społeczne 

skierowane przeciwko przedsiębiorstwom postrzeganym jako największe źródła zanieczyszczeń 87 . 

Należy jednak pamiętać, że przemysł odgrywa bardzo dużą rolę w gospodarce Mielca, zatem jego 

oddziaływanie na środowisko w sposób nieunikniony będzie znaczne. Czy jednak tak znaczne, jak sądzą 

mieszkańcy? 

Z punktu widzenia codziennego życia nie wszystkie zanieczyszczenia powietrza są równie dotkliwe. 

Najbardziej uciążliwy jest smog. Dostępne informacje na temat zanieczyszczenia powietrza w Mielcu 

i szerzej w województwie podkarpackim wskazują, że główną przyczyną smogu nie jest przemysł, lecz 

tzw. niska emisja88 . Dodatkowo uwarunkowania geograficzne regionu sprzyjają utrzymywaniu się 

zanieczyszczeń na obszarze ich emisji. Czynniki te powodują, że jakość powietrza w Mielcu wywołuje 

niezadowolenie mieszkańców. O ile samorząd nie ma wpływu na geografię miasta, o tyle niską emisję 

można skutecznie ograniczać poprzez zmniejszanie liczby jej źródeł oraz zmianę zachowań właścicieli 

nieruchomości. Zadanie to powinno być tym łatwiejsze, że świadomość zagrożeń dla stanu środowiska 

naturalnego wywołanych przez smog generowany przez indywidualne źródła ciepła jest duża – 

zjawisko to zostało uznane przez zdecydowaną większość badanych (70%) za znaczne zagrożenie dla 

lokalnego środowiska naturalnego89. 

Najczęściej badanymi i analizowanymi składnikami 

zanieczyszczeń są pyły PM10 i PM2.5 oraz benz(a)piren – 

silnie trujący związek powstający w wyniku nieefektywnego 

spalania. W 2018 r. średnioroczne normy stężeń tych pyłów nie zostały w Mielcu przekroczone, 

natomiast benzo(a)pirenu – tak. Mielec nie był także miastem o największym stężeniu PM2.5 oraz 

PM10 spośród porównywanych miast w województwie. W ubiegłych latach problem stanowiła duża 

liczba dni, kiedy dochodziło do znacznych przekroczeń norm dobowych. Za te przekroczenia nie 

odpowiadał jednak przemysł, a emisja powierzchniowa, tj. pochodząca z zabudowań mieszkalnych 

                                                           
84 Badanie CAWI dotyczące świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta, n=98. 
85 Tamże. 
86 Tamże. 
87  J. Wilczak, Mielczanie przeciwko trucicielom!, 19.06.2018, 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/mojemiasto/1752728,1,mielczanie-przeciwko-trucicielom.read (dostęp: 
15.05.2020).  
88 Emisja zanieczyszczeń ze źródeł znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. 
89 Badanie CAWI dotyczące świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta, n=98. 

Jakość powietrza 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/mojemiasto/1752728,1,mielczanie-przeciwko-trucicielom.read
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z indywidualnym ogrzewaniem. Tezę tę potwierdza fakt, że w latach 2017 oraz 2018 w miesiącach od 

maja do września nie doszło do przekroczenia dopuszczalnych norm. 

Jednocześnie w 2019 r. na terenie miasta nie została przekroczona dopuszczalna liczba dni (35) 

z przekroczeniami dobowego poziomu stężenia pyłu PM10, tj. ze stężeniem dobowym powyżej 

50μg/m³. Zaobserwowano ponadto znaczny spadek średniorocznych stężeń zanieczyszczeń pyłami 

PM2.5 oraz PM10 i zawartości benzo(a)pirenu w pyle PM10, co wynikało m.in. z proekologicznych 

inwestycji zakładów przemysłowych, termomodernizacji budynków w mieście oraz korzystnych 

warunków pogodowych. 

Wykres 52: Liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10 w Mielcu w latach 2017-2019 

na stacjach pomiarowych przy ul. Biernackiego i Pogodnej 

 

Źródło: Urząd Miejski w Mielcu 

Na emisję powierzchniową jako główne źródło zanieczyszczenia powietrza w Mielcu wskazuje też 

analiza emisji pyłu PM10. Na podstawie danych z czterech stacji monitorowania powietrza w Mielcu 

z dwóch ostatnich miesięcy 2018 r. stwierdzono, że Specjalna Strefa Ekonomiczna nie jest głównym 

powodem przekroczeń dobowych norm powietrza90. W omawianym okresie zarejestrowano w sumie 

10 przekroczeń stężenia tego pyłu w powietrzu. W tych samych dniach przekroczenia odnotowywano 

również na innych stacjach w regionie. Uwzględnienie kierunku wiatru pozwoliło ponadto na 

podważenie hipotezy o napływie zanieczyszczeń z obszaru SSE. Poniższy wykres pokazuje, że podobny 

poziom zanieczyszczeń wskazywany był przez różne stacje pomiarowe w Mielcu. 

                                                           
90 Analiza wyników otrzymanych ze stacji monitorowania jakości powietrza zlokalizowanych na terenie Mielca. Pył zawieszony 
PM10, 2018, https://www.mielec.pl/wp-content/uploads/Analiza-wynik%c3%b3w-otrzymanych-ze-stacji-WIO%c5%9a-
zlokalizowanych-na-terenie-MielcaPM10-1.pdf (dostęp: 24.04.2020). 

https://www.mielec.pl/wp-content/uploads/Analiza-wynik%c3%b3w-otrzymanych-ze-stacji-WIO%c5%9a-zlokalizowanych-na-terenie-MielcaPM10-1.pdf
https://www.mielec.pl/wp-content/uploads/Analiza-wynik%c3%b3w-otrzymanych-ze-stacji-WIO%c5%9a-zlokalizowanych-na-terenie-MielcaPM10-1.pdf
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Wykres 53: Zestawienie dobowych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 dla okresu uśredniania 24h na 

terenie Mielca zarejestrowanych przez stacje monitorowania powietrza w okresie 01.11-31.12.2018 r. 

 

Źródło: Analiza wyników otrzymanych ze stacji monitorowania jakości powietrza zlokalizowanych na terenie 

Mielca. Pył zawieszony PM10, 2018 (dostęp: 24.04.2020) 

Przedstawione powyżej dane wyraźnie wskazują na niską emisję jako główne źródło zanieczyszczenia 

powietrza w Mielcu i całym regionie. Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, że do 2018 r. poziom emisji 

zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 1 km2 powierzchni był w powiecie 

mieleckim wyższy niż w przypadku miast z grupy porównawczej, ale w 2018 r. nastąpił znaczny spadek 

wartości tego wskaźnika – poniżej średniej dla grupy referencyjnej. Było to spowodowane wdrożeniem 

prośrodowiskowych działań przez zakłady przemysłowe znajdujące się na terenie strefy ekonomicznej. 

Wykres 54: Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 1 km2 powierzchni powiatu 

w ciągu roku (dane w kg) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=806P9mhDaP&jst=Mielec&p=12#porownanie-podobszarow (dostęp: 24.04.2020) 

Warto zauważyć, że procent zanieczyszczeń pyłowych zneutralizowanych bądź zatrzymanych 

w urządzeniach służących redukcji emisji szkodliwych substancji w przypadku zakładów mieleckich był 

wyraźnie wyższy niż w miastach z grupy porównawczej. Świadczy to o stosowaniu restrykcyjnych norm 

przez zakłady przemysłowe w Mielcu. 
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Wykres 55: Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji 

zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=806P9mhDaP&jst=Mielec&p=12#porownanie-podobszarow (dostęp: 24.04.2020) 

Osobną kwestią pozostaje emisja ze źródeł liniowych, a więc pochodząca z transportu. Należy zwrócić 

uwagę na fakt, że od lat liczba samochodów w powiecie mieleckim stale rośnie. W 2018 r. na jego 

terenie zarejestrowanych było 72 tys. samochodów osobowych (wzrost w stosunku do 2010 r. o 33%) 

oraz niemal 10 tys. ciężarowych (wzrost w stosunku do 2010 r. o 26,5%). Jak pokazano wcześniej, 

samochody te często mają kilkanaście lat, przez co nie spełniają najnowszych norm emisji spalin. W tym 

miejscu warto również zauważyć, że choć przeszło połowa uczestników badania deklaruje, że gdy tylko 

może, wybiera rower lub komunikację publiczną zamiast samochodu, to jednak ostatecznie dla 

większości z nich samochód pozostaje podstawowym środkiem codziennego transportu91. Trzeba też 

pamiętać o dużej liczbie osób przyjeżdżających do pracy w SSE z innych miejscowości. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że problem złej jakości 

powietrza dotyczy przede wszystkim znacznych przekroczeń 

dobowych norm stężeń szkodliwych substancji i pyłów, do 

których dochodzi w okresie grzewczym. Jednak, wbrew powszechnej opinii, za tę sytuację odpowiadają 

przede wszystkim mieszkańcy, a nie przemysł. Badania i analizy przytoczone powyżej wskazują, że 

głównym źródłem zanieczyszczeń jest niska emisja. Wskazuje to na konieczność realizacji programów 

mających na celu ograniczenie tego rodzaju emisji poprzez wymianę źródeł ogrzewania budynków oraz 

ich termomodernizację. Działania takie są podejmowane przez Miasto od kilku lat92, jednak to, czy ich 

efekty będą odczuwalne przez mieszkańców, zależy w znacznej mierze od podjęcia podobnych starań 

przez gminy sąsiednie. Nie można również zapomnieć o edukacji ekologicznej i konieczności 

uświadamiania mielczan, jak wiele w sprawie jakości powietrza zależy od nich samych. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Za zaopatrzenie mieszkańców i przedsiębiorstw w wodę odpowiada w Mielcu przede wszystkim 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, czerpiące wodę z ujęcia na rzece Wisłoka. 

                                                           
91 Badanie CAWI dotyczące świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta, n=98. 
92  Ograniczanie niskiej emisji warunkiem poprawy jakości mieleckiego powietrza w okresie grzewczym, 
https://www.mielec.pl/ograniczanie-niskiej-emisji-warunkiem-poprawy-jakosci-mieleckiego-powietrza-w-okresie-
grzewczym/ (dostęp: 24.04.2020). 

Źródła zanieczyszczeń 

https://www.mielec.pl/ograniczanie-niskiej-emisji-warunkiem-poprawy-jakosci-mieleckiego-powietrza-w-okresie-grzewczym/
https://www.mielec.pl/ograniczanie-niskiej-emisji-warunkiem-poprawy-jakosci-mieleckiego-powietrza-w-okresie-grzewczym/
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Specjalna Strefa Ekonomiczna korzysta natomiast głównie z podziemnego szydłowieckiego ujęcia 

wody, z którego dostarcza ją powołana do tego celu firma Euro-Eko Media Sp. z o.o. Od lat prowadzone 

są rozważania na temat zbudowania nowego, podziemnego ujęcia wody dla Mielca. Pozwoliłoby to 

ograniczyć koszty jej uzdatniania oraz zmniejszyłoby ryzyko zanieczyszczenia w porównaniu z wodą 

czerpaną z rzeki. Obecnie jakość wody w Wisłoce na terenie Mielca określana jest jako dobra (II klasa)93. 

Wody powierzchniowe są jednak bardziej podatne na zanieczyszczenia, w dodatku ich zasoby cechują 

się większą zmiennością ze względu na zróżnicowanie warunków hydrologicznych w poszczególnych 

latach94. 

Jeżeli chodzi o zasoby wód podziemnych, to na terenie powiatu mieleckiego znajduje się fragment 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 oraz GZWP 424. To powoduje, że powiat mielecki należy 

do powiatów o dużych zasobach wód podziemnych dyspozycyjnych i perspektywicznych95. 

Całkowite zużycie wody w Mielcu wykazuje w ostatnich latach umiarkowaną tendencję wzrostową. 

W latach 2010-2018 wzrost ten wyniósł 4,4%. 

Wykres 56: Całkowite zużycie wody w Mielcu w latach 2010-2018 (dam3) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zmiany w zużyciu wody powiązane były przede wszystkim ze zmiennością zapotrzebowania przemysłu, 

którego udział w całkowitym zużyciu wyniósł w 2018 r. 12% wobec 8,5% w 2010 r. Najniższy 

w analizowanym okresie był zaś w 2013 r. – 2,2%. Z kolei eksploatacja sieci wodociągowej w Mielcu 

przez gospodarstwa domowe pozostawała na stabilnym poziomie – w latach 2010-2018 nastąpił nawet 

nieznaczny spadek (o 3,3%). Dane te są zgodne z wynikami badań dotyczących świadomości 

ekologicznej – ⅔ osób, które udzieliły odpowiedzi, zadeklarowało, że stara się ograniczać zużycie wody 

na co dzień96. 

Zużycie wody na jednego mieszkańca nie różniło się w Mielcu istotnie od mediany z grupy 

porównawczej i utrzymywało się na dość stabilnym poziomie. Wysoka wartość średniej w grupie 

porównawczej wynika z niemal czterdziestokrotnie większego zużycia notowanego w Stalowej Woli. 

                                                           
93 Program Ochrony Środowiska dla miasta Mielca na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, Mielec 2016, s. 54. 
94 Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do 2023 r., s. 46. 
95 Tamże, s. 52. 
96 Badanie CAWI dotyczące świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta, n=98. 
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Wykres 57: Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku 1 mieszkańca (m3/osoba) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=cK3VDWUr9c&jst=Mielec&p=12#podobszar-3 (dostęp: 27.04.2020) 

Ważnym zagadnieniem w kontekście gospodarki wodnej jest kwestia zagrożenia powodziowego. 

Mielec – położony na prawym brzegu Wisłoki – przez długi czas narażony był na podtopienia. 

W ostatnich latach ukończono budowę wałów przeciwpowodziowych, które zażegnały to 

niebezpieczeństwo. Jak pokazują mapy zagrożenia powodziowego, Mielec zabezpieczony jest wałami 

przeciwpowodziowymi na całej długości Wisłoki97. W mieście prowadzone są też intensywne prace 

związane z budową zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej, co zmniejszy ryzyko podtopień 

wywołanych silnymi opadami deszczu98. 

Zużyta woda – zanim zostanie odprowadzona do rzek i ziemi – wymaga odpowiedniego oczyszczenia. 

W Mielcu w 2008 roku uruchomiono nowoczesną oczyszczalnię, która znacznie zwiększyła procent 

oczyszczanych ścieków. W 2018 r. działały w mieście trzy przemysłowe i jedna komunalna oczyszczalnia 

ścieków, z której korzystali niemal wszyscy mieszkańcy. Nieznacznie wzrasta odsetek osób 

korzystających z kanalizacji: w 2018 r. wyniósł 94,8% wobec 94,6% w 2014 r. Spośród wszystkich 

budynków mieszkalnych aż 87,8% podłączonych jest do systemu kanalizacji99. 

Warto zauważyć, że niemal 94% ścieków wymagających oczyszczenia jest w Mielcu poddawana 

oczyszczaniu biologicznemu, chemicznemu i z podwyższonym usuwaniem biogenów. Było to o 3 pp. 

więcej niż średnia w grupie porównawczej. Ilość ścieków poddawanych oczyszczeniu w Mielcu – 

niezależnie od metody tego procesu – to niemal 100%. 

Jednocześnie ilość wytwarzanych ścieków przemysłowych i komunalnych utrzymuje się w Mielcu na 

stabilnym poziome. Jest on wyższy niż średnia i mediana w grupie porównawczej, ale różnice pomiędzy 

poszczególnymi miastami są znaczne, co zapewne wynika ze specyfiki zakładów przemysłowych w nich 

działających. 

                                                           
97 http://mapy.isok.gov.pl/imap/ (dostęp: 27.04.2020). 
98 Ogromne dofinansowanie na budowę zbiorników retencyjnych, https://www.mielec.pl/ogromne-dofinansowanie-na-
budowe-zbiornikow-retencyjnych/ (dostęp: 27.04.2020). 
99 Główny Urząd Statystyczny, dane na 2018 r. 

https://www.mielec.pl/ogromne-dofinansowanie-na-budowe-zbiornikow-retencyjnych/
https://www.mielec.pl/ogromne-dofinansowanie-na-budowe-zbiornikow-retencyjnych/
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Wykres 58: Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód i ziemi w ciągu 

roku na 1 mieszkańca (m3/osoba) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=cK3VDWUr9c&jst=Mielec&p=12#podobszar-3 (dostęp: 27.04.2020) 

To wszystko pokazuje, że Mielec zarówno pod względem zużycia wody, jak i wytwarzania oraz 

oczyszczania ścieków nie różni się znacząco od miast grupy porównawczej. Choć na razie mielczanom 

nie zagraża brak wody, to w kontekście zmian klimatycznych z pewnością warto propagować oszczędne 

korzystanie z niej, a także zapewnić miastu nowe ujęcie wody pitnej. 

Gospodarka odpadami 

Odbiorem odpadów komunalnych w Mielcu zajmuje się konsorcjum firm, którego liderem jest Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wydatki związane z gospodarką odpadami stale 

rosną. 

Tabela 14: Koszty utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec w latach 2014-2018 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

Koszty utrzymania 
systemu 
gospodarowania 
odpadami 
komunalnymi 

10 434 379,37 zł 11 084 575,06 zł 11 114 977,65 zł 11 165 724,23 zł 13 184 805,21 zł 

Źródło opracowanie własne na podstawie rocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Miejskiej Mielec za lata 2014-2018 

Na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów wpływa kilka czynników, m.in. 

wprowadzenie zakazu składowania odpadów, zwiększona częstotliwość wywozów (wymóg ustawowy), 

brak konkurencji na lokalnym rynku oraz wzrost ilości odpadów. 

W 2018 r. na terenie Mielca zebrano 20 898,32 ton odpadów komunalnych. Było to o nieco ponad 3% 

więcej niż w roku poprzednim. Odpady zebrane selektywnie stanowiły 15,4% wszystkich zebranych 

odpadów komunalnych. Niepokojące jest to, że pomimo spadku liczby mieszkańców wyraźnie zwiększa 

się ilość odpadów komunalnych zmieszanych zebranych z gospodarstw domowych. W 2018 r. na 
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jednego mieszkańca przypadało 250 kg takich odpadów. W 2017 r. było to 243 kg, co oznacza wzrost 

o niecałe 3%. W latach 2015-2018 ilość odpadów zmieszanych zebranych z gospodarstw domowych 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca zwiększyła się o 10,5%. Dzieje się tak pomimo tego, że aż 80% 

osób, które wzięły udział w badaniu dotyczącym postaw ekologicznych, zadeklarowało, iż stara się 

ograniczyć ilość odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym. Co więcej, 84% ankietowanych 

twierdzi, że segreguje odpady nawet wtedy, gdy nie jest to wymagane100.  

Wykres 59: Ilość odpadów komunalnych zmieszanych zebranych z gospodarstw domowych (dane w tonach) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Szansą na poprawę sytuacji jest wprowadzenie obowiązku segregacji śmieci od 1 kwietnia 2020 r. 

w połączeniu ze zwiększeniem opłat dla mieszkańców niestosujących się do niego. Z nieruchomości, 

których właściciele nie będą prowadzili segregacji odpadów, śmieci nie będą odbierane. Większy udział 

odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ogóle wytworzonych pozwoli na obniżenie kosztów, 

co przyniesie korzyść wszystkim mieszkańcom101. 

Należy jednocześnie zauważyć, że w ostatnich latach Gmina Miejska Mielec spełniała wymogi 

dotyczące ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz 

poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego zużycia 102 . Warto docenić także 

przeprowadzenie w 2018 r. szeroko zakrojonej kampanii promującej segregację śmieci. 

Porównanie Mielca z podobnymi miastami pokazuje, że mielczanie wytwarzają więcej odpadów niż 

średnia w grupie porównawczej, chociaż różnica ta maleje. Sugeruje to, że w innych gminach problem 

wzrostu ilości odpadów jest jeszcze większy. 

                                                           
100 Badanie CAWI dotyczące świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta, n=98. 
101 https://www.gmina.mielec.pl/wazne-zmiany-w-gospodarce-odpadami (dostęp: 28.04.2020).  
102 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2018, Mielec 2019, s. 15. 
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Wykres 60: Odpady komunalne ogółem zebrane w ciągu roku na 1 mieszkańca (kg/osoba) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=cK3VDWUr9c&jst=Mielec&p=12#podobszar-3 (dostęp: 27.04.2020) 

Dotychczas odpady komunalne z Mielca wywożone były do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK) w Kozodrzy (Gmina Ostrów) oraz do 

kompostowni w Paszczynie. Zmiany prawne, które weszły 

w życie 6 września 2019, zniosły zasadę regionalizacji w gospodarce odpadami. Obecnie śmieci mogą 

być wywożone do dowolnych instalacji, co z jednej strony ogranicza praktyki monopolistyczne RIPOK, 

a z drugiej może podnosić koszty transportu103. Problem ze znalezieniem operatorów do odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych nie jest specyficzny dla Mielca i dotyczy wielu 

samorządów. Z pewnością brak własnej instalacji przetwarzania odpadów przyczynia się do wzrostu 

kosztów i ogranicza swobodę działania Gminy. Dlatego rozważana budowa takiego obiektu wymaga 

szczegółowej analizy i podjęcia decyzji w możliwie krótkim czasie. 

Jak wynika z powyższych danych, Mielec – tak jak inne miasta w Polsce – boryka się z problemami 

związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Rosnąca ilość odpadów, coraz bardziej 

restrykcyjne wymogi dotyczące ich zagospodarowania i powiązany z tym wzrost kosztów tworzą 

wyzwania dla samorządu. Z pewnością konieczne jest skłonienie jak największej liczby mieszkańców do 

faktycznego, a nie tylko deklarowanego, segregowania śmieci. Ważne jest także rozwijanie 

świadomości ekologicznej i promowanie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Warto w tym 

miejscu zauważyć, że choć 62% badanych unika produktów jednorazowych, a 92% używa toreb 

wielokrotnego użytku w czasie zakupów, to zaledwie ⅓ wybiera produkty, które mają ekologiczne 

opakowania 104 . Wzrost konsumpcji zatem pociąga za sobą zwiększenie ilości odpadów 

niebiodegradowalnych. W tym kontekście jeszcze ważniejsze wydają się działania edukacyjne. 

Tereny zielone 

Ważną funkcją środowiska przyrodniczego jest zapewnianie mieszkańcom miejsc wypoczynku 

i możliwości spędzania czasu wolnego na łonie natury. W okolicach Mielca znajduje się kilka 

rezerwatów przyrody, a lasy zajmują 13,5% powierzchni miasta, co jest wynikiem zbliżonym do średniej 

w grupie porównawczej i znacznie lepszym niż wynosi w niej mediana. Tereny leśne znajdują się 

                                                           
103 https://www.gmina.mielec.pl/wazne-zmiany-w-gospodarce-odpadami (dostęp 30.04.2020). 
104 Badanie CAWI dotyczące świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta, n=98. 

Problemy z odpadami 

komunalnymi 
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głównie po wschodniej stronie miasta, a ich ważną częścią jest Las Cyranowski, stanowiący fragment 

Puszczy Sandomierskiej. 

Wykres 61: Stosunek powierzchni lasów do ogólnej powierzchni miasta (dane w %) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=cK3VDWUr9c&jst=Mielec&p=12#podobszar-3 (dostęp: 27.04.2020) 

W Mielcu zlokalizowanych jest siedem parków o charakterze spacerowo-wypoczynkowym, które 

zajmują 39,2 ha. Ich liczba oraz powierzchnia nie ulegały w ostatnich latach zmianom. W stosunku do 

2010 r. zwiększyła się liczba zieleńców, wzrósł także nieco obszar zajmowany przez zieleń uliczną. 

Zmniejszeniu w 2018 r. uległa natomiast powierzchnia zieleni osiedlowej, co przełożyło się na 

nieznaczny spadek udziału terenów zielonych w powierzchni gminy. Jak pokazuje poniższy wykres, 

udział ten jest nieco niższy w Mielcu niż w miastach grupy porównawczej. 

Wykres 62: Udział powierzchni parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni gminy (dane 

w %) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=cK3VDWUr9c&jst=Mielec&p=12#podobszar-3 (dostęp: 27.04.2020) 

Ogólna powierzchnia terenów zielonych nie ulegała w ostatnich latach istotnym zmianom, ale 

niepokojące wydaje się zmniejszenie obszaru zajmowanego przez zieleń osiedlową. To właśnie 

najbliższe otoczenie wpływa bowiem w znacznym stopniu na komfort życia. Ważne jest, aby 

mieszkańcy mogli cieszyć się zielenią w pobliżu swoich domów. Z badań postaw ekologicznych mielczan 

wynika, że 15% ankietowanych wśród innych, niewymienionych w kwestionariuszu zagrożeń dla 

środowiska naturalnego w Mielcu wskazało właśnie zmniejszanie powierzchni terenów zielonych. 
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Wpływa to ich zdaniem na pogorszenie komfortu życia, zwłaszcza w czasie występowania wysokich 

temperatur105. 

3.3.9 Mieszkalnictwo 

Mielczanie bardzo krytycznie oceniają dostępność oraz ceny mieszkań w swoim mieście. Niemal ⅔ 

uważa, że dostępność i przystępność cenowa mieszkań – zarówno tych na wynajem, jak i na sprzedaż 

– jest czynnikiem skłaniającym do opuszczenia Mielca. Przeciwnego zdania było mniej niż 10% 

badanych. 

Porównanie z innymi miastami pokazuje, że sytuacja na rynku nieruchomości w Mielcu jest trudna. 

Przeciętne wynagrodzenie pozwala na zakup mniejszej powierzchni mieszkania niż w miastach z grupy 

referencyjnej. 

Wykres 63: Powierzchnia mieszkania (w m2), jaką można kupić za przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego, https://www.systemanaliz.pl/  (dostęp: 

08.04.2020) 

Porównując średnią cenę za m2 lokali mieszkalnych, dostrzec można, że mieszkania w powiecie 

mieleckim są rzeczywiście droższe niż w nieodległych powiatach, np. stalowowolskim czy dębickim. 

Jednak porównanie ze średnią dla województwa i Polski pokazuje, że w 2018 r. ceny mieszkań były tu 

niższe. Zarówno w powiecie mieleckim, jak i w województwie podkarpackim widoczny jest szybki 

wzrost stawek za m2 – w latach 2016-2018 wyniósł on odpowiednio 16,4% oraz 18,6%. 

                                                           
105 Tamże. 

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=I0pnRoC2Mt&jst=Mielec&p=3#podobszar-2
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Wykres 64: Średnia cena za m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Ciekawych informacji dostarcza porównanie powierzchni mieszkania, jaką można kupić za miesięczne 

wynagrodzenie brutto. Okazuje się bowiem, że w tym przypadku Rzeszów, pomimo wyższych 

wynagrodzeń, wypada gorzej niż porównywane ośrodki. Mielec jednak znalazł się na drugim miejscu 

od końca.  

Tabela 15: Powierzchnia mieszkania jako można kupić za przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

Miasto Powierzchnia w m2 

Stalowa Wola 1,36 

Krosno 1,32 

Dębica 1,2 

Tarnobrzeg 1,2 

Mielec 1,17 

Rzeszów 1,02 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Monitora Rozwoju Lokalnego 

Generalnie każda z tych miejscowości wypadła gorzej pod względem powierzchni mieszkania, jaką 

można kupić za przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto niż średnia wśród miast z odpowiednich 

grup porównawczych. Wskazuje to na ogólnie mniejszą siłę nabywczą mieszkańców podkarpackich 

miast na rynku nieruchomości. Obserwowany w Mielcu szybki wzrost cen mieszkań niewątpliwie 

pogłębia wrażenie mielczan o nieadekwatności stawek za m2 do zarobków w mieście. 

Liczba mieszkań na 1 tys. mieszkańców także była wyraźnie niższa w Mielcu w stosunku do miast 

z grupy porównawczej, podobnie jak powierzchnia mieszkania przypadająca na jedną osobę. Dane te 

potwierdzają przekonania mieszkańców, że dostępność i ceny mieszkań w Mielcu są czynnikiem 

negatywnie wpływającym na warunki życia w mieście. 
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Wykres 65: Liczba mieszkań na 1 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Montor Rozwoju Lokalnego https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=XSXbTq7QVi&jst=Mielec&p=6#podobszar-3 (dostęp: 20.05.2020) 

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że liczba oddawanych do użytku mieszkań jest w Mielcu wyższa 

w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, a ich powierzchnia przypadająca na mieszkańca w wieku 25-34 

lat większa. Warto docenić także wysoką jakość mieszkań w Mielcu. Ponad 96% z nich wyposażonych 

jest w centralne ogrzewanie (przy 90% w grupie porównawczej) oraz gaz sieciowy (78% w grupie 

porównawczej). 

Wykres 66: Średnia trzyletnia liczba mieszkań oddanych do użytku na 1 tys. ludności 

 

Źródło: Montor Rozwoju Lokalnego https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=XSXbTq7QVi&jst=Mielec&p=6#podobszar-3 (dostęp: 20.05.2020) 

Powyższe dane potwierdzają ocenę mieszkańców dotyczącą dostępności i przystępności cenowej 

mieszkań w Mielcu. Sytuacja ulega stopniowej poprawie jeżeli chodzi o liczbę mieszkań, natomiast ich 

przystępność cenowa nie ulega większym zmianom od kilku lat. Istotne jest zatem podjęcie działań, 

które ułatwią zarówno obecnym, jak i potencjalnym mieszkańcom nabywanie lub wynajmowanie lokali 

mieszkalnych. W tym celu został zainicjowany program budowy mieszkań na wynajem w zabudowie 

wielorodzinnej w rejonie skrzyżowania ulic Powstańców Warszawy i Witosa. W dniach od 27.06.2019 r. 

do 18.07.2019 r. odbywały się konsultacje programu, które miały na celu dostosowanie jego założeń 

do preferencji i potrzeb mieszkańców. Analizowana była możliwość budowy mieszkań w 2 wariantach: 

wariant 1 – mieszkania wyłącznie na wynajem bez możliwości nabycia ich własności oraz wariant 2 – 

mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do własności, najwcześniej po 5-letnim okresie 

zamieszkiwania. W badaniu wzięło udział 124 osoby, ponad 80% ankietowanych dokonała wyboru 

wariantu 2. 
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3.3.10 Smart city 

Koncepcja inteligentnego miasta –  Smart City – odnosi się do efektywnego gromadzenia, 

przetwarzania i analizowania informacji w celu lepszego wykorzystania zasobów. Myślenie o Smart City 

często koncentruje się na konkretnych rozwiązaniach technicznych, np. informacji przystankowej, 

e-usługach, zintegrowanej karcie miejskiej itp. Zagadnienie to wymaga jednak szerszego spojrzenia – 

miasto rzeczywiście inteligentne to takie, w którym widoczne jest stałe dążenie do poprawy jakości 

życia mieszkańców. Wdrażanie nowych narzędzi poprzedza pytanie, na ile są one zgodne z tą ideą. 

Zmiany powinny być projektowane w oparciu o dostępne dzięki nowoczesnym technologiom 

informacje. Najbardziej zaawansowany poziom miasta inteligentnego (Smart City 3.0) zakłada przy tym 

współtworzenie planów rozwoju wraz z użytkownikami miasta, a w szczególności z mieszkańcami.  

Miasto inteligentne można zatem zdefiniować jako „miasto wykorzystujące potencjał ludzki 

i technologiczny do swojego zrównoważonego rozwoju”106. Przez zrównoważony rozwój rozumie się 

przy tym takie działania, które pozwalają na zaspokojenie potrzeb aktualnych mieszkańców bez 

umniejszania szans przyszłych pokoleń. 

Budowanie prawdziwego miasta inteligentnego wymaga wyznaczania celów w oparciu o świadomość 

potrzeb społeczności lokalnej oraz potencjału, jaki dają nowoczesne technologie. By było to możliwe, 

niezbędne jest zaangażowanie i kreatywność urzędników, którzy stworzą zespół koordynujący 

działania realizowane w ramach strategii Smart City. Jednocześnie potrzebna jest odpowiednia 

infrastruktura: sieć światłowodowa, serwery, czujniki itp. Czy w tym kontekście można powiedzieć, że 

Mielec jest miastem inteligentnym? 

W ostatnich latach wdrożono szereg rozwiązań, które mieszczą się w ramach koncepcji Smart City. 

Najważniejsze z nich to: 

 Projekt „Inteligentny Mielec – eMiasto Przyszłości”, w efekcie którego 44 jednostki 

organizacyjne Miasta (w tym przedszkola, szkoły, MOSiR czy MOPS) korzystają z dzierżawionej 

sieci światłowodowej107. W oparciu o tę sieć we wszystkich jednostkach działa telefonia IP, co 

pozwala obniżyć koszty usług telekomunikacyjnych. Do Urzędu Miejskiego zamówiono także 

łącze internetowe o prędkości 1 Gb. Wykorzystywana jest również sieć VLAN, pozwalająca 

jednostkom organizacyjnym na dostęp do infrastruktury centralnej, w oparciu o którą działają 

aplikacje dziedzinowe. 

 Stworzenie platformy e-usługowej w ramach ww. projektu. Powstały portal 

https://eurzad.um.mielec.pl/ pozwala na realizację usług administracyjnych drogą 

elektroniczną na wszystkich poziomach dojrzałości. Obecnie UM świadczy łącznie 104 e-usługi. 

Niemożliwe jest jednak określenie, jakim zainteresowaniem cieszą się poszczególne usługi, 

gdyż Urząd nie gromadzi danych dotyczących liczby wejść, pobrań dokumentów, złożonych 

wniosków itp. Należy uznać to za istotny brak – wprowadzone rozwiązanie nie jest bowiem 

wykorzystywane w pełni zgodnie z ideą Smart City108. 

 Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne w komunikacji 

publicznej. W Mielcu działa 9 elektronicznych tablic na przystankach pokazujących rzeczywisty 

czas przyjazdu autobusów z wykorzystaniem danych przekazywanych przez system centralny 

                                                           
106 Human Smart City. Przewodnik dla samorządów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, s. 7. 
107  Jako że lokalni operatorzy telekomunikacyjni posiadają wystarczające zasoby, budowa miejskiej sieci byłaby 
nieuzasadniona. 
108 Szczegółowy opis wdrożonych e-usług patrz: Plan Rozwoju Instytucjonalnego, rozdział 2.2.7. 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

105 

za pomocą modemu GPRS. W 44 autobusach umieszczono elektroniczne tablice informacyjne, 

w 17 działa też monitoring, kasowniki z możliwością płatności zbliżeniowej kartą oraz sieć 

Wi-Fi. Ponadto, mieszkańcy mogą korzystać z wolnostojących terminali do doładowania 

elektronicznych biletów. Dane dotyczące aktualnego położenia pojazdów MKS dostępne są 

także poprzez aplikację myBus. 

 Zakup przez Urząd Miejski czujników badających poziom zanieczyszczenia powietrza oraz – 

w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego – mobilnej stacji pomiarowej jakości 

powietrza. W ramach tych działań uruchomiona została również strona internetowa 

http://powietrze.mieleckie.pl, pozwalająca mieszkańcom na sprawdzenie aktualnego poziomu 

zanieczyszczeń, ale też warunków meteorologicznych. 

Pomimo realizacji licznych projektów wpisujących się w koncepcję miasta inteligentnego, wciąż 

pozostają istotne obszary, w których brakuje tego rodzaju rozwiązań. Wśród nich najważniejsze to: 

 oświetlenie uliczne – pomimo montażu lamp LED-owych, nie zastosowano innych technologii 

pozwalających na obniżenie zużycia energii, np. poprzez automatyczne dopasowywanie 

jasności oświetlenia do warunków atmosferycznych; 

 usługi administracyjne – rozwijając e-usługi, nie można zapomnieć o podnoszeniu standardu 

usług świadczonych w urzędzie. Obecnie mieszkańcy nie mogą korzystać z rezerwacji wizyty 

przez Internet czy systemów kolejkowych, nie ma też urządzeń umożliwiających dokonywanie 

elektronicznych płatności na rzecz JST bez obecności urzędnika; 

 gospodarka wodno-ściekowa – rozwiązania Smart City mogą z powodzeniem być także 

wykorzystywane na tym polu poprzez wykorzystanie inteligentnych systemów pomiarowych 

czy sterujących. W Mielcu nie są one jednak obecnie stosowane. 

Niewątpliwie obszarów, w których możliwe jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań 

teleinformatycznych w celu poprawy efektywności zarządzania nimi jest w Mielcu wiele. Jednak za 

najważniejsze zadanie stojące przed władzami miasta należy uznać stworzenie kompleksowej 

strategii Smart City, polegającej nie tylko na wdrażaniu pojedynczych rozwiązań, ale całościowym 

planowaniu rozwoju zgodnie z tą koncepcją. Jednocześnie dostrzegalna jest duża otwartość władz 

miasta na tego rodzaju rozwiązania, co potwierdzają wymienione powyżej działania. Brakuje jednak 

uznania realizacji założeń miasta inteligentnego za strategiczny cel Mielca. Nie można zapominać 

również, że Smart City 3.0 wymaga szerokiego włączenia społeczności lokalnej w planowanie rozwoju. 

Celem powinno być stworzenie miasta, w którym potencjał ludzki i technologiczny będzie jak najlepiej 

wykorzystywany do tworzenia bezpiecznej, wygodnej i przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. 

3.4 Przestrzeń 

Mielec jest jednym z ważniejszych przemysłowych ośrodków miejskich zlokalizowanych w południowo-

wschodniej Polsce w województwie podkarpackim w pobliżu Rzeszowa, Tarnobrzega, Stalowej Woli 

czy Dębicy. Zajmuje obszar 46,89 km2 i składa się z 18 osiedli. Do najstarszych zalicza się osiedla 

Kilińskiego oraz Kościuszki, które charakteryzują się starą zabudową kamieniczną i są zaliczane do tzw. 

„Starego Mielca”. Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią ok. 39% ogólniej powierzchni miasta 

i jest to odsetek znacząco wyższy od średniej dla obszarów miejskich zarówno w województwie 

podkarpackim (20,2%), jak i całej Polsce (27,8%)109. 

                                                           
109 Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielec, styczeń 2019 r.  

http://powietrze.mieleckie.pl/
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W Mielcu zlokalizowana jest Specjalna Strefa Ekonomiczna, której tereny przemysłowe (ok. 606 ha) 

zajmują większość osiedla Cyranka. To właśnie tam znajduje się główna wizytówka miasta: Polskie 

Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. W Strefie, w odległości ok. 5 km od centrum miasta zlokalizowane jest także 

Lotnisko Mielec, będące lotniskiem użytku publicznego. Tereny przemysłowe występują również 

w południowej części Mielca. Na obszarze Górki Wojsławskiej koncentrują się drobne zakłady 

przemysłowe i wytwórcze, hurtownie oraz przedsiębiorstwa wykonawcze, a na osiedlu Wojsław 

zlokalizowane zostały tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

Do największych terenów zieleni urządzonej występującej 

w Mielcu można zaliczyć park komunalny o charakterze 

leśnym (osiedle Niepodległości), park Oborskich wraz 

z pałacem położony na terenie Starego Miasta, zieleń 

w ramach kompleksu sportowego w osiedlu Kusocińskiego, 

boisko sportowe Gryf oraz tereny ogródków działkowych. 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej 

w powierzchni miasta w 2018 roku stanowił 2,6% i był 

niższy od średniej wyliczonej dla grupy porównawczej. Aż 

27% całkowitej powierzchni terenów zieleni w Mielcu 

znajduje się na obszarze osiedla Niepodległości. 

Użytki rolne zlokalizowane są głównie na obrzeżach Mielca. Tereny rolnicze związane są z doliną rzeki 

Wisłoki i znajdują się głównie w południowo-zachodnim oraz zachodnim rejonie miasta. 

Siedziba powiatu mieleckiego charakteryzuje się niską 

gęstością zaludnienia. Potwierdzają to dane z Monitora 

Rozwoju Lokalnego, które wskazują, iż średnio na 1 km2 

powierzchni gminy w 2018 roku przypadało 1 290 

mieszkańców. Jest to rezultat o 12,5% niższy od średniej 

wyliczanej dla grupy porównawczej. 

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego rezerwa terenowa 

znajdująca się w mieście wynosi ok. 120 ha i dotyczy 

głównie budownictwa jednorodzinnego (ok. 89,5 ha). 

Zdecydowanie mniejszą powierzchnię przewidziano na 

budownictwo wielorodzinne (ok. 19,5 ha, głównie na 

osiedlu Smoczka) czy też rekreacyjne (ok. 13 ha). Rezerwa 

terenowa dotycząca budownictwa mieszkaniowego dostępna jest w następujących lokalizacjach: 

 ul. Michalina (osiedle Borek) – ok. 13 ha, 

 Górka Wojsławska  (osiedle Wolności) – ok. 12 ha, 

 ul. Powstańców Warszawy (osiedle Smoczka) – ok. 13,5 ha, 

 ul. Witosa (osiedle Smoczka i Wolności) – ok. 33 ha, 

 ul. Królowej Jadwigi (osiedle Smoczka) – ok. 10 ha, 

 ul. Iwaszkiewicza (osiedle Smoczka i Wojsław) – ok. 8 ha. 

Największe zagęszczenie ludności występuje na następujących osiedlach Szafera, Smoczka I, 

Kopernika, Lotników, Niepodległości, Kusocińskiego i Żeromskiego. Charakteryzują się one 

Miasto ze sporymi rezerwami 

terenu 
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występowaniem zabudowy o wysokiej intensywności, która odznacza się obecnością dużej liczby 

wysokich budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych. Mniej osób zamieszkuje natomiast te 

osiedla, gdzie znajduje się rezerwa terenowa, tj. Borek, Smoczka, Wojsław i Wolności. Wymienione 

części miasta razem z takimi osiedlami jak Dziubków, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Kilińskiego, 

Cyranka czy Rzochów  to rejony, gdzie dominuje zabudowa o niskiej intensywności (głównie budynki 

jednorodzinne). 

Tabela 16: Charakterystyka osiedli w Mielcu 

Osiedle Zabudowa Ludność Powierzchnia 
(ha) 

Ludność  
na 1 km2 

Borek 
dominacja domów jednorodzinnych, znajdują się 
tam zakłady przemysłowe oraz cmentarz 
żydowski 

1 856 226,26 820,30 

Cyranka 

dominacja domów jednorodzinnych, wschodnią 
część osiedla stanowią lasy, środkową tereny 
przemysłowe i lotnisko, a na zachodnie znajdują 
się dwa osiedla mieszkaniowe otoczone polami 
uprawnymi 

1 977 885,4 223,29 

Dziubków 
dominacja domów jednorodzinnych, znajduje się 
tam m.in. Szkoła Podstawowa nr 13 

3 111 362,9 857,26 

Kazimierza 
Wielkiego 

dominacja domów jednorodzinnych 951 88,2 1 078,23 

Kilińskiego 

najstarsza historyczna część Miasta, zabudowa 
jednorodzinna i wielorodzinna, z przewagą 
zabudowy wielorodzinnej o niskiej 
intensywności, znajdują się tam takie obiekty jak 
stadion MOSiR, Starostwo Powiatowe, cmentarz 
parafialny i żydowski, budynku CKU, ZSE i WSGiZ 

4 439 226,81 1 957,14 

Kopernika 
dominacja bloków i wieżowców, zabudowa 
o wysokiej intensywności,  znajduje się tam m.in. 
Spółdzielczy Dom Kultury 

6 281 48,06 13 069,08 

Kościuszki 

najstarsza historyczna część Miasta, zabudowa 
jednorodzinna i wielorodzinna, z przewagą 
zabudowy wielorodzinnej o niskiej 
intensywności, znajdują się tam takie obiekty jak 
Bazylika Mniejsza św., Mateusza, budynek 
dawnej Rady Powiatowej, pałacyk Oborskich, 
Rynek, Liceum Ogólnokształcące, zabytkowe 
kamienice 

2 196 192,08 1 143,27 

Kusocińskiego 

dominacja bloków, zabudowa o wysokiej 
intensywności, znajdują się tam takie obiekty jak 
stadion Stali Mielec, Dom Kultury SCK, Biblioteka 
Miejska, Hotel Polski, Szkoła Podstawowa nr 6 

3 733 47,89 7 794,95 

Lotników 

dominacja budynków z tzw. „wielkiej płyty”, 
zabudowa o wysokiej intensywności, znajdują się 
tam takie obiekty jak kościół parafialny ducha 
świętego, Katolicki Ośrodek Kultury, ogródki 
działkowe POD „Solidarność”, Szkoła 
Podstawowa nr  9, V liceum Ogólnokształcące 

9 519 88,84 10 714,77 

Mościska 
dominacja domów jednorodzinnych, osiedle 
otoczone lasem, 

308 292,8 105,19 

Niepodległości 
dominacja budynków wielorodzinnych, 
zabudowa o wysokiej intensywności, znajdują się 
tam takie obiekty jak kościół parafii MBNP, II 

5 049 53,03 9 521,03 
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Osiedle Zabudowa Ludność Powierzchnia 
(ha) 

Ludność  
na 1 km2 

Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa 
nr 3, Urząd Miejski, Komenda Powiatowa Policji, 
Powiatowy Urząd Pracy 

Rzochów 
dominacja domów jednorodzinnych, znajduje się 
tam kwadratowy XV-wieczny rynek 

1 005 521,98 192,54 

Smoczka dominacja domów jednorodzinnych 2 545 658,52 386,47 

Smoczka I 

dominacja budynków wielorodzinnych, 
zabudowa o wysokiej intensywności, znajduje się 
tam C.H. „Biedronka, C.H. „Orzech”, Dom 
Pomocy Społecznej, kościół pw. Trójcy 
Przenajświętszej, Szkoła Podstawowa nr 11 
z halą sportową, kryty basen 

6 531 48,18 13 555,42 

Szafera 

dominacja budynków wielorodzinnych, 
zabudowa o wysokiej intensywności, znajdują się 
tam takie obiekty jak Spółdzielczy Dom Kultury, 
czy świetlica wychowawcza 

2 945 21,5 13 697,67 

Wojsław 

dominacja domów jednorodzinnych, znajdują się 
tam takie obiekty jak klasycystyczny dwór z 
parkiem, kościół pomocniczy pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oraz Dom Ludowy 

2 176 667,98 325,76 

Wolności 
dominacja domów jednorodzinnych, część 
osiedla stanowią obszary przemysłowe 

2 151 217,09 990,83 

Żeromskiego 

dominacja bloków z tzw. „wielkiej płyty”, 
zabudowa o wysokiej intensywności, znajdują się 
tam takie obiekty jak Urząd Miejski, Komenda 
Policji, Urząd Skarbowy, Szpital Powiatowy, 
Zespół Szkół Technicznych, część osiedla stanowi 
kompleks leśny 

1 560 36,11 4 320,13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Mielcu 
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Rysunek 3: Lokalizacja poszczególnych osiedli w Mielcu 

 

Źródło: https://www.mielec.pl (dostęp 18.05.2020) 

Na terenie miasta obowiązują 24 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, które obejmują 30,8% 

jego powierzchni. Jest to wynik znacząco gorszy od średniej 

wyznaczonej dla grupy porównawczej (55,34% w 2018 

roku).  W latach 2014-2018 uchwalono dwa MPZP 

o łącznej powierzchni 95,1 ha, a w przypadku dwóch 

kolejnych tego typu aktów prawnych doszło do 

aktualizacji. W trakcie opracowywania są kolejne 

plany miejscowe, które dotyczą m.in. realizacji 

gazociągu wysokiego ciśnienia wzdłuż wschodniej 

obwodnicy miasta (trzy plany) oraz rejonu ulic Wojska 

Polskiego i Partyzantów. Opracowywane są także 

zmiany MPZP Mielec-Osiedle Centrum w obszarze 

placu Armii Krajowej oraz MPZP Smoczka A w rejonie 

planowanej realizacji terenów rekreacyjnych. 

Objęcie niespełna 1/3 powierzchni miasta 

miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego przekłada się na większą liczbę 

inwestycji realizowanych na podstawie warunków 

zabudowy. W odniesieniu do grupy porównawczej 

w Mielcu na 1 000 mieszkańców realizowanych jest 

ponad dwukrotnie więcej takich przedsięwzięć. 

Planowanie przestrzenne 
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W okresie 01.07.2014-30.06.2018 w mieście wydano 648 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 

z czego 83% dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast w tym samym okresie 

wydane zostały 403 pozwolenia na budowę (63% z nich dotyczyło zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej). Warto więc zwrócić uwagę na fakt, iż stosunek pozwoleń na budowę do wszystkich 

decyzji wynosił 38% i był wyższy niż udział objęcia powierzchni miasta MPZP. 

Tabela 17: Wydane decyzje o ustalenie warunków zabudowy oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

Wyszczególnienie II półrocze 
2014 roku 

2015 rok 2016 rok 2017 rok I półrocze 2018 
roku 

Łączna liczba decyzji 
o ustaleniu warunków 
zabudowy 

69 161 181 210 96 

- zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

55 117 135 151 83 

- zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna 

0 5 3 2 0 

- zabudowa usługowa 
i przemysłowa 

14 36 38 40 12 

- pozostała zabudowa 0 5 5 17 1 

Liczba decyzji o ustaleniu 
inwestycji celu 
publicznego 

29 72 75 71 44 

Źródło: Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Mielca 2014-2018 

Tabela 18: Decyzje o pozwoleniu na budowę otrzymane od Starosty Powiatu Mieleckiego oraz Agencji Rozwoju 

Przemysłu Oddział w Mielcu 

Wyszczególnienie II półrocze 
2014 roku 

2015 rok 2016 rok 2017 rok I półrocze 2018 
roku 

Łączna liczba decyzji o 
pozwolenie na budowę 

42 104 99 107 51 

- zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

30 62 60 69 36 

- zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna 

0 4 1 2 0 

- zabudowa usługowa 
i przemysłowa 

10 38 35 36 12 

- pozostała zabudowa 2 0 3 0 3 

Źródło: Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Mielca 2014-2018 
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Rysunek 4: Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Mielcu 

 

Źródło: Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Mielca 2014-2018 

Podsumowując, Mielec pod kątem przestrzeni wyróżnia się wysokim odsetkiem gruntów 

zabudowanych i zurbanizowanych w ogólnej powierzchni miasta. Wpływ na to ma przemysłowy 

charakter miasta i  zlokalizowanie na jego terenie Specjalnej Strefy ekonomicznej, na terenie której 

znajdują się m.in. Polskie Zakłady Lotnicze. Mielec charakteryzuje się stosunkowo niską gęstością 

zaludnienia, a na jego terenie znajduje się znacząca rezerwa terenowa (ok. 120 ha), która przeznaczona 

jest głównie pod budownictwo jednorodzinne. Największe zagęszczenie ludności w siedzibie powiatu 

mieleckiego występuje na osiedlach Szafera, Smoczka I, Kopernika, Lotników, Niepodległości, 

Kusocińskiego oraz Żeromskiego. Charakteryzują się one występowaniem zabudowy o wysokiej 

intensywności. 30,8% powierzchni Mielca objęte jest 24 miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. Jest to wynik gorszy od średniej ustalonej dla podobnych ośrodków miejskich, ale 

należy zwrócić uwagę, iż w ostatnich latach poczynione zostały kroki w celu poprawy wartości 

niniejszego wskaźnika. 
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3.5 Finanse miasta 

Mielec charakteryzuje się stabilną sytuacją finansową. Świadczy o tym m.in. fakt, iż w latach 2014-2019 

generowana była nadwyżka operacyjna, która zapewniała zdolność Miasta do spłaty zaciąganych 

zobowiązań oraz umożliwiała finansowanie inwestycji. 

W latach 2014-2019 w Mielcu rokrocznie zwiększał się 

poziom całkowitych dochodów budżetu (łączny wzrost 

o 73%). Wynika to m.in. z wdrożenia w 2016 roku programu 

Rodzina 500+, który w następnych latach był dodatkowo rozszerzany i wpływał na zwiększenie dotacji 

celowych przyznawanych Miastu. Z uwagi na redystrybucję tych środków w niewielkim stopniu 

wpływały one jednak na jego finanse. 

W analizowanym okresie zwiększał się także poziom dochodów własnych (całkowity wzrost o 50%), na 

co wpływ miał wzrost dochodu Miasta z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziału we wpływach 

z tytułu PIT. Wzrost sumy dochodów z podatku od nieruchomości wynikał głównie ze zwiększenia 

całkowitej wartości należności z tego tytułu od osób prawnych z poziomu 32,27 mln zł do 43,19 mln zł. 

Natomiast w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych nastąpiło zwiększenie sumy 

dochodu z 42,4 mln zł do 69,5 mln zł, co wynikało ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto oraz 

spadku bezrobocia na terenie miasta. 

Dochody własne w latach 2014-2019 stanowiły ponad 50% całkowitych dochodów, co stanowiło 

gwarancję zaspokajania przez Miasto koniecznych do ponoszenia wydatków. 

Subwencja ogólna otrzymywana przez Mielec zwiększyła się w latach 2014-2019 o 32%, ale w dalszym 

ciągu środki przyznane przez Ministerstwo Finansów nie były wystarczające do pokrycia wydatków 

Miasta na oświatę i wychowanie. Dodatkowo nastąpiło zmniejszenie z poziomu 53% do 47% stosunku 

otrzymanych subwencji do wydatków miasta na te cele. 

Tabela 19: Dochody budżetowe Mielca (tys. zł) 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dochody ogółem 187 605,26 196 279,49 231 057,08 255 662,52 300 299,56 326 352,41 

I Dochody własne, w tym 122 629,00 126 422,95 139 288,43 149 840,55 174 883,20 184 326,32 

1. Dochody z podatków 
i opłat, w tym: 

58 453,35 55 605,87 64 442,56 66 427,61 70 424,77 62 594,96 

- podatek od 
nieruchomości 

38 226,48 35 458,95 42 377,45 43 695,23 46 717,28 51 423,68 

2. udział w podatkach 
dochodowych od osób 
fizycznych i prawnych 

45 797,41 50 489,44 56 106,66 61 987,52 70 580,94 75 939,26 

II Subwencja ogólna 35 374,06 37 941,77 39 482,90 40 928,53 43 007,40 46 897,08 

III Dotacje  29 602,20 31 914,77 52 285,75 64 893,43 82 408,97 95 129,01 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM 

Dochody budżetowe 
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W latach 2014-2019 całkowite roczne wydatki Gminy 

Miejskiej Mielec zwiększyły się o 78% i w 2019 roku 

kształtowały się na poziomie 313,86 mln zł. W znacznym 

stopniu przełożyło się na to wprowadzenie w 2016 roku wspomnianego wcześniej programu Rodzina 

500+. 

Dodatkowo Mielec zwiększył wydatki m.in. w takich dziedzinach jak: 

 transport i łączność – wzrost o 31%, wynikający m.in. ze zwiększenia wydatków 

bieżących  na lokalny transport zbiorowy (14,6 mln zł w 2019 roku w porównaniu do 

4,4 mln zł w 2014 roku) oraz z realizowanych w poszczególnych latach wydatków 

inwestycyjnych jednostek budżetowych; 

 administracja publiczna – wzrost o 76%, na co wpływ miało m.in. zwiększenie 

wydatków bieżących dotyczących utrzymania urzędu gminy, wynikające ze wzrostu 

łącznego poziomu wynagrodzeń osobowych pracowników; 

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wzrost o 64%, wynikający 

m.in. ze zwiększenia zarówno wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych na 

działalność straży miejskiej; 

 obsługa długu publicznego – z uwagi na wyemitowane w 2017 i 2018 roku obligacje 

pojawiły się koszty dotyczące spłacanych odsetek od samorządowych papierów 

wartościowych; 

 oświata i wychowanie – wzrost o 48%, wynikający m.in. ze zwiększenia kosztu 

bieżącego utrzymania publicznych szkół podstawowych; 

 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost o 62%, wynikający głównie ze 

zwiększenia wydatków bieżących w takich pozycjach jak gospodarka odpadami 

komunalnymi, oczyszczanie miasta czy utrzymanie zieleni w Mielcu; 

 kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – wzrost o 156%, wynikający 

z realizowanych inwestycji, m.in. w latach 2018-2019 rok Mielec wydał ok. 23,3 mln zł 

na projekt „Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Mielcu”; 

 kultura fizyczna – wzrost o 148%, wynikający głównie z ponoszonych wydatków 

majątkowych na instytucje kultury fizycznej. 

W analizowanym okresie zmniejszyły się natomiast wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej. 

Ponad 50% spadek wynikał  głównie ze zmniejszenia wydatków majątkowych na wykupy gruntów (3,30 

mln zł w 2019 roku w porównaniu do 6,6 mln zł w 2014 roku). 

Warto podkreślić, iż Mielec w 2019 roku w porównaniu do roku wcześniejszego zanotował obniżenie 

wydatków ogółem. Wpływ na to miało obniżenie wydatków majątkowych, m.in. dotyczących pozycji 

transport i łączność. 

Tabela 20: Wydatki budżetowe Mielca według działów (tys. zł) 

 Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Wydatki ogółem 175 550,12 196 867,77 230 736,43 277 017,29 319 344,52 313 855,07 

Rolnictwo i łowiectwo 531,84 457,44 212,96 294,75 242,37 283,01 

Wydatki budżetowe 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

114 

 Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Transport i łączność 17 756,85 13 181,93 15 557,27 25 240,97 55 372,54 23 330,19 

Gospodarka mieszkaniowa 9 096,72 4 965,66 7 181,73 11 839,63 5 365,95 4 325,04 

Działalność usługowa 297,55 264,52 659,36 363,16 160,37 249,11 

Informatyka* 1 217,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Administracja publiczna 10 007,70 10 956,21 13 415,26 16 697,45 24 075,61 17 617,80 

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

352,31 361,55 44,83 33,58 433,93 366,11 

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

623,54 845,52 826,68 909,68 1 050,83 1 055,46 

Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 26,00 346,64 761,92 

Różne rozliczenia 450,64 1 147,43 215,42 164,24 2,02 1,91 

Oświata i wychowanie 67 170,30 73 232,36 81 912,06 86 190,64 86 086,58 99 537,12 

Szkolnictwo wyższe** 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ochrona zdrowia 1 152,38 1 179,04 2 006,87 1 475,99 2 077,31 1 501,17 

Pomoc społeczna*** 23 855,28 24 650,21 51 187,97 15 288,77 13 176,87 14 636,95 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

3 837,34 4 064,66 4 515,57 211,56 225,33 217,43 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

3 030,63 2 913,37 2 623,30 2 926,19 3 348,61 4 158,37 

Rodzina*** 0,00 0,00 0,00 55 276,65 56 875,82 72 231,40 

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

19 586,84 41 108,56 29 123,33 26 755,54 26 146,11 31 733,55 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

7 612,99 7 945,81 8 841,35 9 756,94 23 465,82 19 533,02 

Kultura fizyczna 8 969,92 9 543,49 12 412,44 23 565,55 20 891,83 22 315,51 

* Dział „Informatyka” dotyczył zrealizowanych w 2014 roku wydatków majątkowych na projekt „Podkarpacki 

System e-Administracji Publicznej” 

** Dział „Szkolnictwo wyższe” dotyczył incydentalnych wydatków związanych z działalnością edukacyjną 

realizowaną przez Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Mielcu 

***Dział „Rodzina” obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku i obejmuje m.in. świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, które w latach poprzednich były zaliczane 

do działu „Pomoc Społeczna” 

Źródło: Dane UM w Mielcu 

Ponoszone wydatki inwestycyjne przekładają się na wzrost 

wartości majątku Gminy Miejskiej Mielec, która na koniec 

2019 roku wyniosła ok 731 mln zł i w porównaniu do końca 

2017 roku zwiększyła o ponad 23%. Wpływ na to miało głównie zwiększenie się wartości gruntów, 

budynków i budowli oraz obiektów inżynieryjnych należących do Urzędu Miejskiego w Mielcu.  

 

Majątek miasta 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

115 

Tabela 21: Majątek znajdujący się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec w latach 

2017-2019 

Wyszczególnienie Wartość brutto na koniec 
2017 roku 

Wartość brutto na koniec 
2018 roku 

Wartość brutto na koniec 
2019 roku 

Grunty 59 376 726,81 72 500 303,47 73 090 905,32 

Szkoły podstawowe, zespoły 
szkół 

351 566,00  355 024,00  408 365,50  

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

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

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

1 917 107,55  1 917 107,55  
853 720,90 

Przedszkola Miejskie 470 757,88  2 114 692,88  2 114 616,88  

Urząd Miasta 56 612 937,38 68 089 121,04 69 689 844,04  

Budynki i budowle 181 155 687,69 193 301 852,91  222 854 023,38 

Szkoły podstawowe, zespoły 
szkół 

47 958 503,69 51 566 987,90 51 631 942,18  

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

1 257 151,68 1 257 151,68 1 290 115,68 

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

45 541 750,12  47 184 424,97  50 516 124,68  

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

150 000,00  150 000,00  150 000,00  

Przedszkola Miejskie 7 174 534,60  10 904 952,64  11 031 010,76  

Urząd Miasta 79 073 747,60  82 238 335,72  108 234 830,08  

Obiekty inżynieryjne 301 413 261,19 356 454 119,56 364 360 545,80 

Szkoły podstawowe, zespoły 
szkół 

7 584 681,35 7 836 977,47 8 000 292,93 

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

26 961 557,44  
30 149 701,74  30 743 829,42  

Przedszkola Miejskie 204 002,73  249 797,10  249 797,10  

Urząd Miasta 266 663 019,67  318 217 643,25  325 366 626,35  

Maszyny i urządzenia 12 802 031,42 15 609 836,86 17 430 310,62 

Szkoły podstawowe, zespoły 
szkół 

1 840 461,82 2 371 642,47 2 493 309,53  

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

223 999,11  251 888,15 248 723,71  

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

4 664 483,61  4 685 629,41 4 655 695,16  

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

16 892,60  16 892,60  16 892,60  

Przedszkola Miejskie 311 763,59  497 176,11  492 017,04  

Zespół Żłobków Miejskich 54 859,64  54 859,64  66 275,72  

Centrum Usług Wspólnych 52 399,28  50 115,38  56 135,38  

Urząd Miasta 5 637 171,77  7 681 633,10  9 401 261,48  

Środki transportu 5 048 915,39 14 283 266,74  14 293 545,72 
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Wyszczególnienie Wartość brutto na koniec 
2017 roku 

Wartość brutto na koniec 
2018 roku 

Wartość brutto na koniec 
2019 roku 

Szkoły podstawowe, zespoły 
szkół 

27 888,43 27 888,43 27 888,43 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

108 091,80  108 091,80  108 091,80  

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

94 164,41  227 115,76  227 115,76  

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

23 176,34 23 176,34  23 176,34  

Urząd Miasta 4 795 594,41  13 896 994,41  13 907 273,39  

Pozostałe środki trwałe 17 808 029,28 18 246 407,31 20 072 797,24 

Szkoły podstawowe, zespoły 
szkół 

8 522 771,10  7 953 290,65  8 361 221,00  

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

1 284 356,99  1 313 351,20  1 599 334,48  

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

1 671 699,78  1 710 405,01  1 668 670,45  

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

300 278,39  322 977,34  275 028,48  

Przedszkola Miejskie 2 621 959,77  2 886 171,65  3 071 158,36  

Zespół Żłobków Miejskich 774 963,33  808 786,41  824 959,71  

Centrum Usług Wspólnych 64 123,46  66 166,46  66 047,46  

Urząd Miasta 2 567 876,46  3 185 258,59  4 206 377,30  

Zbiory biblioteczne 1 466 323,18 1 724 538,61 1 760 612,14 

Szkoły podstawowe, zespoły 
szkół 

1 466 323,18 1 724 538,61 1 760 612,14 

Wartości niematerialne 
i prawne 

2 438 667,64 5 211 862,36 5 261 176,08 

Szkoły podstawowe, zespoły 
szkół 

350 189,81  326 508,99  335 698,23  

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

204 552,14  214 600,24  225 420,03  

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

12 448,15  12 448,15  12 448,15  

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

20 755,34  21 471,33  9 643,27  

Urząd Miasta 1 850 722,20 4 636 833,65  4 677 966,40  

Majątek Samorządowego 
Centrum Kultury 

11 588 503,97 12 136 588,96 12 373 500,12 

SUMA 593 098 146,57 689 468 776,78 731 497 416,42 

Źródło: Raport o stanie Gminy Mielec  

 

 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

117 

W latach 2014-2019 Mielec trzykrotnie zakończył rok 

budżetowy z deficytem. Największa nadwyżka wydatków 

nad dochodami miała miejsce w latach 2017-2018 i wynikała 

z realizowanych przez Miasto w tym czasie inwestycji. 

Tabela 22: Budżet Mielca (tys. zł) 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dochody ogółem 187 605,26 196 279,49 231 057,08 255 662,52 300 299,56 326 352,41 

- dochody bieżące 174 651,18 178 309,17 217 451,03 238 539,49 264 731,01 294 345,71 

- dochody majątkowe 12 954,07 17 970,33 13 606,06 17 123,03 35 568,56 32 006,69 

Wydatki ogółem 175 550,12 196 867,77 230 736,43 277 017,29 319 344,52 313 855,07 

- wydatki bieżące 149 206,80 161 186,27 196 515,59 223 822,55 241 167,49 272 878,09 

- wydatki majątkowe 26 343,32 35 681,50 34 220,84 53 194,74 78 177,03 40 976,98 

Nadwyżka operacyjna 25 444,38 17 122,90 20 935,44 14 716,94 23 563,51 21 467,62 

Wolne środki* 38 398,46 35 093,22 34 541,49 31 839,97 59 132,07 53 474,31 

Nadwyżka/niedobór 12 055,14 -588,28 320,65 -21 354,77 -19 044,96 12 497,33 

* nadwyżka dochodów ogółem nad wydatkami bieżącymi 

Źródło: Dane UM 

Działania inwestycyjne mają swoje odzwierciedlenie w wydatkach majątkowych przypadających na 

1 mieszkańca. W odniesieniu do grupy porównawczej można zauważyć znaczący wzrost wartości 

niniejszego wskaźnika. W latach 2016-2018, licząc na jednego mieszkańca, Mielec na cele inwestycyjne 

przeznaczył średnio 911,88 zł rocznie (o 39% więcej niż przeciętne wydatki referencyjnych JST). 

W latach 2014-2019 całkowity deficyt budżetowy wyniósł 16,1 mln zł i był w znacznym stopniu 

pokrywany przychodami z obligacji wyemitowanych w latach 2017-2018. 

Wykres 67: Kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 mieszkańca – średnia trzyletnia 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego 

Deficyt/nadwyżka budżetowa 
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Mielec w latach 2014-2019 generował nadwyżkę dochodów 

bieżących nad wydatkami bieżącymi – tzw. nadwyżkę 

operacyjną. Jej występowanie wskazuje na zdolność Miasta 

do spłaty zobowiązań. 

Wykres 68: Nadwyżka operacyjna w Mielcu w latach 2014-2019 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Mielcu 

Nadwyżka operacyjna umożliwiała w znaczącym stopniu pokrywanie różnicy między wydatkami oraz 

dochodami majątkowymi miasta. 

Mimo iż  w latach 2014-2018 zmniejszyła się nadwyżka operacyjna, to Mielec w dalszym ciągu wypada 

znacznie korzystniej w odniesieniu do innych JST zaliczanych do grupy porównawczej. 

Wykres 69: Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej pomniejszonej o spłaty długu do kwoty dochodów bieżących 

(w %) – średnia trzyletnia 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego 

Nadwyżka operacyjna 
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Zobowiązania Gminy Miejskiej Mielec na koniec 2019 roku 

wynosiły 27 mln zł i wynikały tylko z tytułu wyemitowanych 

w poprzednich latach obligacji. 

Tabela 23: Zadłużenie budżetu Mielca (tys. zł) 

 Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zadłużenie budżetu z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00 0,00 13 000,00 28 000,00 27 000,00 

Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 26,00 346,64 761,92 

Wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

Źródło: Dane UM 

Zgodnie z Uchwałą nr LI/515/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 września 2018 roku obligacje 

wpływające na obecne zadłużenie budżetu miasta będą wykupywane stopniowo do 2036 roku. 

Pomimo zaciągniętego w ostatnich latach finansowania dłużnego Mielec pod względem zobowiązań 

przypadających na 1 mieszkańca w dalszym ciągu wypada dużo korzystniej od średniej dla całej grupy 

porównawczej. 

Wykres 70: Suma zobowiązań do spłaty przypadająca na 1 mieszkańca 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego 

Powyżej przedstawione dane wskazują, iż Mielec charakteryzuje się stabilną sytuacją finansową, która 

umożliwia podjęcie niezbędnych działań inwestycyjnych przewidzianych w wykazie przedsięwzięć do 

WPF. 

Mielec skutecznie pozyskuje środki finansowe z funduszy 

unijnych zarówno w ramach programów centralnych 

(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program 

Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej), jak i Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

Warto dodać, że w odniesieniu do grupy porównawczej Mielec finansuje większą część inwestycji 

z funduszy UE. W latach 2014-2018 odnotowano wzrost udziału wydatków majątkowych na projekty 

dofinansowane ze środków unijnych w wydatkach majątkowych ogółem przy jednoczesnym 

znaczącym zmniejszeniu wartości tego wskaźnika w grupie porównawczej. 

Zadłużenie budżetu 

Doświadczenie w pozyskiwaniu 

finansowania z różnych źródeł 
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Wykres 71: Udział wydatków majątkowych na projekty dofinansowane z UE w wydatkach majątkowych 

ogółem (w %) – średnia trzyletnia 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego 

Uchwalona 23 grudnia 2019 roku Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Gminy Miejskiej Mielec wskazuje na znaczący 

deficyt budżetowy w latach 2020-2021, który będzie wynikał 

z realizacji miejskich inwestycji strategicznych (m.in. „Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1” czy 

„Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec”). 

Wspomniany deficyt zostanie pokryty z planowanych emisji obligacji oraz zaciągniętego kredytu 

bankowego. 

Tabela 24: Wybrane dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec (mln zł) 

 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Dochody ogółem  375,17 365,34 342,40 340,56 347,23 354,27 361,46 368,83 376,00 383,51 391,40 

Dochody bieżące 325,37 336,06 338,04 339,57 346,45 353,49 360,69 368,05 375,22 382,93 390,82 

Dochody 
majątkowe 

49,78 29,28 4,36 0,98 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,58 0,58 

Wydatki ogółem 437,13 435,44 341,34 338,56 345,23 352,27 357,46 362,83 369,00 375,51 383,40 

Wydatki bieżące 324,32 327,39 330,44 332,84 335,04 338,41 340,58 342,78 349,45 356,32 363,39 

w tym projekty 
uwzględnione 
w Wykazie 
Przedsięwzięć do 
WPF 

19,34 14,01 14,10 14,54 15,00 15,48 15,97 14,62 - - - 

Wydatki 
majątkowe 

112,80 108,06 10,90 5,71 10,19 13,86 16,88 20,05 19,55 19,19 20,01 

w tym projekty 
uwzględnione 
w Wykazie 
Przedsięwzięć do 
WPF 

103,83 105,52 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

Wynik budżetu -61,97 -70,10 1,07 2,00 2,00 2,00 4,00 6,00 7,00 8,00 8,00 

Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 -2043 

Plany inwestycyjne 
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Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej wskazuje na zdolność Gminy Miejskiej do realizacji 

planowanych zadań inwestycyjnych. Mielec w latach 2020-2043 będzie charakteryzował się także 

poziomem indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST, spełniającym warunki określone w art. 243 

ustawy o finansach publicznych w całym okresie przewidzianym w WPF. Oznacza to, iż w danym roku 

budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu nie 

przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, 

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów 

ogółem budżetu. 

Wykres 72: Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia Mielca na lata 2020-2043 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 

2020-2043 

Sytuacja związana z epidemią COVD-19 może jednak znacząco wpłynąć na obniżenie dochodów 

wpływających do budżetu, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na bieżącą działalność Miasta. 

Wystąpienie recesji w gospodarce może przełożyć się na konieczność ograniczenia planowanych 

działań inwestycyjnych. 

Przedstawione dane wskazują, iż władze Mielca w ostatnich latach wykorzystały korzystną sytuację 

gospodarczą do intensyfikacji działań inwestycyjnych. Przełożyło się to na zakończenie poszczególnych 

lat deficytem i koniecznością zadłużania budżetu poprzez emisję obligacji. W najbliższych latach Miasto 

będzie kontynuować obrany kierunek i w celu dalszego rozwoju jeszcze bardziej nasili swoją politykę 

dotyczącą realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Istnieje jednak ryzyko, iż planowane znaczące 

zwiększenie poziomu zadłużenia, przy pogorszeniu się sytuacji gospodarczej kraju, wpłynie na 

ograniczenie zdolności kredytowej miasta oraz może wymusić zaniechanie kolejnych inwestycji na 

rzecz spłaty bieżącego zadłużenia. Czy Mielec stać więc na planowane zwiększenie wydatków 

majątkowych? W okresie dobrej koniunktury Miasto nie miałoby problemu z obsługą powstałego 

zadłużenia. Jednakże niepewna przyszłość związana z sytuacją gospodarczą całego kraju może wymusić 

na władzach lokalnych zrewidowanie planowanych działań. 
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4 Podsumowanie deficytów, problemów i barier rozwojowych 

miasta 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy pogłębionej zdefiniowano główne problemy (wyzwania), 

które generują szereg barier rozwojowych miasta i stanowią przyczynę niższego tempa rozwoju Mielca. 

Poniższe drzewa prezentują kluczowe problemy w poszczególnych kategoriach (partycypacja, młodzi, 

demografia, edukacja, przedsiębiorcy, seniorzy i dostępność, środowisko, przestrzeń i mieszkalnictwo) 

przyczyniające się do niekorzystnych tendencji społeczno-gospodarczych obserwowanych w Mieście 

i wzajemne zależności między nimi.
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Rysunek 5: Drzewa problemów 
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Źródło: opracowanie własne 
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W oparciu o pogłębione analizy danych zastanych i wywołanych zdefiniowano słabe strony miasta. Określono ich wpływ na niższe tempo rozwoju Mielca oraz 

znaczenie działań Miasta dla minimalizacji tych czynników i ich skutków. 

Tabela 25: Zdiagnozowane słabe strony Mielca 

L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju lokalnego 
Znaczenie działań Miasta dla minimalizacji czynnika i 

jego skutków 

1 Niedobór pracowników 

Wyczerpywanie się zasobów kapitału ludzkiego na lokalnym rynku pracy stanowi 
istotne ograniczenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Firmy zmuszone są 

konkurować o pracowników między sobą, przede wszystkim podnosząc poziom 
wynagrodzeń, co wpływa na wzrost kosztów zatrudnienia u pracodawców.  

Niedobór pracowników niesie ze sobą również ryzyko wystąpienia zjawiska ich 
niezastępowalności. Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta oceniono zatem jako 

bardzo duże. 

Rola Miasta w minimalizowaniu czynnika jest mała. 
Działania samorządu w tym zakresie obejmować mogą 
m.in. promowanie Mielca jako miejsca atrakcyjnego do 

pracy oraz dążenia do stałej poprawy jakości życia 
w mieście. 

2 
Niska przystępność cenowa 

mieszkań 

Czynnik o dużym znaczeniu dla rozwoju miasta. Wysokie ceny mieszkań utrudniają 
młodym osobom i rodzinom rozpoczęcie samodzielnego życia na terenie miasta i 

tym samym nie przyciągają nowych mieszkańców oraz skłaniają do wyjazdu z 
Mielca. Odpływ mieszkańców powoduje zmniejszanie się wpływów do budżetu 

miasta z tytułu podatków, co wpływa na zmniejszenie zdolności miasta do 
realizacji działań inwestycyjnych. 

Rola Miasta w pokonywaniu tej bariery jest duża. 
Samorząd może zwiększać podaż komunalnych lokali 

mieszkalnych, wspierać społeczne budownictwo 
czynszowe. Miasto może również zachęcać 

deweloperów do realizacji inwestycji mieszkalnych 
w Mielcu, m.in. tworząc odpowiednie warunki do 
realizacji inwestycji mieszkaniowych (np. poprzez 

mpzp). 

3 

Niewystarczające działania 
informacyjne Gminy w zakresie 

warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz promocji lokalnej 

gospodarki 

Czynnik jest przyczyną niższego tempa rozwoju gospodarki w Mielcu. 
Niezadowalające wsparcie ze strony miasta powoduje gorsze warunki startowe 

dla początkujących firm. Może również wpłynąć na osłabienie przedsiębiorczości 
mieszkańców i niewykorzystanie ich potencjału do rozwoju Mielca. Wpływ tego 

czynnika na hamowanie rozwoju miasta oceniono zatem jako duży. 

Rola Miasta w ograniczaniu tej bariery i jej wpływu na 
rozwój Mielca jest duża. Działania samorządu powinny 
koncentrować się na intensyfikacji działań promocyjno-
informacyjnych, dotyczących warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej. Poszerzenie wsparcia  
powinno obejmować zwłaszcza działalności 

gospodarcze niezwiązane ze Specjalną Strefą 
Ekonomiczną. 

4 
Brak organizacji zrzeszających 

przedsiębiorców 

Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta oceniono jako duże. Brak organizacji 
zrzeszających wpływa na niski poziom integracji i współpracy lokalnego 

środowiska przedsiębiorców. Powoduje również, że środowisko to nie jest 
reprezentowane w debacie na temat miasta, przez co nie czuje się 

współodpowiedzialne za jego rozwój. W konsekwencji przyczynia się to do 
niezadowalającego poziomu zaangażowania przedsiębiorstw w rozwój Mielca i 

inicjatywy społeczne na rzecz miasta i jego mieszkańców.  

Miasto odgrywa małą rolę w minimalizowaniu wpływu 
czynnika na rozwój. Samorząd może podejmować 

działania w zakresie animowania współpracy 
przedsiębiorców. 

5 Niska jakość powietrza 
Czynnik wpływa na obniżenie jakości życia mieszkańców, przez co skłania do 

wyjechania z Mielca oraz zniechęca do osiedlenia się w mieście. Wpływ czynnika 
na rozwój miasta można zatem określić jako duży. 

Rola Miasta w pokonywaniu tej bariery i jej wpływu na 
rozwój Mielca ma małe znaczenie. Samorząd może 
promować ekologiczne źródła energii oraz wspierać 
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działania w zakresie walki ze smogiem (programy 
dofinansowania wymiany pieców). Miasto może 

również kontynuować prowadzenie działań w zakresie 
monitorowania źródeł zanieczyszczeń oraz prowadzić 

kampanie informacyjne promujące postawy 
ekologiczne wśród mieszkańców. 

6 
Zmniejszanie się powierzchni 

terenów zieleni osiedlowej 

Zmniejszanie się powierzchni terenów zielonych wpłynie na pogorszenie się 
jakości powietrza w mieście. Będzie miało również negatywny wpływ na miejsca 

wypoczynku i rekreacji, co przełoży się na obniżenie jakości życia w mieście i 
spowoduje zwiększenie niezadowolenia mieszkańców. Znaczenie czynnika dla 

rozwoju miasta oceniono zatem jako duże. 

W celu minimalizowania problemu samorząd może 
podejmować starania w zakresie zagospodarowywania 
niewykorzystanych obszarów miasta na tereny zielone. 
Rola miasta w ograniczaniu tej bariery i jej wpływu na 

rozwój Mielca jest umiarkowana. 

7 
Niezadowalający poziom 

zaangażowania mieszkańców 
w rozwój miasta 

Czynnik o dużym znaczeniu dla rozwoju miasta. Niezadowalający poziom 
zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta może spowodować, że 

wprowadzone zmiany będą niedostosowane do potrzeb i oczekiwań lokalnej 
społeczności. Zmniejszenie się poziomu zaangażowania może w konsekwencji 
przyczynić się do obniżenia poczucia przywiązania, tożsamości i patriotyzmu 

lokalnego, co negatywnie wpłynie na skuteczność podjętych działań rozwojowych. 

Miasto odgrywa dużą rolę w pokonywaniu tej bariery. 
Samorząd może prowadzić akcję informacyjną 
dotyczącą roli działań lokalnych społeczności 

w procesie rozwoju Mielca. W celu zwiększenia 
zaangażowania w decydowaniu o sprawach ważnych 

dla miasta warto promować budżet obywatelski. 
Miasto może również promować postawy aktywnych 

obywateli, wspierając realizowane przez nich 
inicjatywy. 

8 
Niedostateczny poziom współpracy 
różnych środowisk (przedsiębiorcy, 

mieszkańcy, NGO, miasto) 

Znaczenie czynnika na rozwój miasta oceniono jako duże. Brak współpracy 
różnych środowisk powoduje brak synergii prowadzonych działań, co 
uniemożliwia maksymalizację efektów realizowanych przedsięwzięć.  

Niezadowalający poziom współpracy z lokalnym biznesem wpływa na niski poziom 
zaangażowania przedsiębiorców w lokalne inicjatywy. 

Rola Miasta w minimalizowaniu wpływu czynnika na 
rozwój jest duża. Zadania samorządu w tym zakresie 

koncentrują się wokół tworzenia klimatu do 
nawiązywania współpracy oraz promowania 

partnerstwa m.in. w procesie udzielania dotacji. 

9 
Niedostosowana do potrzeb 
młodzieży oferta kulturalna  

Czynnik o umiarkowanym znaczeniu dla rozwoju miasta. Niewystarczające 
zaspokojenie potrzeb kulturalnych ludzi młodych wpływa na postrzeganie przez 

nich Mielca jako miasta nieatrakcyjnego i sprzyja decyzjom dotyczącym wyjazdu z 
miasta. 

Rola Miasta w pokonywaniu tej bariery jest bardzo 
duża. Działania samorządu powinny koncentrować się 
na zrewidowaniu działalności istniejących jednostek 
kulturalnych w mieście w celu nakierunkowania ich 

działań w większym stopniu na młodzież oraz 
uwzględnieniu zgłaszanego zapotrzebowania młodych 

osób. Miasto powinno również wspierać inicjatywy 
podejmowane przez młodzież w zakresie kultury. 

10 
Nieadekwatny do oczekiwań 
mieszkańców poziom oferty 

kulturalnej i rozrywkowej 

Czynnik ma umiarkowany wpływ na rozwój miasta. Miasto zapewnia dostęp do 
atrakcyjnych zasobów kultury, jednak potrzeby mieszkańców w tym zakresie nie 
zostają w pełni zaspokojone. Utrudniony jest dostęp do przestrzeni, w których 

mieszkańcy mogliby realizować własne inicjatywy kulturalno-rozrywkowe.  

Miasto ma bardzo duży wpływ na minimalizowanie 
wpływu czynnika na rozwój. Działania samorządu 

powinny koncentrować się na rozszerzaniu 
i udoskonaleniu oferty kulturalnej przy uwzględnieniu 

zapotrzebowania zgłaszanego przez mielczan, 
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zwłaszcza osób młodych i wsparciu ich 
w podejmowanych działaniach. 

11 
Niewystarczająca oferta uczelni 

wyższych w mieście 

Ograniczona możliwość zdobycia wyższego wykształcenia wpływa na decyzję 
młodych mieszkańców dotyczącą wyjazdu do większych ośrodków miejskich. 

Znaczenie czynnika na rozwój miasta oceniono jako małe. 

Miasto odgrywa bardzo małą rolę w minimalizowaniu 
wpływu czynnika na rozwój. Samorząd może jedynie 

podjąć działania wspierające powstanie uczelni wyższej 
w Mielcu (badania zapotrzebowania w celu oceny skali 
zainteresowania studiowaniem w mieście, rozmowy ze 
szkołami wyższymi zainteresowanymi uruchomieniem 

w mieście oddziału). 

12 
Ograniczona dostępność do 

obiektów użyteczności publicznej 
dla osób z niepełnosprawnościami 

Występujące bariery architektoniczne utrudniają codzienne funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych w mieście, co przekłada się na ryzyko wystąpienia zjawiska 
wykluczenia społecznego. Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta oceniono jako 

małe. 

Rola Miasta w pokonywaniu tej bariery i jej wpływu na 
rozwój Mielca ma duże znaczenie. Zadania samorządu 

w tym zakresie koncentrują się wokół realizacji 
inwestycji służących zniwelowaniu występujących 

w mieście barier architektonicznych. 

13 
Niewielka część miasta objęta 

miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego 

Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na dużym obszarze 
Mielca utrudnia inwestycje i planowanie rozwoju przedsiębiorstw 

i mieszkalnictwa. Nieobjęcie znacznych terenów miasta MPZP powoduje 
powstawanie chaosu przestrzennego. Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta 

oceniono jako umiarkowane. 

Miasto odgrywa bardzo dużą rolę w minimalizowaniu 
wpływu czynnika na rozwój. Rolą samorządu powinno 

być intensyfikowanie działań w zakresie objęcia 
kolejnych terenów miejscowymi planami. 

Źródło: Opracowanie własne 

Oprócz słabych stron zidentyfikowano również potencjalne zagrożenia, które mogą negatywnie wpłynąć na proces rozwoju miasta. Wskazano także możliwe 

działania Miasta, których podjęcie wpłynie na zminimalizowanie negatywnych skutków wystąpienia zagrożeń. 

Tabela 26: Zidentyfikowane zagrożenia, które mogą wpłynąć na rozwój miasta 

L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju lokalnego 
Znaczenie działań Miasta dla minimalizacji czynnika i jego 

skutków 

1 
Ryzyko braku zastępowalności pokoleń na 

rynku pracy 

Znaczenie czynnika dla rozwoju lokalnego oceniono jako bardzo 
duże. Postępujący proces wyludniania się Mielca oraz starzenie 

się społeczeństwa może wpłynąć na pogłębienie problemu 
niewystarczającej liczby dostępnych pracowników na mieleckim 

rynku pracy.  

Miasto nie ma możliwości oddziaływania na samo zagrożenie. 
Może jedynie wpływać na zmniejszanie jego skutków poprzez 
promowanie Mielca jako miejsca dobrego do życia i pracy, jak 

również stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających 
napływowi wykwalifikowanych pracowników oraz pozostawaniu 

w mieście obecnych uczniów mieleckich szkół (np. poprzez 
oddziaływanie na czynniki jakości życia). Siła wpływu tych działań 

na zagrożenie jest zatem mała. 

2 Odpływ młodych mieszkańców z miasta 
Czynnik o bardzo dużym znaczeniu dla rozwoju miasta. Zaledwie 
10% uczniów mieleckich szkół ponadpodstawowych wiąże swoją 

Rola Miasta w minimalizowaniu czynnika jest duża. Miasto może 
prowadzić akcję informacyjną dotyczącą korzyści wynikających 
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przyszłość z miastem, odpływ młodych ludzi wpłynie na 
pogłębienie się problemu starzenia się społeczeństwa, spadek 
liczby ludności i zmniejszenie puli pracowników dla mieleckich 

firm. 

z życia i pracowania w Mielcu, realizować w mieleckich szkołach 
kampanie zachęcające do pozostania w mieście. Szansą na 

zminimalizowanie odpływu młodych ludzi będzie również podjęcie 
działań w zakresie zapewnienia dobrych warunków życia dla osób 

młodych. Ponadto istotne jest także wzmacnianie wśród 
mieleckiej młodzieży lokalnego patriotyzmu, budowanie poczucia 

przywiązania do Miasta.  Ważnym aspektem zwiększającym 
poczucie odpowiedzialności za sprawy miasta będzie angażowanie 

młodych mieszkańców w prowadzone działania rozwojowe, co 
sprzyjać będzie wzrostowi poczucia zadowolenia z zamieszkania 

w Mielcu i podejmowaniu decyzji o pozostaniu w mieście. 

3 
Zmniejszenie dostępności usług 

medycznych  

Czynnik ma małe znaczenie dla rozwoju miasta, choć wielu 
mieszkańców podkreśla jego rolę. Niedobór lekarzy oraz łóżek 
szpitalnych może przełożyć się na pogorszenie stanu zdrowia 

mieszkańców, co jest szczególnie istotne w perspektywie 
postępującego procesu starzenia się społeczeństwa.  

Miasto ma mały wpływ na minimalizowanie zagrożenia. Może 
doposażać placówki medyczne i finansować realizację działań 
wynikających z programów polityki zdrowotnej opiniowanych 

przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

4 
Pogorszenie się sytuacji gospodarczej 
Mielca w wyniku epidemii COVID-19 

W wyniku epidemii COVID-19 istnieje ryzyko wzrostu 
bezrobocia, pogorszenia się sytuacji finansowej lokalnych firm, 
co znacznie wpłynie na sytuację materialną mieszkańców, a co 
za tym idzie zmniejszenie się wpływów (m.in.) podatkowych do 

budżetu miasta. Czynnik stanowi bardzo duże zagrożenie dla 
rozwoju lokalnego. 

Samorząd może wspierać lokalne firmy poprzez wprowadzenie 
dodatkowych form wsparcia w związku z obowiązującym stanem 

epidemii. Siła wpływu tych działań na minimalizowanie zagrożenia 
jest jednak niska.  

5 
Zmniejszenie zdolności miasta do 

finansowania działań inwestycyjnych 

Zagrożenie ma bardzo duży wpływ na rozwój miasta. Mniejsza 
zdolność inwestycyjna uniemożliwi samodzielne realizowanie 

największych przedsięwzięć rozwojowych. Brak wystarczających 
środków na realizację inwestycji spowoduje konieczność 

odłożenia inwestycji w czasie i poszukiwania zewnętrznych 
źródeł finansowania. 

Miasto ma duży wpływ na minimalizowanie zagrożenia. W tym 
celu konieczne będzie racjonalne gospodarowanie finansami 

miasta, ograniczanie wydatków oraz korzystanie z innowacyjnych 
form finansowania inwestycji. 

6 
Utrata przewagi w postaci Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej  

Czynnik ma duży wpływ na rozwój miasta. Jego wystąpienie 
wpłynie na relatywne zmniejszenie atrakcyjności miasta dla 

inwestorów. 

Wpływ Miasta na minimalizowanie zagrożenia jest niski. 
Samorząd może promować inne atuty inwestowania w mieście. 

7 
Pogarszająca się sytuacja finansowa 

polskich samorządów 

Czynnik ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju miasta. 
Zmniejszenie wpływów podatkowych przekłada się na 

ograniczenie zdolności miasta do finansowania przedsięwzięć 
rozwojowych. 

Siła oddziaływania Miasta na zagrożenie jest mała. Samorząd 
może wpływać na spowolnienie dynamiki zmian np. poprzez 
racjonalne gospodarowanie finansami miasta, ograniczanie 

wydatków oraz korzystanie z innowacyjnych form finansowania 
inwestycji. 
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8 
Utrata znaczenia Mielca jako ośrodka 

przemysłu lotniczego na rzecz okolicznych 
większych miast 

Zagrożenie może wpłynąć na zmniejszenie atrakcyjności miasta 
dla inwestorów i zmniejszenie atrakcyjności rynku pracy, co 
wpłynie na zmniejszenie napływu pracowników oraz odpływ 

pracowników do większych ośrodków miejskich,  
a w konsekwencji przyczyni się do pogorszenia sytuacji 

finansowej Mielca. Wpływ tego czynnika na rozwój miasta jest 
niski. 

By minimalizować negatywne skutki tego zagrożenia dla procesu 
rozwoju Mielca miasto może aktywnie uczestniczyć w pracach 

stowarzyszenia Dolina Lotnicza oraz lobbować w celu 
podkreślenia znaczenia Mielca jako ośrodka przemysłu lotniczego. 

Wpływ Miasta na minimalizowanie zagrożenia można jednak 
określić jako niski. 

9 
Zwiększenie aktywności okolicznych gmin 

w zachęcaniu do osiedlenia się na ich 
terenie 

Zagrożenie może spowodować odpływ mieszkańców (zwłaszcza 
zamożnych) i firm na tereny sąsiednich gmin, co wpłynie na 

pogorszenie sytuacji finansowej miasta. Osiedlenie się mielczan 
w okolicznych gminach, przy jednoczesnym zachowaniu pracy 

w Mielcu wpłynie na zwiększenie liczby dojeżdżających 
pracowników, co przełoży się m.in. na większe natężenie ruchu 

oraz zwiększenie zanieczyszczenia powietrza. Wpływ tego 
zagrożenia na rozwój miasta oceniono jako niski. 

By minimalizować negatywne skutki tego zagrożenia dla procesu 
rozwoju, Miasto może promować zamieszkanie w Mielcu, tworzyć 
korzystne warunki do rozwoju mieszkalnictwa na terenie miasta, 

powołać TBS i utworzyć społeczne mieszkalnictwo czynszowe. 
Samorząd może również prowadzić otwarty dialog z sąsiednimi 
gminami. Siła wpływu tych działań na zagrożenie związane ze 

wzrostem aktywności okolicznych gmin w zachęcaniu do 
osiedlania się na ich terenach jest jednak niska. 

10 
Utrata lokalnej tożsamości wynikająca z 

napływu do Mielca nowych mieszkańców 

Napływ nowych mieszkańców stwarza zagrożenie mniejszego 
przywiązania lokalnej społeczności do miasta, a w konsekwencji 
mniejsze zaangażowanie mieszkańców w działania rozwojowe 

oraz pogorszenie atmosfery i relacji w mieście. Znaczenie 
czynnika dla rozwoju lokalnego oceniono jednak jako małe.  

Miasto może promować lokalną tożsamość oraz tworzyć warunki 
do współpracy różnych środowisk na rzecz miasta oraz integracji 
lokalnej społeczności. Działania miasta mogą mieć jednak niski 

wpływ na minimalizowanie zagrożenia. 

Źródło: Opracowanie własne 
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5 Potencjały i mocne strony miasta  

Diagnoza sytuacji w Mieście pozwoliła również na zdefiniowanie potencjałów (mocnych stron), które 

sprzyjać będą rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów i poprawie jakości życia mieszkańców. 

Wszystkie wskazane aspekty przeanalizowano pod kątem ich znaczenia dla rozwoju Miasta i wpływu 

działań Miasta na ich wzmacnianie i wykorzystanie. Wskazano również, jak poszczególne potencjały 

będą oddziaływać na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów (powiązanie ze zidentyfikowanymi 

problemami). 
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Tabela 27. Mocne strony Mielca 

L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta Znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania czynnika 
Znaczenie czynnika dla 

rozwiązania zdiagnozowanych 
problemów 

1 
Stabilna sytuacja 
finansowa miasta 

 Czynnik ma bardzo duże znaczenie dla 
rozwoju miasta. Sytuacja finansowa 

Mielca przekłada się na jego 
możliwości finansowania działań 

rozwojowych. 

Miasto jest w dużym stopniu odpowiedzialne za  zapewnienie stabilne 
sytuacji finansowej. Sprzyjać temu będzie stała kontrola racjonalności 

wydatków budżetowych i świadome korzystanie z endogennych 
potencjałów. Skuteczne pozyskiwanie różnych źródeł zewnętrznego 

dofinansowania pozwoli wdrażać działania rozwojowe prowadzące do 
poprawy jakości życia w Mieście. 

Bezpieczna sytuacja finansowa 
sprzyja rozwiązaniu problemu 
zmniejszenia zdolności miasta 

do realizacji działań 
inwestycyjnych 

2 

Bardzo dobre warunki 
do rozwoju 

przedsiębiorstw 
i gospodarki 

Bardzo duży wpływ na rozwój Miasta. 
Korzystne warunki sprzyjają rozwojowi 
istniejących firm, dzięki czemu osiągają 
one wyższe dochody, a napływ kapitału 

z odprowadzanych przez 
przedsiębiorców podatków zwiększa 
budżet miasta. Powstawanie nowych 
miejsc pracy sprawia, że rynek pracy 

zyskuje na atrakcyjności, a dzięki 
sprzyjającym warunkom możliwy staje 

się też rozwój przedsiębiorczości 
mieszkańców oraz przyciąganie 

nowych firm, co wpływa na poprawę 
sytuacji finansowej lokalnej 

społeczności. 

Rola Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania potencjału jest bardzo 
duża. Koncentruje się ona wokół kontynuowania polityki dotyczącej 

wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w mieście. W celu stałej poprawy 
warunków rozwoju lokalnej gospodarki Miasto dążyć będzie do poprawy 

standardów obsługi i wzbogacenia oferty IOB. Istotnym działaniem 
będzie również zwiększanie dostępnych terenów inwestycyjnych, co 

pozwoli na przyciąganie nowych firm do miasta. Lokowaniu w mieście 
nowych biznesów sprzyjać może również wprowadzenie przez Miasto 

zachęt podatkowych. 

Korzystne warunki do rozwoju 
gospodarki mają szansę 
wpłynąć na rozwiązanie 

problemu niskiego poziomu 
zaangażowania środowiska 

przedsiębiorców we wspieranie 
rozwoju miasta 

3 
Gospodarka oparta na 

przemyśle 
wysokospecjalistycznym 

Czynnik ma bardzo duże znaczenie dla 
rozwoju miasta. Koncentracja firm 

z danej gałęzi gospodarczej w mieście 
sprzyja przyciąganiu wysoko 

wykwalifikowanych pracowników, ma 
również szansę wpłynąć na 

zatrzymywanie młodych mielczan oraz 
ich powrót do rodzinnego miasta po 

ukończeniu studiów. Lokalizacja 
w mieście przedsiębiorstw 

skoncentrowanych wokół jednej branży 
generuje ich kooperację, co wpływa na 

wzmocnienie lokalnej gospodarki. 

Miasto ma niewielkie możliwości oddziaływania na wzmocnienie 
potencjału. Może jednak wzbogacać dostępną ofertę dotyczącą zarówno 
terenów typu brownfield, jak i greenfield oraz promować lokalny rynek 

pracy wśród młodych mielczan, by chcieli oni podjąć zatrudnienie na 
lokalnym rynku pracy. Miasto może również promować lokalny przemysł 

oraz poprawiać jakość usług w zakresie obsługi inwestorów. 

Gospodarka oparta na 
przemyśle 

wysokospecjalistycznym 
zapewnia stabilne i korzystne 

warunki zatrudnienia, co może 
sprzyjać powstrzymaniu 

odpływu młodych mielczan 
i napływowi nowych 

mieszkańców do Miasta 
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L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta Znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania czynnika 
Znaczenie czynnika dla 

rozwiązania zdiagnozowanych 
problemów 

4 
Funkcjonowanie 
Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej 

Bardzo duży wpływ na rozwój Mielca. 
Oferta Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

sprzyja zarówno rozwojowi istniejących 
w mieście przedsiębiorstw, jak 

i przyciąganiu do Mielca nowych 
inwestycji, które generują 

powstawanie nowych miejsc pracy, co 
ma bezpośredni wpływ na jakość życia 
mieszkańców. Działalność SSE wpływa 
na rozpoznawalność miasta i stanowi 

element promujący. 

Wpływ Miasta na wzmocnienie potencjału jest niewielki. Miasto może 
promować działalność SSE poprzez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR 

S.A. 

Działalność SSE i sprzyja 
rozwojowi lokalnych 

przedsiębiorstw i przyciąganiu 
nowych inwestycji, dzięki 
czemu w mieście mogą 

powstawać nowe miejsca 
pracy, co może sprzyjać 
powstrzymaniu odpływu 

młodych mielczan i napływowi 
nowych mieszkańców do 

Miasta 

5 
Przedsiębiorczość 

mieszkańców 

Czynnik o bardzo dużym znaczeniu dla 
rozwoju miasta. Przedsiębiorczość 

mieszkańców sprzyja zwiększaniu się 
liczby dobrze prosperujących firm, co 
wpływa na lepszą kondycję lokalnej 

gospodarki. Nowe firmy tworzą nowe 
miejsca pracy. Napływ kapitału 

z odprowadzanych przez 
przedsiębiorców podatków generuje 

wyższe dochody miasta. 

Siła wpływu działań Miasta w tym zakresie jest duża. W celu 
wzmacniania potencjału Miasto powinno kontynuować politykę 

dotyczącą wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, promować postawy 
przedsiębiorcze wśród dorosłych mieszkańców. Istotnym działaniem jest 

również wzmacnianie przedsiębiorczości uczniów mieleckich szkół  
poprzez organizację targów kariery w szkołach, prowadzenie 

dodatkowych zajęć z przedsiębiorczości ze wskazaniem przykładów 
dobrych praktyk z udziałem lokalnych przedsiębiorców. Do promocji 

przedsiębiorczości warto wykorzystać również etos mieleckiego 
przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorczość mieszkańców 
sprzyja rozwiązaniu problemu 
zmniejszenia zdolności miasta 

do realizacji działań 
inwestycyjnych 

6 
Niski poziom 
bezrobocia 

Bardzo duże znaczenie dla rozwoju 
miasta. Niski poziom bezrobocia 

przekłada się na poprawę warunków 
bytowych mielczan oraz wpływa na 

spadek poziomu ubóstwa. Niska stopa 
bezrobocia generuje mniejsze środki na 

pomoc społeczną z budżetu miasta. 
Większa aktywność zawodowa 

mielczan, w tym ludzi starszych, sprzyja 
wzrostowi konkurencyjności lokalnego 
rynku pracy, co przekłada się na wzrost 

średniego poziomu wynagrodzeń. 

Miasto ma bardzo mały wpływ na wzmocnienie potencjału.  Może 
promować "dobre miejsca pracy". 

Niski poziom bezrobocia 
powoduje, że Miasto 

przeznacza mniejsze środki na 
pomoc społeczną, dzięki czemu 
zwiększa się zdolność miasta do 

realizacji działań 
inwestycyjnych 

7 
Aktywność lokalnych 

organizacji 
pozarządowych 

Bardzo duże znaczenie dla rozwoju 
Mielca. Działania prowadzone przez 

organizację pozarządowe tworzą 
bogatą ofertę dla mieszkańców 

(w zakresie kultury, rekreacji, sportu 

Rola Miasta w zakresie wzmocnienia i wykorzystania potencjału jest 
bardzo duża. Samorząd może promować ideę zrzeszania się 

mieszkańców oraz promować lokalne inicjatywy podejmowane w 
mieście. W celu zwiększania zaangażowania w sprawy Mielca warto 

również konsekwentnie przekazywać informację dotyczące możliwości 

Aktywność lokalnych NGO 
sprzyja zwiększaniu 

zaangażowania mieszkańców 
w działania na rzecz Mielca, co 

pozwoli na rozwiązanie 
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L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta Znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania czynnika 
Znaczenie czynnika dla 

rozwiązania zdiagnozowanych 
problemów 

itp.) uzupełniającą ofertę miejską. 
Działalność lokalnych NGO przyczynia 

się również do budowania 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 

zwiększania zaangażowania 
mieszkańców w działania na rzecz 

Mielca. Trzeci sektor może być 
naturalnym recenzentem działań 

rozwojowych samorządu. 

realnego wpływu na rozwój miasta dzięki stowarzyszaniu się. Wsparcie 
skuteczności podejmowanych przez NGO działań może stanowić 

zapewnienie przez Miasto dotacji działalności organizacji 
pozarządowych, udostępnienia lokali miejskich na działalność organizacji, 
świadczenie pomocy w pozyskiwaniu zewnętrznego dofinansowania oraz 

włączenie trzeciego sektora jako partnera do realizacji prowadzonych 
przez miasto przedsięwzięć. W celu podnoszenia skuteczności 

podejmowanych przez NGO działań samorząd może stać się animatorem 
współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.  

problemu niedostatecznego 
wsparcia procesów 

rozwojowych przez aktywność 
społeczności lokalnej 

8 
Dostępność 

komunikacyjna miasta 

Bardzo duże znaczenie dla rozwoju 
miasta. Dobre połączenie z większymi 

ośrodkami miejskimi zachęca  do 
inwestowania oraz zamieszkania 

w mieście. 

Wpływ Miasta na wzmocnienie potencjału jest niewielki. Działania 
samorządu powinny koncentrować się na lobbowaniu za realizacją 

inwestycji transportowych poprawiających dostępność komunikacyjną 
Miasta i połączeniem Mielca z korytarzami transportowymi. 

Dostępność komunikacyjna 
miasta sprzyja rozwiązaniu 

problemu postrzegania Mielca 
przez osoby młode jako miasta 

nieprzyjaznego do życia 

9 
Dostępność żłobków 

i przedszkoli 

Duże znaczenie dla rozwoju miasta. 
Dostęp do opieki żłobkowej 

i przedszkolnej wpływa na jakość życia 
i zamieszkania w mieście rodzin 

z małymi dziećmi.  

Miasto ma bardzo duży wpływ na wzmocnienie potencjału. Działania 
samorządu powinny koncentrować się na kontynuowaniu polityki 
dotyczącej funkcjonowania żłobków i przedszkoli, monitorowaniu 

potrzeb lokalnej społeczności w tym zakresie, prowadzeniu oceny jakości 
świadczenia usług opieki żłobkowej i przedszkolnej w mieście i 

dostosowywaniu oferty do potrzeb mieszkańców. 

Dostępność żłobków 
i przedszkoli sprzyjać będzie 

rozwiązaniu problemu 
postrzegania Mielca przez 
osoby młode jako miasta 
nieprzyjaznego do życia, 

odpływu młodych mieszkańców 
i niedostatecznego napływu 

nowych mieszkańców do 
miasta 

10 
Wysoki poziom 
bezpieczeństwa 

Czynnik o dużym znaczeniu dla rozwoju 
miasta. Poziom bezpieczeństwa 

wpływa na jakość życia mieszkańców. 

Rola Miasta w zakresie wzmocnienia i wykorzystania potencjału jest 
duża. Samorząd może podejmować działania w zakresie dalszej poprawy 
bezpieczeństwa w mieście poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych oraz 
specjalne oznaczanie przejść dla pieszych w pobliżu wszystkich szkół w 

Mielcu, jak również prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. 

Wysoki poziom bezpieczeństwa 
w mieście wpływa na poprawę 

jakości życia, co sprzyja 
rozwiązywaniu problemu 

spadku liczby ludności 
i niedostatecznego napływu 

nowych mieszkańców 

11 
Duża liczba 

innowacyjnych 
przedsiębiorstw  

Czynnik ma duże znaczenie dla rozwoju 
miasta. Zwiększająca się liczba 

innowacyjnych przedsiębiorstw sprzyja 
generowaniu innowacji w mieście. 
Firmy te tworzą atrakcyjne miejsca 

Wpływ Miasta na wzmocnienie potencjału jest niewielki. Rola 
samorządu może obejmować promocję działań i postaw innowacyjnych, 
utrzymywanie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw innowacyjnych oraz 

tworzenie środowiska przyjaznego innowacjom poprzez udzielanie 
zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania. 

Duża liczba innowacyjnych 
przedsiębiorstw tworzących 

atrakcyjne miejsca pracy 
sprzyjać będzie rozwiązywaniu 

problemu odpływu młodych 
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L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta Znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania czynnika 
Znaczenie czynnika dla 

rozwiązania zdiagnozowanych 
problemów 

pracy, które przyciągają do miasta 
wykwalifikowanych pracowników oraz 

kolejne innowacyjne firmy. 

mielczan i niedostatecznego 
napływu nowych mieszkańców  

12 

Zainteresowanie 
młodzieży kształceniem 

zawodowym 
i technicznym 

Duże znaczenie dla rozwoju Mielca. 
Młodzież pobierającą techniczne 
i zawodowe wykształcenie może 
w przyszłości w istotny sposób 

wzbogacić rynek pracy, zdobycie 
wykształcenia w kierunkach 

pożądanych na lokalnym rynku pracy 
sprzyjać będzie pozostawaniu 

w mieście lub powrotom młodych 
mielczan po ukończeniu studiów. 

Miasto ma niewielki wpływ na wzmocnienie potencjału. Działania 
samorządu powinny koncentrować się na promowaniu kształcenia 

technicznego i zawodowego wśród uczniów. 

Zainteresowanie młodzieży 
kształceniem zawodowym 

i technicznym sprzyjać będzie 
rozwiązywaniu problemu 

odpływu młodych mieszkańców 

13 Niski poziom ubóstwa 

Duże znaczenie dla rozwoju miasta. 
Niski poziom ubóstwa wskazuje na 

wzrost poziomu zamożności 
mieszkańców, sprzyja minimalizacji 
zjawiska wykluczenia społecznego 

w mieście.  

Siła wpływu działań Miasta w zakresie wzmocnienia potencjału oceniona 
została jako średnia. Samorząd może kontynuować działania z zakresu 

polityki społecznej oraz aktywizacji zawodowej i społecznej 
mieszkańców. 

Niski poziom ubóstwa 
powoduje, że Miasto 

przeznacza mniejsze środki na 
pomoc społeczną, dzięki czemu 
zwiększa się jego zdolność do 

realizacji działań 
inwestycyjnych 

14 
Wysoka jakość edukacji 
technicznej w szkołach 

średnich  

 Czynnik o dużym znaczeniu dla 
rozwoju miasta. Wysoka jakość 

kształcenia w kierunkach zbieżnych 
z profilem przemysłowym miasta 

zapewni dopływ nowych pracowników 
na lokalny rynek pracy i zmniejszy 

presję na przyciąganie pracowników 
technicznych spoza miasta. 

Miasto ma niewielki wpływ na wzmocnienie potencjału. Samorząd może 
promować kształcenie techniczne i zawodowe wśród uczniów mieleckich 

szkół. 

Wysoka jakość edukacji 
technicznej sprzyjać będzie 
rozwiązywaniu problemu 

niedostatecznego 
odpowiadania lokalnego 

systemu edukacji na potrzeby 
rynku pracy, ma szansę 

zmniejszyć obawy młodych 
ludzi przed wybieraniem 
kształcenia w kierunkach 
technicznych, szczególnie 

istotnych dla lokalnej 
gospodarki, a w dalszej 

perspektywie może przyczynić 
się do minimalizowania 
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L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta Znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania czynnika 
Znaczenie czynnika dla 

rozwiązania zdiagnozowanych 
problemów 

problemu odpływu młodych 
mieszkańców 

15 
Oferta sportowa 

i dostęp do terenów 
rekreacyjnych 

Duże znaczenie czynnika dla rozwoju 
miasta. Dostęp do bogatej oferty usług 
w zakresie sportu i rekreacji wpływa na 

poprawę jakości życia mieszkańców. 
Stwarza również szansę na promocję 

miasta. 

Rola Miasta w zakresie wzmocnienia i wykorzystania potencjału jest 
duża. Samorząd może realizować inwestycje dotyczących utrzymania 

oraz dalszego rozwoju dostępnych terenów rekreacyjnych 
i infrastruktury sportowej oraz promować miasto poprzez sport.  

Oferta sportowa i dostęp do 
terenów rekreacyjnych sprzyjać 

będzie rozwiązywaniu 
problemu niewykorzystanego 

potencjał terenów 
rekreacyjnych 

16 
Komunikacja wewnątrz 

miasta 

Czynnik o dużym znaczeniu dla rozwoju 
miasta. Dostępność  komunikacji 

publicznej w mieście stwarza 
możliwość usprawnienia przejazdów na 

terenie Mielca, umożliwia sprawną 
komunikacja z gminami i terenami 
ościennymi oraz wpływa na jakość 
życia mieszkańców. Z kolei dobrze 

rozwinięta sieć ścieżek rowerowych 
umożliwia korzystanie 

z alternatywnych środków transportu. 

Wpływ miasta na wzmocnienie potencjału oceniono jako duży. Samorząd 
może cyklicznie monitorować wykorzystanie usług przewozowych i 

zastosować nowoczesne technologie do racjonalizacji oferty 
transportowej oraz podejmować starania w zakresie poprawy jakości 

świadczonych usług. Ponadto miasto powinno podejmować działania w 
zakresie utrzymania i dalszego rozwoju infrastruktury rowerowej. 

Komunikacja wewnątrz miasta 
sprzyja rozwiązaniu problemu 

postrzegania Mielca przez 
osoby młode jako miasta 

nieatrakcyjnego oraz 
niedostatecznego napływu 
nowych mieszkańców do 

miasta 

17 Kompaktowość miasta 

Duże znaczenie czynnika na rozwój 
miasta. Na niewielkim terenie skupione 

są potrzebne do życia funkcje, 
umożliwia to sprawne poruszanie się 

(przede wszystkim pieszo) po mieście. 

Miasto ma średni wpływ na wzmocnienie potencjału. Samorząd może 
wykorzystywać w debacie publicznej kompaktowości miasta jako atutu 

Mielca. 

Kompaktowość miasta sprzyja 
rozwiązaniu problemu 

postrzegania Mielca przez 
osoby młode jako miasta 

nieatrakcyjnego oraz 
niedostatecznego napływu 
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L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta Znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania czynnika 
Znaczenie czynnika dla 

rozwiązania zdiagnozowanych 
problemów 

nowych mieszkańców do 
miasta 

18 

Wykorzystanie narzędzi 
informatycznych do 

sprawnego świadczenia 
usług publicznych 

Czynnik ma duże znaczenie dla rozwoju 
miasta. Otwartość Urzędu Miejskiego 

na rozwiązania cyfrowe stwarza szansę 
na usprawnienie jego pracy  i wpływa 

na poprawę jakości świadczenia usług - 
szybkość załatwiania spraw przez 

użytkowników miasta (m.in. 
przedsiębiorców). Czynnik szczególnie 

istotny w okresie zamknięcia 
gospodarki spowodowanego stanem 

epidemicznym. 

Miasto ma duży wpływ na wzmocnienie potencjału. Działania samorządu 
powinny koncentrować się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań 

informatycznych, rozwijaniu dostępnych e-usług oraz promowaniu ich 
wśród mieszkańców miasta. 

Wykorzystanie narzędzi 
informatycznych do sprawnego 
świadczenia usług publicznych 

sprzyja rozwiązywaniu 
problemu niedostatecznego 

poziomu współpracy różnych 
środowisk w mieście 

(samorząd-mieszkańcy) 

19 
Dostępność terenów 

zielonych 

Duże znaczenie dla rozwoju miasta. 
Dostęp do terenów zielonych wpływa 

na jakość środowiska naturalnego 
w mieście. Zieleń tworzy również 

przestrzeń do wypoczynku i rekreacji, 
co przekłada się na jakość życia 

mieszkańców. 

Wpływ Miasta na wzmocnienie potencjału jest bardzo duży. Samorząd 
może podejmować działania w zakresie zagospodarowania 

nieurządzonych terenów oraz w taki sposób planować przestrzeń miasta, 
aby łączna powierzchnia terenów zielonych ulegała zwiększeniu. 

Dostępność terenów zielonych 
sprzyja rozwiązywaniu 

problemu postrzegania Mielca 
przez osoby młode jako miasta 

nieatrakcyjnego 

20 
Aktywność zawodowa 

młodzieży 

Czynnik o średnim znaczeniu dla 
rozwoju miasta. Aktywność zawodowa 
młodych ludzi wpływa na zmniejszanie 

ryzyka wystąpienia efektu 
niezastępowalności pokoleń na 

lokalnym rynku pracy.  Może również 
stanowić dodatkowy czynnik 

zachęcający do pozostania w mieście. 

Siła wpływu działań Miasta w zakresie wzmocnienia potencjału oceniona 
została jako niska. Samorząd może prowadzić akcję informacyjną 
dotyczącą korzyści wynikających z życia i pracowania w mieście, 

promować aktywność zawodową młodzieży oraz realizować działania w 
zakresie poprawy jakości życia, co sprzyjać będzie pozostawaniu w 

mieście i podejmowaniu tu zatrudnienia. 

Aktywność zawodowa 
młodzieży sprzyja 

rozwiązywaniu problemu 
odpływu młodych mieszkańców 

21 
Tradycje przemysłowe 

i lotnicze 

Duże znaczenie czynnika dla rozwoju 
miasta. Tradycje przemysłowe 

i lotnicze kształtują tożsamość miasta, 
mają również wpływ na dominację 

przemysłu w mieście. 

Miasto ma duży wpływ na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału. 
Sprzyjać temu może organizowanie przez samorząd wydarzeń i eventów 
podkreślających tradycje przemysłowe i lotnicze miasta oraz wspieranie 

oddolnych działań NGO i mieszkańców dotyczących tradycji 
przemysłowych i lotniczych. 

Tradycje przemysłowe i lotnicze 
stanowią element tożsamości, 

która może sprzyjać 
rozwiązaniu problemu odpływu 

młodych mieszkańców 

22 
Doświadczenie 
w pozyskiwaniu 

Duży wpływ czynnika na rozwój miasta. 
Pozyskiwanie zewnętrznego 

finansowania pozwala na uzupełnianie 

Rola Miasta w zakresie wzmocnienia i wykorzystania potencjału jest 
bardzo duża. Miasto może wykorzystać zdobyte doświadczenie do 

ubiegania się o zewnętrzne finansowanie działań rozwojowych oraz dbać 

Doświadczenie w pozyskiwaniu 
zewnętrznego finansowania 

sprzyjać będzie rozwiązywaniu 
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L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta Znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania czynnika 
Znaczenie czynnika dla 

rozwiązania zdiagnozowanych 
problemów 

zewnętrznego 
finansowania  

środków inwestycyjnych miasta 
i umożliwia realizację istotnych dla 

Miasta inwestycji. Zdobyte 
doświadczenie sprzyja unikaniu 

błędów, które wpływają na odrzucenie 
dokumentacji aplikacyjnej. 

o odpowiedni transfer wiedzy pomiędzy pracownikami UM, co ma 
szansę wpłynąć na zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków. 

problemu zmniejszenia 
zdolności miasta do realizacji 
działań inwestycyjnych oraz 

pogarszającej się sytuacji 
samorządu na skutek epidemii 

Covid-19 i zmian przepisów 
podatkowych 

23 

Dostępność 
specjalistycznych usług 

z zakresu ochrony 
zdrowia 

Czynnik o niskim znaczeniu dla rozwoju 
miasta. Dostęp do usług w zakresie 
ochrony zdrowia wpływa na jakość 

życia mieszkańców. 

Miasto ma bardzo mały wpływ na wzmocnienie potencjału.  Samorząd 
może podejmować działania w zakresie wspierania doposażania szpitala 

specjalistycznego. 

Dostępność specjalistycznych 
usług z zakresu ochrony 

zdrowia pozwoli minimalizować 
problemy związane ze 

starzeniem się społeczeństwa 

24 
Oferta usług dla osób 

starszych 

Niskie znaczenie czynnika dla rozwoju 
miasta. Bogata oferta usług dla 

seniorów wpływa na poprawę jakości 
życia tej grupy mieszkańców. 

Miasto ma duży wpływ na wzmocnienie potencjału. Samorząd może 
dostosowywać ofertę do zgłaszanych przez seniorów potrzeb oraz 

prowadzić działania w zakresie aktywizacji seniorów. 

Oferta dla osób starszych 
pozwoli minimalizować 
problemy związane ze 

starzeniem się społeczeństwa 

Źródło: opracowanie własne 

Rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów i realizacji nowej ścieżki rozwoju sprzyjać będzie odpowiednie wykorzystanie szans stojących przez Miastem, co 

może wzmocnić efekty planowanych działań rozwojowych. Szanse również przeanalizowano pod kątem ich wpływu na rozwój Miasta oraz znaczenia działań 

Miasta dla ich wzmocnienia i wykorzystania. Wskazano także powiązanie poszczególnych czynników ze zidentyfikowanymi problemami. 

Tabela 28. Szanse stojące przed Mielcem  

L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta 
Znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i 

wykorzystania czynnika 
Znaczenie czynnika dla rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów 

1 
Wzrost poziomu aktywności 

lokalnej społeczności 

Aktywność mieszkańców - zrzeszonych 
i niezrzeszonych - jest kluczowym czynnikiem dla 

realizacji nowej ścieżki rozwoju. Wobec 
dotychczasowego sprawnego wykorzystywania 

narzędzi administracyjnych i gospodarczych, 
aspektem, który może przynieść największą 

wartość dodaną, jest właśnie potencjał 
drzemiący w aktywnych i ambitnych 

mieszkańcach. Czynnik ten ma więc bardzo duże 
znaczenie dla rozwoju miasta. 

Siła oddziaływania Miasta na wzmocnienie 
i wykorzystanie szansy jest duża. Samorząd może 

doceniać wartość aktywności mieszkańców, 
animować powstawanie grup formalnych 

i nieformalnych, wykorzystywać narzędzia budżetu 
obywatelskiego do wspierania oddolnych inicjatyw, 

wspierać aktywność społeczną uczniów. Ponadto 
Miasto może prowadzić otwartą politykę 

informacyjną, by zwiększyć poczucie wpływu 
mieszkańców na sprawy Mielca i przekazywać im 

Zwiększenie poziomu aktywności 
lokalnej społeczności stanowi szansę 

na rozwiązanie problemu 
niedostatecznego wsparcia procesów 

rozwojowych przez aktywność 
społeczności lokalnej 
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L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta 
Znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i 

wykorzystania czynnika 
Znaczenie czynnika dla rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów 

odpowiedzialność za część działań rozwojowych. 
Wpływ Miasta będzie dostrzegalny w długim 

okresie (zmiana mentalności). 

2 
Nowa perspektywa finansowa 

UE 

Nowa perspektywa finansowa UE stwarza 
możliwość pozyskania środków na działania 
rozwojowe, co sprzyjać będzie zwiększeniu 

poziomu inwestycji na terenie miasta. Znaczenie 
czynnika z punktu widzenia rozwoju miasta 

ocenić należy zatem jako bardzo duże. 

Miasto odgrywa dużą rolę w wykorzystaniu tej 
szansy. Działania samorządu powinny obejmować 

poszukiwanie możliwości finansowania działań 
rozwojowych, pozyskiwanie środków 

zewnętrznych, w tym środków z funduszy 
strukturalnych UE oraz zarządzanie nimi. 

Nowa perspektywa finansowa UE 
stanowi szansę na rozwiązywanie 
problemu zmniejszenia zdolności 

miasta do realizacji działań 
inwestycyjnych oraz pogarszającej się 
sytuacji samorządu na skutek epidemii 

Covid-19 i zmian przepisów 
podatkowych 

3 

Możliwość dostarczenia nowych 
usług dzięki wykorzystaniu 

dostępnej miejskiej 
infrastruktury 

W obiektach takich jak SCK mogą być 
realizowane ciekawe inicjatywy ważne dla 
różnych środowisk mieszkańców. Podobny 

potencjał mają niektóre obiekty i tereny 
rekreacyjne (np. teren Stawów Cyranowskich), 

których lepsze wykorzystanie jest od lat 
postulatem i oczekiwaniem lokalnej 

społeczności. Siłę oddziaływania tego czynnika na 
rozwój miasta oceniono jako dużą. 

Miasto może prowadzić dialog z lokalnymi 
środowiskami na temat funkcji, jakich dostarczenia 

oczekują mieszkańcy. Ponadto zadaniem 
samorządu jest modernizowanie infrastruktury 

w celu optymalizowania jej pod kątem 
oczekiwanych funkcjonalności. Zadaniem Miasta 

jest również poszukiwanie sposobów na 
angażowanie zewnętrznych partnerów (np. NGO) 

do realizacji usług, na których zależy 
przedstawicielom lokalnej społeczności. Rolą 

samorządu jest również promowanie aktywności 
mieszkańców, także w ramach grup nieformalnych. 

Miasto ma więc bardzo duży wpływ na 
wykorzystanie szansy. 

Możliwość dostarczenia nowych usług 
przy wykorzystaniu potencjału 

miejskiej infrastruktury stanowi szansę 
na rozwiązanie problemu 

nieadekwatnego do oczekiwań 
mieszkańców poziomu oferty 

kulturalnej i rozrywkowej, 
niewykorzystanego potencjału 

terenów rekreacyjnych i niedostatków 
obiektów użyteczności publicznej oraz 

niedostatecznej dostępności 
atrakcyjnych miejsc aktywności dla 

młodzieży i osób starszych 

4 
Wykorzystanie nowatorskich 
form finansowania polityki 

rozwoju 

Środki własne Gminy oraz środki UE powinny być 
uzupełniane o dodatkowe możliwości 

finansowania. Mielec poszukuje sposobów na 
wykorzystanie środków z obligacji, partnerstwa 

publiczno-prywatnego, dzięki czemu tworzy 
okazję do zwiększenia tempa pozytywnych 

zmian. Finansowanie ma duży wpływ na 
skuteczność realizacji inwestycji, a tym samym 

na rozwój Miasta. 

Wpływ miasta na wykorzystanie szansy jest duży. 
Samorząd powinien prowadzić staranną ocenę 

racjonalności wykorzystania różnych form 
finansowania w celu realizowania polityki rozwoju. 

Wykorzystanie nowatorskich form 
finansowania polityki rozwoju stanowi 

szansę rozwiązania problemu 
zmniejszenia zdolności miasta do 
realizacji działań inwestycyjnych 

5 
Usprawnienie funkcjonowania 

miejskich usług publicznych 

Czynnik o umiarkowanym znaczeniu dla rozwoju 
miasta. Opracowanie i wdrożenie 

przygotowywanego obecnie planu rozwoju 
instytucjonalnego ma szansę stanowić podstawę 

Miasto ma bardzo duży wpływ na wzmocnienie 
i wykorzystanie czynnika. Samorząd powinien 
systematycznie dokonywać oceny dojrzałości 

organizacyjnej instytucji miejskich i stawiać sobie 

Usprawnienie funkcjonowania 
miejskich usług publicznych stanowi 

szansę na rozwiązanie problemu 
niedostatecznego poziomu współpracy 
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L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta 
Znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i 

wykorzystania czynnika 
Znaczenie czynnika dla rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów 

usprawnienia funkcjonowania lokalnej 
administracji i lepszego dostarczania przez nią 

usług publicznych lokalnej społeczności.  

ambitne cele w zakresie usprawniania usług 
publicznych zgodne z oczekiwaniami 

użytkowników miasta. 

różnych środowisk w mieście oraz 
niedostatecznego wsparcia procesów 

rozwojowych przez aktywność 
społeczności lokalnej 

6 
Poprawa sytuacji finansowej 

mieszkańców 

Wraz z wydłużaniem się okresu niedoboru 
pracowników na rynku pracy, zwiększać się 

będzie presja na wzrost dochodów mieszkańców, 
co będzie czynnikiem animowania lokalnej 

gospodarki, wpłynie również pozytywnie na 
możliwości finansowe miasta. Poprawa sytuacji 
finansowej mieszkańców ma duże znaczenie dla 

rozwoju miasta. 

Brak wpływu ze strony Miasta. 

Poprawa sytuacji finansowej 
mieszkańców sprzyja rozwiązaniu 
problemu zmniejszenia zdolności 

miasta do realizacji działań 
inwestycyjnych 

7 
Zainteresowanie lokalnych 

środowisk współpracą na rzecz 
rozwoju miasta 

Zaangażowanie przedstawicieli lokalnej 
społeczności ma duże znaczenie dla rozwoju 

miasta. Aktywne społeczeństwo daje szansę na 
przyspieszenie rozwoju, ważne jednak, by 

aktywność ta uzupełniała się i tworzyła efekt 
synergii. Deklarowana gotowość współpracy 

pomiędzy różnymi środowiskami mieszkańców 
(przedsiębiorcy, NGO, młodzież, seniorzy) daje 
szansę na zwiększenie pozytywnych rezultatów 

współdziałania.  

Miasto ma umiarkowany wpływ na wzmocnienie 
i wykorzystanie szansy. Wśród działań, które może 

podjąć samorząd, znajdują się tworzenie 
płaszczyzny współpracy między różnymi 

środowiskami oraz formułowanie takich zasad 
finansowania realizacji zadań publicznych, by 

organizacje pozarządowe skłaniały się ku 
wzajemnej współpracy. 

Zainteresowanie lokalnych środowisk 
współpracą na rzecz rozwoju miasta 
sprzyja zwiększaniu zaangażowania 
mieszkańców w działania na rzecz 
Mielca, co pozwoli na rozwiązanie 

problemu niedostatecznego wsparcia 
procesów rozwojowych przez 

aktywność społeczności lokalnej 

8 
Aktywność grup mieleckiej 

młodzieży 

Młodzież jest przekonana, że "dorosłe" 
społeczeństwo nie jest w stanie dostarczyć jej 

takich warunków życia w mieście, jakich 
oczekiwaliby młodzi ludzie. Duży potencjał 

drzemiący w organizacjach młodzieżowych wiąże 
się właśnie z tym, że są one w stanie budować 
przekaz zrozumiały i atrakcyjny dla młodych, 

skłaniając ich do przyjęcia pozytywnej postawy 
wobec mieszkania w Mielcu i otwartości oraz 

zaangażowania w kształtowanie rozwoju miasta. 
Ambitni aktywni młodzi to również w długiej 

perspektywie potencjalni przyszli liderzy 
odpowiedzialni za miasto. Znaczenie czynnika dla 

rozwoju miasta jest zatem duże. 

Miasto może prowadzić dialog z organizacjami 
młodzieży na temat możliwości realizowania przez 

nie działań rozwojowych na rzecz młodych. 
Samorząd może również finansować działania 

skierowane do młodzieży. Jego wpływ na 
wykorzystanie szansy można zatem określić jako 

duży. 

Aktywność mieleckiej młodzieży 
sprzyja rozwiązaniu problemu 

niedostatecznego poziomu współpracy 
różnych środowisk w mieście (Miasto-
młodzież) oraz ma szansę wpłynąć na 

zmianę postrzegania Mielca przez 
osoby młode jako miasta 

nieatrakcyjnego, a co za tym idzie, 
powstrzymać odpływ młodych 

mieszkańców 
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L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta 
Znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i 

wykorzystania czynnika 
Znaczenie czynnika dla rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów 

9 
Przyciąganie do miasta 

pracowników z subregionu 

Mieszkańcy subregionu mogą w istotny sposób 
wzmocnić mielecki rynek pracy. Wielu z nich 
pracuje w Mielcu, a ich potencjał wpływa na 

dynamikę rozwoju lokalnych firm. Czynnik ten 
ma więc duże znaczenie dla rozwoju Miasta. 

Siła oddziaływania Miasta na wzmocnienie 
i wykorzystanie szansy jest umiarkowana. 

Samorząd może współpracować ze Starostwem 
w zakresie rozwijania szkolnictwa 

ponadpodstawowego, dążyć do poprawy 
dostępności komunikacyjnej miasta oraz jakości 

komunikacji wewnętrznej, jak również promować 
Mielec jako atrakcyjne miejsce do życia i pracy.  

Przyciąganie do miasta pracowników 
z subregionu sprzyjać będzie 

rozwiązaniu problemów związanych 
z niekorzystnymi trendami 

demograficznymi 

11 
Przyciąganie do miasta 

specjalistów  

W wielu dziedzinach gospodarki podstawowym 
ograniczeniem rozwoju stał się już kilka lat temu 

niedostatek specjalistów - np. menedżerów, 
wykwalifikowanych pracowników technicznych. 

Problem ten widoczny jest również w Mielcu, 
lokalni przedsiębiorcy zauważają, że trudno 

walczyć o najlepszych pracowników z większymi 
ośrodkami miejskimi. Przyciąganie do miasta 

specjalistów ma więc bardzo duże znaczenie dla 
rozwoju Mielca.  

Miasto może promować Mielec jako miejsce dobre 
do życia i do pracy, zarówno wśród mielczan, jak 

i na zewnątrz. Mimo to rola miasta w zakresie 
wzmocnienia i wykorzystania szansy jest raczej 

mała. 

Przyciąganie do miasta specjalistów 
sprzyja rozwiązaniu problemu 

niedostatecznego napływu nowych 
mieszkańców do miasta 

10 
Zwiększenie zadowolenia 

z jakości środowiska naturalnego 
wśród mieszkańców 

Czynnik o dużym znaczeniu dla rozwoju miasta. 
Kontynuowanie prowadzonych obecnie działań 
zmierzających do określenia i wyeliminowania 
źródeł niskiej emisji powinno przyczynić się do 

poprawy jakości życia w mieście, zarówno 
obiektywnie, jak i w subiektywnych opiniach 

mieszkańców. Ważne jest jednak, by informacje 
o poprawie jakości środowiska, w szczególności 

powietrza, docierały do mieszkańców. 

Miasto może w bardzo dużym stopniu oddziaływać 
na wzmocnienie i wykorzystanie szansy poprzez 

konsekwentne dążenie do eliminacji źródeł niskiej 
emisji, kontynuowanie współpracy z 

przedsiębiorcami w zakresie eliminowania emisji 
zanieczyszczeń oraz informowanie społeczeństwa 

o rezultatach działań na rzecz środowiska 
naturalnego. 

Czynnik ma wpływ na rozwiązanie 
problemu przeświadczenia 

mieszkańców o niskiej jakości 
powietrza w mieście 

12 

Pobudzenie środowiska 
przedsiębiorców do włączenia 

się w rozwijanie potencjału 
miasta 

Zacieśnienie współpracy samorządu z lokalnym 
biznesem oraz przedsiębiorców między sobą 

wzmocni lokalny ekosystem gospodarczy, 
poprawi warunki funkcjonowania rynku pracy. 

Stworzenie reprezentacji przedsiębiorców stanie 
się - dzięki możliwości konsultacji ze 

środowiskiem przedsiębiorców - okazją do 
podejmowania lepszych decyzji publicznych. 

Potencjał przedsiębiorstw może wspierać rozwój 
edukacji w mieście. Miasto może zaangażować 

środowisko przedsiębiorców w realizację 
przedsięwzięć rozwojowych z wykorzystaniem 

Miasto może intensyfikować działania w zakresie 
zacieśniania współpracy z mieleckimi 

przedsiębiorcami. Istotne jest również 
prowadzenie otwartej polityki informacyjnej. Rola 

Miasta w wykorzystaniu tej szansy jest jednak 
umiarkowana. 

Pobudzenie środowiska 
przedsiębiorców do włączenia się 

w rozwijanie potencjału miasta 
stanowi szansę rozwiązania problemu 
niewielkiego poziomu zaangażowania 

środowiska przedsiębiorców we 
wspieranie rozwoju lokalnego oraz 

trudności w finansowaniu aktywności 
społecznej mieszkańców 
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L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta 
Znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i 

wykorzystania czynnika 
Znaczenie czynnika dla rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów 

formuły PPP. Lokalny biznes może również 
wspierać inicjatywy społeczne ważne dla 
mieszkańców w ramach realizacji celów 

związanych ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu. Czynnik ten ma więc duży wpływ na 

rozwój Miasta. 

13 Rozwój rozwiązań SMART CITY 

Wykorzystanie rozwiązań z obszaru Smart City 
może pomóc w lepszym zarządzaniu miastem 

oraz w zmniejszaniu kosztów jego 
funkcjonowania. Tworzy także warunki do 

uznania miasta za nowoczesne, co może pomóc 
w zwiększeniu jego konkurencyjności. Czynnik 

ten ma więc duży wpływ na rozwój Miasta. 

Miasto odgrywa bardzo dużą rolę we wzmocnieniu 
i wykorzystaniu tej szansy.  Miasto może 

opracować strategię Smart City i jej stopniowo 
wdrażać zaplanowane w niej działania. 

Rozwój rozwiązań smart city sprzyja 
rozwiązaniu problemu postrzegania 

Mielca przez osoby młode jako miasta 
nieatrakcyjnego 

14 
Proprzedsiębiorcze postawy 

młodych mielczan 

Gotowość do zakładania własnych biznesów, jaką 
wyrażają młodzi mieszkańcy miasta, rodzi 

nadzieję na pojawienie się na lokalnym rynku 
nowych podmiotów, często z dużą otwartością 

na innowacje, co może pomóc w rozwoju 
konkurencyjności mieleckiego rynku pracy. 

Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta można 
określić jako duże. 

Siła oddziaływania Miasta na wzmocnienie 
i wykorzystanie szansy jest umiarkowana. 

Samorząd może wzmacniać postawy 
proprzedsiębiorcze młodzieży, wspierać młodych 
przedsiębiorców w okresie inkubacji firmy oraz 
usprawniać system wsparcia przedsiębiorczości 

w mieście. 

Przedsiębiorcze postawy młodych 
mielczan stanowią szansę na 

rozwiązanie problemu odpływu 
młodych mieszkańców, 

przedsiębiorczość młodych osób 
sprzyja również rozwiązaniu problemu 

zmniejszenia zdolności miasta do 
realizacji działań inwestycyjnych 

15 
Przywrócenie połączeń 

kolejowych łączących Mielec 
z innymi miastami 

Czynnik ma duże znaczenie w perspektywie 
rozwoju Miasta. Przywrócenie połączeń 

kolejowych wpłynie na poprawę dostępności 
komunikacyjnej Mielca, sprzyjać będzie również 

zwiększeniu wykorzystania przyjaznych 
środowisku form transportu. 

Rola Miasta w zakresie wzmocnienia 
i wykorzystania szansy jest bardzo mała. Samorząd 

może promować wśród mieszkańców 
wykorzystanie transportu zbiorowego, w tym 
kolejowego. Rola czynnika będzie większa po 

uruchomieniu szybkich połączeń z dużymi 
miastami. 

Poprawa dostępności komunikacyjnej 
związana z przywróceniem połączeń 

kolejowych sprzyja rozwiązaniu 
problemu postrzegania Mielca przez 

osoby młode jako miasta 
nieatrakcyjnego oraz niedostatecznego 

napływ nowych mieszkańców do 
miasta 

16 

Wykorzystanie silnego poczucia 
tożsamości mieszkańców do 

utrzymania potencjału 
rozwojowego miasta 

Poczucie lokalnej więzi wpływa na chęć 
pozostania lub powrotu do miasta. Oddziałuje 

również na gotowość do podjęcia 
odpowiedzialności za otoczenie oraz do postaw 

solidarnych wobec lokalnej społeczności. 
Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta jest 

umiarkowane. 

Miasto ma duży wpływ na wykorzystanie szansy. 
Podejmowane w tym zakresie działania powinny 
się koncentrować wokół podkreślania cech, które 

w świadomości lokalnej są wyróżnikami Mielca 
oraz wykorzystywania ich do promocji zewnętrznej 

i wewnętrznej miasta. 

Wykorzystanie silnego poczucia 
tożsamości mieszkańców do 

utrzymania potencjału rozwojowego 
miasta stanowi szansę na rozwiązanie 
problemu niedostatecznego wsparcia 

procesów rozwojowych przez 
aktywność społeczności lokalnej oraz 

niedostatecznego poziomu współpracy 
różnych środowisk w mieście 
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L.p. Nazwa czynnika Znaczenie czynnika dla rozwoju miasta 
Znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i 

wykorzystania czynnika 
Znaczenie czynnika dla rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów 

17 

Wzrost popularności pracy na 
odległość jako argument za 

zamieszkaniem w mniejszym 
ośrodku miejskim 

Wykorzystywanie pracy zdalnej sprawia, że wiele 
działalności zawodowych może odbywać się 

w modelu niestacjonarnym - bez znaczenia dla 
lokalizacji biura. Siedziba pracodawcy przestaje 

być w związku z tym wyznacznikiem miejsca 
zamieszkania, dla wielu osób taka zmiana 
patrzenia może być pomocna w decyzji o 

zamieszkaniu poza aglomeracją. Czynnik ma 
jednak relatywnie mały wpływ na rozwój Miasta. 

Miasto ma bardzo mały wpływ na wzmocnienie 
szansy. Samorząd może wykorzystać ten argument 
w debacie publicznej, podkreślając znaczenie miast 

kompaktowych. Ponadto miasto może podjąć 
starania w zakresie zapewnienia wysokiej jakości 

usług teleinformatycznych, co stanowi istotny 
aspekt pracy na odległość. 

Wzrost popularności pracy na 
odległość stanowi szansę na 

rozwiązanie problemu odpływu 
młodych mieszkańców i 

niedostatecznego napływu nowych 
mieszkańców do miasta 

18 Budowa obwodnicy 

Pojawiające się w godzinach szczytów 
komunikacyjnych zatory na ulicach wpływają 

negatywnie na jakość zamieszkania w mieście. 
Skrócenie czasu podróżowania będzie miało 
pozytywne oddziaływanie na wiele istotnych 
aspektów życia. Wpływ czynnika na rozwój 
miasta można określić jako umiarkowany. 

Rola Miasta w zakresie wzmocnienia 
i wykorzystania szansy jest mała. Działania 
samorządu powinny koncentrować się na 

lobbowaniu za realizacją inwestycji 
transportowych poprawiających dostępność 

komunikacyjną Miasta. 

Budowa obwodnicy sprzyjać będzie 
poprawie jakości zamieszkania 

w mieście, co pośrednio stanowi 
szansę rozwiązania problemu 

postrzegania Mielca przez osoby 
młode jako miasta nieatrakcyjnego 

19 
Dobre relacje i atmosfera 

w mieście 

Czynnik ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju 
miasta. Aspekty zamieszkania w Mielcu są 

docenianie przez lokalną społeczność. Dobra 
atmosfera panująca w mieście wpływa na jakość 
życia mieszkańców. Dobre relacje tworzą klimat 
do akceptacji i tworzenia pomysłów dotyczących 

rozwoju miasta i są szansą na większe 
zaangażowanie mieszkańców w rozwój miasta. 

Samorząd ma umiarkowany wpływ na 
wzmocnienie potencjału. Może propagować ideę 

dialogu Miasta z mieszkańcami i prowadzić 
politykę informacyjną w zakresie możliwości 
zaangażowania się lokalnej społeczności oraz 
włączać mieszkańców w prowadzoną politykę 

rozwoju Mielca. 

Dobre relacje i atmosfera w mieście 
mają szansę powstrzymać odpływ 
młodych mielczan i niedostateczny 

napływ nowych mieszkańców, sprzyjać 
będą również  rozwiązaniu problemu 

obniżenia poczucia przywiązania 
mieszkańców do Mielca 

20 
Zwiększająca się aktywność 

zawodowa mielczan oraz wzrost 
ich dochodów 

Duże znaczenie dla rozwoju miasta. Zwiększająca 
się aktywność zawodowa mieszkańców sprawia, 

że zmniejsza się ryzyko wystąpienia efektu 
niezastępowalności pokoleń. Wzrost liczby 

mielczan uzyskujących dochody z tytułu stosunku 
pracy wpływa na wzrost dochodów do budżetu 

Miasta. Wysoka aktywność zawodowa 
mieszkańców przyczynia się do poprawy sytuacji 

finansowej mielczan, co przekłada się na ich 
wydatki na lokalnym rynku. 

Siła wpływu działań Miasta w tym zakresie jest 
umiarkowana. Samorząd może kontynuować 

politykę dotyczącą wsparcia rozwoju 
przedsiębiorczości w mieście, prowadzić politykę 

informacyjną i promocję zjawiska wydłużania 
aktywności zawodowej mieszkańców oraz 

promować solidarność lokalną. 

Zwiększająca się aktywność zawodowa 
mielczan powoduje wydłużenie się 

aktywności zawodowej mieszkańców, 
co pozwoli minimalizować problemy 

związane ze starzeniem się 
społeczeństwa 

21 

Silne powiązania gospodarcze 
z  regionem (Dolina Lotnicza, 

przyciąganie pracowników 
z subregionu) 

Duży wpływ na rozwój miasta. Istotny element 
sukcesu gospodarczego Mielca - zwiększa podaż 
pracy dla lokalnych firm. Skuteczne budowanie 
rozwiązań klastrowych w przemyśle lotniczym 

Miasto ma mały wpływ na wzmocnienie czynnika. 
Powiązania gospodarcze z regionem mogą być 

wykorzystane do promocji Mielca jako atrakcyjnej 
lokalizacji inwestycji (rynek pracy, kooperacja) oraz 

Silne powiązania gospodarcze 
z regionem sprzyjać będą zwiększaniu 
podaży pracy, co pozwoli rozwiązywać 
problem postrzegania lokalnego rynku 
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zdiagnozowanych problemów 

wzmacnia jedną z istotnych dla biznesu 
mieleckiego branż. 

zwiększenia dostępności transportowej Mielca 
poprzez transport zbiorowy. 

pracy jako niedostatecznie 
konkurencyjnego 

Źródło: opracowanie własne 
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Analiza SWOT pozwoliła wyodrębnić również liczne lokalne zasoby oraz produkty (potencjały), które 

stanowią przewagę konkurencyjną Miasta. Odpowiednie ich wykorzystanie może wzmocnić potencjał 

rozwojowy Mielca i przyczynić się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej. Wśród zasobów za 

szczególnie istotne uznane zostały: 

 korzystne położenie geograficzne Miasta i transport (w tym dobra jakość dróg, dostępność 

lotniska, komunikacja wewnątrzmiejska i regionalna), 

 kompaktowość miasta, 

 ład w mieście i liczne tereny zielone, 

 osadzenie w tradycji COP, brak istotnego okresu przestoju gospodarki,  

 wielobranżowa, zdywersyfikowana gospodarka, 

 oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, 

 spójny obszar gospodarczy (dzielnica przemysłowa), 

 firmy technologiczne i zlokalizowane w strefie ekonomicznej, 

 infrastruktura i instytucje wsparcia przedsiębiorczości, 

 tożsamość mielczan – mielecka solidarność, 

 wysokiej jakości infrastruktura miejska (w tym sportowa, opiekuńcza, edukacyjna, kulturalna), 

 kadra rzemieślnicza i techniczna,  

 pracowitość i ambicje mieszkańców, 

 aktywność organizacji pozarządowych, 

 aktywna społeczność (w tym młodzież – Klub Młodych Liderów), 

 bogata oferta dla aktywnych osób starszych. 

Do produktów lokalnych zaliczono: 

 lotnictwo (produkcja samolotu PZL TS-11 Iskra, helikoptera UH-60 Black Hawk, bombowca 

PZL.37 Łoś, samolotu PZL M18 Dromader), 

 Lotnisko Mielec,  

 pokazy lotnicze organizowane w Mieście, 

 przemysł zbrojeniowy – PZL Mielec Sp. z o.o., 

 Agencję Rozwoju Regionalnego MARR, 

 SSE Europark Mielec będącą pierwszą specjalną strefą ekonomiczną w Polsce,  

 produkowany w Mielcu pojazd elektryczny MELEX, 

 kasowniki autobusowe firmy R&G PLUS Sp. z o.o. (wywodzącej się z Zakładów Elektroniki 

i Mechaniki Precyzyjnej „R&G” S.A.), 

 sport – Klub sportowy Stal Mielec, 

 infrastrukturę sportową – Stadion Stal Mielec, halę sportową, 

 wydarzenia kulturalne – Mielecki Festiwal Muzyczny,  

 Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”, 

 Mielecką Szkołę Muzyczną, 

 Muzeum Historii Fotografii „Jadernówka”, 

 rzeźby plenerowe Henryka Burzeca, 

 pomniki lotnicze – Iskra, Iryda, Łoś, 

 działalność Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli CKPiDN, w tym 

Młodzieżową Akademię Umiejętności Technicznych „Leonardo” oraz organizowane przez nie 

cykliczne wydarzenie – Festiwal Nauki i Techniki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowe_Zak%C5%82ady_Lotnicze_(PZL)
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6 Cele i potrzeby rozwojowe miasta 

W oparciu o diagnozę deficytów, problemów i barier rozwojowych miasta, uwzględniając potencjały 

i mocne strony Mielca oraz potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności, sformułowano następującą 

wizję rozwoju: 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie opracowano drzewo celów dla całego procesu rozwoju Miasta, który będzie realizowany 

zarówno poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego, jak i Strategii Rozwoju Miasta. Nie wszystkie 

wyznaczone cele nazwane zostały nową ścieżką rozwoju, bowiem spośród aspektów ważnych dla 

miasta ścieżka rozwoju ma być tą przestrzenią, w której dodatkowe nakłady przyniosą największą 

korzyść. Za szczególnie ważne z perspektywy rozwoju uznane zostały zagadnienia uwzględnione 

w ramach celu głównego I: Mielec to miasto pierwszego wyboru (cel szczegółowy: Mielec przyciąga) 

oraz celu głównego II: Tworzymy dojrzałą społeczność – zaznaczone na poniższym poglądowym 

schemacie kolorem pomarańczowym.  

Mielec jest miastem opierającym zrównoważony rozwój na sprawnym 

świadczeniu usług publicznych oraz na solidarnym angażowaniu się różnych 

środowisk w lokalny rozwój i troskę o wspólne sprawy. 

Miejscowa tożsamość jest spoiwem, które łączy wyjątkowe tradycje 

przemysłowe z ambicją rozwijania skrzydeł ku nowoczesnej przyszłości. Bycie 

mielczaninem jest na tyle atrakcyjne, że wiele osób odnajduje tu swoją małą 

ojczyznę. 
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Rysunek 6. Ścieżka rozwoju miasta na tle drzewa celów dla strategii rozwoju 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Pierwszy cel główny: Mielec to miasto pierwszego wyboru koncentruje się wokół budowania wysokiej 

jakości życia. W tym obszarze znalazło się jednak wiele zagadnień, które są na co dzień realizowane 

przez Miasto. Zostały one ujęte w grupę celów "Stawiamy na miasto zrównoważone”. Elementem 

nowej ścieżki rozwoju PRL staną się zaś te działania związane z jakością życia, które do tej pory nie były 

wystarczająco dowartościowane. Jak pokazała diagnoza, jest to grupa zagadnień, na które istnieje 

obecnie duże niezaspokojone zapotrzebowanie ze strony interesariuszy. Zostały one uwzględnione 

w ramach celu: Mielec przyciąga, dla którego wyznaczono następujące cele szczegółowe: 

 

Drugi z celów strategicznych planu rozwoju Mielca obejmuje tematykę dojrzałej społeczności. Diagnoza 

wykazała, że aktywność lokalnej społeczności i jej gotowość do współdecydowania o przyszłości Mielca 

stanowi największy potencjał Miasta, dlatego też ich wykorzystanie powinno być centralną osią 

rozwoju Miasta. Z tego względu cele szczegółowe wyznaczone w ramach celu Tworzymy dojrzałą 

społeczność w całości włączono jako element nowej ścieżki rozwoju PRL. 

Stabilna gospodarka i rynek pracy są bardzo ważnym aspektem rozwoju Mielca, jednak ponieważ 

działania strategiczne z tego zakresu od lat stanowią priorytet rozwojowy Miasta, w ścieżce rozwoju 

PRL uwzględniono jedynie zagadnienia dotyczące reprezentacji środowiska przedsiębiorców, 

współpracy i współdziałania przedstawicieli lokalnego biznesu, solidarności z lokalną społecznością 

i społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozostałe cele o charakterze gospodarczym zostaną 

uwzględnione w strategii rozwoju miasta.
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7 Planowane działania 

Rozwiązanie zdiagnozowanych problemów i realizację wyznaczonych celów zapewni wdrożenie działań 

podstawowych i uzupełniających, które uwzględniają wykorzystanie potencjałów i mocnych stron 

miasta. Działania podzielono na podstawowe (P) i uzupełniające (U) oraz inwestycyjne (I) 

i nieinwestycyjne (N) według poniższych oznaczeń: 

 PI – działanie podstawowe inwestycyjne, 

 PN – działanie podstawowe nieinwestycyjne, 

 UI – działanie uzupełniające inwestycyjne, 

 UN – działanie uzupełniające nieinwestcyjne.
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7.1 Planowane działania podstawowe 

PRL 1: Wykreowanie nowego miejsca aktywności społecznej - Linearny Park Mielczanina (PI) 

DZIAŁANIE PODSTAWOWE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Wykreowanie nowego miejsca aktywności społecznej - Linearny Park Mielczanina (PI) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2022 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 09.2023 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 3 541 000 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Gmina Miejska Mielec 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

Mielec to miasto pierwszego wyboru 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - społeczny 

 Uzupełniające – przestrzenny, gospodarczy 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 
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Wszelkie konsultacje społeczne prowadzone w trakcie sporządzania różnego typu miejskich dokumentów strategicznych – czy to ogólnych czy tematycznych (w tym 
także PRL) – wskazują na deficyt miejsc aktywności społecznej zlokalizowanych w dobrze zaaranżowanej przestrzeni miejskiej. Powtarzające się wnioski składane między 
innymi do „Budżetu Obywatelskiego” o realizację centrów aktywności dla zróżnicowanych grup społecznych, w tym seniorów, osób aktywnych, właścicieli zwierząt, 
rowerzystów itp. wskazują na pilną potrzebę zaaranżowania nowej, dobrze położonej, skierowanej do różnych grup mieszkańców przestrzeni miejskiej. Jednocześnie 
wskazywana jest potrzeba podjęcia pilnych prac rewitalizacyjnych w centrum miasta w obrębie stacji kolejowej Mielec, z której w wyniku ostatnich działań 
inwestycyjnych PKP zlikwidowana została stacja przeładunkowa węgla, tworząc potencjał przestrzenny do wykorzystania.  Sprzyjające warunki – czas (rewitalizacja linii 
kolejowej w trakcie) i miejsce (centrum miasta na pograniczu dwóch największych jednostek urbanistycznych Osiedle i Stare Miasto) – warto wykorzystać w celu 
stworzenia Linearnego Parku Mielczanina.  

Potencjał do zagospodarowania nowej przestrzeni miejskiej stanowi teren o charakterze liniowym długości ok. 600 m i powierzchni ok. 1,6 ha. Projektowane 
przedsięwzięcie pozwala odtworzyć w zrewitalizowanej formie historyczny, przedwojenny ciąg komunikacyjny wzdłuż torów kolejowych (ciąg ul. Głowackiego). Celem 
środowiskowym jest zagospodarowanie obecnie niemal w pełni zabetonowanego terenu na przyjazną dla środowiska naturalnego przestrzeń publiczną z dużym 
udziałem zieleni i kompozycyjnym parterem zielonym poprawiającym lokalną retencję wód opadowych. Działanie polega na zrealizowaniu w tym obszarze na 
powierzchni ok. 1,3 ha Linearnego Parku Mielczanina obsługiwanego od strony północnej i południowej zespołami parkingowymi, które współgrają z tworzoną ideą 
węzła przesiadkowego Mielec. Przestrzeń byłych ramp rozładunkowych podzielona zostanie na ok. 15 arowe moduły przeznaczone do zaaranżowania wnętrza, jak i do 
przyszłego użytkowania różnym interesariuszom projektu, w tym dla PKP w celu uszanowania przeszłości tego miejsca (np. niewielki skwer kolejarza). Tak zaaranżowana 
przestrzeń powinna funkcjonować jako całoroczna strefa aktywności dla społeczności mieleckiej. 

 

Działanie polega na zrealizowaniu na powierzchni ok. 1,3 ha Linearnego Parku Mielczanina, obsługiwanego od strony północnej i południowej zespołami parkingowymi, 
które współgrają z tworzoną ideą węzła przesiadkowego Mielec. Ideą realizacji Parku jest połączenie dwóch przejść podziemnych ciągiem pieszym (dawny ciąg ul. 
Głowackiego) i uzupełnienie go ciągiem aktywności fizycznej (ścieżka zdrowia, siłownia zewnętrzna, parkur dla aktywnych, itp.). W oparciu o te dwa ciągi przestrzeń 
byłych ramp rozładunkowych podzielona zostanie na ok. 15 arowe moduły przeznaczone do zaaranżowania wnętrza, jak i do przyszłego użytkowania różnym 
interesariuszom projektu. Zakłada się dedykowanie przestrzeni dla seniorów jako „zewnętrzna strefa aktywności senioralnej”, dla licznej grupy posiadaczy psów w 
postaci parku dla psów, dla szczególnie aktywnej młodzieży i stowarzyszeń w zakresie działalności rozrywkowej, kulturalnej, publicznej i społecznej w postaci modułu - 
plac wydarzeń z niewielką sceną i terenową widownią, dla dzieci niewielki moduł placu zabaw oraz dla PKP w celu uszanowania przeszłości tego miejsca niewielki skwer 
kolejarza. Tak zaaranżowana przestrzeń powinna funkcjonować jako całoroczna strefa aktywności dla społeczności mieleckiej (publiczne ciągi piesze, ścieżka zdrowia, 
park dla psów, miejsce realizacji różnego rodzaju wydarzeń, miejsce spotkań na placu seniora, miejsce zabaw na placu zabaw oraz np. Wars Wita Was na skwerze 
kolejarza. Niezależnie od stałej aktywności mielczan zakłada się stworzenia nowych „marek miejsca” w postaci realizacji przez interesariuszy stałych, cyklicznych 
wydarzeń np. w postaci okresowego jarmarku staroci, konkursu na wykonanie muralu, okresowych koncertów typu „weź poduchę, przyjdź posłuchaj”, plenerowe kino, 
plenerowe wykłady, cykliczne zawody dla dzieci, wystawa psów, spotkania typu „dzień jamnika”, okresowe miejsce wystawowe adopcji zwierząt, turniej sprawności 
dla psów itp. Zakłada się, że plan wytworzenia marki miejsca wypracowany zostanie przy udziale ekspertów i interesariuszy, a koszty udziału ekspertów i przeszkolenie 
liderów oraz akcje reklamowe, a także organizacja imprez w okresie do 2024, stanowić będą integralną, nieinwestycyjną część projektu. 

Zakres prac inwestycyjnych będzie realizowany etapami (kwartał/rok): 

 roboty budowlane obejmujące:  
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o rozbiórkę istniejących placów betonowych i murów oporowych – II/2022 (kwartał/rok) 

o wykonanie parku: 

 parking północny z drogą dojazdową gminną 150 mb (ok. 1500 m2) – II/2022 – III/2023 

 parking południowy ok. 60 mb (1500 m2) – II/2022 – III/2023 

 zdublowany ciąg komunikacyjny w obrębie parku ok. 380 m (2300 m2) oraz pochylnie na poziom niższy parku (ok. 300 m2) – II/2022 – 

III/2023  

 uzbrojenie terenu (oświetlenie, prąd, woda, kanalizacja, hot spot) – II/2022 – III/2023 

 scena + widownia terenowa ok. 2000 m2 – II/2022 – III/2023 

 zaplecze sanitarne, zaplecze magazynowe – I-III/2023 

 wyposażenie parku 

o aranżacja i wyposażenie parku dla psów (ok. 35 ar) – I-III/2023 

o aranżacja i wyposażenie placu seniora (ok. 10ar) – I-III/2023 

o aranżacja i wyposażenie placu zabaw dla dzieci (ok. 10 ar) – I-III/2023 

o aranżacja i wyposażenie skweru kolejarza (10 ar) – I-III/2023 

o aranżacja ścieżki zdrowia i zieleni głównych ciągów pieszych, w tym podkreślenie tożsamości miasta, np. ławki pilotów – I-III/2023 

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

1. Liczba zainstalowanych obiektów małej architektury – 30 kompletów 
2. Powierzchnia udostępnionych terenów rekreacyjnych – 1,30 ha 
3. Liczba terenów o różnorodnej funkcjonalności udostępnionych mieszkańcom – 1 sztuka 
4. Liczba terenów spełniających standardy dostępności – 1 sztuka 
5. Powierzchnia wybudowanych i zmodernizowanych parkingów – 3 000 m2 
6. Powierzchnia przebudowanych ciągów komunikacyjnych – 2 600 m2 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 
1. Zwiększenie liczby miejsc przyjaznych dla osób niepełnosprawnych – 1 sztuka 
2. Zwiększenie liczby miejsc umożliwiających aktywność mieszkańców – 1 sztuka 
3. Udział wydatków majątkowych budżetu gminy przypadających na 1000 mieszkańców - 60 831,47 zł 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

Gmina Miejska Mielec, SCK 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 
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Mieszkańcy miasta i regionu, zorganizowane i niezorganizowane grupy społeczne, stowarzyszenia, bractwa itp. w tym np. Klub Młodych Liderów, Stowarzyszenie Oaza, 
Uniwersytet III Wieku, oraz SCK, MOSiR 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

Park zostanie zaprojektowany od początku w trybie projektowania „uniwersalnego” z uwzględnieniem szeroko rozumianej dostępności, tj. w taki sposób, by stworzone 
przestrzenie były użyteczne dla uczestników w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.  

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie ramp, pochylni i podjazdów umożliwiających osobom na wózkach bądź korzystającym z wózków (w 
tym dla rodziców z dziećmi w wózkach) sprawne i komfortowe poruszanie się po wszystkich modułach parku. 

Przestrzeń w obrębie i wokół obiektów, takich jak scena, widownia, będzie wydzielona w sposób umożliwiający korzystanie z niej niezależnie od wielkości, postawy lub 
mobilności użytkownika. Poszczególne elementy wyposażenia parku jak krawężniki wzdłuż ścieżek czy punkty i obiekty stanowiące potencjalne przeszkody, zostaną 
wykonane w sposób zwiększający ich widoczność, m.in. przez zastosowanie odpowiedniej kolorystyki, ułatwiającej poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. W 
celu ułatwienia orientacji zwłaszcza w punktach niebezpiecznych, jak w pobliżu dojść do ciągów komunikacyjnych (ulica, parking, skrzyżowania ciągów, przejście 
podziemne, etc.) zostaną wykorzystane materiały o wyraźnej fakturze, wskazującej na konieczność zwiększenia uwagi, tj. z wykorzystanie systemu FON. Poręcze przy 
pochylniach i ewentualnych schodach będą wyraźnie zakończone w sposób sugerujący zmianę poziomów. W przypadku sytuowania tablic informacyjnych, opisów, 
ciekawostek o modułach/ skwerach, tablice będą montowane z uwzględnieniem potrzeb osób poruszających się na wózkach. Plany i schematy modułów będą 
opatrzone opisem w alfabecie Braille’a lub przedstawione w formie planów tyflograficznych. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba zagospodarowania terenów pokolejowych w centrum Mielca została wyrażona przez 
interesariuszy na etapie zgłaszania pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Lokalna społeczność zauważa potrzebę powstania przestrzeni wypoczynku i 
rekreacji dla różnych grup odbiorców (m.in. dzieci, seniorzy, właściciele psów). Autorzy pomysłu uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego kartę działania i 
współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym. Ze względu na jego zakres działania (roboty budowlane, montaż obiektów małej architektury) lokalna społeczność 
nie weźmie udziału w jego wdrażaniu, będzie za to korzystać z efektów realizacji. 

II.7. Informacja i promocja: 

Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o postępach w realizacji działań inwestycyjnych wdrażanych z ramach PRL z wykorzystaniem różnorodnych 
kanałów komunikacyjnych w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. W ramach powiązanego przedsięwzięcia nieinwestycyjnego „Wykreowanie nowego 
miejsca aktywności społecznej - Linearny Park Mielczanina (PN)” zorganizowane zostaną imprezy i wydarzenia (minimum 3) służące rozpromowaniu Parku jako 
atrakcyjnego miejsca rozrywki i rekreacji. Imprezom będą towarzyszyły akcje informacyjne i promocyjne (rozwieszanie plakatów, dystrybucja ulotek, nagłośnienie w 
radio/prasie/internecie). 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

Park funkcjonował będzie po jego realizacji na czas nieoznaczony. Nakłady na wybudowaną infrastrukturę techniczną i obiekty budowlane zlokalizowane na terenie 
PKP w oparciu o umowę inwestycyjną z PKP stanowić będą własność Gminy Miejskiej Mielec. Zakłada się docelowe wyłączenie gruntu pod inwestycją z terenów 
zamkniętych PKP i przejęcie prawa do gruntu przez Gminę Miejską Mielec. 
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II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Wykreowanie nowego miejsca aktywności społecznej - Linearny Park Mielczanina (PI): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za 
przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał 
i rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PI) 

Rozbiórka istniejących placów 
betonowych i murów oporowych 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - II 
2022 

300 000 zł 
300 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PI) 

Wykonanie parkingu północnego 
z drogą dojazdową gminną o długości 
ok. 150 mb i pow. ok. 1500 m2 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - III 
2023 

380 000 zł 
380 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PI) 

Wykonanie parkingu południowego na 
odcinku o długości ok. 60 mb i pow. 
ok. 1500 m2 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - III 
2023 

420 000 zł 
420 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PI) 

Wykonanie zdublowanego ciągu 
komunikacyjnego w obrębie parku o dł. 
ok. 380 mb i pow. ok. 2300 m2, 
z pochylniami na niższy poziom parku 
o pow. ok. 300 m2 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - III 
2023 

650 000 zł 
650 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PI) 

Wykonanie uzbrojenia terenu 
(oświetlenie, prąd, woda, kanalizacja, 
hot spot) 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - III 
2023 

200 000 zł 
200 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 
Wykonanie sceny i terenowej widowni 
o pow. ok. 2000 m2 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - III 
2023 

650 000 zł 
650 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  
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PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PI) 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PI) 

Wyposażenie parku – aranżacja 
i wyposażenie parku dla psów o pow. 
ok. 35 ar 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - III 
2023 

220 000 zł 
220 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PI) 

Wyposażenie parku – aranżacja 
i wyposażenie parku seniora o pow. ok. 
10 ar 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - III 
2023 

63 000 zł 
63 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PI) 

Wyposażenie parku – aranżacja 
i wyposażenie placu zabaw dla dzieci o 
pow. ok. 10 ar 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - III 
2023 

65 000 zł 
65 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PI) 

Wyposażenie parku – aranżacja 
i wyposażenie skweru kolejarza o pow. 
ok. 10 ar 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - III 
2023 

63 000 zł 
63 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PI) 

Wykonanie i aranżacja ścieżki zdrowia 
i zieleni wzdłuż głównych ciągów 
pieszych, w tym podkreślenie 
tożsamości miasta (np. „ławki 
pilotów”) 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - III 
2023 

200 000 zł 
200 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PI) 

Wykonanie zaplecza sanitarnego 
i magazynowego o pow. ok. 200 m2 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - III 
2023 

330 000 zł 
330 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Razem, z tego: 3 541 000 zł  
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Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Wykreowanie nowego miejsca aktywności społecznej - Linearny Park Mielczanina (PI) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 
Razem 

2022 Środki własne 0 zł 0 zł 

2022 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2022 Dotacje na projekt EOG  1 450 000 zł 1 450 000 zł 

2022 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2022 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 1 450 000 zł 1 450 000 zł 

2023 Środki własne 0 zł 0 zł 

2023 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2023 Dotacje na projekt EOG  2 091 000 zł 2 091 000 zł 

2023 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2023 Inne źródła 0 zł 0 zł 

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 3 541 000 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 0 zł  
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 Razem 2 091 000 zł 2 091 000 zł 

 Ogółem 3 541 000 zł 3 541 000 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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PRL 2: Wykreowanie nowego miejsca aktywności społecznej - Linearny Park Mielczanina (PN) 

DZIAŁANIE PODSTAWOWE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Wykreowanie nowego miejsca aktywności społecznej - Linearny Park Mielczanina (PN) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2021 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 03.2024 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 624 000 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Gmina Miejska Mielec 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

Mielec to miasto pierwszego wyboru 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - społeczny 

 Uzupełniające – środowiskowy, przestrzenny 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 

Wszelkie konsultacje społeczne prowadzone w trakcie sporządzania różnego typu miejskich dokumentów strategicznych, czy to ogó lnych czy tematycznych, w tym 
także PRL wskazują na deficyt miejsc aktywności społecznej zlokalizowanych w dobrze zaaranżowanej przestrzeni miejskiej. Powtarzające się wnioski składane między 
innymi do „Budżetu Obywatelskiego” o realizację centrów aktywności dla zróżnicowanych grup społecznych, w tym seniorów, osób aktywnych, właścicieli zwierząt, 
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rowerzystów itp. wskazują na pilną potrzebę zaaranżowania nowej, dobrze położonej, skierowanej do różnych grup mieszkańców przestrzeni miejskiej. Jednocześnie 
wskazywana jest potrzeba podjęcia pilnych prac rewitalizacyjnych w centrum miasta w obrębie stacji kolejowej Mielec, z której w wyniku ostatnich działań 
inwestycyjnych PKP zlikwidowana została stacja przeładunkowa węgla, tworząc potencjał przestrzenny do wykorzystania.  Sprzyjające warunki - czas (rewitalizacja linii 
kolejowej w trakcie) i miejsce (centrum miasta na pograniczu dwóch największych jednostek urbanistycznych Osiedle i Stare Miasto) warto wykorzystać w celu 
stworzenia Linearnego Parku Mielczanina.  

Potencjał do zagospodarowania nowej przestrzeni miejskiej stanowi teren o charakterze liniowym długości ok. 600 m i powierzchni ok. 1,6 ha. Projektowane 
przedsięwzięcie pozwala odtworzyć w zrewitalizowanej formie historyczny, przedwojenny ciąg komunikacyjny wzdłuż torów kolejowych (ciąg ul. Głowackiego). Celem 
środowiskowym jest zagospodarowanie obecnie niemal w pełni zabetonowanego terenu na przyjazną dla środowiska naturalnego przestrzeń publiczną z dużym 
udziałem zieleni i kompozycyjnym parterem zielonym poprawiającym lokalną retencję wód opadowych. Działanie polega na zrealizowaniu w tym obszarze na 
powierzchni ok. 1,3 ha Linearnego Parku Mielczanina obsługiwanego od strony północnej i południowej zespołami parkingowymi, które współgrają z tworzoną ideą  
węzła przesiadkowego Mielec. Przestrzeń byłych ramp rozładunkowych podzielona zostanie na ok. 15 arowe moduły przeznaczone do zaaranżowania wnętrza, jak i do 
przyszłego użytkowania różnym interesariuszom projektu, w tym dla PKP w celu uszanowania przeszłości tego miejsca (np. niewielki skwer kolejarza). Tak zaaranżowana 
przestrzeń powinna funkcjonować jako całoroczna strefa aktywności dla społeczności mieleckiej. 

Przedsięwzięcie jest bezpośrednio powiązane z częścią inwestycyjną polegającą na zagospodarowaniu powierzchni ok. 1,6 ha i stworzeniu przestrzeni miejskiej o 
zupełnie nowej jakości. Projektowane przedsięwzięcie bazuje na opracowaniu koncepcji i sporządzeniu dokumentacji projektowej i wykonawczej w celu odtworzenia 
w zrewitalizowanej formie historycznego, przedwojennego ciągu komunikacyjnego wzdłuż torów kolejowych (ciąg ul. Głowackiego) i nadanie mu nowych cech i jakości. 
Celem środowiskowym jest zagospodarowanie obecnie niemal w pełni zabetonowanego terenu na przyjazną dla środowiska naturalnego przestrzeń publiczną z dużym 
udziałem zieleni i kompozycyjnym parterem zielonym poprawiającym lokalna retencję wód opadowych. Społeczny aspekt przedsięwzięcia odzwierciedla stworzenie na 
powierzchni ok. 1,3 ha „Linearnego Parku Mielczanina” z podziałem na ok. 15 arowe moduły dedykowane do zaaranżowania wnętrza jak i do przyszłego użytkowania 
różnym interesariuszom projektu. Zakłada się dedykowanie przestrzeni dla seniorów jako „zewnętrzna strefa aktywności senioralnej”, dla licznej grupy posiadaczy 
psów w postaci parku dla psów, dla szczególnie aktywnej młodzieży i stowarzyszeń w zakresie działalności rozrywkowej, kulturalnej, publicznej i społecznej w postaci 
modułu - plac wydarzeń z niewielką sceną i terenową widownią, dla dzieci niewielki moduł placu zabaw, oraz dla PKP w celu uszanowania przeszłości tego miejsca 
niewielki skwer kolejarza. Tak zaaranżowana przestrzeń powinna funkcjonować jako całoroczna strefa aktywności dla społeczności mieleckiej (publiczne ciągi piesze, 
ścieżka zdrowia, park dla psów, miejsce realizacji różnego rodzaju wydarzeń miejsce spotkań na placu seniora, miejsce zabaw na placu zabaw oraz np. Wars Wita Was 
na skwerze kolejarza. Niezależnie od stałej aktywności mielczan zakłada się stworzenia nowych „marek miejsca” w postaci realizacji przez interesariuszy stałych, 
cyklicznych wydarzeń np. w postaci np. okresowego jarmarku staroci, konkursu na wykonanie muralu, okresowych koncertów typu „weź poduchę przyjdź posłuchaj”, 
plenerowe wykłady, cykliczne zawody dla dzieci, wystawa psów, spotkania typu „dzień jamnika”, okresowe miejsce wystawowe adopcji zwierząt, turniej sprawności 
dla psów itp. Zakłada się, że plan wytworzenia marki miejsca wypracowany zostanie przy udziale ekspertów i interesariuszy, a koszty udziału ekspertów i przeszkolenie 
liderów oraz akcje reklamowe, a także organizacja imprez w okresie do 2024 stanowić będą integralną część projektu. 

Zakres działań przewiduje kilka etapów o różnym charakterze: 

 opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, w tym uzyskanie u Wojewody Podkarpackiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 
zawarcie z PKP umowy inwestycyjnej (II-III.2021) 

 opracowanie dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę (IV.2021-II.2022) 

 szkolenia w zakresie kreowania marki i eventów tematycznych (I-IV.2022) 

 akcja informacyjna i promocyjna (II-III.2023) 
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 organizacja min.3 eventów w Parku (III.2023-I.2024) 

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

1. Liczba opracowanych dokumentacji technicznych- 1 sztuka 
2. Liczba opracowanych koncepcji zagospodarowania terenu – 1 sztuka 
3. Liczba przeprowadzonych szkoleń – 10 sztuk 
4. Liczba zorganizowanych wydarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych – 3 sztuki 
5. Liczba przeprowadzonych akcji informacyjnych i promocyjnych – 3 sztuk 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 
1.  Liczba uczestników szkoleń – 4 osoby  

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

Gmina Miejska Mielec, SCK 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

Mieszkańcy miasta i regionu, zorganizowane i niezorganizowane grupy społeczne, stowarzyszenia, bractwa itp. w tym np. Klub Młodych Liderów, Stowarzyszenie Oaza, 
Uniwersytet III Wieku, SCK, MOSiR 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

Park zostanie zaprojektowany od początku w trybie projektowania „uniwersalnego” z uwzględnieniem szeroko rozumianej dostępności, Wszelkie opracowania, a 
następnie wydarzenia i akcje informacyjno-promocyjne, będą uwzględniały założenia dostępności, tj. plany tyflograficzne, informacje z opisem w alfabecie Braille’a, 
piktogramy i oznaczenia dla osób z dysfunkcjami zamieszczane na wysokości wzroku (dla osób poruszających się na wózku). Większość elementów spełniających 
standardy dostępności będzie ujęta w dokumentacji projektowej (rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i elementów wyposażenia modułów parku dla każdego 
niezależnie od wielkości, postawy lub mobilności użytkownika/ optymalny kąt nachylenia podjazdów/ wyraźne oznaczenie różnicy w poziomach podłoża/ kontrastowa 
kolorystyka, informacja fakturowa, system FON, informacja liniowa, etc.) i zrealizowana w ramach inwestycyjnej części przedsięwzięcia. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba zagospodarowania terenów pokolejowych w centrum Mielca została wyrażona przez 
interesariuszy na etapie zgłaszania pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Lokalna społeczność zauważa  potrzebę powstania przestrzeni wypoczynku i 
rekreacji dla różnych grup odbiorców (m.in. dzieci, seniorzy, właściciele psów). Autorzy pomysłu uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego kartę działania i 
współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym. Lokalna społeczność weźmie także udziału w imprezach i wydarzeniach organizowanych w ramach niniejszego 
działania. 

II.7. Informacja i promocja: 
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Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o postępach w realizacji działań inwestycyjnych wdrażanych z ramach PRL z wykorzystaniem różnorodnych 
kanałów komunikacyjnych w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. 

Po zakończeniu prac budowlanych realizowanych w ramach powiązanego działania inwestycyjnego „Wykreowanie nowego miejsca aktywności społecznej - Linearny 
Park Mielczanina (PI)”, w celu wypromowania Parku jako atrakcyjnego miejsca rekreacji i rozrywki w ramach niniejszego działania na obszarze Parku organizowane 
będą imprezy i wydarzenia (minimum 3), którym będą towarzyszyły akcje informacyjne i promocyjne (rozwieszanie plakatów, dystrybucja ulotek, nagłośnienie w 
radio/prasie/internecie). 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

Park funkcjonował będzie po jego realizacji na czas nieoznaczony. Nakłady na wybudowaną infrastrukturę techniczną i obiekty budowlane zlokalizowane na terenie 
PKP w oparciu o umowę inwestycyjną z PKP stanowić będą własność Gminy Miejskiej Mielec. Zakłada się docelowe wyłączenie gruntu pod inwestycją z terenów 
zamkniętych PKP i przejęcie prawa do gruntu przez Gminę Miejską Mielec. Przedsięwzięcie związane z zaprojektowaniem Parku, przeprowadzeniem szkoleń „kadry 
liderów” ma charakter jednorazowy, zamknięty w czasie realizacji projektu, tj. do końca I kwartału 2024 r. 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Wykreowanie nowego miejsca aktywności społecznej - Linearny Park Mielczanina (PN): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał 
i rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PN) 

Opracowanie koncepcji 
zagospodarowania terenu 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - III 
2021 

24 000 zł 

 

24 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PN) 

Opracowanie dokumentacji 
technicznej z pozwoleniem na budowę 

Gmina Miejska 
Mielec 

IV 2021 - II 
2022 

220 000 zł 

 

220 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PN) 

Szkolenia/ kursy/ instruktaże/ 
wyjazdy studyjne w zakresie 
kreowania marki i eventów 
tematycznych 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2022 - IV 
2022 

80 000 zł 

 

80 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  
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Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PN) 

Akcja informacyjna i promocyjna – 
ulotki (1000 x wydarzenie) 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2023 - III 
2023 

6 642 zł 

 

6 642 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PN) 

Akcja informacyjna i promocyjna – 
plakaty (100 x wydarzenie) 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2023 - III 
2023 

1 476 zł 

 

1 476 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PN) 

Akcja informacyjna i promocyjna – 
nagłośnienie 
w radio/prasie/internecie i inne 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2023 - III 
2023 

41 882 zł 

 

41 882 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny Park 
Mielczanina (PN) 

 

Organizacja imprez i wydarzeń – min. 
3 eventy w Parku (organizowane 
samodzielnie/ współorganizowane/ 
zlecane/ z uwzględnieniem 
konkursów, nagród, koncertów, 
wykonawców) 

Gmina Miejska 
Mielec 

III 2023 - I 
2024 

250 000 zł 

 

250 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Razem, z tego: 624 000 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 624 000 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 0 zł  

   

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Wykreowanie nowego miejsca aktywności społecznej - Linearny Park Mielczanina (PN) 

Rok Źródła finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 
Razem 
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2021 Środki własne 0 zł 0 zł 

2021 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2021 Dotacje na projekt EOG  134 000 zł 134 000 zł 

2021 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2021 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 134 000 zł 134 000 zł 

2022 Środki własne 0 zł 0 zł 

2022 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2022 Dotacje na projekt EOG  190 000 zł 190 000 zł 

2022 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2022 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 190 000 zł 190 000 zł 

2023 Środki własne 0 zł 0 zł 

2023 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2023 Dotacje na projekt EOG  200 000 zł 200 000 zł 

2023 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2023 Inne źródła 0 zł 0 zł 
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 Razem 200 000 zł 200 000 zł 

2024 Środki własne 0 zł 0 zł 

2024 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2024 Dotacje na projekt EOG  100 000 zł 100 000 zł 

2024 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2024 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2024 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2024 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 100 000 zł 100 000 zł 

 Ogółem 624 000 zł 624 000 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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PRL 3: Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap I (PI) 

DZIAŁANIE PODSTAWOWE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap I (PI) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 01.2022 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 06.2023 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 2 379 416 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Gmina Miejska Mielec 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego, szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - przestrzenny 

 Uzupełniające – społeczny, gospodarczy 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 

Stawy Cyranowskie od zawsze były istotnym dla mieszkańców Mielca obszarem miasta, jednak sposób ich postrzegania zmieniał się  na przestrzeni lat. Z czasem 
atrakcyjna lokalizacja imprez i spotkań towarzyskich stała się cieszącym się złą sławą punktem spotkań towarzyskich młodzieży, Obraz Stawów Cyranowskich przybrał 
w oczach mielczan kształt zarośniętego i zaniedbanego placu w sąsiedztwie terenów przemysłowych Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z dzikim plażowiskiem, gdzie od 
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czasu do czasu spotykały się grupki młodzieży, w zimie można było kupić karpia, a w sezonie łowieckim wybrać się na krótkie wędkowanie. Stawy Cyranowskie stały się 
miejscem chwilowej odskoczni i ucieczki od codzienności, z dużym, ale niewykorzystanym potencjałem. W 2015 r. we współpracy z biurem projektowym opracowano 
koncepcję zagospodarowania stawów obejmującą kompleks zbiorników wraz z terenami sąsiednimi, z podziałem na strefy o zróżnicowanej aktywności społecznej i 
zdywersyfikowanym zakresem ingerencji w istniejącą florę i faunę. Głównym założeniem projektu było przygotowanie realnego planu ożywienia blisko 80 hektarowego 
terenu i włączenie go na nowo w codzienne funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców. Drugim aspektem projektu była ochrona bioróżnorodności, edukacja 
ekologiczna i pokazanie mieszkańcom innego oblicza miasta. Przedsięwzięcie zakładało wskazanie nowych ścieżek ekologicznych i szlaków turystycznych między 
istniejącymi punktami i trasami PTTK, w tym z otaczającymi rezerwatami i obszarami chronionymi. Temat adaptacji stawów i pomysł pokazania ich w nowej odsłonie 
wielokrotnie pojawiał się w dyskusjach na różnych poziomach i w rożnych środowiskach. Z czasem jednak pozytywne emocje i realna nadzieja na zmianę i stworzenie 
czegoś wyjątkowego zaczęły słabnąć. Nadanie Stawom Cyranowskim nowego znaczenia jest niezwykle trudnym zadaniem, ale odpowiednio zaprojektowane może 
przynieść korzyści zarówno w aspekcie życia codziennego mieszkańców i zaspokajania ich potrzeb, jak również w kategorii biznesowej przez uatrakcyjnienie oferty 
rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Od lat mieszkańcy Mielca próbują samodzielnie przywrócić tym terenom charakter miejsca rekreacji i 
wypoczynku o wysokich walorach kulturalnych i przyrodniczych, ze względu na lokalizację i obecność w ich życiu od wielu lat. Rewitalizacja i nadanie nowego wymiaru 
miejscom funkcjonującym w strukturze miasta, które utraciły swoją funkcję na przestrzeni lat, ma ogromne znaczenie z punktu widzenia tożsamości mieszkańców i 
poczucia komfortu, że mieszkają w miejscu, które pozwala zaspokoić wszelkie potrzeby. 

Priorytetowym celem jest ożywienie Stawów Cyranowskich i stworzenie w świadomości mieszkańców obrazu miejsca dobrze przemyślanego, z bogatą, ale 
nieprzesadzoną ofertą dla każdej grupy wiekowej, na każdą porę dnia czy roku. Kompleksowe założenie obejmuje stopniową rewitalizację i częściową przebudowę 
istniejących zbiorników wodnych, z zachowaniem odrębnego charakteru każdego z nich. Punktem wyjścia do podjęcia prac w obrębie Stawów Cyranowskich jest 
opracowanie dokumentacji projektowej całości kompleksu, w oparciu o już posiadaną koncepcję, plan miejscowy i pogłębione konsultacje z mieszkańcami. Ta część 
zadania została ujęta w ramach przedsięwzięcia nieinwestycyjnego, obejmującego zarówno przygotowanie dokumentacji, jak również akcję informacyjną i promocyjną. 

W ramach przedsięwzięcia zakłada się docelowe zagospodarowanie terenów Stawów Cyranowskich obejmujących ok 40ha zbiorników wodnych oraz 40ha terenów 
przyległych. Całość przedsięwzięcia to złożony i długotrwały proces wymagający etapowania i rozsądnej realizacji odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom 
mieszkańców, przy założeniach gospodarności środkami publicznymi. Dla podkreślenia złożoności zadania i kompleksowego podejścia do jego realizacji, w ramach 
przedsięwzięcia nieinwestycyjnego zostanie zlecona i wykonana dokumentacja projektowa całego terenu z podziałem na strefy o różnym przeznaczeniu, charakterze i 
stopniu ingerencji w naturę, z uwzględnieniem zaplecza sportowego, urządzeń, obiektów i budynków o charakterze rekreacyjnym, ze wskazaniem przebiegu ścieżek 
turystycznych i edukacyjnych, z projektem kąpielisk, plaż, pomostów i rozwiązań komunikacyjnych.  

Etapowanie realizacji przedsięwzięcia pozwoli na stopniowe odsłanianie nowych możliwości spędzania czasu na odnowionych terenach, włączanie kolejnych 
interesariuszy w planowanie zmian, przy racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych. Całość stanowi duże przedsięwzięcie wymagające znacznego wkładu 
finansowego, zarówno ze względu na prace na samych zbiornikach, jak i w ich otoczeniu. Adaptacja terenu zakłada udostępnienie ok. 80ha obszaru z podziałem na 3 
strefy: rekreacyjno-sportową, edukacyjno-przyrodniczą, komunikacyjno-parkingową. Etap I koncentruje się na części komunikacyjnej z parkingami, budynkiem 
sanitariatów, kładką i dojściem do głównych zbiorników, które w przyszłości będą stanowiły centralną część sportowo-rekreacyjną. Pierwsze działania mają na celu 
otwarcie komunikacyjne obszaru Stawów Cyranowskich i przygotowanie funkcjonalnego zaplecza parkingów z systemem ścieżek pieszych i rowerowych, które w 
uporządkowany i zorganizowany sposób udostępnią mieszkańcom Mielca nową przestrzeń do aktywności, rekreacji i wypoczynku. Uzupełnieniem będą elementy małej 
architektury jak ławki, kosze, stojaki na rowery, siłownia zewnętrzna i tablice informacyjno-edukacyjne opisujące rodzimą florę i faunę. Realizacja stref wypoczynkowej, 
rekreacyjnej i edukacyjnej będzie kontynuacją działania, którą miasto chce stopniowo realizować w kolejnych latach, w miarę możliwości finansowych. Jednym z 
pierwszych działań uzupełniających stanowiących kontynuację przedsięwzięcia będzie sfinalizowanie zamiany nieruchomości z PGL Lasy Państwowe, pod realizację 
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zaplecza sportowego przy głównym zbiorniku, w ramach strefy aktywności fizycznej, rekreacji i wypoczynku. Stworzenie strefy sportów wodnych, z basenami, 
kąpieliskami i plażowiskiem wymaga odpowiedniego przygotowania zbiornika, w tym prac przy dnie i groblach. Równolegle zakłada się doposażanie „strefy 
edukacyjnej” przez lokalizację nowych tablic informacyjnych o tematyce bioróżnorodności, wytyczanie ścieżek ekologicznych, przygotowanie miejsc do obserwacji 
rodzimych gatunków flory i fauny. Zakres prac i skala podejmowanych działań będzie wynikała z bieżących możliwości finansowych, ale przede wszystkim będzie 
odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i zgłaszane potrzeby. 

Uzupełnieniem pierwszego etapu prac w obrębie Stawów Cyranowskich będzie akcja promocyjna i informacyjna, zachęcającą do korzystania z udostępnianych 
stopniowo terenów. 

Zakres działań w ramach przedsięwzięcia obejmuje: 

 wykonanie parkingu – I/III.2022 

 wykonanie kładki pieszej i chodników – I/III.2022 

 budowa budynku sanitariatów – III/IV.2022 

 wyposażenie w elementy małej architektury – I/II.2023 

 wyposażenie siłowni zewnętrznej – I/II.2023 

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

1. Liczba zainstalowanych obiektów małej architektury – 25 sztuk 
2. Powierzchnia udostępnionych terenów rekreacyjnych - 0,3 ha 
3. Liczba wybudowanych, przebudowanych i zmodernizowanych obiektów budowlanych przeznaczonych dla mieszkańców – 2 sztuki 
4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 4 sztuki 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 
1. Zwiększenie liczby miejsc umożliwiających aktywność mieszkańców – 1 sztuka 
2. Zwiększenie liczby obiektów dostępnych dla osób niepełnosprawnych – 1 sztuka 
3. Udział wydatków majątkowych budżetu gminy przypadających na 1000 mieszkańców – 40 876,42 zł 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

GMM, MOSiR 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

Mieszkańcy Mielca i okolic; grupy w rożnej kategorii wiekowej i o różnych zainteresowaniach stowarzyszenia i organizacje; 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 
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Przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem założeń projektowania uniwersalnego, tj. w taki sposób, by stworzone przestrzenie były użyteczne dla 
uczestników w możliwie największym stopniu, bez potrzeby dodatkowej adaptacji.  

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie podjazdów umożliwiających osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich bądź rodzicom z dziećmi 
w wózkach sprawne i komfortowe poruszanie się po wszystkich modułach parku. Zastosowane będą nawierzchnie ułatwiające poruszanie się wózkami  (wyłączenie 
faktur i nawierzchni typu kostka ażurowa – uniknięcie ryzyka utknięcia kółek, etc.). 

Zostanie wydzielona przestrzeń parkingowa dla osób niepełnosprawnych (powierzchnia ułatwiająca podjechanie do miejsca postojowego i komfortowe skorzystanie z 
parkingu). Przestrzeń przy tablicach informacyjnych, obiektach małej architektury, w obrębie siłowni zewnętrznej i w pomieszczeniach sanitariatów będzie wydzielona 
w sposób umożliwiający korzystanie z niej wszystkim użytkownikom. Poszczególne elementy wyposażenia parku jak krawężniki wzdłuż ścieżek czy punkty i obiekty 
stanowiące potencjalne przeszkody zostaną wykonane w sposób zwiększający ich widoczność, m.in. przez zastosowanie odpowiedniej kolorystyki, ułatwiającej 
poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. W celu ułatwienia orientacji zwłaszcza w punktach niebezpiecznych, jak np. w pobliżu dojść do ciągów komunikacyjnych 
(ulica, parking, skrzyżowania ciągów, etc.) zostaną wykorzystane materiały o wyraźnej fakturze wskazującej na konieczność zwiększenia uwagi, tj. z wykorzystanie 
systemu FON. Poręcze przy pochylniach i kładkach będą wyraźnie zakończone w sposób sugerujący zmianę poziomów. W przypadku sytuowania tablic informacyjnych, 
opisów, ciekawostek o bioróżnorodności i występujących gatunkach flory i fauny tablice będą montowane z uwzględnieniem potrzeb osób poruszających się na 
wózkach. Plany, schematy i opisy będą opatrzone opisem w alfabecie Braille’a lub przedstawione w formie planów tyflograficznych. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba zagospodarowania Stawów Cyranowskich została wyrażona przez interesariuszy na 
etapie zgłaszania pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Lokalna społeczność zauważa potrzebę powstania przestrzeni wypoczynku i rekreacji dla różnych 
grup odbiorców. Autorzy pomysłu uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego kartę działania i współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym. Ze względu 
na zakres działania (roboty budowlane) lokalna społeczność nie weźmie udziału w jego wdrażaniu, będzie za to korzystać z efektów realizacji. 

II.7. Informacja i promocja: 

Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o postępach w realizacji działań inwestycyjnych wdrażanych z ramach PRL z wykorzystaniem różnorodnych 
kanałów komunikacyjnych w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. 

W ramach powiązanego działania nieinwestycyjnego „Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich (PN)” zorganizowana zostanie akcja 
informacyjna i promocyjna pierwszego etapu prac na Stawach obejmująca ulotki, plakaty, nagłośnienie w mediach oraz wydarzenie na otwarcie (np. pokaz fontann, 
pokazy multimedialne, imprezy sportowe /np. w formie zawodów wędkarskich/). 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

Wykonane elementy parkingu, chodników, małej architektury, etc., będą służyły mieszkańcom na czas nieoznaczony. Nakłady na wybudowaną infrastrukturę 
techniczną i obiekty budowlane będą stanowiły własność Gminy Miejskiej Mielec. Wydatki na utrzymanie terenu będą finansowane z budżetu Gminy. 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap I (PI): 
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Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres 
przedmiotowy 

przedsięwzięcia w ramach 
działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli 
Stawy Cyranowskie w nowej odsłonie - etap I 
(PI) 

Wykonanie parkingu o pow. 
ok. 1 750 m2 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2022 - III 
2022 

589 741 zł 

 

589 741 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli 
Stawy Cyranowskie w nowej odsłonie - etap I 
(PI) 

Wykonanie kładki pieszej 
i chodników o pow. ok. 1 240 
m2 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2022 - III 
2022 

497 313 zł 

 

497 313 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli 
Stawy Cyranowskie w nowej odsłonie - etap I 
(PI) 

Budowa budynku 
sanitariatów 

Gmina Miejska 
Mielec 

III 2022 - IV 
2022 

1 213 837 zł 

 

1 213 837 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli 
Stawy Cyranowskie w nowej odsłonie - etap I 
(PI) 

Wyposażenie w elementy 
małej architektury (ławki 5 
szt., stojaki na rowery 5 szt., 
kosze 5 szt., lampy 
oświetleniowe 5 szt., tablice 
edukacyjne 5 szt.) 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - II 
2023 

44 169 zł 

 

44 169 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli 
Stawy Cyranowskie w nowej odsłonie - etap I 
(PI) 

Wyposażenie siłowni 
zewnętrznej 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - II 
2023 

34 353 zł 

 

34 353 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Razem, z tego: 2 379 416 zł  
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Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 2 379 416 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 0 zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli Stawy Cyranowskie w nowej odsłonie - etap I (PI) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 
Razem 

2022 Środki własne 0 zł 0 zł 

2022 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2022 Dotacje na projekt EOG  2 300 893 zł 2 300 893 zł 

2022 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2022 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 2 300 893 zł 2 300 893 zł 

2023 Środki własne 0 zł 0 zł 

2023 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2023 Dotacje na projekt EOG  78 523 zł 78 523 zł 

2023 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

 Inne źródła 0 zł 0 zł 
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2023 

 Razem 78 523 zł 78 523 zł 

 Ogółem 2 379 416 zł 2 379 416 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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PRL 4: Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich (PN)  

DZIAŁANIE PODSTAWOWE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich (PN) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2021 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 09.2023 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 1 675 682 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Gmina Miejska Mielec 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

Mielec to miasto pierwszego wyboru 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - przestrzenny 

 Uzupełniające – społeczny, gospodarczy 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 

Stawy Cyranowskie od zawsze były istotnym dla mieszkańców Mielca obszarem miasta, jednak sposób ich postrzegania zmieniał się  na przestrzeni lat. Z czasem 
atrakcyjna lokalizacja imprez i spotkań towarzyskich stała się cieszącym się złą sławą punktem spotkań towarzyskich młodzieży. Obraz Stawów Cyranowskich przybrał 
w oczach mielczan kształt zarośniętego i zaniedbanego placu w sąsiedztwie terenów przemysłowych Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z dzikim plażowiskiem, gdzie od 
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czasu do czasu spotykały się grupki młodzieży, w zimie można było kupić karpia, a w sezonie łowieckim wybrać się na krótkie wędkowanie. Stawy Cyranowskie stały się 
miejscem chwilowej odskoczni i ucieczki od codzienności, z dużym, ale niewykorzystanym potencjałem. W 2015 r. we współpracy z biurem projektowym opracowano 
koncepcję zagospodarowania stawów obejmującą kompleks zbiorników wraz z terenami sąsiednimi, z podziałem na strefy o zróżnicowanej aktywności społecznej i 
zdywersyfikowanym zakresem ingerencji w istniejącą florę i faunę. Głównym założeniem projektu było przygotowanie realnego planu ożywienia blisko 80 hektarowego 
terenu i włączenie go na nowo w codzienne funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców. Drugim aspektem projektu była ochrona bioróżnorodności, edukacja 
ekologiczna i pokazanie mieszkańcom innego oblicza miasta. Przedsięwzięcie zakładało wskazanie nowych ścieżek ekologicznych i szlaków turystycznych między 
istniejącymi punktami i trasami PTTK, w tym z otaczającymi rezerwatami i obszarami chronionymi. Temat adaptacji stawów i pomysł pokazania ich w nowej odsłonie 
wielokrotnie pojawiał się w dyskusjach na różnych poziomach i w rożnych środowiskach. Z czasem jednak pozytywne emocje i realna nadzieja na zmianę i stworzenie 
czegoś wyjątkowego zaczęły słabnąć. Nadanie Stawom Cyranowskim nowego znaczenia jest niezwykle trudnym zadaniem, ale odpowiednio zaprojektowane może 
przynieść korzyści zarówno w aspekcie życia codziennego mieszkańców i zaspokajania ich potrzeb, jak również w kategorii biznesowej przez uatrakcyjnienie oferty 
rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Od lat mieszkańcy Mielca próbują samodzielnie przywrócić tym terenom charakter miejsca rekreacji i 
wypoczynku o wysokich walorach kulturalnych i przyrodniczych, ze względu na lokalizację i obecność w ich życiu od wielu lat. Rewitalizacja i nadanie nowego wymiaru 
miejscom funkcjonującym w strukturze miasta, które utraciły swoją funkcję na przestrzeni lat, ma ogromne znaczenie z punktu widzenia tożsamości mieszkańców i 
poczucia komfortu, że mieszkają w miejscu, które pozwala zaspokoić wszelkie potrzeby. 

Priorytetowym celem jest ożywienie Stawów Cyrankowskich i stworzenie w świadomości mieszkańców obrazu miejsca dobrze przemyślanego, z bogatą, ale 
nieprzesadzoną ofertą dla każdej grupy wiekowej, na każdą porę dnia czy roku. W ramach przedsięwzięcia zakłada się opracowanie kompleksowej dokumentacji 
budowlanej dla zagospodarowania terenów Stawów Cyranowskich obejmujących ok. 40 ha zbiorników wodnych oraz 40 ha terenów przyległych. Całość przedsięwzięcia 
to złożony i długotrwały proces wymagający etapowania i rozsądnej realizacji odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, przy założeniach gospodarności 
środkami publicznymi. Dla podkreślenia złożoności zadania i kompleksowego podejścia do jego realizacji, w ramach pierwszego etapu prac zostanie zlecona i wykonana 
dokumentacja projektowa całego terenu z podziałem na strefy o różnym przeznaczeniu, charakterze i stopniu ingerencji w naturę, z uwzględnieniem zaplecza 
sportowego, urządzeń, obiektów i budynków o charakterze rekreacyjnym, ze wskazaniem przebiegu ścieżek turystycznych i edukacyjnych, z projektem kąpielisk, plaż, 
pomostów i rozwiązań komunikacyjnych.  

Kompleksowe założenie obejmuje stopniową rewitalizację i częściową przebudowę istniejących zbiorników wodnych, z zachowaniem odrębnego charakteru każdego 
z nich. Punktem wyjścia do opracowanie dokumentacji projektowej jest już posiadana przez Gminę Miejską Mielec koncepcja, plan miejscowy i pogłębione konsultacje 
z mieszkańcami. Etapowanie realizacji przedsięwzięcia pozwoli na stopniowe odsłanianie nowych możliwości spędzania czasu, włączanie kolejnych interesariuszy, przy 
racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych. Całość stanowi duże przedsięwzięcie wymagające znacznego wkładu finansowego, zarówno ze względu na prace na 
samych zbiornikach, jak i w ich otoczeniu. Adaptacja terenu zakłada udostępnienie ok. 80 ha obszaru z podziałem na 3 strefy: rekreacyjno-sportową, edukacyjno-
przyrodniczą, komunikacyjno-parkingową. Etap I koncentruje się na części komunikacyjnej z parkingami, budynkiem sanitariatów, kładką i dojściem do głównych 
zbiorników, które w przyszłości będą stanowiły centralną część sportowo-rekreacyjną. Pierwsze działania mają na celu otwarcie komunikacyjne obszaru Stawów 
Cyranowskich i przygotowanie funkcjonalnego zaplecza parkingów z systemem ścieżek pieszych i rowerowych, które w uporządkowany i zorganizowany sposób 
udostępnią mieszkańcom Mielca nową przestrzeń do aktywności, rekreacji i wypoczynku. Uzupełnieniem założenia będą elementy małej architektury jak ławki, kosze, 
stojaki na rowery, siłownia zewnętrzna i tablice informacyjno-edukacyjne opisujące rodzimą florę i faunę. Realizacja stref wypoczynkowej, rekreacyjnej i edukacyjnej 
będzie kontynuacją działania, którą miasto chce stopniowo realizować w kolejnych latach, w miarę możliwości finansowych. Powiększanie strefy otwartej dla 
mieszkańców będzie równolegle wspierane promocją i informacją, wzbogacone o wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne skierowane do mieszkańców na 
różnych płaszczyznach, we współpracy z lokalnymi pracodawcami, organizacjami, stowarzyszeniami i grupami zainteresowań. 
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Uzupełnieniem pierwszego etapu prac w obrębie Stawów Cyranowskich będzie akcja promocyjna i informacyjna, zachęcającą do korzystania z udostępnianych 
stopniowo terenów. W ramach akcji przewiduje się m.in. pokaz multimedialny z wykorzystaniem fontann. Podobne wydarzenie zrealizowane na tym terenie w ostatnich 
latach cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i spotkało z pozytywnym odbiorem. Inne formy promocji podejmowanych działań będą odpowiedzią na zgłaszane 
przez mieszkańców zapotrzebowanie i pomysły, jak np. zawody wędkarskie zgłoszone w ramach projektów do realizacji z Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

Zakres działań w ramach przedsięwzięcia obejmuje: 

 przygotowanie dokumentacji i projektowej na całe działanie obejmujące zagospodarowanie Stawów Cyranowskich z obszarami przyległymi o pow. ok. 80ha – 

I/IV.2021 

 akcja informacyjna i promocyjna pierwszego etapu prac z promocją kolejnych etapów– ulotki / plakaty / nagłośnienie w mediach – II/III.2023 

 akcja informacyjna i promocyjna pierwszego etapu pracz promocją kolejnych etapów – wydarzenie na otwarcie, np. pokaz fontann, pokazy multimedialne, 

imprezy sportowe np. w formie zawodów wędkarskich – II/III.2023 

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

1. Liczba opracowanych dokumentacji technicznych – 1 sztuka 
2. Liczba zorganizowanych wydarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) – 1 sztuka 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 
1. Liczba przedsięwzięć służących rozwojowi partycypacyjnej działalności społecznej i kulturalnej – 1 sztuka 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

Gmina Miejska Mielec, MOSiR 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

Mieszkańcy Mielca i okolic; grupy w rożnej kategorii wiekowej i o różnych zainteresowaniach stowarzyszenia i organizacje 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem założeń projektowania „uniwersalnego” tj. w taki sposób, by stworzone przestrzenie były użyteczne dla 
uczestników w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.  

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie podjazdów umożliwiających osobom na wózkach bądź korzystającym z wózków (w tym dla rodziców z 
dziećmi w wózkach) sprawne i komfortowe poruszanie się po wszystkich modułach parku. Zastosowane będą nawierzchnie ułatwiające poruszanie się wózkami 
(wyłączenie faktur i nawierzchni typu kostka ażurowa – uniknięcie ryzyka utknięcia kółek, etc.) 

Zostanie wydzielona przestrzeń parkingowa dla osób niepełnosprawnych (powierzchnia ułatwiająca podjechanie do miejsca postojowego i komfortowe skorzystanie z 
parkingu). Przestrzeń przy tablicach informacyjnych, obiektach małej architektury, w obrębie siłowni zewnętrznej i w pomieszczeniach sanitariatów będzie wydzielona 
w sposób umożliwiający korzystanie z niej niezależnie od wielkości, postawy lub mobilności użytkownika. Poszczególne elementy  wyposażenia parku jak krawężniki 
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wzdłuż ścieżek czy punkty i obiekty stanowiące potencjalne przeszkody, zostaną wykonane w sposób zwiększający ich widoczność, m.in. przez zastosowanie 
odpowiedniej kolorystyki, ułatwiającej poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. W celu ułatwienia orientacji zwłaszcza w punktach niebezpiecznych, jak w pobliżu 
dojść do ciągów komunikacyjnych (ulica, parking, skrzyżowania ciągów, etc.) zostaną wykorzystane materiały o wyraźnej fakturze, wskazującej na konieczność 
zwiększenia uwagi, tj. z wykorzystanie systemu FON. Poręcze przy pochylniach i kładkach będą wyraźnie zakończone w sposób sugerujący zmianę poziomów. W 
przypadku sytuowania tablic informacyjnych, opisów, ciekawostek o bioróżnorodności i występujących gatunkach flory i fauny, tablice będą montowane z 
uwzględnieniem potrzeb osób poruszających się na wózkach. Plany, schematy i opisy będą opatrzone opisem w alfabecie Braille’a lub przedstawione w formie planów 
tyflograficznych. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba zagospodarowania Stawów Cyranowskich została wyrażona przez interesariuszy na 
etapie zgłaszania pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Lokalna społeczność zauważa potrzebę powstania przestrzeni wypoczynku i rekreacji dla różnych 
grup odbiorców. Autorzy pomysłu uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego kartę działania i współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym. Działania 
promocyjne (wydarzenie na otwarcie, ulotki, plakaty, nagłośnienie w mediach) będą skierowane bezpośrednio do lokalnej społeczności. 

II.7. Informacja i promocja: 

Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o postępach w realizacji działań inwestycyjnych wdrażanych z ramach PRL z wykorzystaniem różnorodnych 
kanałów komunikacyjnych w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. 

W ramach działania zorganizowana zostanie akcja informacyjna i promocyjna pierwszego etapu prac na Stawach obejmująca ulotki, plakaty, nagłośnienie w mediach 
oraz wydarzenie na otwarcie (np. pokaz fontann, pokazy multimedialne, imprezy sportowe /np. w formie zawodów wędkarskich/). 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

Dokumentacja ważna zgodnie z przepisami odrębnymi; Wydzielone działki będące przedmiotem zamiany przejdą na własność Gminy Miejskiej Mielec. Wykonane 
elementy parkingu, chodników, małej architektury, etc. będą służyły mieszkańcom na czas nieoznaczony. Nakłady na wybudowaną infrastrukturę techniczną i obiekty 
budowlane będą stanowiły własność Gminy Miejskiej Mielec. 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich (PN): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 
Przygotowanie dokumentacji 
projektowej na całe działanie 
obejmujące zagospodarowanie Stawów 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - IV 
2021 

1 660 682 zł 
1 660 682 zł - Dotacje na 
projekt EOG  
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PRZ: Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, czyli Stawy Cyranowskie 
w nowej odsłonie (PN) 

Cyranowskich z obszarami przyległymi 
o pow. ok. 80ha 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, czyli Stawy Cyranowskie 
w nowej odsłonie (PN) 

Akcja informacyjna i promocyjna 
pierwszego etapu pracy na Stawach 
z promocją dalszych planów – ulotki, 
plakaty, nagłośnienie w mediach 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2023 - III 
2023 

3 500 zł 
3 500 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, czyli Stawy Cyranowskie 
w nowej odsłonie (PN) 

 

Akcja informacyjna i promocyjna 
pierwszego etapu pracy na Stawach 
z promocją dalszych planów – 
wydarzenie na otwarcie (np. pokaz 
fontann, pokazy multimedialne, 
imprezy sportowe /np. w formie 
zawodów wędkarskich/) 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - III 
2023 

11 500 zł 
11 500 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Razem, z tego: 1 675 682 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 0 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 1 675 682zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli Stawy Cyranowskie w nowej odsłonie (PN) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 
Razem 

2021 Środki własne 0 zł 0 zł 

2021 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2021 Dotacje na projekt EOG  1 660 682 zł 1 660 682 zł 

2021 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 
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2021 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2021 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 1 660 682 zł 1 660 682 zł 

2022 Środki własne 0 zł 0 zł 

2022 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2022 Dotacje na projekt EOG  0 zł 0 zł 

2022 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2022 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 0 zł 0 zł 

2023 Środki własne 0 zł 0 zł 

2023 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2023 Dotacje na projekt EOG  15 000 zł 15 000 zł 

2023 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2023 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 15 000 zł 15 000 zł 

 Ogółem 1 675 682 zł 1 675 682 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  
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[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  

PRL 5: Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PI) 

DZIAŁANIE PODSTAWOWE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PI) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2022 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 12.2023 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 16 000 000 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Gmina Miejska Mielec 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - społeczny 

 Uzupełniające – kulturowy, środowiskowy, przestrzenny 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 
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Kwestia zagospodarowania czasu wolnego staje się jednym z zagadnień, które centralnie dotyczy istoty miejskości. Realizowane w przestrzeniach publicznych, 
udostępniane przez miejskie instytucje, np. kultury, formy konsumowania czasu wolnego służą „ożywieniu” zarówno w kategoriach  społecznych (tworzenia i 
wzmacniania wspólnotowych form organizacji społecznej), jak i kulturalnych (pobudzania szeroko rozumianej konsumpcji kultury i rozrywki). Mieszkańcy 
współczesnego miasta – a więc i Mielca – chcą chodzić na koncerty, do kina, na spotkania towarzyskie w „ładnych” miejscach, przyjaznych przestrzeniach, w których 
każdy – niezależnie od wieku lub statusu społecznego – czuć się będzie „u siebie”. Chcą angażować się w działalność artystyczną, społeczną, obywatelską. Chcą 
realizować swoje pasje, hobby i uczestniczyć w indywidualnych lub zespołowych działaniach artystycznych. Chcą mieć głos i wpływ na swoje otoczenie i miasto. Chcą 
być zauważeni. Taką możliwość dają odpowiednie miejsca publiczne, przestrzenie miejskie, instytucje kultury. Jednak zwiększającym się potrzebom wybranych grup 
mieszkańców (np. osób starszych, rodziców z dziećmi, młodzieży) nie towarzyszy wzrost liczby i różnorodności wydarzeń kultury i spędzania „czasu wolnego. 

Z przeprowadzonych na etapie diagnozy badań społecznych wśród różnych grup mieszkańców wyłania się obraz Mielca jako miasta, które nie docenia kultury, nie 
dostrzegając jej jako narzędzia, które może stanowić nie tylko siłę napędową ekonomii czy miejskiej regeneracji, ale także jako instrumentu w rozwiązywaniu 
problemów społecznych.  

Wśród wyzwań projektowych znalazły się zatem: niedostateczne wykorzystanie potencjału pozainstytucjonalnej aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, 
niedostateczne stymulowanie aktywnych mieszkańców oraz grup „inicjatywnych” poprzez system priorytetów i celów do zrealizowania oraz wymagań dotyczących 
efektów, jak również rak spójnego systemu ewaluacji działań w zakresie społeczno–kulturalnym. Działalność Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej jest odpowiedzią 
na wnioski z przygotowanej w ramach Planu Rozwoju Lokalnego diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. Odpowiedzią na złożone przez mieszkańców w 
ramach PRL karty pomysłów i zgłaszany problem braku infrastruktury umożliwiającej aktywność społeczno-kulturalną. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej to 
wypracowana z pomysłodawcami wizja, cele i scenariusze rozwoju społeczno-kulturalnego miasta. 

Przedsięwzięcie zakłada budowę Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej, które zlokalizowane zostanie w samym sercu miasta Mielca. Centrum składać się będzie 
zarówno z zamkniętej jak i otwartej przestrzeni miejskiej. Cały obszar obejmie zasięgiem trakt komunikacyjny, zaczynając Placu Armii Krajowej, budynek Domu Kultury 
Samorządowego Centrum Kultury po Park za Domem Kultury. Przedsięwzięcie ma być odpowiedzią na wskazywaną przez mieszkańców potrzebę stworzenia miejsc 
otwartych oraz uniwersalnych, które posłużą jako miejsca spotkań i aktywności społecznej mielczan. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się następujące 
etapy/zadania: 

 Rozbudowę Domu Kultury SCK i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (II/2022-IV/2023).  

o Propozycja programu zagospodarowania komponowanego obiektu obejmuje: 3 kondygnacje. 1 872,00 m2 powierzchni użytkowej, do celów 

społeczno-kulturowych (pomieszczenia magazynowe, sala taneczna, garderoby, mała sala kinowa, sala konferencyjna, sala warsztatowa, przestrzeń 

wspólna chillout, szatnia, kawiarenka z wyjściem do Parku za budynkiem, sala warsztatów rodzinnych, sala koncertowa). Ta część ma być głównym 

miejscem spotkań i przestrzenią integracji społecznej w Mielcu. 

o Dostosowanie obiektu Domu Kultury SCK do potrzeb osób niepełnosprawnych (domofon, plany tyflograficzne, pętle indukcyjne, oznaczenia na 

posadzkach - system FON: faktura kierunkowa, faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwo), faktura uwagi (informacje, naścienne tabliczki informujące o 

funkcji pomieszczenia w formie wizualnej i dotykowej (alfabet Braille’a).  

 Wyposażenie ruchome dobudowanego obiektu (IV/2023). Wyposażenie pomieszczenia magazynowe, wyposażenie sali tanecznej (lustra, nagłośnienie, 

oświetlenie itd.), wyposażenie garderoby, wyposażenie małej sali kinowej (nagłośnienie, fotele, ekran kinowy, projektor, itp.) , wyposażenie sali konferencyjna 

(nagłośnienie, oświetlenie, krzesła, stoły, ekran, projektor multimedialny itd.), wyposażenie sali warsztatowej (sztalugi malarskie, zestaw komputerowy, 
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drukarka, ekran, itd.), przestrzeń wspólna chillout (siedziska, fotele, pufy, ławy itp.), wyposażenie szatni,  wyposażenie kawiarenki z wyjściem do Parku za 

budynkiem (fotele, stoliki, telewizor, nagłośnienie itp.), wyposażenie sali warsztatów rodzinnych (stoły, krzesła, sztalugi), wyposażenie sali koncertowej (fotele, 

nagłośnienie, oświetlenie, pulpity, kotary itd.).  

 Aranżacja przestrzeni zewnętrznej: budowa fontanny, montaż elementów małej architektury i nasadzenia zieleni.  (II/2022- II/2023) 

o Aktywizowanie przestrzeni poprzez działania architektoniczne i interwencje przestrzenne jako skuteczne metody ożywienia infrastruktury, 

społeczeństwa i krajobrazu miejskiego. 

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

1. Liczba zainstalowanych obiektów małej architektury – 10 sztuk 

2. Powierzchnia zmodernizowanych terenów rekreacyjnych - 0,4755 ha 

3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 sztuka 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 
1. Zwiększenie liczby użytkowników wybudowanych, przebudowanych i zmodernizowanych obiektów budowlanych – 29 200 osób  
2. Zwiększenie liczby miejsc umożliwiających aktywność mieszkańców – 1 sztuka 
3. Udział wydatków majątkowych budżetu gminy przypadających na 1000 mieszkańców - 274 866,86 zł 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

 Pracownicy SCK (16 osób)  

 Realizatorzy działań miękkich (animatorzy, koordynatorzy, artyści itp.) (56 osób)  

 Nowi pracownicy (5 osób) 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

Grupą docelową projektu są właściwie wszyscy mieszkańcy Mielca oraz osoby odwiedzające Mielec. Każdy odbiorca kultury, każda osoba zaangażowana w działalność 
społeczną, każdy spędzający czas wolny w nowych, atrakcyjnych obszarach miejskich. 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

 Przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji z uwzględnieniem wymogów uniwersalnego projektowania, czyli wobec grup docelowych, do których 
należą osoby niesłyszące i niedosłyszące, osoby niedowidzące i niewidome, osoby z niepełnosprawnością ruchową a w szczególności w zakresie spełniania 
wszystkich wymagań zawartych w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 MIiR  - Załącznik nr 2 „Standardy 
dostępności dla polityki spójności 2014-2020” (termin realizacji I kwartał 2021- I kwartał 2022) 

 Projektowane budynki oraz przestrzeń miejska będą dostępne niezależnie od wieku, stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej, wzrostu i wagi w 
możliwie najszerszym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania, w sposób niezależny i niewymagający pomocy. 

 Rozwiązania, które zostaną zastosowane, to w szczególności:  
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o zapisy dotyczące dostępności w wytycznych dla wykonawców 
o zastosowanie rozwiązań technicznych ułatwiających dostęp 
o montaż czytelnych i łatwo dostępnych tablic informacyjnych i oznakowań z elementami wizualnymi 
o bezpieczne podjazdy i zjazdy 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Mieszkańcy od wielu lat zgłaszali potrzebę modernizacji istniejącego obiektu Domu Kultury oraz 
jego rozbudowy o dodatkową powierzchnię, dzięki czemu mogliby szerzej uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i społecznych odbywających się w 
Samorządowym Centrum Kultury. Opinie i uwagi lokalnej społeczności były brane pod uwagę podczas konsultowania zakresu planowanych prac inwestycyjnych. Na 
etapie realizacji działania Miasto będzie dbało o pozytywny odbiór inwestycji wśród mieszkańców (m.in. poprzez akcje informacyjne i promocyjne), co zapewni szerokie 
poparcie  społeczne dla trwającej modernizacji i rozbudowy obiektu, a po zakończeniu prac będzie stanowić zachętę do korzystania z oferty Centrum. 

II.7. Informacja i promocja: 

Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o postępach w realizacji działań inwestycyjnych wdrażanych z ramach PRL z wykorzystaniem różnorodnych 
kanałów komunikacyjnych w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. W ramach powiązanego działania nieinwestycyjnego „Centrum Integracji Społeczno-
Kulturowej (PN)” zaplanowano akcje promocyjne służące informowaniu interesariuszy realizacji projektu, a po zakończeniu prac i oddaniu obiektu do użytkowania 
przewidziano organizację nieodpłatnych (w większości) wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych dla mieszkańców. 

Działania informacyjne i promocyjne będą prowadzone również za pośrednictwem 3 stron internetowych powstałych w ramach powiązanego działania 
nieinwestycyjnego. 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

Przedsięwzięcie wykazuje trwałość finansową, trwałość zachowania celów, rezultatów i trwałość instytucjonalną. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej pozostanie 
głównym miejscem spotkań w mieście, ale będzie to także inspiracja do przenoszenia podobnych rozwiązań na poszczególne części miasta. Dzięki nowej infrastrukturze 
miasto stanie się atrakcyjnym miejscem do życia i samorozwoju mieszkańców. Żadne produkty powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie zostaną zbyte w okresie 
jego trwałości. Nowo powstałe miejsca oraz przestrzenie będą własnością beneficjenta - Miasta Mielec i pozostaną jego własnością także po zakończeniu 
przedsięwzięcia. Koszty bieżące utrzymania i funkcjonowania przedsięwzięcia będą pokrywane ze środków własnych gminy Miejskiej Mielec. 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PI): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 
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Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie Centrum 
Integracji Społeczno-Kulturowej 
(PI) 

Rozbudowa Domu Kultury SCK – 
dobudowanie nowego budynku o pow. 
użytkowej 1 872,00 m2 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - IV 
2023 

14 575 000 
zł 

 

14 575 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie Centrum 
Integracji Społeczno-Kulturowej 
(PI) 

Dostosowanie nowego budynku do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
(plansze dla osób niewidomych, filmy 
z tłumaczeniem języka migowego, pętla 
indukcyjna, itp.) 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - IV 
2023 

137 390 zł 

 

137 390 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie Centrum 
Integracji Społeczno-Kulturowej 
(PI) 

Wyposażenie ruchome dobudowanego 
budynku 

Gmina Miejska 
Mielec 

IV 2023 - IV 
2023 

1 073 000 zł 

 

1 073 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie Centrum 
Integracji Społeczno-Kulturowej 
(PI) 

System ekspozycyjny zewnętrzny (Plac 
AK) 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - III 
2023 

34 000 zł 

 

34 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie Centrum 
Integracji Społeczno-Kulturowej 
(PI) 

Leżaki miejskie metalowo-drewniane 
(Plac AK) 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - III 
2023 

18 600 zł 

 

18 600 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie Centrum 
Integracji Społeczno-Kulturowej 
(PI) 

Fontanna (za Domem Kultury) 
Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - III 
2023 

162 010 zł 

 

162 010 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Razem, z tego: 
16 000 000 
zł 

 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

189 

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 
16 000 000 
zł 

 

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 0 zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PI) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 
Razem 

2022 Środki własne 0 zł 0 zł 

2022 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2022 Dotacje na projekt EOG  7 502 110 zł 7 502 110 zł 

2022 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2022 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 7 502 110 zł 7 502 110 zł 

2023 Środki własne 0 zł 0 zł 

2023 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2023 Dotacje na projekt EOG  8 497 890 zł 8 497 890 zł 

2023 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 
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2023 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 8 497 890 zł 8 497 890 zł 

 Ogółem 16 000 000 zł 16 000 000 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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PRL 6: Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN) 

DZIAŁANIE PODSTAWOWE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2021 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 03.2024 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 2 442 000 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Gmina Miejska Mielec 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - społeczny 

 Uzupełniające – kulturowy, środowiskowy, przestrzenny 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 

Kwestia zagospodarowania czasu wolnego staje się jednym z zagadnień, które centralnie dotyczy istoty miejskości. Realizowane w przestrzeniach publicznych, 
udostępniane przez miejskie instytucje, np. kultury, formy konsumowania czasu wolnego służą „ożywieniu” zarówno w kategoriach społecznych (tworzenia i 
wzmacniania wspólnotowych form organizacji społecznej), jak i kulturalnych (pobudzania szeroko rozumianej konsumpcji kultury i rozrywki). Mieszkańcy 
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współczesnego miasta – a więc i Mielca – chcą chodzić na koncerty, do kina, na spotkania towarzyskie w „ładnych” miejscach, przyjaznych przestrzeniach, w których 
każdy – niezależnie od wieku lub statusu społecznego – czuć się będzie „u siebie”. Chcą angażować się w działalność artystyczną, społeczną, obywatelską. Chcą 
realizować swoje pasje, hobby i uczestniczyć w indywidualnych lub zespołowych działaniach artystycznych. Chcą mieć głos i wpływ na swoje otoczenie i miasto. Chcą 
być zauważeni. Taką możliwość dają odpowiednie miejsca publiczne, przestrzenie miejskie, instytucje kultury. Jednak zwiększającym się potrzebom wybranych grup 
mieszkańców (np. osób starszych, rodziców z dziećmi, młodzieży) nie towarzyszy wzrost liczby i różnorodności wydarzeń kultury i spędzania „czasu wolnego. 

Z przeprowadzonych na etapie diagnozy badań społecznych wśród różnych grup mieszkańców wyłania się obraz Mielca jako miasta, które nie docenia kultury, nie 
dostrzegając jej jako narzędzia, które może stanowić nie tylko siłę napędową ekonomii czy miejskiej regeneracji, ale także jako instrumentu w rozwiązywaniu 
problemów społecznych.  

Wśród wyzwań projektowych znalazły się zatem: niedostateczne wykorzystanie potencjału pozainstytucjonalnej aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, 
niedostateczne stymulowanie aktywnych mieszkańców oraz grup „inicjatywnych” poprzez system priorytetów i celów do zrealizowania oraz wymagań dotyczących 
efektów, jak również rak spójnego systemu ewaluacji działań w zakresie społeczno–kulturalnym. Działalność Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej jest odpowiedzią 
na wnioski z przygotowanej w ramach Planu Rozwoju Lokalnego diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. Odpowiedzią na złożone przez mieszkańców w 
ramach PRL karty pomysłów i zgłaszany problem braku infrastruktury umożliwiającej aktywność społeczno-kulturalną. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej to 
wypracowana z pomysłodawcami wizja, cele i scenariusze rozwoju społeczno-kulturalnego miasta. 

Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia, obejmuje następujące zadania:  
1. Wykonanie projektu rozbudowy i remontu Domu Kultury SCK wraz z pozwoleniem na budowę (II/2023-IV/2023) 
2. Działania informacyjne, promocyjne, spotkania i konsultacje społeczne (termin realizacji I kwartał 2023 – I kwartał 2024)  

o W tym etapie podjęte działania informacyjne i promocyjne posłużą rozpropagowaniu idei Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej. 
Przeprowadzone też zostaną konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami, w tym odrębnie z autorami kart pomysłów PRL. Zostaną 
przedstawione założenia i propozycje działań ujęte w karcie działania nieinwestycyjnego Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej. Na bazie 
wyników konsultacji, spotkań i przy współpracy mieszkańców zostanie określony profil działania Centrum. Wtedy przystąpimy do promocji 
realizacji konkretnych pomysłów. Dlatego czas działania zawartego w tym punkcie jest określony między I kwartał roku 2023 a I kwartałem roku 
2024. 

3. Działalność Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (termin realizacji I kwartał 2023 – I kwartał 2024): 

 Zmodernizowany i rozbudowany budynek Domu Kultury: 

Koncerty o wysokich walorach artystycznych, koncerty kameralne, monodramy, kabarety, otwarte warsztaty artystyczne, Akcja „Bliżej kultury” (wykłady 
dla różnych grup wiekowych, Mielecki Uniwersytet Dziecięcy), wystawy czasowe, spotkania artystyczne, promocje (wydawnictw, płyt itp.), zajęcia otwarte 
dla dzieci i rodzin, seanse filmowe  (DKF, Kino Dzieci, Wtorki z Dobrym Kinem), edukacja filmowa, retransmisje, działania on-line w ramach akcji „Bliżej 
kultury”, „Wspierajmy się” (zajęcia otwarte dla osób niepełnosprawnych), Sztuka Moich Rąk (zajęcia otwarte dla osób dorosłych i seniorów), działania 
inicjowane przez mieszkańców. Wstęp na wydarzenia będzie bezpłatny, za wyjątkiem komercyjnych seansów filmowych, koncertów, spektakli teatralnych. 

Remont i modernizacja budynku Domu Kultury przeprowadzana będzie ze środków własnych Gminy Miejskiej Mielec. Środki te wydatkowane zostaną do 
końca 2022 roku. Tym samym remont Domu Kultury SCK (termin realizacji II kwartał 2022- IV kwartał 2022) obejmujący wymianę centrali p.poż, sieci 
ciepłowniczej, klimatyzacji, sieci informatycznej, stolarki drzwiowej, wymianę dachu (1800 m2), malowanie i wymianę siedzisk w fotelach w sali 
widowiskowej (418 m2) oraz modernizację infrastruktury dla osób niepełnosprawnych: domofon, plany tyflograficzne, pętle indukcyjne, oznaczenia na 
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posadzkach - system FON: faktura kierunkowa, faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwo), faktura uwagi (informacje, naścienne tabliczki informujące o 
funkcji pomieszczenia w formie wizualnej i dotykowej (alfabet braila) zakończy się w takim terminie, który pozwoli w zmodernizowanej części realizować 
część działań społeczno – kulturalnych w trakcie rozbudowy obiektu, czyli od I kwartału 2023 do I kwartału 2024.  

 Strony internetowe – zaprojektowanie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 3 stron internetowych: Domu Kultury, kina prowadzącego 
sprzedaż biletów na wszystkie wydarzenia oraz Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (I kwartał 2023) 

 Przestrzeń Integracji Społecznej w obiekcie: 
o Kawiarenka obywatelska. Zadaniem Kawiarenki Obywatelskiej jest stworzenie platformy do swobodnej dyskusji między mieszkańcami Mielca, 

przedstawicielami organizacji pozarządowych a władzami miasta.  
o Kawiarnia społeczna. Zostanie zorganizowana przy zaangażowaniu NGO, osób indywidualnych, spółdzielni itp. W kawiarni pracować będą mogły 

także grupy do tej pory defaworyzowane, dla których taka praca to najlepszy sposób na integrację społeczną.  
o Sala konferencyjna. Miejsce tuż obok kawiarni społecznej, służące spotkaniom biznesowym, szkoleniom i in. 
o Sala warsztatowa (warsztaty dla różnych grup społecznych, np. rodzin z małymi dziećmi, kreatywne zajęcia dla młodzieży lub seniorów, 

międzypokoleniowe spotkania artystyczne).  
o Przestrzeń „chillout”: miejsce dla młodych, przestrzeń stolikowa, miejsce przeznaczone dla rodzin z dziećmi. 
o W przestrzeni tej odbywać się będą wydarzenia społeczne i edukacyjne, głównie inicjatywy mieszkańców przez nich samych realizowane (I 

kwartał roku 2024). 

 Przestrzeń Integracji Społecznej w parku za Domem Kultury i Plac AK: 

Wystawy, Spotkania Środowisk Twórczych, Wystawy sensoryczne, Koncerty dla dzieci 0-7 lat, koncerty chóralne, animacje przestrzenne, wieczorki 
poetyckie, Dzień Integracji Społeczno-Kulturowej, działania inicjowane przez mieszkańców. 

Działania realizowane w tej przestrzeni to wydarzenia kulturalne, społeczne i edukacyjne dla mieszkańców oraz inicjatywy mieszkańców przez nich samych 
realizowane (II kwartał 2023 roku - IV kwartał roku 2023). Ich wykonanie będzie możliwe z uwagi na niedużą ingerencję w przestrzeń Placu AK, na którym 
– do czasu ukończenia prac w Parku za Domem Kultury – skondensuje się organizacja eventów w przestrzeni miejskiej (chodzi o wykorzystanie letniej i 
jesiennej pogody). 

4. Nowe etaty:  

 5 nowych pracowników (osoby te będą realizować założenia działalności Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej zgodnie z ustalonym planem 
wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych dla mieszkańców): 
o 3 etaty merytoryczne (2 animatorów kultury, 1 koordynator Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej), 
o 1 pani sprzątająca, 
o 1 pracownik techniczny. 

5. Utrzymanie obiektu:  

Wszystkie czynności, które każdy właściciel obiektu budowlanego powinien wykonywać w celu zapobieżenia pogarszaniu się stanu technicznego obiektu, a co 
za tym idzie zapewnienia jego bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania, w tym opłaty za energię elektryczną, co; wodę + ścieki; gaz; 
konserwacje i przeglądy. Miesięczny koszt utrzymania wyliczony został na podstawie porównania z obecnie działającymi obiektami kulturalnymi wchodzącymi 
w skład SCK (Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna). 

6. Ochrona obiektu:  
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o Ochrona przed kradzieżą lub uszkodzeniem wyposażenia, 
o Interwencje wobec osób zakłócających porządek wewnątrz oraz wokół budynku, 
o Dozór i obsługa monitoringu, 
o System chroniący obiekt i wysyłający sygnał alarmu: czujki ruchu (pasywnej podczerwieni, mikrofalowe); czujki zbicia szkła (akustyczne); czujki 

otwarcia (kontaktronowe), czujniki dymu czujniki gazu (ziemnego, prop-but, gazu usypiającego), sejsmiczne (wstrząsowe). 

Koszt ochrony i utrzymania obiektu został założony na rok, ponieważ doświadczenie zdobyte w realizacji projektu remontu, modernizacji i rozbudowy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej SCK (wznowienie działalności we wrześniu 2019 r.) pokazuje, że po oddaniu, ale w czasie procesu wyposażania obiektu konieczna już jest 
obecność ochrony, działanie systemów zabezpieczających, płacone są rachunki za prąd, ścieki, wodę itp. Budynek funkcjonuje – choć nie jest „merytorycznie” 
wykorzystywany. 

7. Utrzymanie fontanny: 
o przygotowanie fontann do uruchomienia i eksploatacji w danym sezonie, 
o sprawdzenie systemu uzdatniania wody, filtra coraz stacji dozowania środków chemicznych,  
o uzupełnianie oraz zakup środków chemicznych, np.: chloru, substancji ograniczających powstawanie piany i rozrostu glonów, zmiękczacz wody 

itp., 
o bieżąca obsługa i utrzymanie czystości fontanny w ruchu ciągłym (7 dni w tygodniu),  
o zamknięcie fontanny oraz wykonanie innych prac i czynności niezbędnych do należytego jej utrzymania.   

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

1. Liczba opracowanych dokumentacji projektowych – 1 sztuka 
2. Liczba zorganizowanych wydarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych (w tym dostępnych dla osób niepełnosprawnych) – 503 sztuki 
3. Liczba wdrożonych stron internetowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 3 sztuki 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 
1. Liczba nowo utworzonych etatów – 5 sztuk 
2. Liczba przedsięwzięć służących rozwojowi partycypacyjnej działalności społecznej i kulturalnej – 1 sztuka 
3. Liczba użytkowników nowopowstałych/zmodyfikowanych stron internetowych - 40 950 osób 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

 Pracownicy SCK (36 osób)  

 Realizatorzy działań miękkich (animatorzy, koordynatorzy, artyści itp.) (76 osób)  

 Nowi pracownicy (5 osób) 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

Grupą docelową projektu są wszyscy mieszkańcy Mielca, a szczególnie ci, którzy rzadko lub wcale nie angażują się w działania społeczne lub kulturalne: młodzież, która 
wciąż poszukuje dla siebie nowych form aktywności, dorośli w wieku 25 – 60 lat, osoby niepełnosprawne, które nie miały dotąd możliwości (z uwagi na brak udogodnień) 
wykazać swoich możliwości twórczych i społecznych oraz ci, którzy dziś stanowią bardzo „chłonną” grupę odbiorców, czyli seniorzy.   
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II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

 Oferta dostosowana do wszystkich grup docelowych, do których należą osoby niesłyszące i niedosłyszące, osoby niedowidzące i niewidome, osoby z 
niepełnosprawnością ruchową. 

 Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej będzie dostępne niezależnie od wieku, stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej, wzrostu i wagi w możliwie 
najszerszym zakresie, w sposób niezależny i niewymagający pomocy. 

 Rozwiązania, które zostaną zastosowane, to w szczególności:  
o dotykowe plansze dla osób niewidomych,  
o pętle indukcyjne,  
o ścieżki dotykowe,  
o zastosowanie rozwiązań technicznych ułatwiających dostęp, 
o montaż czytelnych i łatwo dostępnych tablic informacyjnych i oznakowań z elementami wizualnymi. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba realizacji projektu została wyrażona przez interesariuszy na etapie zgłaszania 
pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Lokalna społeczność zauważa potrzebę modernizacji SCK i rozbudowy obiektu o dodatkową powierzchnię. Autorzy 
pomysłu uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego kartę działania i współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym. Zostaną również zaangażowani w jego 
wdrażanie poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, współtworzenie przestrzeni integracji społecznej oraz realizację własnych 
inicjatyw. 

II.7. Informacja i promocja: 

Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o planowanych wydarzeniach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych kanałów 
komunikacyjnych w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. W ramach działania zaplanowano akcje promocyjne służące informowaniu interesariuszy realizacji 
projektu, a po zakończeniu prac i oddaniu obiektu do użytkowania przewidziano organizację nieodpłatnych (w większości) wydarzeń kulturalnych, społecznych i 
edukacyjnych dla mieszkańców. 

Działania informacyjne i promocyjne będą prowadzone również za pośrednictwem 3 stron internetowych powstałych w ramach działania. 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

Przedsięwzięcie wykazuje trwałość finansową, trwałość zachowania celów, rezultatów i trwałość instytucjonalną. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej pozostanie 
głównym miejscem spotkań w mieście, ale będzie to także inspiracja do przenoszenia podobnych rozwiązań na poszczególne części miasta. Z czasem na każdym osiedlu 
powstaną drobne ośrodki integracji, inicjowane przez lokalnych aktywistów. W efekcie społeczeństwo lokalne będzie bardziej świadome, zintegrowane twórczo i 
zaangażowane w rozwój miasta. Dzięki nowej infrastrukturze miasto stanie się atrakcyjnym miejscem do życia i samorozwoju mieszkańców. Żadne produkty powstałe 
w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie zostaną zbyte w okresie jego trwałości. Nowo powstałe miejsca oraz przestrzenie będą własnością beneficjenta - Miasta Mielec 
i pozostaną jego własnością także po zakończeniu przedsięwzięcia. Koszty bieżące utrzymania i funkcjonowania przedsięwzięcia będą pokrywane ze środków własnych 
gminy Miejskiej Mielec. 
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II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie i funkcjonowanie 
Centrum Integracji Społeczno-
Kulturowej (PN) 

Opracowanie kompletnej 
wielobranżowej dokumentacji 
projektowej rozbudowy i remontu 
Domu Kultury SCK wraz z 
pozwoleniem na budowę 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - I 
2022 

500 000 zł 

 

500 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie i funkcjonowanie 
Centrum Integracji Społeczno-
Kulturowej (PN) 

Zaprojektowanie dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 3 
stron internetowych: Domu Kultury, 
kina prowadzącego sprzedaż biletów 
na wszystkie wydarzenia oraz 
Centrum Integracji Społeczno-
Kulturowej 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - I 2023 120 000 zł 

 

120 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie i funkcjonowanie 
Centrum Integracji Społeczno-
Kulturowej (PN) 

Promocja 
Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - I 2024 52 000 zł 

 

52 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie i funkcjonowanie 
Centrum Integracji Społeczno-
Kulturowej (PN) 

Wynagrodzenia nowych pracowników 
etatowych 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - I 2024 288 000 zł 

 

288 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie i funkcjonowanie 
Centrum Integracji Społeczno-
Kulturowej (PN) 

Dostawa mediów (energia 
elektryczna, c.o., woda i ścieki, gaz) 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - I 2024 444 000 zł 

 

444 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  
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Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie i funkcjonowanie 
Centrum Integracji Społeczno-
Kulturowej (PN) 

Ochrona obiektu 
Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - I 2024 120 000 zł 

 

120 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie i funkcjonowanie 
Centrum Integracji Społeczno-
Kulturowej (PN) 

Utrzymanie fontanny 
Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - I 2024 10 000 zł 

 

10 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie i funkcjonowanie 
Centrum Integracji Społeczno-
Kulturowej (PN) 

Organizacja wydarzeń kulturalnych, 
społecznych i edukacyjnych dla 
mieszkańców 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - I 2024 908 000 zł 

 

908 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Razem, z tego: 2 442 000 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 0 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 2 442 000 zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 
Razem 

2021 Środki własne 0 zł 0 zł 

2021 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2021 Dotacje na projekt EOG  0 zł 0 zł 

2021 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

198 

2021 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2021 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 0 zł 0 zł 

2022 Środki własne 0 zł 0 zł 

2022 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2022 Dotacje na projekt EOG  500 000 zł 500 000 zł 

2022 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2022 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 500 000 zł 500 000 zł 

2023 Środki własne 0 zł 0 zł 

2023 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2023 Dotacje na projekt EOG  1 440 300 zł 1 440 300 zł 

2023 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2023 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 1 440 300 zł 1 440 300 zł 

2024 Środki własne 0 zł 0 zł 

2024 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2024 Dotacje na projekt EOG  501 700 zł 501 700 zł 
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2024 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2024 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2024 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2024 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 501 700 zł 501 700 zł 

 Ogółem 2 442 000 zł 2 442 000 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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PRL 7: Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PI)  

DZIAŁANIE PODSTAWOWE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PI) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2021 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 12.2021 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 498 500 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Urząd Miasta, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Biuro Gospodarki Lokalowej 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

Tworzymy dojrzałą społeczność, potrzebujemy przestrzeni spotkań i dialogu do tworzenia miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań). 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - społeczny 

 Uzupełniające – przestrzenny 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 

Lokalna społeczność nie wie, czy i w jaki sposób może wpływać na rozwój miasta, ponieważ z informacji zawartej w wynikach Raportu z badań społecznych 
zrealizowanych dla gminy na potrzeby opracowania PRL i PRI trzech na czterech badanych (74%) uważa, że nie ma realnego wpływu  na rozwój miasta. Natomiast 
wnioski z przygotowanego ww. Raportu wskazują, że lokalna społeczność powinna w większym stopniu angażować się w sprawy miasta – tak uważa aż 80% 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

201 

respondentów. Potencjał w tym zakresie mogą stanowić nieformalne grupy działające na rzecz Mielca i jego mieszkańców oraz organizacje pozarządowe, mogące dać 
impuls do działania biernej części społeczeństwa. Blisko 2/3 badanych uważa, że mielecka młodzież jest aktywna i podejmuje wiele ciekawych inicjatyw. Warto ten 
potencjał wykorzystywać, uwzględniając młodych w planowaniu i realizacji działań rozwojowych. Z kolei ponad połowa respondentów za najaktywniejszą grupę 
społeczną w Mielcu uważa seniorów (55%). Również interesariusze od dawna wskazywali na potrzebę utworzenia miejsca aktywności dla mielczan w tym: NGO, 
seniorów, wolontariuszy. Samo określenie siedziby w statucie nie wystarcza, potrzebny jest adres korespondencyjny. A dla potwierdzenia prawa do użytkowania lokalu, 
w którym ma siedzibę organizacja, może to być odpowiednio np. umowa użyczenia. Mieleckie NGO zgłaszały kilkakrotnie braki lokalowe na prowadzenie biura jak i 
swojej działalności. Wśród nich jest również prężnie działający, zwiększający corocznie liczbę swoich członków Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. I tak na koniec 
2017 roku zrzeszał 380 seniorów, 2018 - 402, 2019 - 446. Stale rosnąca liczba członków wymaga większych powierzchni. Również dane demograficzne wskazują na 
postępujący proces starzenia się mielczan, co w pełni uzasadnia podejmowaną intensyfikację działań w obszarze polityki senioralnej. Taką potrzebę lokalu w ramach 
swojej działalności zgłaszają również organizacje działające w obszarze pracy twórczej artystów profesjonalnych i twórczości amatorskiej w dziedzinie śpiewu 
chóralnego; ochrony, poznania i promocji wiedzy o przeszłości i współczesnych walorów kulturowych ,,małej ojczyzny'‘; profilaktyki raka piersi i pomocy w rehabilitacji 
psychicznej i fizycznej kobietom po mastektomii; profilaktyki i działań na rzecz osób chorych na cukrzycę oraz wolontariatu. Zaplanowane środki finansowe w budżecie 
pozwolą na sporządzenie dokumentacji technicznej montażu windy, pokrycie kosztów utrzymania budynku (ogrzewanie, woda, prąd, gaz, ścieki i pozostałe usługi, 
odpady komunalne, ochrona, przeglądy techniczne i gwarancyjne) oraz prowadzenie działalności przez NGO. Poprzez te działanie zwiększy się dostępność i zakres 
świadczonych usług dla społeczności lokalnej. Zyska siedzibę około 5 podmiotów, które zostaną wyłonione w trybie konkursowym, Centrum Wolontariatu oraz Mielecka 
Rada Seniorów.   

Planowane przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie siedziby pod działalność organizacji pozarządowych w mieście Mielcu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4. 
Nieużywany budynek ma łączną całkowitą powierzchnię 1 510,73 m2, w tym powierzchnię użytkową 927,88 m2. Głównym założeniem jest adaptacja istniejącego układu 
pomieszczeń na potrzeby nowych funkcji użytkowych, w taki sposób, by możliwe było prowadzenie w nich zajęć, spotkań i warsztatów dla większej grupy uczestników. 
Posiada aulę wykładową, sale szkoleniowe, zaplecze biurowe, kuchenne i piwnice. W celu wykonania windy opracowana zostanie dokumentacja techniczna w części 
nie inwestycyjnej. Dzięki takim zasobom, miejsce może być wykorzystywane zarówno do biur, wykładów, spotkań czy mini koncertów, ale również do prowadzenia 
zajęć o charakterze szkoleniowym, rekreacyjnym i sportowym skierowanych dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Proponowane rozwiązanie zostało zgłoszone przez 
Stowarzyszenie Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, który o brakach lokalowych wielokrotnie informował władze Miasta. Niniejsza propozycja została 
skonsultowana z przedstawicielami lokalnych NGO i dokonano wstępnych ustaleń. W założeniu będzie to dom otwarty dla organizacji pozarządowych, gdzie będą 
mogłyby realizować swoje pomysły, skierowane do lokalnej społeczności. Siedzibę do swych działań mogą uzyskać np. Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z Radą 
Seniora, Towarzystwo Śpiewacze Melodia, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego, Stowarzyszenie Diabetyków, 
itp. Również siedzibę uzyska nowo powstałe Centrum Wolontariatu. W ramach realizacji zadania przewiduje się wyremontowanie/odświeżenie piętrowego budynku, 
przebudowę klatki schodowej, w celu likwidacji barier komunikacyjnych oraz dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W projekcie 
uwzględniono także zakup i montaż wyposażenia, w tym sprzętu audiowizualnego oraz komputerowego, dostosowanego również do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami.  

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się następujące etapy/zadania: 

 Montaż pętli indukcyjnej – termin realizacji od II do IV kw/2021 

 Montaż ścieżki dotykowej - termin realizacji od II do IV kw//2021 

 Remont pomieszczeń, w tym malowanie wszystkich pomieszczeń oraz drobne naprawy – termin realizacji od III kw/2021 do IV kw/2021 

 Montaż windy – termin realizacji od III kw/2021 – IV kw/2021 
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 Zakup i montaż wyposażenia - termin realizacji od III kw/2021 do IV kw/2021, 

 Montaż dotykowych plansz dla osób niewidomych - termin realizacji do IV kw/2021. 

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

1. Liczba obiektów przystosowanych do pełnienia nowych funkcji – 1 sztuka 
2. Liczba zmodernizowanych obiektów budowlanych – 1 sztuka 
3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 sztuka 
4. Liczba zastosowanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych – 4 sztuki 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 
1. Udział wydatków majątkowych budżetu gminy przypadających na 1000 mieszkańców - 8 563,82 zł 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

Miasto Mielec (właściciel obiektu) – użyczy lokali pod działalność organizacji pozarządowych skierowanych do lokalnej społeczności oraz Mielecką Radę Seniorów 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

Przedstawiciele lokalnej społeczności związanej z rezultatami w tym osoby starsze, artyści, miłośnicy lokalnej kultury, amazonki, diabetycy 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

Świadomość istniejących w środowisku barier oraz wiedza i umiejętności ich niwelowania to podstawowe zasoby w kreowaniu lokalnych interwencji w zakresie 
zwiększania szeroko rozumianych praw osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzone działania, jakim jest odremontowanie budynku, zwiększą dostępność usług i 
przestrzeni, a także umożliwia korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami z praw obywatelskich na takich samych zasadach, jak inni obywatele. 

Zidentyfikowane obszary (budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4) wymagające zwiększenia dostępności. Świadomość istniejących barier oraz plan ich niwelowanie 
to kluczowa część w procesie wdrażania elementów z zakresu dostępności nałożonych przez Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz przepisy krajowe 
wprowadzone Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Możliwość skorzystania z zewnętrznego wsparcia finansowego (Fundusze 
Norweskie) i pozafinansowego jest istotna w procesie dbania o prawa osób z niepełnosprawnościami oraz o dostępność przestrzeni i usług publicznych, a dobre praktyki 
mogą być inspiracją w wprowadzaniu nowych rozwiązań. Możliwość realizacji działań na rzecz zwiększenia dostępności, rozwój oferty usług dla osób z 
niepełnosprawnościami wspierających ich niezależność i samodzielność wpłynie pozytywnie na sytuację w Gminie Miejskiej Mielec. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba zagospodarowania dawnego budynku AGH i przeznaczenia go na działalność społeczną 
została wyrażona przez interesariuszy na etapie zgłaszania pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Lokalna społeczność zauważa potrzebę powstania 
obiektu na potrzeby organizacji pozarządowych działających w Mielcu. Autorzy pomysłu uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego kartę działania i 
współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym. Ponieważ działanie obejmuje prace budowlane i instalacyjne, społeczność nie będzie uczestniczyła w bezpośrednim 
wdrażaniu działania, natomiast będzie korzystać z jego efektów w okresie długoterminowym. 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

203 

II.7. Informacja i promocja: 

W ramach powiązanego działania nieinwestycyjnego „Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN)”przewidziano promocję działalności Mieleckiego Centrum 
Aktywności Lokalnej poprzez: filmik w PJM/SJM, foldery, kampanię promocyjną w prasie i radiu. Zadania promocyjne będą realizowane w okresie 2021-2023. 
Promowaniu Centrum będzie też sprzyjać ciągła realizacja działań na rzecz osób potrzebujących (od II kw. 2024 roku finansowania z własnych środków Gminy). 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

 Przedsięwzięcie wykazuje trwałość finansową, trwałość zachowania celów, rezultatów i trwałość instytucjonalną.  

 Żadne produkty powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie zostaną zbyte w okresie jego trwałości. 

 Wyremontowany budynek oraz wyposażenie nabyte w wyniku realizacji przedsięwzięcia w ramach kosztów kwalifikowanych, będzie własnością beneficjenta 
– miasta Mielca i pozostanie jego własnością także po zakończeniu przedsięwzięcia, co najmniej przez wymagany okres pięciu lat od dnia finansowego 
zakończenia przedsięwzięcia. 

 Koszty na utrzymanie budynku zostały uwzględnione w karcie przedsięwzięcia nie inwestycyjnego w związku z powyższym zachowana jest trwałość budynku. 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PI): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy przedsięwzięcia 
w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PI) 

Montaż pętli indukcyjnej 
Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - IV 
2021 

65 000 zł 

 

65 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PI) 

Montaż ścieżki dotykowej 
Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - IV 
2021 

20 000 zł 

 

20 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PI) 

Remont pomieszczeń – malowanie wszystkich 
pomieszczeń i drobne naprawy 

Gmina Miejska 
Mielec 

III 2021 - IV 
2021 

100 000 zł 

 

100 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

204 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PI) 

Montaż windy 
Gmina Miejska 
Mielec 

III 2021 - IV 
2021 

250 000 zł 

 

250 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PI) 

Zakup i montaż wyposażenia 
Gmina Miejska 
Mielec 

III 2021 - IV 
2021 

60 000 zł 

 

60 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PI) 

Montaż dotykowych plansz dla osób 
niewidomych 

Gmina Miejska 
Mielec 

IV 2021 - IV 
2021 

3 500 zł 

 

3 500 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Razem, z tego: 498 500 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 498 500 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 0 zł  

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PI) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 
Razem 

2021 Środki własne 0 zł 0 zł 

2021 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2021 Dotacje na projekt EOG  498 500 zł 498 500 zł 

2021 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 
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2021 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2021 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 498 500 zł 498 500 zł 

 Ogółem 498 500 zł 498 500 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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PRL 8: Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN)  

DZIAŁANIE PODSTAWOWE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2021 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 03.2024 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 707 600 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Urząd Miejski w Mielcu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Biuro Gospodarki Lokalowej 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

Tworzymy dojrzałą społeczność, potrzebujemy przestrzeni spotkań i dialogu do tworzenia miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań) 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - społeczny 

 Uzupełniające – przestrzenny 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 

Lokalna społeczność nie wie, czy i w jaki sposób może wpływać na rozwój miasta, ponieważ z informacji zawartej w wynikach Raportu z badań społecznych 
zrealizowanych dla gminy na potrzeby opracowania PRL i PRI trzech na czterech badanych (74%) uważa, że nie ma realnego wpływu na rozwój miasta. Natomiast 
wnioski z przygotowanego ww. Raportu wskazują, że lokalna społeczność powinna w większym stopniu angażować się w sprawy miasta– tak uważa aż 80% 
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respondentów. Potencjał w tym zakresie mogą stanowić nieformalne grupy działające na rzecz Mielca i jego mieszkańców oraz organizacje pozarządowe, mogące dać 
impuls do działania biernej części społeczeństwa. Blisko 2/3 badanych uważa, że mielecka młodzież jest aktywna i podejmuje wiele ciekawych inicjatyw. Warto ten 
potencjał wykorzystywać, uwzględniając młodych w planowaniu i realizacji działań rozwojowych. Z kolei ponad połowa respondentów za najaktywniejszą grupę 
społeczną w Mielcu uważa seniorów (55%). Również interesariusze od dawna wskazywali na potrzebę utworzenia miejsca aktywności dla mielczan w tym: NGO, 
seniorów, wolontariuszy. Samo określenie siedziby w statucie nie wystarcza, potrzebny jest adres korespondencyjny. A dla potwierdzenia prawa do użytkowania lokalu, 
w którym ma siedzibę organizacja, może to być odpowiednio np. umowa użyczenia. Mieleckie NGO zgłaszały kilkakrotnie braki lokalowe na prowadzenie biura jak i 
swojej działalności. Wśród nich jest również prężnie działający, zwiększający corocznie liczbę swoich członków Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. I tak na koniec 
2017 roku zrzeszał 380 seniorów, 2018 - 402, 2019 - 446. Stale rosnąca liczba członków wymaga większych powierzchni. Również dane demograficzne wskazują na 
postępujący proces starzenia się mielczan, co w pełni uzasadnia podejmowaną intensyfikację działań w obszarze polityki senioralnej. Taką potrzebę lokalu w ramach 
swojej działalności zgłaszają również organizacje działające w obszarze pracy twórczej artystów profesjonalnych i twórczości amatorskiej w dziedzinie śpiewu 
chóralnego; ochrony, poznania i promocji wiedzy o przeszłości i współczesnych walorów kulturowych ,,małej ojczyzny'‘; profilaktyki raka piersi i pomocy w rehabilitacji 
psychicznej i fizycznej kobietom po mastektomii; profilaktyki i działań na rzecz osób chorych na cukrzycę oraz wolontariatu. Zaplanowane środki finansowe w budżecie 
pozwolą na sporządzenie dokumentacji technicznej montażu windy, pokrycie kosztów utrzymania budynku (ogrzewanie, woda, prąd, gaz, ścieki i pozostałe usługi, 
odpady komunalne, ochrona, przeglądy techniczne i gwarancyjne, naprawy bieżące) oraz prowadzenie działalności przez NGO. Poprzez te działanie zwiększy się 
dostępność i zakres świadczonych usług dla społeczności lokalnej. Zyska siedzibę około 5 podmiotów, które zostaną wyłonione w  trybie konkursowym, Centrum 
Wolontariatu oraz Mielecka Rada Seniorów.   

Przedsięwzięcie ma na celu udostępnienie siedziby pod działalność dla 6. podmiotów oraz Centrum Wolontariatu. Podejmując taką  inicjatywę pragniemy dać impuls 
do działania biernej części społeczeństwa i wskazać pewnym grupom społecznym możliwości wpływu na rozwój miasta. Zgodnie z założeniami MCAL powstanie w 
budynku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 4 po zrealizowaniu robót budowlanych. W założeniu ma to być dom aktywności dla NGO i wolontariuszy. Na zorganizowanie 
5 spotkań Networkingowych listy intencyjne podpisały Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z Radą Seniorów, Towarzystwo Śpiewacze Melodia, Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Mieleckiej, Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego, Stowarzyszenie Diabetyków. Nieodpłatną siedzibę zyskają organizacja pozarządowe wybrane w 
drodze konkursu. Ich działalność obejmuje m. in. wykłady o różnej tematyce, naukę języków obcych, szereg warsztatów, w tym teatralno-kabaretowe, taneczne, 
chóralne, gimnastyczne, ogrodnicze, turystyczne, fotograficzne. Zostaną podjęte również działania dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki ginących zawodów w formule 
Dziadek/Babcia – Wnuczek. Natomiast rolą CW jest szkolenie wolontariuszy oraz koordynowanie wypracowanej bazy skupiającej podmioty i instytucje przyjmujące 
wolontariuszy oraz bazy wolontariuszy. Również osoby chętne do dzielenia się nieodpłatnie swoją wiedzą, umiejętnościami, pracą czy po prostu towarzystwem mogą 
wypracowywać godziny w tzw. banku czasu.  Każdemu uczestnikowi „zarobione godziny” przypisuje się na jego konto.  Jednostką rozliczeniową jest czas np. w zamian 
za 1 h przeprowadzonej korepetycji z j. angielskiego otrzymuje się 1 h pielenia ogródka. Promocja działalności MCRL będzie poprzez filmik z opracowaniem w PJM/SJM 
udostępniamy w mediach społecznościowych, również za pomocą folderów dystrybuowanych wśród młodzieży, seniorów a także kampanię w prasie i radio. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się następujące etapy/zadania:  

 Sporządzenie dokumentacji technicznej montażu windy -  realiz. II kw. 2021r., 

 Spotkanie Networkingowe - sieciowanie organizacji -  realiz. IV kw. 2021r., 

 Promocja działalności MCAL (filmik, foldery, kampania w prasie, radio) -  realiz. IV kw. 2021r do I kw. 2023r., 

 Koszty utrzymania budynku (ogrzewanie, woda, prąd, gaz, ścieki i pozostałe usługi, odpady komunalne, ochrona, przeglądy techniczne i gwarancyjne, naprawy 

bieżące) -  realiz. IV kw 2021r do I kw 2024r., 
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 Realizowanie zadań wynikających z rozstrzygniętych konkursów ofert dla organizacji działających w obszarze  aktywizacji intelektualnej i społecznej osób 

starszych; ochrony, pracy twórczej artystów profesjonalnych i twórczości amatorskiej w dziedzinie śpiewu chóralnego; poznania i promocji wiedzy o przeszłości 

i współczesnych walorów kulturowych ,,małej ojczyzny''; profilaktyki raka piersi i pomocy w rehabilitacji psychicznej i fizycznej kobietom po mastektomii;  

profilaktyki i działań na rzecz osób chorych na cukrzycę oraz  prowadzenie MCAL, w tym CW  - realiz. od I kw 2022r do I kw 2024r. 

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

1. Liczba zorganizowanych wydarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych (w tym dostosowanych dla osób niepełnosprawnych) – 15 sztuk 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 
1. Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność w udostępnionym budynku – 5 sztuk 
2. Liczba uczestników wydarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych – 400 osób 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

Miasto Mielec, organizacje pozarządowe zobowiązane listem intencyjnym do zorganizowania spotkania Networkingowego - sieciowania organizacji, organizacje 
pozarządowe wybrane w drodze konkursu, Mielecka Rada Seniorów. 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

Mieszkańcy Miasta Mielca, osoby korzystające ze wsparcia NGO, turyści. 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

W celu poprawy jakości życia i zapewnienia niezależności osobom starszym i osobom z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami obiekt zostanie dostosowany do ich 
potrzeb. Będzie on w pełni wykorzystany i dostępny przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Podczas modernizacji uwzględnione zostały standardy dostępności 
architektonicznej, które obejmują konieczność zapewnienia budynków wolnych od barier poziomych i pionowych, budynków z informacją wizualną, dotykową 
dotyczącą rozkładu pomieszczeń. W związku z tym w modernizacji uwzględniliśmy zainstalowanie windy zewnętrznej do budynku, zamontowanie ścieżki dotykowej do 
Centrum Wolontariatu, jak również zamontowanie kilku dotykowych plansz na parterze dla osób słabowidzących i niewidzących. Zapewniając dostępność 
informacyjno-komunikacyjną zamontowane zostanie urządzenie ułatwiające słyszenie w postaci pętli indukcyjnej w auli wykładowej. By w pełni zapewnić dostęp 
informacyjny wykonany zostanie film w Polskim Języku Migowym (PJM) / Systemie Językowo-Migowym (SJM) informujący o działalności Mieleckiego Centrum 
Aktywności Lokalnej, który będzie udostępniany w mediach społecznościowych. Dzięki takim rozwiązaniom zapewniona zostanie możliwie pełna dostępność i jak 
najszersze włączenie mieszkańców i osób spoza Mielca w korzystanie z efektów projektu. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba zagospodarowania dawnego budynku AGH i przeznaczenia go na działalność społeczną 
została wyrażona przez interesariuszy na etapie zgłaszania pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Lokalna społeczność zauważa potrzebę powstania 
obiektu na potrzeby organizacji pozarządowych działających w Mielcu. Autorzy pomysłu uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego kartę działania i 
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współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym. Lokalna społeczność weźmie udziału w jego wdrażaniu – jako przedstawiciele organizacji samorządowych (aktywiści, 
wolontariusze), ale też jako osoby korzystające z działań pomocowych przewidzianych w ramach działania. 

II.7. Informacja i promocja: 

W ramach działania przewidziano promocję działalności Mieleckiego Centrum Aktywności Lokalnej poprzez: filmik w PJM/SJM, foldery, kampanię promocyjną w prasie 
i radiu. Zadania promocyjne będą realizowane w okresie 2021-2023. Promowaniu Centrum będzie też sprzyjać ciągła realizacja działań na rzecz osób potrzebujących 
(od II kw. 2024 roku finansowania z własnych środków Gminy).  

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

 Przedsięwzięcie wykazuje trwałość finansową, trwałość zachowania celów, rezultatów i trwałość instytucjonalną. 

 Żadne produkty powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie zostaną zbyte w okresie jego trwałości. 

 Remont, powstały w wyniku realizacji przedsięwzięcia w ramach kosztów kwalifikowanych, będzie własnością beneficjenta – Miasta Mielca i pozostanie jego 
własnością także po zakończeniu przedsięwzięcia, co najmniej przez wymagany okres pięciu lat od dnia finansowego zakończenia przedsięwzięcia. 

 Finansowanie kosztów działań NGO’sów i utrzymania obiektu do I kwartału 2024r., po upływie tego czasu gmina z własnych środków bądź pozyska fundusze 
na dalsze funkcjonowanie organizacji pozarządowych w takim zakresie. 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PN) 

Sporządzenie dokumentacji technicznej 
montażu windy 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - II 
2021 

25 000 zł 

 

25 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PN) 

Spotkanie Networkingowe – sieciowanie 
organizacji 

Gmina Miejska 
Mielec 

IV 2021 - IV 
2021 

15 000 zł 

 

15 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  
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Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PN) 

Promocja działalności MCAL (filmik 
w PJM/SJM, foldery, kampania promocyjna 
w prasie i radiu) 

Gmina Miejska 
Mielec 

IV 2021 - I 
2023 

17 600 zł 

 

17 600 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PN) 

Koszty utrzymania budynku (ogrzewanie, 
woda i ścieki, prąd, gaz, pozostałe usługi, 
odpady komunalne, ochrona, przeglądy 
techniczne i gwarancyjne, naprawy bieżące) 

Gmina Miejska 
Mielec 

IV 2021 - I 
2024 

200 000 zł 

 

200 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PN) 

Prowadzenie Mieleckiego Centrum Aktywności 
Lokalnej, w tym Centrum Wolontariatu, 
realizowanie zadań wynikających 
z rozstrzygniętych konkursów ofert 

Organizacja 
pozarządowa 
wybrana w drodze 
konkursu 

I 2022 - I 2024 90 000 zł 

 

90 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PN) 

Realizowanie działań na rzecz aktywizacji 
intelektualnej i społecznej osób starszych, 
wynikających z rozstrzygniętych konkursów 
ofert 

Organizacja 
pozarządowa 
wybrana w drodze 
konkursu 

I 2022 - I 2024 157 500 zł 

 

157 500 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PN) 

Realizowanie działań na rzecz pracy twórczej 
artystów profesjonalnych i twórczości 
amatorskiej w dziedzinie śpiewu chóralnego, 
wynikających z rozstrzygniętych konkursów 
ofert 

Organizacja 
pozarządowa 
wybrana w drodze 
konkursu 

I 2022 - I 2024 56 250 zł 

 

56 250 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PN) 

Realizowanie działań na rzecz ochrony, 
poznania i promocji wiedzy o przeszłości 
i współczesnych walorów kulturowych „małej 
ojczyzny”, wynikających z rozstrzygniętych 
konkursów ofert 

Organizacja 
pozarządowa 
wybrana w drodze 
konkursu 

I 2022 - I 2024 90 000 zł 

 

90 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PN) 

Realizowanie działań na rzecz profilaktyki raka 
piersi i pomocy w rehabilitacji psychicznej 
i fizycznej kobietom po mastektomii, 

Organizacja 
pozarządowa 

I 2022 - I 2024 22 500 zł 

 

22 500 zł - Dotacje na 
projekt EOG  
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wynikających z rozstrzygniętych konkursów 
ofert 

wybrana w drodze 
konkursu 

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej (PN) 

Realizowanie działań na rzecz profilaktyki 
i działań na rzecz osób chorych na cukrzycę, 
wynikających z rozstrzygniętych konkursów 
ofert 

Organizacja 
pozarządowa 
wybrana w drodze 
konkursu 

I 2022 - I 2024 33 750 zł 

 

33 750 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Razem, z tego: 707 600 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 0 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 707 600 zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 

Podmiot realizujący 

Organizacja pozarządowa wybrana 
w drodze konkursu 

Razem 

2021 Środki własne 0 zł 0 zł 0 zł 

2021 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 0 zł 

2021 Dotacje na projekt EOG  67 000 zł 0 zł 67 000 zł 

2021 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 0 zł 

2021 Inne źródła 0 zł 0 zł 0 zł 

 Razem 67 000 zł 0 zł 67 000 zł 

2022 Środki własne 0 zł 0 zł 0 zł 
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2022 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 0 zł 

2022 Dotacje na projekt EOG  87 600 zł 200 000 zł 287 600 zł 

2022 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 0 zł 

2022 Inne źródła 0 zł 0 zł 0 zł 

 Razem 87 600 zł 200 000 zł 287 600 zł 

2023 Środki własne 0 zł 0 zł 0 zł 

2023 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 0 zł 

2023 Dotacje na projekt EOG  83 000 zł 200 000 zł 283 000 zł 

2023 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 0 zł 

2023 Inne źródła 0 zł 0 zł 0 zł 

 Razem 83 000 zł 200 000 zł 283 000 zł 

2024 Środki własne 0 zł 0 zł 0 zł 

2024 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 0 zł 

2024 Dotacje na projekt EOG  20 000 zł 50 000 zł 70 000 zł 

2024 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 0 zł 

2024 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 0 zł 

2024 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 0 zł 

2024 Inne źródła 0 zł 0 zł 0 zł 

 Razem 20 000 zł 50 000 zł 70 000 zł 
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 Ogółem 257 600 zł 450 000 zł 707 600 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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PRL 9: Edukreatywność (PN) 

DZIAŁANIE PODSTAWOWE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Edukreatywność (PN) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2021 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 12.2023 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 3 234 250 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Miejskie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec; Stowarzyszenie Akademia 
Umiejętności Technicznych „Leonardo” (partner); Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA (partner) 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży; 

Promowanie lokalnego rynku pracy wśród uczniów;  

Zwiększenie dostępności dla wszystkich grup społecznych 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - społeczny 

 Uzupełniające – środowiskowy, gospodarczy, kulturowy 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 
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II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 

Diagnoza wykazała (m.in. na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród uczniów mieleckich szkół średnich), że młodzież emigruje do większych miast, także na studia, 
a po ich ukończeniu nie planuje wracać do Mielca w celu podjęcia aktywności zawodowej, ponieważ zakłada, że w naszym mieście nie ma przyszłości. Argumentuje to 
tym, że miasto jest dla nich nieatrakcyjne, nie daje możliwości pracy i nie oferuje atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Widoczny jest brak zajęć wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej z podstaw przedsiębiorczości, umiejętności zawodowych i życiowych. Wypowiedzi uczniów wskazują także na brak wiary we własne możliwości oraz 
wiedzy na temat możliwości realizacji ciekawych pomysłów wpływających na oczekiwane przez nich kierunki rozwoju miasta. 

Zaprojektowane wsparcie opiera się na potrzebie rozwoju od najmłodszych lat w kierunku kształcenia technicznego w Mielcu, uwzględniającego oczekiwania i 
zapotrzebowanie przedsiębiorców poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy edukacją i przemysłem. Lepsze dostosowanie kwalifikacji uczniów szkół poprzez 
udział w zajęciach, projektach, grach czy kursach praktycznych umożliwi młodzieży późniejsze odnalezienie się na lokalnym rynku pracy i może stanowić element 
decydujący o pozostaniu w Mielcu lub powrocie tutaj po skończeniu studiów. Wsparcie zakłada uwzględnianie potrzeb rynku pracy  w procesie kształcenia oraz 
tworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z przemysłu do 
edukacji dzięki współpracy Stowarzyszenia „Leonardo” w zakresie edukacji oraz współpracy MARR SA z lokalnymi firmami. W procesie wdrażania standardów Przemysłu 
4.0 w polskich przedsiębiorstwach w coraz większym stopniu obecna jest automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Światowe trendy wskazują, że staje się 
to coraz łatwiejsze nie tylko z technicznego, ale także ekonomicznego punktu widzenia. W związku z rosnącymi kosztami pracy i taniejącą technologią popyt na roboty 
utrzymuje bardzo dużą dynamikę wzrostu. Aby być konkurencyjnym na globalnym, ale także lokalnym rynku pracy, obok stosowania najnowocześniejszych technologii 
należy także poczynić inwestycje w zasoby ludzkie. 

 

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie i wdrożenie autorskiego programu działań edukacyjnych kształtujących kreatywność uczniów mieleckich szkół składającego się 
z 6 modułów. Szkoły podstawowe, V LO i przedszkola miejskie będą realizować autorski program edukacyjny w zakresie 5 modułów tematycznych realizowanych w 
formie obowiązkowych cotygodniowych zajęć, projektów uczniowskich lub gier terenowych. Zajęcia edukacyjne będą realizowane dla wszystkich dzieci grup „0” w 
przedszkolach miejskich, uczniów klas 1-3 oraz 4-5, zaś projekty edukacyjne i gry terenowe będą przeznaczone dla uczniów klas 4-8 oraz uczniów V LO. Docelowe zajęcia 
opracowane w scenariuszach będą prowadzone przez nauczycieli z danej szkoły po uprzednim przygotowaniu, np. ukończeniu szkoleń, studiów podyplomowych itp. 
Natomiast moduł 6 dotyczył będzie młodzieży i realizowany będzie w formie warsztatów zajęć praktycznych dla chętnych. Do realizacji modułu 6 powołany będzie 
osobny zespół, który stworzy autorski program edukacyjny oferujący warsztaty dla 150 grup młodzieżowych maksymalnie 10-cio osobowych, we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo” oraz Agencją Rozwoju Regionalnego MARR SA. Przy realizacji planowanych działań przewiduje się 
współpracę ze środowiskiem lokalnym (współpraca międzypokoleniowa). Efektem realizacji działań będą prezentacje, wystawy i konkursy.  

Moduł 1. Kreatywność, innowacyjność – (pakiet zajęć kształtujących kompetencje miękkie – poznawcze i społeczne, m.in. umiejętność komunikacji i budowania relacji, 
myślenia w kategoriach win-win, pracy w zespole, elastyczności poznawczej, komunikacji z osobami o różnych niepełnosprawnościach, podejmowanie zadań w zakresie 
wolontariatu). 

Moduł 2. Lekcje lokalnej historii (poznawanie podczas zajęć najciekawszych faktów i miejsc z lokalnej historii od czasów lokacji miasta po czasy współczesne, czego nie 
uwzględniają podstawy programowe z historii). 
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Moduł 3. Przedsiębiorczość (promowanie przedsiębiorczości i aktywnych działań społeczności lokalnej, rozbudzanie gotowości do podejmowania i planowania 
efektywnych działań). 

Moduł 4. Ekologia, zdrowie i rekreacja (poczucie odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska przyrodniczego, tworzenie zielonych przestrzeni wokół szkół 
zaaranżowanych tak, aby w sposób kreatywny i atrakcyjny propagować ekologiczne rozwiązania oraz wykorzystywać surowce wtórne), 

Moduł 5. Odkrywaj, eksperymentuj, konstruuj (pobudzenie wśród uczniów zachowań kreatywnych, innowacyjnych i współpracy w zespole z wykorzystaniem modelu 
STEAM -Science, Technology, Engineering, Art., Mathematics. Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo” we współpracy z Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Mielcu dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną).  

Celem realizacji tego przedsięwzięcia będzie opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych, schematów i tematyki projektów, np. w formie webquest oraz gier 
terenowych, które będą kształtować i rozwijać umiejętności najmłodszych mieszkańców miasta, m. in. w zakresie aktywności społecznej, przedsiębiorczości i gotowości 
do działania. Realizowane inicjatywy wpłyną pozytywnie na rozwój kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności samodzielnego  uczenia się, planowania, pracy w 
zespole czy posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wśród dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie przyczyni się również do wzrostu świadomości 
młodych ludzi w zakresie dostępnych dla nich form wpływania na rozwój miasta, tożsamość lokalną.  

Przewiduje się następujące etapy działania: 
• Opracowanie autorskiego programu edukacyjnego; 
• Realizacja zajęć dla uczniów klas 1-3 oraz 4-5; 
• Realizacja projektów przez uczniów klas 4-8 oraz klas V LO; 
• Realizacja kreatywnego pakietu wakacyjnego (wybrane zajęcia i projekty edukacyjne w ramach półkolonii); 
• Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli realizujących autorski program edukacyjny; 
• Organizowanie konkursów, wystaw pokonkursowych; 
• Organizowanie pakietu działań dla przedszkolaka (sześciolatki z zerówek).  

Do autorskiego programu można dołączyć pakiet działań edukacyjnych (np. projekty edukacyjne, gra terenowa, wystawa) w utworzonych strefach na terenach 
pokolejowych, co zapewni komplementarność realizowanych inicjatyw.  

Moduł 6. Moduł ścieżki technicznej. Młodzież w ramach projektu otrzyma wsparcie w postaci możliwości skorzystania z wybranego szkolenia ścieżki technicznej, nad 
którą merytoryczną opiekę obejmie Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”. Wszyscy uczestnicy wsparcia (1 500 osób) zostaną wprowadzeni 
w świat techniki i inżynierii modułem wspólnym (10 h), zawierającym uniwersalne treści dotyczące nowoczesnego projektowania (tematyka: Projektowanie 
odpowiedzialne społecznie (1h), Design Thinking (2h), Metoda projektu – wspomaganie komputerowe (2h), Wzornictwo przemysłowe - zrównoważony design, 
kreatywność i innowacje (2h), Lean Management - symulacja nowoczesnego procesu zarządzania produkcją (3h)). 

Następnie każdy uczestnik wybierze interesującą go ścieżkę techniczną (kurs praktyczny 20 h).  

Ścieżka do wyboru (20 h) – kurs praktyczny – przykładowe szkolenia: 

 Obsługa robota przemysłowego KUKA; 

 Obrabiarki numeryczne – jakie to proste; 

 Zestawy symulacji biznesowych, np. Revas; 
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 Podstawy rysunku technicznego 2D – komputerowe wspomaganie zapisu konstrukcji (AutoCAD); 

 Komputerowe wspomaganie projektowania 2D – przygotowanie dokumentacji technicznej w programie AutoCAD; 

 Komputerowe wspomaganie projektowania 3D - przygotowanie dokumentacji technicznej części i zespołów maszyn; 

 Podstawy projektowania i modelowania 3D w programie Solid Edge; 

 Modelowanie komputerowe i drukowanie 3D; 

 Projektowanie w systemie 3D, Solid Works; 

 Tworzenie stron www; 

 Podstawy programowanie w języku Phyton; 

 Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych; 

 Wirtualne loty nad Mielcem – kurs pilotażu na symulatorze lotu; 

 Praktyczne podstawy fotografii i grafiki cyfrowej; 

 Grafika cyfrowa. Podstawy projektowania grafiki rastrowej i wektorowej; 

 CISCO - CCNA Routing & Switching (1) Wprowadzenie do sieci komputerowych;  

 CISCO - Wprowadzenie do cybersecurity (Introduction to Cybersecurity);  

 Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia elektryczno-energetyczne E;  

 Poznaj elektronikę z Arduino; 

 Robotyka z Arduino; 

 Zaprogramuj inteligentny dom - Raspberry PI + Python; 

 Programowanie gier w języku Python; 

 Programowanie robotów VEX w języku C  - łaziki marsjańskie; 

 Programowanie robotów LEGO w języku C; 

 Projektowanie stanowiska robotycznego - symulacja procesów robotycznych; 

 Zabawa programowaniem - szukamy logicznych rozwiązań. 

Kursy mieszczą się w obszarach: informatyka, grafika komputerowa, programowanie, komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania, obsługa i 
programowanie robotów i maszyn numerycznych oraz modelarstwo lotnicze i kosmiczne. Branże te wpisują się w przemysłowy charakter miasta Mielca i profile 
produkcji firm lokalnego rynku pracy (lotnicze, automotive, mechaniczne). Projektodawca zakłada, że liczba grup danej tematyki zostanie dostosowana do liczby 
chętnych, zatem uruchomienie danego kursu będzie zależało od procesu rekrutacji. Autorzy programu mogą wskazać kolejne szkolenia zaproponowane do realizacji, 
wynikające z opracowanego programu. 

Promocja projektu będzie realizowana w formie ulotek, plakatów, publikacji w prasie, audycji radiowych oraz statycznych banerów. 

Po zakończeniu każdego roku szkolnego będą organizowane konkursy z nagrodami dla dzieci, uczniów i młodzieży na najciekawszy projekt – produkt wytworzony 
podczas zajęć. Podsumowaniem konkursów będą coroczne gale z udziałem lokalnych przedsiębiorców, mające na celu wykreowania i promowania umiejętności 
nabytych podczas zajęć przez dzieci i młodzież. 
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II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

1. Liczba opracowanych programów edukacyjnych – 2 sztuki 
2. Liczba zorganizowanych zajęć dla przedszkolaków - 1 080 godzin 
3. Liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich - 6 300 godzin 
4. Liczba zorganizowanych kursów/szkoleń/warsztatów praktyczno-edukacyjnych dla kadry pedagogicznej – 13 sztuk 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 
1. Liczba uczestników szkoleń – 260 osób  
2. Liczba uczestników zajęć edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkół miejskich – 6 941 osób  
3. Liczba uczestników zajęć edukacyjnych zorganizowanych dla przedszkolaków – 1 350 osób  

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

Uczniowie, nauczyciele 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

Przedsiębiorcy, którzy będą zatrudniać w przyszłości uczniów z podniesionymi kompetencjami. 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

Zaprojektowano zajęcia z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadającymi opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Dokonana zostanie także analiza dostępności szkół pod kątem braku barier architektonicznych oraz rozwiązań dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Założeniem 
zajęć będzie także rozwijanie empatii i zrozumienie wśród dzieci w wieku szkolnym dla szeroko pojętej odmienności. W czasie zajęć dzieci będą miały m.in. możliwość 
współpracy z uczestnikami posiadającymi różne rodzaje niepełnosprawności (niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni ruchowo). Uczniowie poznają specyfikę osób 
niepełnosprawnych, komunikacji z nimi, poznając m.in. podstawowe zwroty i znaki języka migowego. Działania zakładają również współpracę z osobami starszymi 
(współpraca międzypokoleniowa). 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba zorganizowania dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży została wyrażona przez 
interesariuszy na etapie zgłaszania pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Lokalna społeczność zauważa potrzebę rozwijania zainteresowań i pasji osób 
młodych związanych m.in. z poznawaniem lokalnej historii, ekologią, nowoczesnymi technologiami oraz rozwojem umiejętności miękkich. Autorzy pomysłu 
uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego kartę działania i współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym. 

II.7. Informacja i promocja: 
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Możliwość uczestnictwa w zajęciach będzie promowana wśród dzieci i młodzieży z Mielca. Poza standardowymi formami promocji, w działaniu przewidziano 
organizowanie konkursów i wystaw pokonkursowych dla uczestników projektu, a także gali i konferencji, które przyczynią się do możliwie najszerszego dotarcia do 
docelowej grupy interesariuszy. 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Edukreatywność (PN): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Edukreatywność (PN) 

Stworzenie autorskiego programu 
edukacyjnego dla szkół podstawowych, V LO 
i przedszkoli 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - III 
2021 

87 000 zł 
87 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Edukreatywność (PN) 

Stworzenie autorskiego programu 
edukacyjnego dla młodzieży 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - III 
2021 

56 000 zł 
56 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Edukreatywność (PN) 

Szkolenia, kursy, warsztaty dla nauczycieli 
realizujących autorski program edukacyjny 

Gmina Miejska 
Mielec 

III 2021 - IV 
2021 

52 000 zł 
52 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Edukreatywność (PN) 

Realizacja zajęć dla dzieci klas I-V szkół 
podstawowych 

Gmina Miejska 
Mielec 

III 2021 - II 
2023 

861 000 zł 
861 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Edukreatywność (PN) 

 

Realizacja projektów przez uczniów klas IV-
VIII szkół podstawowych pod 
przewodnictwem nauczyciela oraz uczniów V 
LO, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Mielec 

Gmina Miejska 
Mielec 

III 2021 - II 
2023 

817 600 zł 
817 600 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Edukreatywność (PN) 
Realizacja wsparcia dla młodzieży (warsztaty) 

Stowarzyszenie 
Akademia 
Umiejętności 
Technicznych 
„Leonardo” 

III 2021 - II 
2023 

630 000 zł 
630 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  
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Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Edukreatywność (PN) 

 

Pakiet przedszkolny - Realizacja zajęć dla 
dzieci „0” w przedszkolach miejskich 

Gmina Miejska 
Mielec 

III 2021 - II 
2023 

145 800 zł 
145 800 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Edukreatywność (PN) 

 

Pakiet wakacyjny - Realizacja zajęć dla 
uczniów półkolonijnych w szkołach miejskich, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Mielec 

Gmina Miejska 
Mielec 

III 2022 - III 
2023 

90 000 zł 
90 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Edukreatywność (PN) 

 

Organizacja konkursów i wystaw 
pokonkursowych dla uczestników projektu 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - III 
2023 

115 850 zł 
115 850 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Edukreatywność (PN) 

 

Praca zespołu projektowego Gminy Miejskiej 
Mielec (monitoring, organizacja zajęć, 
przeprowadzenie postępowań 
przetargowych, organizacja gali i konferencji, 
ewaluacja) 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - IV 
2023 

224 000 zł 
224 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Edukreatywność (PN) 

 

Praca zespołu projektowego Stowarzyszenie 
„Leonardo” (monitoring, organizacja zajęć, 
przeprowadzenie postępowań 
przetargowych, organizacja gali i konferencji, 
ewaluacja) 

Stowarzyszenie 
Akademia 
Umiejętności 
Technicznych 
„Leonardo” 

II 2021 - IV 
2023 

144 000 zł 
144 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Edukreatywność (PN) 

 

Praca zespołu projektowego MARR S.A. 
(monitoring, organizacja zajęć, 
przeprowadzenie postępowań 
przetargowych, organizacja gali i konferencji, 
ewaluacja) 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego MARR 
S.A. 

II 2021 - IV 
2023 

11 000 zł 
11 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

221 

Razem, z tego: 3 234 250 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 0 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 3 234 250 zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Edukreatywność (PN) 

Rok 
 Agencja Rozwoju 

Regionalnego MARR S.A. 
Gmina Miejska 

Mielec 

Stowarzyszenie Akademia 
Umiejętności Technicznych 

„Leonardo” 
Razem 

2021 Środki własne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2021 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2021 Dotacje na projekt EOG  0 zł 719 850 zł 193 500 zł 913 350 zł 

2021 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2021 Inne źródła 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 Razem 0 zł 719 850 zł 193 500 zł 913 350 zł 

2022 Środki własne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2022 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2022 Dotacje na projekt EOG  5 500 zł 1 092 750 zł 369 000 zł 1 467 250 zł 

2022 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

Podmiot 
realizując

y 

Źródło 
finansowani
a 
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2022 Inne źródła 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 Razem 5 500 zł 1 092 750 zł 369 000 zł 1 467 250 zł 

2023 Środki własne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2023 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2023 Dotacje na projekt EOG  5 500 zł 636 650 zł 211 500 zł 853 650 zł 

2023 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2023 Inne źródła 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 Razem 5 500 zł 636 650 zł 211 500 zł 853 650 zł 

 Ogółem 11 000 zł 2 449 250 zł 774 000 zł 3 234 250 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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PRL 10: Szkoła Młodych Liderów (PN) 

DZIAŁANIE PODSTAWOWE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Szkoła Młodych Liderów (PN) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2021 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 06.2023 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 310 310 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Fundacja Klub Młodych Liderów 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

Tworzymy dojrzałą społeczność 

 II.1.Współtworzymy nasze miasto, II.1.2. Młodzi aktywni, II.1.1. Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwych form wpływania na rozwój Miasta 

 II.3. Edukacja jest naszą wspólną sprawą, II.3.3. Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - społeczny 

 Uzupełniające – społeczny 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 
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Fundacja Klub Młodych Liderów od pięciu lat współpracuje z mieleckimi licealistami i studentami. Doświadczenie pokazuje nam, że bardzo ważna dla rozwoju młodzieży 
jest możliwość zaangażowania jej w aktywne i innowacyjne działania, w tym realizację własnych projektów. Przeprowadzone wywiady jasno wskazują na to, iż młodzież 
odczuwa dużą chęć i potrzebę „wzięcia spraw w swoje ręce”. Młody człowiek jest jednostką poszukującą siebie. „Szkoła Liderów” odpowiada idealnie na tę potrzebę. 

Chcemy, by poprzez udział w tym projekcie, młodzi ludzie dowiedzieli się, czym jest wolontariat, a także by w przyszłości chętniej się w niego angażowali. 

Osoby urodzone po 1995 roku przypisywane są do „Pokolenia Z”. Indywidualizm, chęć wywierania wpływu, szybkość w przyswajaniu wiedzy i uczeniu się, mobilność, 
potrzeba nawiązywania kontaktów społecznych, ogromna potrzeba kontaktu z rówieśnikami, chęć budowania relacji społecznych, rozpoznawalność, przedsiębiorczość 
– to cechy, które zdaniem ekspertów charakteryzują przeciętnego licealistę. „Szkoła Liderów” pozwala im na nawiązywanie nowych kontaktów, uczy współpracy w 
grupie, pozwala wyróżnić się na tle innych, daje możliwość „zmiany świata na lepsze”, pokazuje konkretne narzędzia i metody pracy projektowej. 

Krótka ankieta przeprowadzona wśród naszych wolontariuszy, a także ich rówieśników ze szkoły pokazała, że chęć uczestnictwa w wyjazdowym obozie szkoleniowym, 
na którym poruszane będą wyżej wymienione zagadnienia, deklaruje niemalże 100% ankietowanych. Ponadto chęć realizacji "swojego" projektu w szkole w gronie 
znajomych rówieśników wyraziło ponad 90% respondentów. 

Ponadto Mielec w oczach młodzieży często postrzegany jest jako miasto nudne, bez perspektyw, bez możliwości rozwoju. Wpływa na to wiele czynników. Wszystko co 
w innych, większych miastach organizowane i tworzone jest przez studentów – w Mielcu musi przejąć na siebie miasto lub młodzież szkolna. W przypadku „braku 
przejęcia” powstaje luka, która powoduje, iż Mielec słabo i mało atrakcyjnie wypada w zestawieniu z innymi miastami. Instytucje państwowe nie chcą, nie potrafią lub 
nie mogą przejąć inicjatyw, które w innych miastach podejmowane są przez studentów. Licealiści zaś nie posiadają do tego odpowiednich kompetencji i wsparcia ze 
strony osób starszych i bardziej doświadczonych. „Szkoła Liderów” może w dużym stopniu wypełnić tę lukę dzięki organizacji projektów przygotowywanych przez 
uczniów, którzy zdobędą w tym zakresie odpowiednie przeszkolenie, a także wsparcie merytoryczne i finansowe. 

Przeszkolone w ramach projektu osoby z powodzeniem będą mogły w kolejnych latach koordynować prace samorządów uczniowskich lub studenckich. Projekt ma 
ponadto szansę stać się okazją do zbudowania przy Radzie Miasta młodzieżowego organu doradczego. Świadomość posiadania przez młode osoby wiedzy w zakresie 
zarządzania i organizacji " będzie motywować je do podejmowania nowych inicjatyw. 

Szkoła uczy przede wszystkim umiejętności twardych / przedmiotowych. System edukacji w Polsce nie zmienił się znacząco na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. 
Wiedza, jaką zdobywają uczniowie i sposób w jaki to robią, odbiega od ich rzeczywistych potrzeb i posiadanych obecnie możliwości. Szkoły nie są elastyczne w 
nauczaniu, nie tworzą odpowiednych warunków do rozwoju kreatywności, a także nie tworzą przestrzeni do pracy grupowej. Wszystkie te elementy obecnie uznawane 
są za kluczowe na rynku pracy. Szkoła Młodych Liderów jest projektem, którego cel stanowi uzupełnienie luki powstałej w systemie edukacji poprzez prowadzenie 
szkoleń, warsztatów i spotkań w zupełnie innej formie, innej tematyce i nastawionej na zupełnie inne rezultaty niż dotychczas. Będzie to szkoła, do której uczniowie 
będą chcieli, a nie musieli chodzić. 

„Szkoła Młodych Liderów” to innowacyjny projekt adresowany do uczniów minimum 5 mieleckich szkół (podstawowe i ponadpodstawowe), którzy chcą aktywnie 
działać, ale brakuje im odpowiedniego wsparcia merytorycznego lub finansowego, które zainspiruje ich do podjęcia aktywności obywatelskiej. Celem projektu jest 
zwiększenie zaangażowania uczniów szkół w wolontariat. Planowana jest organizacja cyklu nietuzinkowych i innowacyjnych warsztatów, a także wsparcie ich pomysłów, 
które będą realizować przy wsparciu mentorów (Młodych Liderów) w swoich szkołach. 
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W ręce młodych osób przekazane zostaną narzędzia i wiedza, dzięki którym już wieku 15 lat będą w stanie od podstaw organizować zawody sportowe, konkursy, 
imprezy integracyjne, a także akcje charytatywne - pozyskując przy tym partnerów, patronów medialnych, sponsorów i wolontariuszy. 

Projekt rozwinie umiejętności młodzieży w zakresie twórczego myślenia, samodzielnego, odpowiedzialnego działania oraz współpracy. 

Planowana jest realizacja dwóch edycji Szkoły Liderów. Każda z edycji składa się z kilku etapów, których celem jest zrekrutowanie, przeszkolenie i wspieranie młodych 
osób w realizacji ich pierwszych autorskich projektów. Całość zwieńczona zostanie uroczystą galą finałową, na której wręczone zostaną certyfikaty i drobne upominki. 
Każda edycja realizowana będzie od maja do marca kolejnego roku. 

Pierwsza edycja: 

II 2021 rok  

  przygotowanie projektu, zatrudnienie kadry projektowej 

  promocja (strona www, plakaty, materiały promocyjne) 

  zawarcie umów z 5 szkołami podstawowymi/ponadpodstawowymi 

  nawiązanie współpracy ze szkoleniowcami, opracowanie scenariuszy zajęć,  

III 2021 

  Rekrutacja do projektu 18 Liderów 

  Tygodniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny dla 18 osób Liderów (50h szkoleń z zakresu: integracja 6h, zarządzanie grupą 8h, zarządzanie projektem – 5h, 

twórcze rozwiązywanie problemów/kreatywność – 3h, wystąpienia publiczne – 4h, promocja i finansowanie projektu – 4h, rozwijanie potencjału 

osobowego/panel z psychologiem – 4h, design thinking -4h, gra symulacyjna „koordynacja projektu” - 8h, komunikacja i motywacja w zespole – 4h ) 

  Rekrutacja ok. 100 Wolontariuszy w szkołach (prowadzona przez 18 Liderów) 

IV 2021 

 Realizacja szkoleń i spotkań w szkołach (po 20h na szkołę), tematy: m.in.: integracja -2h, twórcze rozwiązywanie problemów/kreatywność – 2h, metodyka i 

realizacja badań społecznych – 2h, komunikacja i praca w grupie – 2h, zarządzanie projektem – 4h, promocja i finansowanie projektu – 2h, opracowanie 

autorskiego projektu -4h, ewaluacja – 2h 

 Realizacja projektów społecznych (min. 1 w każdej szkole) – tematy projektów zostaną wypracowane przez uczniów na bazie przeprowadzonej przez nich 

analizy potrzeb w swoim środowisku 

I 2022 

 Realizacja projektów społecznych (min. 1 w każdej szkole) – tematy projektów zostaną wypracowane przez uczniów na bazie przeprowadzonej przez nich 

analizy potrzeb w swoim środowisku (ciąg dalszy – styczeń/luty) 

 Organizacja Gali Finałowej projektu 
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Druga edycja – tak samo jak pierwsza, tylko rok później. 

Druga edycja zakończy się w I kwartale 2023. Po jej zakończeniu planowana jest realizacja wizyty studyjnej w Norwegii (II.2023, 10 osób) w celu wymiany doświadczeń, 
dzielenia się zdobytą wiedzą z organizacjami młodzieżowymi działającymi w Norwegii. 

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

1. Liczba stworzonych i przeprowadzonych inicjatyw młodzieżowych – 10 sztuk 
2. Liczba zorganizowanych wyjazdów integracyjno-szkoleniowych – 2 sztuki 
3. Liczba zorganizowanych spotkań roboczych – 50 sztuk 
4. Liczba zorganizowanych wyjazdów zagranicznych – 1 sztuka 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 
1. Zwiększenie zaangażowania młodych osób w wolontariat i działalność w organizacjach pozarządowych – 200 osób  
2. Liczba rozwiązanych problemów społecznych – 10 sztuk 
3. Liczba uczestników wyjazdów integracyjno-szkoleniowych – 36 osób  
4. Liczba uczestników zorganizowanych spotkań roboczych – 200 osób  
5. Liczba uczestników zorganizowanych wyjazdów zagranicznych – 10 osób  

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

„Liderzy” (wiek ok. 15-25 lat) – 18 osób każdego roku 

Tę grupę stanowić będą studenci, a także uczniowie mieleckich szkół, którzy posiadają doświadczenie w projektach społecznych. Nie możemy ograniczyć tej grupy tylko 
do studentów, gdyż w Mielcu jest ich niewielu. Zaproszenie do udziału w projekcie już działających aktywistów skutkować będzie ich wyróżnieniem i docenieniem, a 
także zwiększoną motywacją do dalszego działania. Przygotujemy im specjalne, dłuższe i bardziej wyspecjalizowane niż dla „Wolontariuszy” szkolenia i warsztaty, w 
których zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające im w przyszłości efektywniej działać.  

Nabór do grupy „Liderów” prowadzony będzie analogicznie do tego dla „Wolontariuszy”, z tym wyjątkiem, że oprócz formularza na  stronie internetowej będziemy 
przeprowadzać także indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Umożliwi nam to wybór najlepszych kandydatów, co oznacza, że będą to osoby zaangażowane, 
odpowiedzialne, obowiązkowe i posiadające wystarczającą motywację, by uczestniczyć w kilkumiesięcznym projekcie. Najważniejszymi cechami będzie dla nas 
rzeczywista chęć udziału w projekcie i wysoki poziom motywacji do jego przystąpienia. 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie (18 osób) przejdą darmowy cykl szkoleń i warsztatów, który realizowany będzie w ramach tygodniowego „Wyjazdu 
Liderów”. Zdobędą tam umiejętności, dzięki którym w odpowiedni sposób będą potrafili pomagać młodzieży w planowaniu i realizacji projektów, przy okazji 
odpowiednio animując wszystkie procesy zachodzące w grupach. 

„Wolontariusze” – 100 osób każdego roku 

to młodzież szkolna w wieku 14-19 lat. Doboru szkół, z których młodzież ta będzie pochodzić, dokonamy na podstawie otwartej oferty, którą przedstawimy wszystkim 
szkołom w mieście. W każdej szkole powstaną 12-20 osobowe grupy. Tworzyć będą je uczniowie, którzy zgłoszą się za pomocą formularza na stronie 
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www.klubmlodychliderow.pl i spośród których wyłonimy tych, którzy zakwalifikują się do projektu. Formularz składać będzie się z kilku pytań, między innymi: „Dlaczego 
chcesz wziąć udział w projekcie?”, „Co chcesz zmienić?”, „Czy masz jakieś doświadczenie w projektach społecznych/wolontariacie?”, „Czego chcesz się nauczyć?”. 

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych osób – wyboru dokonywać będziemy w konsultacji z nauczycielami. Rekrutacja będzie mieć charakter otwarty i ogłoszona 
zostanie wszystkimi dostępnymi nam kanałami. 

Dzięki takiej rekrutacji już na początku będziemy wiedzieć więcej o uczniach, ich postrzeganiu problemów środowisku, a także oczekiwań jakie wiążą z udziałem w 
projekcie. Grupy 12-20-sto osobowe są optymalnym rozwiązaniem, gdyż przy takiej ilości nie brakuje „rąk o pracy”, ani nie ma tych rąk na tyle, by nie było „nic do 
roboty”. W takich grupach uczniowie będą mieli okazje dobrze się poznać, komunikacja nie będzie utrudniona, a także będą mieć  spore pole do zdobywania nowych 
umiejętności w czasie realizacji projektu oraz warsztatów. 

Ważnym aspektem jest to, iż to „Wolontariusze” będą autorami projektów, a także ich realizatorami. Ich zaangażowanie będzie znacznie większe mając świadomość, 
że mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość i sami mogą decydować o tym co chcą, a czego nie chcą robić. 

Co zyskają beneficjenci? 

„Wolontariusze” zdobędą, przede wszystkim poczucie, że świat, który ich otacza mogą sami kształtować. Zrozumieją, że nie tylko „dorośli” mogą mieć wpływ na to co 
dzieje się w szkole lub w mieście, ale że sami także mogą zmieniać to, co tej zmiany potrzebuje. Zyskają nowe znajomości, nauczą się pracy w grupie, która jak pisaliśmy 
powyżej w dzisiejszych czasach jest kluczowa niemal w każdej dziedzinie życia, a której braki z każdym kolejnym pokoleniem mocniej odczuwamy. Uczniowie poprzez 
udział w projekcie zostaną poniekąd „wprowadzeni” do aktywności społeczno-kulturalnej. Dzięki opiece kogoś bardziej doświadczonego i kompetentnego będą mieli 
większe szanse na powodzenie. 

„Liderzy” zyskają doświadczenie w zarządzaniu/opieką nad zespołem, które im jako Liderom z pewnością przyda się w przyszłości. Profesjonalne i darmowe szkolenia 
odbywające się w trakcie wyjazdu, będą okazją do poszerzenia wiedzy i znajomości. 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte przez niego umiejętności. 

 

Beneficjentami będą także uczniowie szkół, w których realizowane będą projekty. To głównie ich problemy i potrzeby będą zaspokajane przez projekty autorstwa ich 
kolegów. 

Uczestnicy wyjazdu do Norwegii (10 osób) – przeżyją wspaniałą przygodę, poznają kulturę organizacyjną NGO w Norwegii, będą mieli okazję do podzielenia się swoją 
wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizowanych projektów wspólnie z młodzieżą. Będzie to dla nich również wyróżnieniem za wkład pracy włożonej w realizację 
projektu. 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 
1. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Mielca.  

Od teraz posiadać będą wśród swoich uczniów osoby wyposażone w kompetencje pozwalające im w jeszcze lepszy, wydajniejszy i skuteczniejszy sposób działać 
chociażby w Samorządzie Uczniowskim. Udział w projekcie równocześnie zintegruje różnych uczniów z różnych klas (często będą ich przewodniczącymi), co 
sprawi, że w szkole nawiązywać będą się międzyklasowe znajomości, a także inicjatywy. 
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2. Miasto 

Powstanie okoliczność do powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Młode osoby będą bardziej świadome, a także w bardziej zrozumiały sposób będą 
formułować swoje potrzeby. Najważniejsze z potrzeb młodych osób będą w stanie być zaspokajane przez nie same, gdyż teraz będą posiadać wiedzę i 
umiejętności w zakresie realizacji projektów społecznych. 

 
3. Organizacje pozarządowe 

Jednym z największych problemów NGO jest brak ludzi do działania, a w szczególności doświadczonych wolontariuszy. Z uwagi na to, że w Mielcu nie ma 
studentów – wolontariat jest dość skromną działalnością. W ramach projektu wolontariuszami zostanie ponad 250 osób, co powinno pozytywnie wpłynąć na 
liczbę zgłoszeń do wolontariatu w innych organizacjach. 

 
4. Mieszkańcy 

Młode osoby uczęszczające do szkół, w których realizowany będzie projekt, a także mieszkańcy ogólnie, którzy skorzystają w przyszłości na rozwoju sektora 
NGO, a także obecności w mieście osób potrafiących realizować projekty społeczne, Lokalnych Liderów. 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

Zaprojektowano zajęcia z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadającymi opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Dokonana zostanie także analiza dostępności szkół pod kątem braku barier architektonicznych oraz rozwiązań dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Założeniem 
zajęć będzie także rozwijanie i zrozumienie wśród dzieci w wieku szkolnym szeroko pojętej odmienności. Do projektu będzie mógł zgłosić się każdy uczeń. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Pomysł zrealizowania opisywanego działania został przedstawiony przez jedną z bardziej aktywnych organizacji samorządowych działających w Mielcu, która regularnie 
podejmuje rozmaite inicjatywy mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.  Dzięki dużemu doświadczeniu i 
stałemu kontaktowi z mieszkańcami, zaplanowano działanie które bardzo dobrze wpisuje się w potrzeby lokalnej społeczności. Przedstawiciele Fundacji konsultowali 
zakres planowanych zadań z mielczaninami, dzięki czemu mają pewność, że również na etapie wdrażania osiągnięte zostanie możliwie pełne włączenie społeczności w 
niniejsze działanie. 

II.7. Informacja i promocja: 

Przed rozpoczęciem każdej z 2 edycji projektu przewidziano prowadzenie kampanii promocyjnych służących zainteresowaniu osób młodych uczestnictwem w 
zaplanowanych wydarzeniach. Celem promocji będzie rekrutacja w każdej edycji 18 liderów i 100 wolontariuszy, którzy będą w kolejnych latach realizować inicjatywy 
na rzecz lokalnej społeczności i zaangażują się na stałe w wolontariat. 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 
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Wzrośnie liczba osób aktywnie zaangażowanych w nieodpłatną prace na rzecz innych. Zakłada się, że przynajmniej 50 osób spośród zgłaszających się do udziału w 
projekcie do tej pory nie było wolontariuszem lub posiada bardzo małe doświadczenie w tym zakresie (np., nigdy nie podpisywało umowy wolontariackiej). Zakładamy 
także, że przynajmniej 40 uczestników projektu po jego zakończeniu podejmie decyzję, że chce dalej działać w roli wolontariusza (w Fundacji Młodych Liderów lub w 
innej organizacji). 

W ramach projektu rozwiążemy pięć problemów, z jakimi borykają się młode osoby w swoim środowisku. Dodatkowo posiadać oni będą wiedzę i umiejętności do 
rozwiązywania kolejnych. 

W ramach projektu stworzy się sieć kontaktów pomiędzy np. przewodniczącymi szkół, co będzie stanowić płaszczyznę do przyszłych działań podejmowanych wspólnie 
przez kilka szkół (czego nie ma do tej pory). 

Zakłada się, że młodzi ludzie poznając możliwości współpracy ze szkołami, a także z miastem zechcą w przyszłości stworzyć organ doradczy w sprawach istotnych dla 
młodzieży. Projekt stwarza więc szanse na reaktywację Młodzieżowej Rady Miasta, która kiedyś funkcjonowała w mieście, jednak, ale ze względu na brak odpowiedniej 
opieki i świadomości (oraz umiejętności) ze strony uczniów – szybko przestała działać. 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Szkoła Młodych Liderów (PN): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Szkoła Młodych Liderów 
(PN) 

 

Przygotowanie i promocja projektu 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

III 2021 - III 
2021 

5 200 zł 
5 200 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Szkoła Młodych Liderów 
(PN) 

Rekrutacja 18 Liderów do I edycji projektu 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

III 2021 - III 
2021 

500 zł 
500 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Szkoła Młodych Liderów 
(PN) 

Wyjazd edukacyjno-integracyjny Liderów I 
edycji projektu 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

III 2021 - III 
2021 

46 130 zł 
46 130 zł - Dotacje na 
projekt EOG  
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Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Szkoła Młodych Liderów 
(PN) 

Rekrutacja 100 Wolontariuszy do I edycji 
projektu 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

III 2021 - III 
2021 

500 zł 
500 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Szkoła Młodych Liderów 
(PN) 

Szkolenia, warsztaty i spotkania w szkołach w 
I edycji projektu 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

IV 2021 - IV 
2021 

22 000 zł 
22 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Szkoła Młodych Liderów 
(PN) 

Gala Finałowa z upominkami w I edycji 
projektu 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

I 2022 - I 2022 15 800 zł 
15 800 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Szkoła Młodych Liderów 
(PN) 

 

Rekrutacja 18 Liderów do II edycji projektu 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

III 2022 - III 
2022 

500 zł 
500 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Szkoła Młodych Liderów 
(PN) 

Wyjazd edukacyjno-integracyjny Liderów II 
edycji projektu 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

III 2022 - III 
2022 

46 130 zł 
46 130 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Szkoła Młodych Liderów 
(PN) 

Rekrutacja 100 Wolontariuszy do II edycji 
projektu 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

III 2022 - III 
2022 

500 zł 
500 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Szkoła Młodych Liderów 
(PN) 

Szkolenia, warsztaty i spotkania w szkołach 
w II edycji projektu 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

IV 2022 - IV 
2022 

22 000 zł 
22 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Szkoła Młodych Liderów 
(PN) 

Gala Finałowa z upominkami w II edycji 
projektu 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

I 2023 - I 2023 15 800 zł 
15 800 zł - Dotacje na 
projekt EOG  
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Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Szkoła Młodych Liderów 
(PN) 

Wizyta studyjna w Norwegii dla 10 osób 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2023 - II 
2023 

29 100 zł 

 

29 100 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Szkoła Młodych Liderów 
(PN) 

Zarządzanie projektem - monitoring, 
organizacja rekrutacji, organizacja gali 
finałowej, współpraca ze szkołami, ewaluacja, 
księgowość 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2021 - II 
2023 

106 150 zł 
106 150 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Razem, z tego: 310 310 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 0 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 310 310 zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Szkoła Młodych Liderów (PN) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Fundacja Klub Młodych Liderów 
Razem 

2021 Środki własne 0 zł 0 zł 

2021 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2021 Dotacje na projekt EOG  108 330 zł 108 330 zł 

2021 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2021 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 108 330 zł 108 330 zł 

2022 Środki własne 0 zł 0 zł 
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2022 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2022 Dotacje na projekt EOG  135 930 zł 135 930 zł 

2022 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2022 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 135 930 zł 135 930 zł 

2023 Środki własne 0 zł 0 zł 

2023 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2023 Dotacje na projekt EOG  66 050 zł 66 050 zł 

2023 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2023 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 66 050 zł 66 050 zł 

 Ogółem 310 310 zł 310 310 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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PRL 11: Młody Mielec (PN) 

DZIAŁANIE PODSTAWOWE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Młody Mielec (PN) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2021 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 01.2024 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 312 495 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Fundacja Klub Młodych Liderów 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

Mielec to miasto pierwszego wyboru, I.1. Mielec przyciąga, I.1.2. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego, szczególnie uwzględniających 
potrzeby ludzi młodych, I.1.3. Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców, I.1.4. Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości 
do działania młodych mielczan, I.1.7. Promocja Miasta jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania 
II. Tworzymy dojrzałą społeczność, II.1. Współtworzymy nasze miasto, II.1.2. Młodzi aktywni 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - społeczny 

 Uzupełniające – kulturowy 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 
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Fundacja Klub Młodych Liderów od pięciu lat współpracuje z mieleckimi licealistami i studentami. Doświadczenie pokazuje, że bardzo ważna dla rozwoju młodzieży jest 
możliwość zaangażowania jej w aktywne i innowacyjne działania, w tym realizację lokalnych projektów. Przeprowadzone wywiady jasno wskazują na to, iż młodzież 
odczuwa dużą chęć i potrzebę „wzięcia spraw w swoje ręce”.  

W ciągu ostatnich lat prowadzimy bieżące badanie potrzeb młodych osób. W odpowiedzi organizujemy dziesiątki projektów, przy okazji włączając w nie grupę 
odbiorców w roli ich realizatorów. Kilka inicjatyw w szczególności dobrze przyjęło się w Mielcu, jednak ze względu na brak możliwości finansowania niektóre z nich nie 
były kontynuowane. 

Z badań przeprowadzonych na etapie diagnozy PRL wynika, że w ocenie młodzieży Mielec nie jest dobrym miejscem do życia i rozwoju dla młodych ludzi. Młodzi ludzie 
zauważają, że w mieście brakuje dla nich atrakcyjnej oferty rozrywkowej oraz miejsc aktywności. 

 Mielec nie jest miastem atrakcyjnym turystycznie. Młode osoby wakacje oraz czas wolny w roku szkolnym spędzają raczej poza miastem, podejmując tam różnego 
rodzaju aktywności. Popularne są nie tylko zagraniczne wycieczki, ale także spontaniczne wypady weekendowe do większych ośrodków miejskich lub w góry. Młodzież 
chętnie uczestnicy w koncertach, imprezach sportowych czy festiwalach organizowanych poza Mielcem. Miasto oferuje aktywność głównie dla dzieci (półkolonie), 
tym samym nie przygotowując oferty dla osób w wieku 16-25 lat, które na okres wakacji wracają do domu ze studiów. Brak atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego 
w Mielcu jedynie przekonuje ich do tego, że po studiach „nie mają tu po co wracać”. 

Zauważyliśmy równocześnie, że osoby, które w młodości angażowały się w lokalną działalność – czują większe przywiązanie do miasta, posiadają więcej znajomości 
i przyjaciół w Mielcu, a co za tym idzie mniej chętnie chcą go na stałe opuszczać w przyszłości. W związku z tym chcemy włączyć w nasze działania maksymalnie dużą 
liczbę wolontariuszy, którzy poprzez swoje zaangażowanie w ich organizację budować będą lokalną tożsamość. 

Miasto dysponuje dużym potencjałem do tego, by organizować cykliczne projekty skierowane do młodzieży. Naszym celem jest wykorzystanie posiadanej przez miasto 
infrastruktury i możliwości do organizacji wydarzeń, które pozwolą mieszkańcom dostrzec piękno Mielca, przy okazji budując pomiędzy nimi więzi,  relacje i nawyk 
spędzania wolnego czasu poza domem, w towarzystwie. 

Wysoka frekwencja jaką obserwujemy na organizowanych do tej pory przez nas, przez miasto, czy też przez powiat imprezach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych 
świadczy o tym, że są potrzebne, a mieszkańcy chętnie biorą w nich udział. 

Planowane przedsięwzięcie wymyślone zostało przez młodych mieszkańców miasta współpracujących z fundacją, którzy dokonali konsultacji ze swoimi kolegami 
i koleżankami w szkołach. Łącznie w proces ich tworzenia i opiniowania zaangażowanych zostało blisko 600 uczniów mieleckich szkół. 

Młody Mielec to szereg imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, których adresatami są mieszkańcy Mielca (głównie młodzież). Bazując na posiadanym przez 
nas doświadczeniu oraz potencjale wolontariuszy zaangażowanych w działalność Fundacji KML, chcemy, by wydarzenia te były nie tylko do młodzieży skierowane, ale 
także przez nią organizowane. W związku z tym przy projekcie pracować będzie łącznie około 60 wolontariuszy, którzy odpowiadać będą za realizację wydarzeń. Będą 
oni mieli również okazję uczestniczyć w szkoleniach z zakresu ich organizacji, spotkaniach roboczych, a także wewnętrznej integracji. 

Inicjatywy realizowane w ramach projektu: 

II-III.2021 

REKRUTACJA 
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a) Karty Miasta – konkurs fotograficzny dla mieszkańców, którego celem będzie zaprezentowanie najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych miejsc 
w mieście. Z najlepszych fotografii zostanie utworzona talia kart do gry. Wyprodukujemy łącznie 1000 tali kart, które rozdawać będziemy mieszkańcom w 
ramach imprez realizowanych w czasie innych projektów. 

II-III.2021  
a) Mielec CUP – dwudniowy, amatorski turniej piłki nożnej dla 500 zawodników w wieku 8-29 lat z podziałem na kategorie. Odbędzie się na boisku stworzonym 

przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego i będzie stanowił jego promocję. 
b) Zumba Maraton – trzygodzinna impreza taneczna dla ok. 300 uczestników, połączona ze zbiórką środków na pomoc mieszkańcom miasta dotkniętym 

chorobami/wypadkami/innymi losowymi zdarzeniami. Osobę, która zostanie objęta  pomocą, będziemy każdego roku wybierać wspólnie z wolontariuszami 
projektu. 

c) Spływ kajakowy – całodniowy spływ Wisłoką dla 100 uczestników z ogniskiem na zakończenie 
d) Turniej paintballa NGO – organizacje pozarządowe mogą wystawić swoją reprezentację do turnieju paintballa. Całość zakończy się ogniskiem integracyjnym 

dla zawodników, tworząc przestrzeń do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń. Liczba uczestników – 60 osób z 12 organizacji 

I. 2022  

REKRUTACJA 
a) „Bitwa o Mielec” - Freestyle battle – impreza muzyczno-hip-hopowa, w której artyści w wolnym stylu rapują do przygotowanej przez DJa muzyki. Impreza 

odbędzie się w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Udział w niej weźmie min. 12 artystów i około 400 osób na widowni. 
b) Aktywne ferie – cykl trzygodzinnych warsztatów dla młodzieży z zakresu: kreatywności, poszukiwania własnej drogi życiowej, asertywności/pewności siebie, 

pracy w grupie, mediów społecznościowych. Odbędą się w wyremontowanym budynku Samorządowego Centrum Kultury. W każdym udział weźmie średnio 
20 osób. 

II-III.2022  
a) Miejskie grillowanie – piknik na Stawach Cyranowskich (odnawianych w ramach PRL), przestrzeń dla mieszkańców do nawiązywania nowych znajomości – ok. 

1000 osób 
a) Mielec CUP  
b) Zumba Maraton  
c) Spływ kajakowy  
d) Turniej paintballa NGO 

I. 2023 

REKRUTACJA 
a) „Bitwa o Mielec”   
b) Aktywne ferie  

II-III.2023 
a) Stand-up night – odbędzie się wieczorem na terenie zrewitalizowanej kolei (nowo zagospodarowanej przestrzeni miejskiej). Trwać będzie ok. 2h i weźmie w 

niej udział około 400 osób. 
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b) Dom strachu – w wyremontowanej przestrzeni Samorządowego Centrum Kultury zaaranżujemy przestrzeń na dom strachu. W okresie jego funkcjonowania 
(tydzień) obiekt będzie dostępny do późnych godzin nocnych. 

c) Mielec CUP  
d) Zumba Maraton 
e) Miejskie grillowanie 
f) Winyl party + foodtrucki + zawody w jedzeniu burgerów + tablice kredowe XXL – impreza plenerowa na terenie zrewitalizowanej kolei, w której udział weźmie 

ok. 1000 osób. 

I.2024 
a) Gala Finałowa - Podsumowanie realizacji projektu, organizacja gali finałowej w Samorządowym Centrum Kultury. Zaproszenie wszystkich wolontariuszy, władz 

miasta, powiatu i mediów, a także Partnerów. Prezentacja zrealizowanych projektów, wyświetlenie filmów i zdjęć powstałych w czasie trwania projektu. 
Uroczysty bankiet. 

Każdego roku przed rozpoczęciem realizacji projektów do Fundacji rekrutowani będą nowi wolontariusze, którzy pomagać będą w ich realizacji. Każdego roku będzie 
to minimum 15 osób, które wezmą udział w łącznie 10 godzinach warsztatów (z zakresu: pracy w zespole -2h, kreatywności - 2h, realizacji projektów -2h, badania 
potrzeb – 2h, ewaluacji -2h) oraz 20 godzinach spotkań organizacyjnych. Każdy z wolontariuszy poświęci na organizację projektów średnio około 100 godzin. 

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

1. Liczba zorganizowanych szkoleń i spotkań roboczych dla wolontariuszy – 15 sztuk 
2. Liczba zorganizowanych warsztatów dla młodzieży – 15 sztuk 
3. Liczba zorganizowanych zbiórek charytatywnych dla członków lokalnej społeczności – 4 sztuki 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 
1. Zwiększenie zaangażowania młodych osób w wolontariat i działalność lokalną – 60 osób 
2. Liczba uczestników zajęć aktywności fizycznej - 3 840 osób 
3. Liczba uczestników warsztatów dla młodzieży – 300 osób 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

Młodzi ludzie w wieku 8-29 lat 

Zrealizowane zostaną projekty odpowiadające na ich potrzeby. Zagospodarujemy im czas wolny, który pozwoli im na nawiązanie nowych znajomości, a także rozwój 
osobisty (np. warsztaty). Przestrzenie stworzone dla nich zostaną zagospodarowane w odpowiedni sposób. Zyskają potwierdzenie tego, że są ważni, a proponowane 
przez nich inicjatywy rzeczywiście są realizowane. 

Wolontariusze – 60 osób każdego roku 

to młodzież szkolna w wieku 14-19 lat. Zyska szanse na zdobycie nowych umiejętności w czasie realizacji lokalnych projektów. Młodzi ludzie uczestniczyć będą  w 
specjalnych warsztatach, które wzmocnią ich kreatywność, odpowiedzialność, zaradność, a także umiejętność pracy w grupie. Nawiążą nowe znajomości z 
rówieśnikami. Ważnym aspektem jest to, iż to wolontariusze są jako młodzi ludzie autorami projektów, a także będą ich bezpośrednimi realizatorami. Ich 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

237 

zaangażowanie w przyszłe projekty oraz życie miasta będzie znacznie większe mając świadomość, że mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość i sami mogą 
decydować o tym, co w Mielcu będzie się działo. 

Mielec 

Zyska nowych liderów społecznych wśród młodzieży, którzy w przyszłości wspierać będą włodarzy w podejmowaniu decyzji dotyczących projektów skierowanych do 
młodzieży. Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży wpłynie pozytywnie na ich odczucia względem miasta, tym samym mniej osób będzie twierdzić, że „w Mielcu 
nic się nie dzieje”. Innowacyjne projekty takie jak produkcja tali kart pokazywać będą piękno Mielca widziane oczami mieszkańców, przy okazji niejako zachęcając ich 
do tego, by to piękno miasta i miejsc dostrzegać. 

Już od samego początku nowo powstałe przestrzenie zyskają aprobatę lokalnej społeczności i zostaną odpowiednio zagospodarowane. Większość projektów po 
dokonaniu ewaluacji jest możliwa i gotowa do kontynuacji w przyszłości, a tym samym na stałe może wpisać się w kalendarz wydarzeń w mieście. 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

 
1. Szkoły 

Od teraz posiadać będą wśród swoich uczniów osoby posiadające kompetencje pozwalające im w jeszcze lepszy, wydajniejszy i skuteczniejszy sposób działać 
chociażby w Samorządzie Uczniowskim. 

 
2. Lokalni Liderzy / Miasto 

Młodzi ludzie będą wiedzieli, że ich potrzeby są ważne, a zabieranie przez nich głosu ma sens. W związku z tym istnieje szansa założenia organu doradczego 
przy Radzie Miasta, który to będzie dbał o interesy młodzieży, która to z punktu widzenia rozwoju miasta jest jego strategicznym elementem. 

 
3. Organizacje pozarządowe 

Jedną z największych bolączek NGO jest brak ludzi do działania, a w szczególności doświadczonych wolontariuszy. Z uwagi na to, że w Mielcu nie ma studentów 
– wolontariat jest dość skromną działalnością. W ramach projektu wolontariuszami zostanie 60 osób, co powinno pozytywnie wpłynąć na liczbę zgłoszeń do 
wolontariatu w innych organizacjach, a tym samym zwiększyć społeczne zaangażowanie mieszkańców. Im więcej wolontariuszy, tym większa możliwość 
realizacji projektów społecznych, co pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców, do których te projekty są kierowane. 

 
4. Mieszkańcy 

Będą mogli uczestniczyć we wszystkich realizowanych inicjatywach. Zyskają nowe formy spotkań, wypoczynku i rekreacji, co sprzyjać będzie nawiązywaniu 
nowych znajomości i więzi społecznych. 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 
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Projekty zaplanowano z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Udział w realizowanych inicjatywach będzie mógł wziąć każdy mieszkaniec miasta. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Interesariusze wyrażali potrzebę realizacji projektu zarówno na etapie diagnozy (badania 
społeczne), jak i na etapie zgłaszania pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Realizacja różnego rodzaju wydarzeń - imprez rozrywkowych, kulturalnych 
i sportowych, których adresatami są mieszkańcy (szczególnie młodzież) zwiększy atrakcyjność zamieszkania w mieście.  Autorzy pomysłu opracowali kartę działania 
i będą odpowiadać za wdrożenie planowanych do realizacji przedsięwzięć. 

II.7. Informacja i promocja: 

Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o postępach w realizacji działania z wykorzystaniem różnorodnych kanałów komunikacyjnych w celu dotarcia do 
jak najszerszej grupy odbiorców. Planowane przedsięwzięcia poprzedzi szeroko zakrojona kampania promocyjna, by jak najwięcej osób dowiedziało się o nich i wzięło 
w nich udział. 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

W realizacji projektu udział weźmie 60 wolontariuszy, z których przynajmniej 50% będzie w przyszłości w dalszym ciągu angażować się w organizację lokalnych 
projektów. Większość zaplanowanych działań jest kontynuowana w kolejnych latach, a docelowo w czasie projektu mają one stać się na tyle rozpoznawalne i przekonać 
do siebie mieszkańców, by w przyszłości mogły same finansować się poprzez sprzedaż biletów lub współpracę ze sponsorami, którzy będą je finansować. 

W ramach projektu zorganizujemy inicjatywy, których pomysłodawcami są młodzi ludzie. W ten sposób pokażemy im, że ich głos i pomysły są ważne. W dodatku 
stworzymy przestrzeń do tego, by sami mogli uczestniczyć w ich realizacji. 

W ramach projektu stworzy się sieć kontaktów pomiędzy mieszkańcami, wolontariuszami projektu czy chociażby członkami organizacji pozarządowych (paintball). 
Bardzo ważne w zatrzymywaniu młodych ludzi w Mielcu są relacje i nawiązane przyjaźnie. Im jest ich więcej, tym większa szansa, że młody człowiek będzie miał do 
czego i kogo wracać po studiach.  

Włączanie młodzieży w procesy decyzyjne oraz realizowanie ich pomysłów będą dobrym gruntem pod stworzenie w przyszłości organu doradczego składającego się z 
młodych osób, który funkcjonował będzie przy Radzie Miejskiej. Samo stworzenie organu, bez poprzedzenia go rzeczywistymi działaniami pokazującymi, że głos 
młodych osób jest ważny i słyszalny – nie ma sensu (jak wynika to z historii miasta). 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Młody Mielec (PN): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 
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Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

Rekrutacja i szkolenie 15 wolontariuszy (I 
edycja) 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2021 - II 
2021 

3 625 zł 
3 625 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 
Karty Miasta 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2021 - III 
2021 

14 500 zł 
14 500 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Mielec CUP I 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2021 - III 
2021 

12 280 zł 
12 280 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Zumba Maraton I 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2021 - III 
2021 

3 300 zł 
3 300 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Spływ kajakowy I 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2021 - III 
2021 

4 500 zł 
4 500 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Turniej paintballa NGO I 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2021 - III 
2021 

6 000 zł 
6 000 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Rekrutacja i szkolenie 15 wolontariuszy (II 
edycja) 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

I 2022 - I 2022 3 625 zł 
3 625 zł - Dotacje na projekt 
EOG  
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Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

„Bitwa o Mielec” I 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

I 2022 - I 2022 23 400 zł 
23 400 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Aktywne ferie I 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

I 2022 - I 2022 3 360 zł 
3 360 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Mielec CUP II 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2022 - III 
2022 

12 280 zł 
12 280 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Zumba Maraton II 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2022 - III 
2022 

3 300 zł 
3 300 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Spływ kajakowy II 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2022 - III 
2022 

4 500 zł 
4 500 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Turniej paintballa NGO II 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2022 - III 
2022 

6 000 zł 
6 000 zł - Dotacje na projekt 
EOG  
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Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Miejskie grillowanie I 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2022 - III 
2022 

11 000 zł 
11 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Rekrutacja i szkolenie 15 wolontariuszy (III 
edycja) 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

I 2023 - I 2023 3 625 zł 
3 625 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

„Bitwa o Mielec” II 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

I 2023 - I 2023 23 400 zł 
23 400 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Aktywne ferie II 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

I 2023 - I 2023 3 360 zł 
3 360 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Stand-up night I 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2023 - III 
2023 

10 800 zł 
10 800 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Dom strachu 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2023 - III 
2023 

11 200 zł 
11 200 zł - Dotacje na 
projekt EOG  
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Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 
Mielec CUP III 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2023 - III 
2023 

12 280 zł 
12 280 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Zumba Maraton III 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2023 - III 
2023 

3 300 zł 
3 300 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 
Miejskie grillowanie II 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2023 - III 
2023 

11 000 zł 
11 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Winyl party (+ foodtrucki + zawody w jedzeniu 
burgerów + tablice kredowe XXL) 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2023 - III 
2023 

8 900 zł 
8 900 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Aktywne ferie III 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

I 2024 - I 2024 3 360 zł 
3 360 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Gala Finałowa 
Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

I 2024 - I 2024 9 100 zł 
9 100 zł - Dotacje na projekt 
EOG  

 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Młody Mielec (PN) 

 

Praca zespołu projektowego (monitoring, 
koordynacja projektów, opieka nad 
wolontariuszami, organizacja, ewaluacja) 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

II 2021 - I 
2024 

100 500 zł 
100 500 zł - Dotacje na 
projekt EOG  
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Razem, z tego: 312 495 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 0 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 312 495 zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Młody Mielec (PN) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Fundacja Klub Młodych Liderów 
Razem 

2021 Środki własne 0 zł 0 zł 

2021 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2021 Dotacje na projekt EOG  67 605 zł 67 605 zł 

2021 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2021 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 67 605 zł 67 605 zł 

2022 Środki własne 0 zł 0 zł 

2022 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2022 Dotacje na projekt EOG  100 165 zł 100 165 zł 

2022 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 
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2022 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2022 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 100 165 zł 100 165 zł 

2023 Środki własne 0 zł 0 zł 

2023 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2023 Dotacje na projekt EOG  120 565 zł 120 565 zł 

2023 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2023 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 120 565 zł 120 565 zł 

2024 Środki własne 0 zł 0 zł 

2024 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2024 Dotacje na projekt EOG  24 160 zł 24 160 zł 

2024 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2024 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2024 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2024 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 24 160 zł 24 160 zł 

 Ogółem 312 495 zł 312 495 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 
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[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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PRL 12: Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu (PN) 

DZIAŁANIE PODSTAWOWE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu (PN) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2021 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 10.2023 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 460 000 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Urząd Miejski w Mielcu: 

Biuro Gospodarki Lokalowej, 

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, 

Wydział Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej. 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

I.1.1. Zaplanowanie i realizacja polityki mieszkaniowej Miasta 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - społeczny 

 Uzupełniające – gospodarczy, przestrzenny 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 
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II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 

Diagnoza sytuacji Mielca przygotowana na potrzeby opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wykazała, że mieszkańcy bardzo krytycznie oceniają dostępność oraz ceny 
mieszkań w Mielcu. Dostępność i przystępność cenowa mieszkań – zarówno na wynajem, jak i na sprzedaż, skłaniają ich zdaniem do opuszczania miasta.  
Potwierdzeniem występowania problemu i jego istotności dla interesariuszy są złożone Karty pomysłu, w których wskazano na takie potrzeby jak: budowa nowych 
dróg wraz z uzbrojeniem, opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, stworzenie osiedla mieszkaniowego dla seniorów jako enklawy spokoju 
i wypoczynku oraz zwiększenie zasobu mieszkalnych lokali komunalnych. Zgłoszone propozycje pokazują, że jedną z barier do dalszego rozwoju miasta jest brak 
odpowiedniej substancji mieszkaniowej oraz dostępności do kolejnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

Założeniem przedsięwzięcia jest opracowanie w 2022 r. programu polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Mielec, w okresie od II kwartału 2021 r. do końca 2022 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów oraz w latach 2022 do 2023 dwóch 
dokumentacji technicznych publicznych dróg gminnych zlokalizowanych w rejonie ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę w trybie ZRiD. 

Potrzeba posiadania mieszkania należy do podstawowych potrzeb egzystencjalnych człowieka, w dużym stopniu warunkujących założenie rodziny. Brak przystępnych 
cenowo mieszkań w Mielcu jest barierą rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. Dotyczy to zarówno dostępności mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, jak i do 
wynajmu. Odpowiedź na te potrzeby stanowiłby Program polityki mieszkaniowej, który przedstawiałby cele strategiczne i kierunki działań w zakresie rozwoju 
mieszkalnictwa w mieście, z uwzględnieniem różnych form inwestowania na jego terenie. Jego kształt wskazałby potrzeby społeczne w tym zakresie, które są 
zróżnicowane, a także zmieniają się z wiekiem człowieka. Program zawierałby w szczególności: 

 analizę rynku mieszkaniowego w Mielcu, 

 badanie potencjału mieszkaniowego zasobu gruntów gminnych, 

 analizę uwarunkowań przestrzennych pod kątem wykorzystania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, 

 analizę dostępnych systemów finansowania budownictwa mieszkaniowego oraz analizę uwarunkowań prawnych umożliwiających zawiązywanie spółek 
celowych, TBSów, ppp, 

 opracowanie rekomendacji w zakresie rozwoju mieszkalnictwa w Mielcu w nadchodzących latach. 

Realizacja zapisów dokumentu umożliwiłaby tworzenie warunków zapewniających gospodarstwom domowym możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, 
zgodnie z własnymi preferencjami i możliwościami ekonomicznymi. 

Sprawne funkcjonowanie osiedli mieszkaniowych wymaga zabezpieczenia terenów pod obiekty świadczące usługi podstawowe, takie jak: szkoły, przedszkola, sklepy 
etc. Dobrze zorganizowana tkanka może jednak funkcjonować jeśli uzupełnia ją zorganizowany i przemyślany układ dróg, z uwzględnieniem komunikacji zbiorowej i jej 
dostępności. Długofalowe spojrzenie na rozwój miasta i postępujące przemiany w jego tkance przestrzennej i funkcjonalne, dały impuls do podjęcia uchwały w sprawie 
zmiany SUiKZP Miasta Mielca dla terenów położonych przy ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów, wskazując jako dalszy etap działań przystąpienie do prac 
nad uchwaleniem mpzp obejmującego obszar o pow. około 25 ha. Takie działania umożliwią dalsze racjonalne zagospodarowanie przyszłych terenów mieszkaniowych. 

Natomiast równoczesne opracowanie dokumentacji technicznych publicznych dróg gminnych zlokalizowanych w rejonie ul. Powstańców Warszawy i ul. Szarych 
Szeregów, jako kolejnego elementu wdrożeniowego polityki mieszkaniowej Gminy, stanowić będzie spójny element realizacji ww. działań. Opracowaniem zostałyby 
objęte tereny oznaczone w Studium symbolem 4.KD, 5.KD i 2.KD, tworząc ciągi drogowe o łącznej długości około 1650 m. 
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II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

1. Liczba opracowanych planów polityki mieszkaniowej – 1 sztuka 
2. Liczba opracowanych MPZP – 1 sztuka 
3. Liczba opracowanych dokumentacji technicznych – 2 sztuki 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 
1. Liczba uzyskanych pozwoleń na budowę – 2 sztuki 
2. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem - 31,1% 
3. Udział wydatków majątkowych budżetu gminy przypadających na 1000 mieszkańców - 4 294,79 zł 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

Urząd Miejski w Mielcu 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

mieszkańcy miasta Mielca 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

Wśród nas żyje bardzo wiele osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, seniorów, osób doświadczających czasowej utraty zdrowia czy sprawności fizycznej. 
Opracowanie programu polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Mielec ma m.in. na celu wskazanie kierunków zrównoważonego rozwoju mieszkalnictwa dla każdej z 
grup społecznych.  

Natomiast sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów oraz 
dokumentacji technicznych publicznych dróg gminnych w wymiarze planistycznym i architektonicznym uwzględniać będzie planowanie i projektowanie uniwersalne, 
tj. brak barier architektonicznych, jak i innych wynikających z przepisów prawa, co umożliwi osobom o szczególnych potrzebach swobodny dostęp do dóbr i usług oraz 
udział w życiu społecznym i publicznym. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba zaplanowania polityki mieszkaniowej w Mieście została wyrażona przez interesariuszy 
na etapie zgłaszania pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Lokalna społeczność zauważa potrzebę poprawy dostępności mieszkań i terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe. Autorzy pomysłu uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego kartę działania i współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym. 
Lokalna społeczność zostanie zaangażowana we wdrażanie działania poprzez udział w przygotowaniu i konsultacjach Programu polityki mieszkaniowej. 

II.7. Informacja i promocja: 
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Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o postępach w realizacji działania z wykorzystaniem różnorodnych kanałów komunikacyjnych w celu dotarcia do 
jak najszerszej grupy odbiorców. Mieszkańcy zostaną zaproszeni do udziału w procesie opracowania Programu polityki mieszkaniowej, efekty prac nad dokumentem 
będą publikowane na stronie www miasta, a następnie lokalna społeczność zostanie zaproszona do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu. 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

nie dotyczy 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu (PN): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Aktywizacja sektora 
mieszkaniowego w Mielcu 
(PN) 

Opracowanie Programu polityki 
mieszkaniowej Gminy Miejskiej Mielec 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2022 - IV 
2022 

150 000 zł 
150 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Aktywizacja sektora 
mieszkaniowego w Mielcu 
(PN) 

Opracowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych przy ul. Powstańców 
Warszawy i Szarych Szeregów 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - IV 
2022 

60 000 zł 
60 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Aktywizacja sektora 
mieszkaniowego w Mielcu 
(PN) 

Opracowanie dokumentacji technicznej 
publicznej drogi gminnej, oznaczonej 
w Studium symbolem 2.KD, zlokalizowanej 
w rejonie ul. Powstańców Warszawy i Szarych 
Szeregów wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę w trybie ZRiD 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2022 - IV 
2022 

125 000 zł 
125 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Aktywizacja sektora 
mieszkaniowego w Mielcu 
(PN) 

Opracowanie dokumentacji technicznej 
publicznej drogi gminnej, oznaczonej 
w Studium symbolami 4.KD i 5.KD, 
zlokalizowanej w rejonie ul. Powstańców 
Warszawy i Szarych Szeregów wraz 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2023 - IV 
2023 

125 000 zł 
125 000 zł - Dotacje na 
projekt EOG  
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z uzyskaniem pozwolenia na budowę w trybie 
ZRiD 

Razem, z tego: 460 000 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 0 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 460 000 zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu (PN) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 
Razem 

2021 Środki własne 0 zł 0 zł 

2021 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2021 Dotacje na projekt EOG  36 000 zł 36 000 zł 

2021 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2021 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 36 000 zł 36 000 zł 

2022 Środki własne 0 zł 0 zł 

2022 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2022 Dotacje na projekt EOG  299 000 zł 299 000 zł 

2022 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 
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2022 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2022 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 299 000 zł 299 000 zł 

2023 Środki własne 0 zł 0 zł 

2023 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2023 Dotacje na projekt EOG  125 000 zł 125 000 zł 

2023 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2023 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 125 000 zł 125 000 zł 

 Ogółem 460 000 zł 460 000 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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7.2 Planowane działania uzupełniające 

PRL 13: Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap II (UI) 

DZIAŁANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap II (UI) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 01.2025 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 04.2025 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 29 563 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Gmina Miejska Mielec, MOSiR 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

I.1.2. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego, szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych 

I.1.3. Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców 

I.1.7. Promocja Miasta jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - przestrzenny 

 Uzupełniające – społeczny, gospodarczy 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną 

TAK 
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Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 

Stawy Cyranowskie od zawsze były istotnym dla mieszkańców Mielca obszarem miasta, jednak sposób ich postrzegania zmieniał się  na przestrzeni lat. Z czasem 
atrakcyjna lokalizacja imprez i spotkań towarzyskich stała się cieszącym się złą sławą punktem spotkań towarzyskich młodzieży, obraz Stawów Cyranowskich przybrał 
w oczach mielczan kształt zarośniętego i zaniedbanego placu w sąsiedztwie terenów przemysłowych Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z dzikim plażowiskiem, gdzie od 
czasu do czasu spotykały się grupki młodzieży, w zimie można było kupić karpia, a w sezonie łowieckim wybrać się na krótkie wędkowanie. Stawy Cyranowskie stały się 
miejscem chwilowej odskoczni i ucieczki od codzienności, z dużym, ale niewykorzystanym potencjałem. W 2015 r. we współpracy z biurem projektowym opracowano 
koncepcję zagospodarowania stawów obejmującą kompleks zbiorników wraz z terenami sąsiednimi, z podziałem na strefy o zróżnicowanej aktywności społecznej 
i zdywersyfikowanym zakresem ingerencji w istniejącą florę i faunę. Głównym założeniem projektu było przygotowanie realnego planu ożywienia blisko 80 
hektarowego terenu i włączenie go na nowo w codzienne funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców. Drugim aspektem projektu była ochrona bioróżnorodności, 
edukacja ekologiczna i pokazanie mieszkańcom innego oblicza miasta. Przedsięwzięcie zakładało wskazanie nowych ścieżek ekologicznych i szlaków turystycznych 
między istniejącymi punktami i trasami PTTK, w tym z otaczającymi rezerwatami i obszarami chronionymi. Temat adaptacji stawów i pomysł pokazania ich w nowej 
odsłonie wielokrotnie pojawiał się w dyskusjach na różnych poziomach i w rożnych środowiskach. Z czasem jednak pozytywne emocje i realna nadzieja na zmianę 
i stworzenie czegoś wyjątkowego zaczęły słabnąć. Nadanie Stawom Cyranowskim nowego znaczenia jest niezwykle trudnym zadaniem, ale odpowiednio 
zaprojektowane może przynieść korzyści zarówno w aspekcie życia codziennego mieszkańców i zaspokajania ich potrzeb, jak również w kategorii biznesowej przez 
uatrakcyjnienie oferty rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Od lat mieszkańcy Mielca próbują samodzielnie przywrócić tym terenom charakter 
miejsca rekreacji i wypoczynku o wysokich walorach kulturalnych i przyrodniczych, ze względu na lokalizację i obecność w ich życiu od wielu lat. Rewitalizacja i nadanie 
nowego wymiaru miejscom funkcjonującym w strukturze miasta, które utraciły swoją funkcję na przestrzeni lat, ma ogromne znaczenie z punktu widzenia tożsamości 
mieszkańców i poczucia komfortu, że mieszkają w miejscu, które pozwala zaspokoić wszelkie potrzeby. 

 Priorytetowym celem jest ożywienie Stawów Cyranowskich i stworzenie w świadomości mieszkańców obrazu miejsca dobrze przemyślanego, z bogatą, ale 
nieprzesadzoną ofertą dla każdej grupy wiekowej, na każdą porę dnia czy roku. Kompleksowe założenie obejmuje stopniową rewitalizację i częściową przebudowę 
istniejących zbiorników wodnych, z zachowaniem odrębnego charakteru każdego z nich. Punktem wyjścia do podjęcia prac w obrębie Stawów Cyranowskich jest 
opracowanie dokumentacji projektowej całości kompleksu, w oparciu o już posiadaną koncepcję, plan miejscowy i pogłębione konsultacje z mieszkańcami. Ta część 
zadania została ujęta w ramach przedsięwzięcia nieinwestycyjnego, obejmującego zarówno przygotowanie dokumentacji, jak również akcję informacyjną i promocyjną, 
realizowanego w latach 2021-2024. 

W ramach kontynuacji prac nad udostępnieniem terenów Stawów Cyranowskich w nowej ulepszonej wersji, o nowej jakości i klasie zakłada się stopniowe uzupełnianie 
budowanej infrastruktury, udostępnianie kolejnych stref i obszarów aktywności oraz oferowanie nowych możliwości spędzania czasu, angażując coraz szersze grono 
interesariuszy. Kolejne działania i realizacje będą bazowały na wykonanej dokumentacji projektowej całego terenu opracowanej w pierwszym etapie prac, co świadczy 
o kompleksowym i złożonym charakterze przedsięwzięcia. 
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Adaptacja terenu zakłada udostępnienie ok. 80 ha obszaru z podziałem na 3 strefy: rekreacyjno-sportową, edukacyjno-przyrodniczą, komunikacyjno-parkingową. Etap 
I koncentruje się na części komunikacyjnej z parkingami, budynkiem sanitariatów, kładką i dojściem do głównych zbiorników, które w przyszłości będą stanowiły 
centralną część sportowo-rekreacyjną. Pierwsze działania miały na celu otwarcie komunikacyjne obszaru Stawów Cyranowskich i przygotowanie funkcjonalnego 
zaplecza parkingów z systemem ścieżek pieszych i rowerowych. Kolejny etap uzupełnia uporządkowaną i zorganizowaną przestrzeń o nowe elementy małej 
architektury, w tym istotne dla aspektu ekologicznego i edukacyjnego nowe tablice informacyjne z opcją gier i interaktywnych zagadek dla najmłodszych.  

Uzupełnieniem prac w obrębie Stawów Cyranowskich będzie kolejna akcja promocyjna i informacyjna, zachęcającą do korzystania z udostępnianych stopniowo 
terenów. 

Zakres działań w ramach przedsięwzięcia obejmuje doposażenie malej architektury w okresie I / II.2025: 

 kosze – 5 szt. 

 lampy oświetleniowe – 5 szt. 

 tablice edukacyjne - 5 szt. 

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

Elementy małej architektury: kosze (5 szt.), lampy oświetleniowe (5 szt.), tablice edukacyjne (5 szt.) 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych, poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

GMM, MOSiR 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

Mieszkańcy Mielca i okolic; stowarzyszenia i organizacje; grupy w rożnej kategorii wiekowej i o różnych zainteresowaniach 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem założeń projektowania „uniwersalnego”, tj. w taki sposób, by stworzone przestrzenie były użyteczne dla 
uczestników w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.  

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się uzupełnienie i nawiązanie do już wprowadzonych rozwiązań obejmujących m.in. podjazdy, pochylnie, nawierzchnie 
ułatwiające poruszanie się wózkami, wydzielenie przestrzeni przy tablicach informacyjnych i obiektach małej architektury, w sposób umożliwiający korzystanie z niej 
niezależnie od wielkości, postawy lub mobilności użytkownika. Poszczególne elementy wyposażenia parku jak krawężniki wzdłuż ścieżek czy punkty i obiekty stanowiące 
potencjalne przeszkody, zostaną wykonane w sposób zwiększający ich widoczność, m.in. przez zastosowanie odpowiedniej kolorystyki, ułatwiającej poruszanie się 
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osobom z dysfunkcjami wzroku. W celu ułatwienia orientacji zwłaszcza w punktach niebezpiecznych, jak w pobliżu dojść do ciągów komunikacyjnych (ulica, parking, 
skrzyżowania ciągów, etc.) zostaną wykorzystane materiały o wyraźnej fakturze, wskazującej na konieczność zwiększenia uwagi, tj. z wykorzystanie systemu FON. 
Poręcze przy pochylniach i kładkach będą wyraźnie zakończone w sposób sugerujący zmianę poziomów. W przypadku sytuowania tablic informacyjnych, opisów, 
ciekawostek o bioróżnorodności i występujących gatunkach flory i fauny, tablice będą montowane z uwzględnieniem potrzeb osób poruszających się na wózkach. 
Plany, schematy i opisy będą opatrzone opisem w alfabecie Braille’a lub przedstawione w formie planów tyflograficznych. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba zagospodarowania Stawów Cyranowskich została wyrażona przez interesariuszy na 
etapie zgłaszania pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Lokalna społeczność zauważa potrzebę powstania przestrzeni wypoczynku i rekreacji dla różnych 
grup odbiorców. Autorzy pomysłu uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego kartę działania i współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym. Niniejsze 
działanie stanowi uzupełnienie działań podstawowych dot. Stawów Cyranowskich, a ze względu na jego zakres (doposażenie małej architektury) lokalna społeczność 
nie weźmie udziału w jego wdrażaniu, będzie korzystać z efektów realizacji. 

II.7. Informacja i promocja: 

Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o postępach w realizacji działań inwestycyjnych wdrażanych z ramach PRL z wykorzystaniem różnorodnych 
kanałów komunikacyjnych w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców.  

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

Wykonane elementy parkingu, chodników, małej architektury, etc., będą służyły mieszkańcom na czas nieoznaczony. Nakłady na wybudowaną infrastrukturę 
techniczną i obiekty budowlane będą stanowiły własność Gminy Miejskiej Mielec. 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap II (UI): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, czyli Stawy Cyranowskie w 
nowej odsłonie - etap II (UI) 

Doposażenie małej architektury 
(kosze 5 szt., lampy oświetleniowe 5 
szt., tablice edukacyjne 5 szt.) 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2025 - II 
2025 

29 563 zł 29 563 zł - Środki własne 

Razem, z tego: 29 563 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 29 563 zł  
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Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 0 zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli Stawy Cyranowskie w nowej odsłonie - etap II (UI) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 
Razem 

2025 Środki własne 29 563 zł 29 563 zł 

2025 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2025 Dotacje na projekt EOG  0 zł 0 zł 

2025 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2025 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2025 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2025 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 29 563 zł 29 563 zł 

 Ogółem 29 563 zł 29 563 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi 

 

 

 

 



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec 2020 

257 

 

 

 

PRL 14: Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (UI) 

DZIAŁANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (UI) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2022 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 10.2022 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 3 500 000 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Gmina Miejska Mielec 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

I.1.3. Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - społeczny 

 Uzupełniające – kulturowy, środowiskowy, przestrzenny 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 
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II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 

Kwestia zagospodarowania czasu wolnego staje się jednym z zagadnień, które centralnie dotyczy istoty miejskości. Realizowane w przestrzeniach publicznych, 
udostępniane przez miejskie instytucje, np. kultury, formy konsumowania czasu wolnego służą „ożywieniu” zarówno w kategoriach  społecznych (tworzenia 
i wzmacniania wspólnotowych form organizacji społecznej), jak i kulturalnych (pobudzania szeroko rozumianej konsumpcji kultury i rozrywki). Mieszkańcy 
współczesnego miasta – a więc i Mielca – chcą chodzić na koncerty, do kina, na spotkania towarzyskie w „ładnych” miejscach, przyjaznych przestrzeniach, w których 
każdy – niezależnie od wieku lub statusu społecznego – czuć się będzie „u siebie”. Chcą angażować się w działalność artystyczną, społeczną, obywatelską. Chcą 
realizować swoje pasje, hobby i uczestniczyć w indywidualnych lub zespołowych działaniach artystycznych. Chcą mieć głos i wpływ na swoje otoczenie i miasto. Chcą 
być zauważeni. Taką możliwość dają odpowiednie miejsca publiczne, przestrzenie miejskie, instytucje kultury. Jednak zwiększającym się potrzebom wybranych grup 
mieszkańców (np. osób starszych, rodziców z dziećmi, młodzieży) nie towarzyszy wzrost liczby i różnorodności wydarzeń kultury i spędzania czasu wolnego. 

Z przeprowadzonych na etapie diagnozy badań społecznych wśród różnych grup mieszkańców wyłania się obraz Mielca jako miasta, które nie docenia kultury, nie 
dostrzegając jej jako narzędzia, które może stanowić nie tylko siłę napędową ekonomii czy miejskiej regeneracji, ale także jako instrumentu w rozwiązywaniu 
problemów społecznych.  

Wśród wyzwań projektowych znalazły się zatem: niedostateczne wykorzystanie potencjału pozainstytucjonalnej aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, 
niedostateczne stymulowanie aktywnych mieszkańców oraz grup „inicjatywnych” poprzez system priorytetów i celów do zrealizowania oraz wymagań dotyczących 
efektów, jak również brak spójnego systemu ewaluacji działań w zakresie społeczno–kulturalnym. Działalność Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej jest 
odpowiedzią na wnioski z przygotowanej w ramach Planu Rozwoju Lokalnego diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. Odpowiedzią na złożone przez 
mieszkańców w ramach PRL karty pomysłów i zgłaszany problem braku infrastruktury umożliwiającej aktywność społeczno-kulturalną. Centrum Integracji Społeczno-
Kulturowej to wypracowana z pomysłodawcami wizja, cele i scenariusze rozwoju społeczno-kulturalnego miasta. 

 Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie – finansowanego ze środków własnych Gminy Miejskiej Mielec – Remontu Domu Kultury SCK (termin realizacji II kwartał 
2022- IV kwartał 2022). 

Prace obejmą: 5 690,00 m2 powierzchni użytkowej (wymiana centrali p.poż, sieci ciepłowniczej, klimatyzacji, sieci informatycznej, stolarki drzwiowej wymiana dachu 
(1800 m2), malowanie (418 m2) i wymiana siedzisk w fotelach (400 szt.) sali widowiskowej oraz modernizacja infrastruktury dla osób niepełnosprawnych: domofon, 
plany tyflograficzne, pętle indukcyjne, oznaczenia na posadzkach - system FON: faktura kierunkowa, faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwo), faktura uwagi (informacje, 
naścienne tabliczki informujące o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej i dotykowej (alfabet Braille’a). 

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

 Kompleksowy remont: wymiana sieci ciepłowniczej, klimatyzacji, sieci ppoż., sieci informatycznej i stolarki drzwiowej (5 690,00 m2 powierzchni użytkowej), 

 Malowanie (418 m2) i wymiana siedzisk w fotelach (400 szt.) sali widowiskowej,  

 Dostosowanie obiektu Domu Kultury SCK do potrzeb osób niepełnosprawnych (domofon, plany tyflograficzne, pętle indukcyjne, oznaczenia na posadzkach - 
system FON: faktura kierunkowa, faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwo), faktura uwagi (informacje, naścienne tabliczki informujące o funkcji pomieszczenia 
w formie wizualnej i dotykowej (alfabet Braille’a) 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 
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 Dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności (w tym osób z niepełnosprawnościami) obiekt kultury 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

 Pracownicy SCK (36 osób)  

 Realizatorzy działań miękkich (animatorzy, koordynatorzy, artyści itp.) (76 osób) 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

Grupą docelową projektu są wszyscy mieszkańcy Mielca oraz osoby odwiedzające Mielec. Każdy odbiorca kultury, każda osoba zaangażowana w działalność społeczną, 
każdy spędzający czas wolny w nowych, atrakcyjnych obszarach miejskich. 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

 Przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji z uwzględnieniem wymogów uniwersalnego projektowania, czyli w taki sposób, by mogły być 
wykorzystane przez osoby niesłyszące i niedosłyszące, osoby niedowidzące i niewidome, osoby z niepełnosprawnością ruchową, a w szczególności w zakresie 
spełniania wszystkich wymagań zawartych w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 MIiR  - Załącznik nr 2 „Standardy 
dostępności dla polityki spójności 2014-2020” (termin realizacji I kwartał 2021- I kwartał 2022) 

 Wyremontowany budynek będzie dostępny niezależnie od wieku, stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej, wzrostu i wagi w możliwie najszerszym 
zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania, w sposób niezależny i niewymagający pomocy. 

 Rozwiązania, które zostaną zastosowane, to w szczególności:  
o zapisy dotyczące dostępności w wytycznych dla wykonawców, 
o zastosowanie rozwiązań technicznych ułatwiających dostęp, 
o montaż czytelnych i łatwo dostępnych tablic informacyjnych i oznakowań z elementami wizualnymi, 
o bezpieczne podjazdy i zjazdy. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba realizacji projektu została wyrażona przez interesariuszy na etapie zgłaszania 
pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Lokalna społeczność zauważa potrzebę modernizacji SCK i dostosowania obiektu do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Autorzy pomysłu uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego kartę działania i współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym.  

II.7. Informacja i promocja: 

Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o postępach w realizacji działań inwestycyjnych wdrażanych z ramach PRL z wykorzystaniem różnorodnych 
kanałów komunikacyjnych w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 
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Przedsięwzięcie wykazuje trwałość finansową, trwałość zachowania celów, rezultatów i trwałość instytucjonalną. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej pozostanie 
głównym miejscem spotkań w mieście, ale będzie to także inspiracja do przenoszenia podobnych rozwiązań na poszczególne części miasta. Dzięki nowej infrastrukturze 
miasto stanie się atrakcyjnym miejscem do życia i samorozwoju mieszkańców. Żadne produkty powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie zostaną zbyte w okresie 
jego trwałości. Nowo powstałe miejsca oraz przestrzenie będą własnością beneficjenta - Miasta Mielec i pozostaną jego własnością także po zakończeniu 
przedsięwzięcia. Koszty bieżące utrzymania i funkcjonowania przedsięwzięcia będą pokrywane ze środków własnych gminy Miejskiej Mielec. 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (UI): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie Centrum 
Integracji Społeczno - 
Kulturowej (UI) 

Remont Domu Kultury SCK – wymiana 
centrali p.poż, wentylacja i klimatyzacja, 
wymiana stolarki drzwiowej oraz 
modernizacja infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - IV 
2022 

2 600 000 zł 
2 600 000 zł - Środki 
własne 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie Centrum 
Integracji Społeczno - 
Kulturowej (UI) 

Remont Domu Kultury SCK – wymiana dachu 
Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - IV 
2022 

600 000 zł 
600 000 zł - Środki 
własne 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Utworzenie Centrum 
Integracji Społeczno - 
Kulturowej (UI) 

Remont Domu Kultury SCK – malowanie sali 
widowiskowej i wymiana siedzisk w fotelach 
sali widowiskowej 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2022 - IV 
2022 

300 000 zł 
300 000 zł - Środki 
własne 

Razem, z tego: 3 500 000 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 3 500 000 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 0 zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  
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Przedsięwzięcie 1. PRZ: Utworzenie Centrum Integracji Społeczno - Kulturowej (UI) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 
Razem 

2022 Środki własne 3 500 000 zł 3 500 000 zł 

2022 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2022 Dotacje na projekt EOG  0 zł 0 zł 

2022 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2022 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 3 500 000 zł 3 500 000 zł 

 Ogółem 3 500 000 zł 3 500 000 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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PRL 15: Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (UN) 

DZIAŁANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (UN) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2024 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 10.2026 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 3 792 900 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Gmina Miejska Mielec 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

I.1.3. Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - społeczny 

 Uzupełniające – kulturowy, środowiskowy, przestrzenny 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 
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Kwestia zagospodarowania czasu wolnego staje się jednym z zagadnień, które centralnie dotyczy istoty miejskości. Realizowane w przestrzeniach publicznych, 
udostępniane przez miejskie instytucje, np. kultury, formy konsumowania czasu wolnego służą „ożywieniu” zarówno w kategoriach  społecznych (tworzenia 
i wzmacniania wspólnotowych form organizacji społecznej), jak i kulturalnych (pobudzania szeroko rozumianej konsumpcji kultury i rozrywki). Mieszkańcy 
współczesnego miasta – a więc i Mielca – chcą chodzić na koncerty, do kina, na spotkania towarzyskie w „ładnych” miejscach, przyjaznych przestrzeniach, w których 
każdy – niezależnie od wieku lub statusu społecznego – czuć się będzie „u siebie”. Chcą angażować się w działalność artystyczną, społeczną, obywatelską. Chcą 
realizować swoje pasje, hobby i uczestniczyć w indywidualnych lub zespołowych działaniach artystycznych. Chcą mieć głos i wpływ na swoje otoczenie i miasto. Chcą 
być zauważeni. Taką możliwość dają odpowiednie miejsca publiczne, przestrzenie miejskie, instytucje kultury. Jednak zwiększającym się potrzebom wybranych grup 
mieszkańców (np. osób starszych, rodziców z dziećmi, młodzieży) nie towarzyszy wzrost liczby i różnorodności wydarzeń kultury i spędzania „czasu wolnego. 

Z przeprowadzonych na etapie diagnozy badań społecznych wśród różnych grup mieszkańców wyłania się obraz Mielca jako miasta, które nie docenia kultury, nie 
dostrzegając jej jako narzędzia, które może stanowić nie tylko siłę napędową ekonomii czy miejskiej regeneracji, ale także jako instrumentu w rozwiązywaniu 
problemów społecznych.  

Wśród wyzwań projektowych znalazły się zatem: niedostateczne wykorzystanie potencjału pozainstytucjonalnej aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, 
niedostateczne stymulowanie aktywnych mieszkańców oraz grup „inicjatywnych” poprzez system priorytetów i celów do zrealizowania oraz wymagań dotyczących 
efektów, jak również rak spójnego systemu ewaluacji działań w zakresie społeczno–kulturalnym. Działalność Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej jest odpowiedzią 
na wnioski z przygotowanej w ramach Planu Rozwoju Lokalnego diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. Odpowiedzią na złożone przez mieszkańców w 
ramach PRL karty pomysłów i zgłaszany problem braku infrastruktury umożliwiającej aktywność społeczno-kulturalną. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej to 
wypracowana z pomysłodawcami wizja, cele i scenariusze rozwoju społeczno-kulturalnego miasta.  

Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia obejmuje:  

1. Działalność Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (termin realizacji II kwartał 2024 – IV kwartał 2026): 

Zmodernizowany i rozbudowany budynek Domu Kultury: 

 Seanse filmowe (DKF, Kino Dzieci, Wtorki z Dobrym Kinem),  „Wspierajmy się” (zajęcia otwarte dla osób niepełnosprawnych), Sztuka Moich Rąk 
(zajęcia otwarte dla osób dorosłych i seniorów), działania inicjowane przez mieszkańców. Wstęp na wydarzenia będzie bezpłatny, za wyjątkiem 
komercyjnych seansów filmowych.  

Przestrzeń Integracji Społecznej w obiekcie: 

 Slamy poetyckie, wykłady, spotkania artystyczne, warsztaty rodzinne, kreatywne zajęcia dla młodzieży, warsztaty integracyjne, szkolenia, spotkania 
biznesowe, koncerty niszowych stylów muzycznych, recitale, spotkania międzypokoleniowe, działania inicjowane przez mieszkańców. Działania 
odbywające się w tej przestrzeni to wydarzenia społeczne i edukacyjne, głównie inicjatywy mieszkańców przez nich samych zainicjowane 
i zrealizowane. 

Przestrzeń Integracji Społecznej w parku za Domem Kultury i Plac AK: 
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 Wystawy, Spotkania Środowisk Twórczych, Wystawy sensoryczne, Koncerty dla dzieci 0-7 lat, koncerty chóralne, animacje przestrzenne, wieczorki 
poetyckie, Dzień Integracji Społeczno-Kulturowej, działania inicjowane przez mieszkańców. 

 Działania realizowane w tej przestrzeni to wydarzenia kulturalne, społeczne i edukacyjne dla mieszkańców oraz inicjatywy mieszkańców przez nich 
samych realizowane. 

5 pracowników CIS-K (osoby te będą realizować założenia działalności Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej zgodnie z ustalonym planem wydarzeń 

kulturalnych, społecznych i edukacyjnych dla mieszkańców: 3 etaty merytoryczne (2 animatorów kultury, 1 koordynator Centrum Integracji 

Społeczno-Kulturowej), 1 osoba sprzątająca i 1 pracownik techniczny 

2. Utrzymanie obiektu:  

 Wszystkie czynności, które każdy właściciel obiektu budowlanego powinien wykonywać w celu zapobieżenia pogarszaniu się stanu technicznego obiektu, 

a co za tym idzie, zapewnienia jego bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania, w tym opłaty za energię elektryczną, co; wodę + ścieki; gaz; 

konserwacje i przeglądy. Miesięczny koszt utrzymania wyliczony został na podstawie porównania z obecnie działającymi obiektami kulturalnymi 

w chodzącymi w skład SCK (Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna). 

3. Ochrona obiektu:  

 Ochrona przed kradzieżą lub uszkodzeniem wyposażenia; 

 Interwencje wobec osób zakłócających porządek wewnątrz oraz wokół budynku; 

 Dozór i obsługa monitoringu; 

 System chroniący obiekt i wysyłający sygnał alarmu: czujki ruchu (pasywnej podczerwieni, mikrofalowe); czujki zbicia szkła (akustyczne); czujki otwarcia 

(kontaktronowe), czujniki dymu czujniki gazu (ziemnego, prop-but, gazu usypiającego), sejsmiczne (wstrząsowe)  

4. Utrzymanie fontanny: 

 przygotowanie fontanny do uruchomienia i eksploatacji w danym sezonie; 

 sprawdzenie systemu uzdatniania wody, filtra coraz stacji dozowania środków chemicznych; 

 uzupełnianie oraz zakup środków chemicznych, np. chloru, substancji ograniczających powstawanie piany i rozrostu glonów, zmiękczacz wody itp.; 

 bieżąca obsługa i utrzymanie czystości fontanny w ruchu ciągłym (7 dni w tygodniu); 

 zamknięcie fontanny oraz wykonanie innych prac i czynności niezbędnych do należytego utrzymania fontanny.   

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 

etc.): 

Organizacja wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych dla mieszkańców: 

 Wzbogacenie oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych poprzez: organizowanie cyklicznych pokazów filmów, przedstawień teatralnych w SCK 

w Mielcu, z których będą mogły skorzystać osoby niesłyszące i niedowidzące (11 kwartałów: 30 zajęć otwartych dla osób niepełnosprawnych+30 

warsztatów twórczych= 60 działań) 
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 Zbudowania oferty „kultury rodzinnej” skierowanej do rodzin z małymi dziećmi (11 kwartałów: 30 otwartych zajęć artystycznych+36 warsztatów 

integracyjnych+36 warsztatów rodzinnych+18 animacji przestrzennych+ 180 seansów filmowych=300 działań) 

 Przygotowania oferty kulturalnej profilowanej do młodzieży (11 kwartałów: 36 zajęć kreatywnych+12 slamów poetyckich+180 seansów filmowych= 228 

działań) 

 Rozwój zróżnicowanych form twórczości -  wspieranie różnych środowisk twórczych (11 kwartałów: 30 otwartych warsztatów artystycznych+15 recitali+30 

zajęć otwartych dla osób dorosłych i seniorów+ 30 zajęć otwartych dla osób niepełnosprawnych+30 warsztatów twórczych+36 warsztatów 

integracyjnych+36 zajęć kreatywnych+36 warsztatów rodzinnych+12 slamów poetyckich+12 Spotkań Środowisk Twórczych+12 animacji 

przestrzennych=279 działań) 

Przestrzeń Integracji Społecznej w obiekcie: 

 funkcjonowanie kawiarni społecznej  – miejsca spotkań, gdzie pod pretekstem napicia się kawy czy herbaty ludzie rozmawiają ze sobą, spotykają się 

i podejmują jednoczące ich inicjatywy 

 funkcjonowanie kawiarenki obywatelskiej – miejsca na debatę obywatelską i na spotkania  przedstawicieli reprezentujących różne organizacje, instytucje, 

stowarzyszenia, kluby, przedsiębiorców (społeczna odpowiedzialność biznesu), środowiska 

 funkcjonowanie miejsca, w  którym młodzież przebywa z własnego wyboru, bez z góry narzuconej formy aktywności, realizuje potrzebę spotkań w grupie 

rówieśniczej.  

 funkcjonowanie przestrzeni chillout - miejsca neutralnych, dających swobodę rozwijania pasji spotkań, ale także miejsce zaangażowania się w dyskusję i 

wymianę doświadczeń.   

Przestrzeń Integracji Społecznej w Parku za Domem Kultury i Plac AK:  

 funkcjonowanie miejsca otwartego oraz uniwersalnego (2 lokalizacje: Plac Armii Krajowej i Park za Domem Kultury) 

 wykorzystanie przestrzeni na działania inicjowane przez mieszkańców (2 lokalizacje: Plac Armii Krajowej i Park za Domem Kultury) 

 wykorzystanie miejsca do spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny i twórczy (2 lokalizacje: Plac Armii Krajowej i Park za Domem Kultury) 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 

 Rozwój partycypacyjnej działalności społecznej i kulturalnej jak najszerszego kręgu mieszkańców (młodzież, rodziny, seniorzy, niepełnosprawni,  grupy 

defaworyzowane  itp.): 11 kwartałów - 9 kompletów (komplet to wydarzenia, których pomysłodawcami i organizatorami są sami mieszkańcy) + 72 

działania (18 spotkań międzypokoleniowych+36 warsztatów integracyjnych+12 Spotkań Środowisk Twórczych+6 Dni Integracji Społecznej) 

 Rozwój poziomu integracji społecznej i aktywności obywatelskiej (11 kwartałów - 9 komplety - komplet to wydarzenia, których pomysłodawcami i 

organizatorami są sami mieszkańcy + 180 działań: 30 otwartych warsztatów artystycznych+30 zajęć otwartych dla osób dorosłych i seniorów+ 30 zajęć 

otwartych dla osób niepełnosprawnych+18 spotkań międzypokoleniowych+36 warsztatów integracyjnych+36 warsztatów rodzinnych) 

 Wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta (11 kwartałów – 9 kompletów działań - komplet to wydarzenia, których pomysłodawcami i 

organizatorami są sami mieszkańcy + konsultacje społeczne – 3) 
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 Umacnianie wspólnoty i  tożsamości kulturowej i społecznej mielczan (11 kwartałów – 9 kompletów działań - komplet to wydarzenia, których 

pomysłodawcami i organizatorami są sami mieszkańcy)  

 Stworzenia możliwość zaangażowania się w działalność społeczną i kulturową dotychczas nieaktywnych grup mieszkańców  miasta oraz wprowadzenie 

nowych formy działalności i prezentacji aktywności (11 kwartałów – 9 kompletów działań - komplet to wydarzenia, których pomysłodawcami 

i organizatorami są sami mieszkańcy) 

 Otwarcie się „miasta” na projekty alternatywne, autorskie inicjatywy mieszkańców miasta, wynikające z ich potrzeby kreacji, prezentacji zainteresowań 

i pasji (11 kwartałów – 9 kompletów działań - komplet to wydarzenia, których pomysłodawcami i organizatorami są sami mieszkańcy) 

 Wzbogacenie oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych poprzez: organizowanie cyklicznych pokazów filmów, przedstawień teatralnych w SCK 

w Mielcu, z których mogłyby skorzystać osoby niesłyszące i niedowidzące (11 kwartałów: 30 zajęć otwartych dla osób niepełnosprawnych+30 warsztatów 

twórczych= 60 działań) 

 Zbudowanie oferty „kultury rodzinnej” skierowanej do rodzin z małymi dziećmi (11 kwartałów: 30 otwartych zajęć artystycznych+36 warsztatów 

integracyjnych+36 warsztatów rodzinnych+18 animacji przestrzennych+ 180 seansów filmowych=300 działań) 

 Przygotowanie oferty kulturalnej profilowanej do młodzieży (11 kwartałów: 36 zajęć kreatywnych+12 slamów poetyckich+180 seansów filmowych= 228 

działań) 

 Rozwój zróżnicowanych form twórczości - wspieranie różnych środowisk twórczych (11 kwartałów: 30 otwartych warsztatów artystycznych+15 recitali+30 

zajęć otwartych dla osób dorosłych i seniorów+ 30 zajęć otwartych dla osób niepełnosprawnych+30 warsztatów twórczych+36 warsztatów 

integracyjnych+36 zajęć kreatywnych+36 warsztatów rodzinnych+12 slamów poetyckich+12 Spotkań Środowisk Twórczych+12 animacji 

przestrzennych=279 działań) 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

 Pracownicy SCK (36 osób)  

 Realizatorzy działań miękkich (animatorzy, koordynatorzy, artyści itp.) (76 osób)  

 Pracownicy CIS-K (5 osób) 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

Grupą docelową projektu są wszyscy mieszkańcy Mielca, a szczególnie ci, którzy rzadko lub wcale nie angażują się w działania społeczne lub kulturalne: młodzież, która 
wciąż poszukuje dla siebie nowych form aktywności, dorośli w wieku 25- 60 lat, osoby niepełnosprawne, które nie miały dotąd możliwości (z uwagi na brak udogodnień) 
wykazać swoich możliwości twórczych i społecznych oraz ci, którzy dziś stanowią bardzo „chłonną” grupę odbiorców, czyli seniorzy.   

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

 Oferta dostosowana do wszystkich grup docelowych, do których należą osoby niesłyszące i niedosłyszące, osoby niedowidzące i niewidome, osoby z 
niepełnosprawnością ruchową. 

 Centrum Integracji Społeczno- Kulturowej będzie dostępne niezależnie od wieku, stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej, wzrostu i wagi w 
możliwie najszerszym zakresie, w sposób niezależny i niewymagający pomocy. 
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II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba realizacji projektu została wyrażona przez interesariuszy na etapie zgłaszania 
pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Lokalna społeczność zauważa potrzebę modernizacji SCK i dostosowania obiektu do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Autorzy pomysłu uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego kartę działania i współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym. 
Zostaną również zaangażowani w jego wdrażanie poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, współtworzenie przestrzeni 
integracji społecznej oraz realizację własnych inicjatyw. 

II.7. Informacja i promocja: 

Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o planowanych wydarzeniach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych kanałów 
komunikacyjnych w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców.  

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

Przedsięwzięcie wykazuje trwałość finansową, trwałość zachowania celów, rezultatów i trwałość instytucjonalną. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej pozostanie 
głównym miejscem spotkań w mieście, ale będzie to także inspiracja do przenoszenia podobnych rozwiązań na poszczególne części miasta. Z czasem na każdym osiedlu 
powstaną drobne ośrodki integracji, inicjowane przez lokalnych aktywistów. W efekcie społeczeństwo lokalne będzie bardziej świadome, zintegrowane twórczo i 
zaangażowane w rozwój miasta. Dzięki nowej infrastrukturze miasto stanie się atrakcyjnym miejscem do życia i samorozwoju mieszkańców. Żadne produkty powstałe 
w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie zostaną zbyte w okresie jego trwałości. Nowo powstałe miejsca oraz przestrzenie będą własnością beneficjenta - Miasta Mielec 
i pozostaną jego własnością także po zakończeniu przedsięwzięcia. Koszty bieżące utrzymania i funkcjonowania przedsięwzięcia będą pokrywane ze środków własnych 
gminy Miejskiej Mielec. 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (UN): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres 
przedmiotowy 

przedsięwzięcia w ramach 
działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Funkcjonowanie Centrum Integracji 
Społeczno-Kulturowej (UN) 

Wynagrodzenia 
pracowników etatowych 
CIS-K 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2024 - IV 
2026 

792 000 zł 
792 000 zł - Środki 
własne 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Funkcjonowanie Centrum Integracji 
Społeczno-Kulturowej (UN) 

Promocja 
Gmina Miejska 
Mielec 

II 2024 - IV 
2026 

141 900 zł 
141 900 zł - Środki 
własne 
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Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Funkcjonowanie Centrum Integracji 
Społeczno-Kulturowej (UN) 

Dostawa mediów (energia 
elektryczna, c.o., woda 
i ścieki, gaz) 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2024 - IV 
2026 

1 221 000 zł 
1 221 000 zł - Środki 
własne 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Funkcjonowanie Centrum Integracji 
Społeczno-Kulturowej (UN) 

Ochrona obiektu 
Gmina Miejska 
Mielec 

II 2024 - IV 
2026 

330 000 zł 
330 000 zł - Środki 
własne 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Funkcjonowanie Centrum Integracji 
Społeczno-Kulturowej (UN) 

Utrzymanie fontanny 
Gmina Miejska 
Mielec 

II 2024 - IV 
2026 

30 000 zł 30 000 zł - Środki własne 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Funkcjonowanie Centrum Integracji 
Społeczno-Kulturowej (UN) 

Organizacja wydarzeń 
kulturalnych, społecznych 
i edukacyjnych dla 
mieszkańców 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2024 - IV 
2026 

1 278 000 zł 
1 278 000 zł - Środki 
własne 

Razem, z tego: 3 792 900 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 0 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 3 792 900 zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Funkcjonowanie Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (UN) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 
Razem 

2024 Środki własne 1 113 700 zł 1 113 700 zł 

2024 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2024 Dotacje na projekt EOG  0 zł 0 zł 

2024 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 
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2024 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2024 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2024 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 1 113 700 zł 1 113 700 zł 

2025 Środki własne 1 339 600 zł 1 339 600 zł 

2025 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2025 Dotacje na projekt EOG  0 zł 0 zł 

2025 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2025 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2025 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2025 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 1 339 600 zł 1 339 600 zł 

2026 Środki własne 1 339 600 zł 1 339 600 zł 

2026 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2026 Dotacje na projekt EOG  0 zł 0 zł 

2026 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2026 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2026 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2026 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 1 339 600 zł 1 339 600 zł 

 Ogółem 3 792 900 zł 3 792 900 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  
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[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  

PRL 16: Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap II (UN) 

DZIAŁANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap II (UN) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2024 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 10.2025 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 503 222 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Gmina Miejska Mielec, MOSIR 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

I.1.2. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego, szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - przestrzenny 

 Uzupełniające – społeczny, gospodarczy 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 
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Stawy Cyranowskie od zawsze były istotnym dla mieszkańców Mielca obszarem miasta, jednak sposób ich postrzegania zmieniał się na przestrzeni lat. Z czasem 
atrakcyjna lokalizacja imprez i spotkań towarzyskich stała się cieszącym się złą sławą punktem spotkań towarzyskich młodzieży, Obraz Stawów Cyranowskich przybrał 
w oczach mielczan kształt zarośniętego i zaniedbanego placu w sąsiedztwie terenów przemysłowych Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z dzikim plażowiskiem, gdzie od 
czasu do czasu spotykały się grupki młodzieży, w zimie można było kupić karpia, a w sezonie łowieckim wybrać się na krótkie wędkowanie. Stawy Cyranowskie stały się 
miejscem chwilowej odskoczni i ucieczki od codzienności, z dużym, ale niewykorzystanym potencjałem. W 2015 r. we współpracy z biurem projektowym opracowano 
koncepcję zagospodarowania stawów obejmującą kompleks zbiorników wraz z terenami sąsiednimi, z podziałem na strefy o zróżnicowanej aktywności społecznej 
i zdywersyfikowanym zakresem ingerencji w istniejącą florę i faunę. Głównym założeniem projektu było przygotowanie realnego planu ożywienia blisko 80 
hektarowego terenu i włączenie go na nowo w codzienne funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców. Drugim aspektem projektu była  ochrona bioróżnorodności, 
edukacja ekologiczna i pokazanie mieszkańcom innego oblicza miasta. Przedsięwzięcie zakładało wskazanie nowych ścieżek ekologicznych i szlaków turystycznych 
między istniejącymi punktami i trasami PTTK, w tym z otaczającymi rezerwatami i obszarami chronionymi. Temat adaptacji stawów i pomysł pokazania ich w nowej 
odsłonie wielokrotnie pojawiał się w dyskusjach na różnych poziomach i w rożnych środowiskach. Z czasem jednak pozytywne emocje i realna nadzieja na zmianę 
i stworzenie czegoś wyjątkowego zaczęły słabnąć. Nadanie Stawom Cyranowskim nowego znaczenia jest niezwykle trudnym zadaniem, ale odpowiednio 
zaprojektowane może przynieść korzyści zarówno w aspekcie życia codziennego mieszkańców i zaspokajania ich potrzeb, jak również w kategorii biznesowej przez 
uatrakcyjnienie oferty rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Od lat mieszkańcy Mielca próbują samodzielnie przywrócić tym terenom charakter 
miejsca rekreacji i wypoczynku o wysokich walorach kulturalnych i przyrodniczych, ze względu na lokalizację i obecność w ich życiu od wielu lat. Rewitalizacja i nadanie 
nowego wymiaru miejscom funkcjonującym w strukturze miasta, które utraciły swoją funkcję na przestrzeni lat, ma ogromne znaczenie z punktu widzenia tożsamości 
mieszkańców i poczucia komfortu, że mieszkają w miejscu, które pozwala zaspokoić wszelkie potrzeby. 

Priorytetowym celem jest ożywienie Stawów Cyrankowskich i stworzenie w świadomości mieszkańców obrazu miejsca dobrze przemyślanego, z bogatą, ale 
nieprzesadzoną ofertą dla każdej grupy wiekowej, na każdą porę dnia czy roku. Punktem wyjścia do podjęcia prac w obrębie Stawów Cyranowskich jest opracowanie 
dokumentacji projektowej całości kompleksu, w oparciu o już posiadaną koncepcję, plan miejscowy i pogłębione konsultacje z mieszkańcami. Ta część zadania została 
ujęta w ramach przedsięwzięcia nieinwestycyjnego, obejmującego zarówno przygotowanie dokumentacji, jak również akcję informacyjną i promocyjną, realizowanego 
w latach 2021-2024. Kolejnym krokiem umożliwiającym otwarcie nowych stref i obszarów aktywności jest pozyskanie do zasobu Gminy terenów stanowiących własność 
PGL Lasy Państwowe. Procedura zakłada wykonanie podziału, wycenę i zamianę gruntów, z pozyskaniem decyzji wyłączającej z produkcji leśnej. Przejęte grunty będą 
w kolejnych etapach zagospodarowane zgodnie z obowiązującym mpzp oraz wykonaną dokumentacją, tj. m. in. pod realizację siłowni zewnętrznej, boisk, placu zabaw, 
ciągów komunikacyjnych, innych elementów małej architektury. 

Uzupełnieniem kolejnego etapu prac w obrębie Stawów Cyranowskich będzie akcja promocyjna i informacyjna, zachęcającą do korzystania z udostępnianych stopniowo 
terenów. W ramach akcji przewiduje się m.in. pokaz multimedialny z wykorzystaniem fontann. Podobne wydarzenie zrealizowane w tym terenie w ostatnich latach 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i spotkało z pozytywnym odbiorem. Inne formy promocji podejmowanych działań będą odpowiedzią na zgłaszane przez 
mieszkańców zapotrzebowanie i pomysły, jak np. zawody wędkarskie zgłoszone w ramach projektów do realizacji z Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

Zakres działań w ramach przedsięwzięcia obejmuje: 

 procedura podziału, wyceny i zamiany nieruchomości z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – II/III. 2024 

 uzyskanie decyzji i opłata z tytułu wyłączenia przejętych gruntów z produkcji leśnej dla terenów oznaczonych w mpzp KDW1 i US1 – IV.2024 

 opłata z tytułu odszkodowania za przedwczesny wyrąb – IV.2024 

 akcja informacyjna i promocyjna drugiego etapu pracy na Stawach z promocją dalszych planów - organizacja wydarzeń plenerowych – I/IV.2025 
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II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

Dokumentacja podziałowa;  

akt notarialny poświadczający nabycie prawa własności gruntów;  

decyzja o wyłączeniu z produkcji leśnej;  

Akcja promocyjna i informacyjna obejmująca przygotowanie i dystrybucję puli ulotek, plakatów i nagłośnienie w mediach – min. 3 akcje obejmujące wykorzystanie 
wszystkich form promocji (ulotki/ plakaty/ media);  

Akcja promocyjna w formie min. 1 wydarzenia, np. z wykorzystaniem pokazu multimedialnego i widowiska fontann 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 

Pozyskanie do zasobu Gminy gruntów w rejonie Stawów Cyranowskich 

Akcja promocyjna i informacyjna – ulotki / plakaty / nagłośnienie w mediach / wydarzenia promujące typu pokaz fontann 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

GMM, MOSiR 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

Mieszkańcy Mielca i okolic; stowarzyszenia i organizacje; grupy w rożnej kategorii wiekowej i o różnych zainteresowaniach 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem założeń projektowania „uniwersalnego” tj. w taki sposób, by stworzone przestrzenie były użyteczne dla 
uczestników w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się 
nawiązanie do już wprowadzonych rozwiązań obejmujących ułatwiających korzystanie z udostępnianej przestrzeni każdemu użytkownikowi niezależnie od wielkości, 
postawy lub mobilności. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba zagospodarowania Stawów Cyranowskich została wyrażona przez interesariuszy na 
etapie zgłaszania pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Lokalna społeczność zauważa potrzebę powstania przestrzeni wypoczynku i rekreacji dla różnych 
grup odbiorców. Autorzy pomysłu uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego kartę działania i współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym. Niniejsze 
działanie stanowi uzupełnienie działań podstawowych dot. Stawów Cyranowskich, na etapie wdrażania lokalna społeczność weźmie udział w wydarzeniach 
plenerowych promujących projekt. 
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II.7. Informacja i promocja: 

Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o postępach w realizacji działań inwestycyjnych wdrażanych z ramach PRL z wykorzystaniem różnorodnych 
kanałów komunikacyjnych w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. W celu zachęcenia do zaangażowania lokalnej społeczności przeprowadzone zostaną 
akcje promocyjne i informacyjne obejmujące przygotowanie i dystrybucję puli ulotek, plakatów i nagłośnienie w mediach. 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

Dokumentacja ważna zgodnie z przepisami odrębnymi; Wydzielone działki będące przedmiotem zamiany przejdą na własność GMM. 

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap II (UN): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, czyli Stawy Cyranowskie 
w nowej odsłonie - etap II (UN) 

Procedura podziału, wyceny i zamiany 
nieruchomości z Państwowym 
Gospodarstwem Leśnym Lasy 
Państwowe 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2024 - III 
2024 

40 000 zł 40 000 zł - Środki własne 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, czyli Stawy Cyranowskie 
w nowej odsłonie - etap II (UN) 

Uzyskanie decyzji i opłata z tytułu 
wyłączenia przejętych gruntów 
z produkcji leśnej dla terenów 
oznaczonych w mpzp KDW1 i US1 

Gmina Miejska 
Mielec 

IV 2024 - IV 
2024 

412 833 zł 
412 833 zł - Środki 
własne 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, czyli Stawy Cyranowskie 
w nowej odsłonie - etap II (UN) 

Opłata z tytułu odszkodowania za 
przedwczesny wyrąb 

Gmina Miejska 
Mielec 

IV 2024 - IV 
2024 

35 389 zł 35 389 zł - Środki własne 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, czyli Stawy Cyranowskie 
w nowej odsłonie - etap II (UN) 

Akcja informacyjna i promocyjna 
drugiego etapu pracy na Stawach 
Cyranowskich z promocją dalszych 
planów - organizacja wydarzeń 
plenerowych 

Gmina Miejska 
Mielec 

I 2025 - IV 
2025 

15 000 zł 15 000 zł - Środki własne 
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Razem, z tego: 503 222 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 0 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 503 222 zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli Stawy Cyranowskie w nowej odsłonie - etap II (UN) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 
Razem 

2024 Środki własne 488 222 zł 488 222 zł 

2024 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2024 Dotacje na projekt EOG  0 zł 0 zł 

2024 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2024 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2024 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2024 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 488 222 zł 488 222 zł 

2025 Środki własne 15 000 zł 15 000 zł 

2025 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2025 Dotacje na projekt EOG  0 zł 0 zł 

2025 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2025 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2025 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 
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2025 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 15 000 zł 15 000 zł 

 Ogółem 503 222 zł 503 222 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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PRL 17: Ograniczanie niskiej emisji w Mielcu (UN) 

DZIAŁANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

Część I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Tytuł działania: Ograniczanie niskiej emisji w Mielcu (UN) 

I.2. Planowany czas trwania działania: 

Data rozpoczęcia działania (miesiąc, rok): 04.2021 r. Data zakończenia działania (miesiąc, rok): 10.2023 r. 

I.3. Całkowity koszt realizacji działania (w zł): 940 000 zł 

I.4. Podmiot realizujący działanie (lider działania): Urząd Miejski w Mielcu: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 

I.5. Cel strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego, w który wpisuje się działanie: 

I.1.6. Dążenie do usuwania źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększanie świadomości mielczan w zakresie stanu środowiska w Mieście 

I.6. Wpływ działania (społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, kulturowy, finansowego rozwoju miasta, inteligentnego zarządzania miastem):  

 Kluczowy - środowiskowy 

 Uzupełniające – gospodarczy 

I.7. Czy działanie jest zgodne z unijnymi politykami horyzontalnymi, obejmującymi (por. Załącznik nr 4b do Regulaminu „Karta oceny merytorycznej Zarysu Projektu”, 
p. VIII. Zagadnienia horyzontalne): 

Równość mężczyzn i kobiet TAK 

Niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną 

TAK 

Zrównoważony rozwój, w szczególności pozytywny wpływ na realizację zasady 4R TAK 

I.8. Czy działanie przewiduje udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis:  NIE 

Część II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA 

II.1. Krótki opis działania (dlaczego chcemy je wykonać - deficyt/potencjał, jakie są cele, na czym działanie polega): 

Miasto Mielec realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z przyjętym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który wyznacza główne cele 
i kierunki działania w zakresie poprawy ochrony powietrza, efektywności energetycznej czy też ograniczenia emisji zanieczyszczeń (w tym również gazów 
cieplarnianych). Realizowane działania mają na celu poprawę standardów jakości powietrza na terenie miasta. Wpływają one na wystąpienie efektu ekologicznego 
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w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza, redukcję zużycia energii na cele grzewcze oraz koncentrują się na likwidacji lokalnych źródeł ciepła, które 
niekorzystnie wpływają na środowisko. 

W minionych latach Gmina zrealizowała więc takie zadania z obszaru środowiska naturalnego, jak: 

 zakupienie oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli i żłobków, 

 wymiana źródeł ogrzewania, 

 inwentaryzacja systemów grzewczych na osiedlu Wolności oraz Kazimierza Wielkiego, 

 wykonanie pomiarów jakości powietrza, hałasu oraz lotnych związków organicznych. 

Zadania objęte niniejszą kartą stanowić będą kontynuację powyższych aktywności. 

Zakłada się kontynuowanie zadań Gminy realizowanych w poprzednich latach, tj.: 

 wykonanie w 2021 roku kolejnego etapu kompleksowej inwentaryzacji systemów grzewczych na części terenów miejskich (II/2021-IV/2021), 

 realizacja w 2021 roku pomiarów jakości powietrza, hałasu oraz lotnych związków organicznych, tzw. LZO (II/2021-IV/2021), 

 dofinansowanie do wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania (II/2021-IV/2023) – dotację w latach 2021-2023 otrzymają mieszkańcy Gminy 
Miejskiej Mielec, którzy zrealizują inwestycję służącą ochronie powietrza, polegającą na wymianie istniejącego węglowego źródła ogrzewania poprzez 
demontaż istniejącego źródła ciepła oraz zakup i montaż fabrycznie nowego ekologicznego źródła ogrzewania (charakteryzującego się minimum klasą A). 

II.2. Planowane produkty działania (nazwa produktu i wartość wskaźnika liczbowego) (produkt to wymierny, bezpośredni efekt działania, mierzony w sztukach, metrach, 
etc.): 

wymiana łącznie do 200 (100 w 2021 roku oraz 50 w roku 2022 i 2023) starych kotłów na ekologiczne źródła ciepła,  

wykonanie inwentaryzacji systemów grzewczych na kilku miejskich osiedlach (2021 rok),  

wykonanie pomiarów jakości powietrza, hałasu oraz LZO (2021 rok) 

II.3. Planowane rezultaty (korzyści) działania (po co wykonamy działanie, co ono ma dać): 

Likwidacja lokalnych źródeł ciepła niekorzystnie wpływających na środowisko naturalne (200 szt.),  

poprawa efektywności energetycznej regionu, ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

II.4.1 Beneficjenci bezpośredni: 

właściciele nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Mielec 

II.4.2 Beneficjenci końcowi: 

Mieszkańcy miasta Mielca 

II.5. Standardy dostępności działania (wymiary i formy, patrz: p. 8.3. Regulaminu naboru): 
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Zadania przewidziane w ramach niniejszego działania są w pełni zgodne z zasadami równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Wniosek o dofinansowanie do 
wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania będzie mogła zgłosić każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Mielec, posiadająca tytuł 
prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Miasta. 

II.6. Włączenie społeczności lokalnej (sposoby i skala włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie i wdrożenie działania): 

Lokalna społeczność została zaangażowana w przygotowanie działania. Potrzeba ograniczania niskiej emisji została wyrażona przez interesariuszy na etapie zgłaszania 
pomysłów na działania rozwojowe (karty pomysłów). Ponadto w badaniach dotyczących świadomości ekologicznej Mielczan mieszkańcy podkreślali, że smog 
generowany przez indywidualne źródła ciepła stanowi poważne zagrożenie dla stanu środowiska w Mielcu. Autorzy pomysłu uczestniczyli w pracach zespołu 
przygotowującego kartę działania i współdecydowali o jego zakresie przedmiotowym. Na etapie wdrażania mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na 
wymianę starych kotłów. 

II.7. Informacja i promocja: 

Lokalna społeczność będzie na bieżąco informowana o postępach w realizacji działań wdrażanych z ramach PRL z wykorzystaniem różnorodnych kanałów 
komunikacyjnych w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. W celu zachęcenia do skorzystania z dofinansowania przeprowadzone zostaną akcje promocyjne 
i informacyjne. 

II.8. Trwałość działania (Czy działanie będzie kontynuowane po zakończeniu terminu, o którym mowa w p. I.2.? Jeżeli tak, to w jaki sposób?): 

Nie dotyczy  

II.9. Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania: Ograniczanie niskiej emisji w Mielcu (UN): 

Nazwa przedsięwzięcia  
w ramach działania 

Opis oraz zakres przedmiotowy 
przedsięwzięcia w ramach działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za przedsięwzięcie 

Zakres 
czasowy 

(kwartał i 
rok) 

Szacunkowy 
koszt 

(w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Ograniczanie niskiej 
emisji w Mielcu (UN) 

Kompleksowa inwentaryzacja systemów 
grzewczych na części terenów miejskich 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - IV 
2021 

80 000 zł 80 000 zł - Środki własne 

Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Ograniczanie niskiej 
emisji w Mielcu (UN) 

Realizacja pomiarów jakości powietrza, 
hałasu oraz lotnych związków organicznych 
(LZO) 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - IV 
2021 

60 000 zł 60 000 zł - Środki własne 
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Przedsięwzięcie 1. 

PRZ: Ograniczanie niskiej 
emisji w Mielcu (UN) 

Dofinansowanie do wymiany starych kotłów 
na ekologiczne źródła ogrzewania 

Gmina Miejska 
Mielec 

II 2021 - IV 
2023 

800 000 zł 800 000 zł - Środki własne 

Razem, z tego: 940 000 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 0 zł  

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 940 000 zł  

 

Część III. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANIA  

Przedsięwzięcie 1. PRZ: Ograniczanie niskiej emisji w Mielcu (UN) 

Rok Źródło finansowania 
Podmiot realizujący 

Gmina Miejska Mielec 
Razem 

2021 Środki własne 540 000 zł 540 000 zł 

2021 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2021 Dotacje na projekt EOG  0 zł 0 zł 

2021 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2021 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2021 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 540 000 zł 540 000 zł 

2022 Środki własne 200 000 zł 200 000 zł 

2022 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2022 Dotacje na projekt EOG  0 zł 0 zł 

2022 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 
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2022 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2022 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2022 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 200 000 zł 200 000 zł 

2023 Środki własne 200 000 zł 200 000 zł 

2023 Przychody zwrotne 0 zł 0 zł 

2023 Dotacje na projekt EOG  0 zł 0 zł 

2023 Dotacje z UE 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z budżetu wnioskodawcy 0 zł 0 zł 

2023 Pozostałe dotacje z innych budżetów 0 zł 0 zł 

2023 Inne źródła 0 zł 0 zł 

 Razem 200 000 zł 200 000 zł 

 Ogółem 940 000 zł 940 000 zł 

[1] Kredyty, pożyczki, obligacje 

[2] Dotacje na działania/przedsięwzięcia objęte projektem EOG współfinansowane środkami z zagranicznymi, w tym także funduszami europejskimi (EOG, EFRR, EFS, itp.)  

[3] Dotacje na przedsięwzięcia/zadania finansowane wyłącznie środkami krajowymi  
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8 Partycypacja społeczna 

Proces partycypacji stanowił istotny element prac nad projektem. Lokalna społeczność została 

zaangażowana zarówno na etapie tworzenia zarysu projektu (I etap naboru), jak i opracowania 

kompletnej propozycji projektu (II etap naboru), ze szczególnym uwzględnieniem opracowania Planu 

Rozwoju Lokalnego. Przed przystąpieniem do prac nad dokumentem wytypowano kluczowe grupy 

interesariuszy, które powinny zostać zaangażowane w planowanie rozwoju Mielca. Wyboru dokonano 

w oparciu o narzędzie opracowane przez ekspertów Związku Miast Polskich w procesie mapowania 

interesariuszy. Listy użytkowników i dostawców miasta były następnie aktualizowane w toku prac nad 

dokumentem, a ich ostateczny kształt prezentują poniższe rysunki. 

Rysunek 7. Mapowanie interesariuszy – użytkownicy miasta 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników procesu mapowania interesariuszy 

Rysunek 8. Mapowanie interesariuszy – dostawcy  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników procesu mapowania interesariuszy 
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Następnie zapewniono udział zainteresowanych jednostek i grup w pracach nad dokumentem poprzez 

różnorodne formy włączenia i współdecydowania – w tym w badaniach społecznych, warsztatach, 

debacie, naborze pomysłów na działania rozwojowe, opracowaniu planowanych do podjęcia działań 

(współdecydowanie) oraz konsultacjach społecznych dokumentu (konsultowanie). Ponadto na bieżąco 

informowano interesariuszy o przebiegu prowadzonych prac poprzez publikowanie informacji na 

stronie www miasta, w prasie lokalnej oraz mediach społecznościowych (informowanie). Działania 

partycypacyjne podejmowano, uwzględniając ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Mimo to 

dołożono wszelkich starań, by zapewnić szeroki udział mieszkańców i innych użytkowników miasta 

w opracowaniu PRL.  

DIAGNZOZOWANIE 

Pierwszą z form zaangażowania lokalnej społeczności była realizacja badań społecznych i warsztatów 

diagnostycznych. Na etapie przygotowania zarysu projektu w czerwcu 2019 r. przeprowadzono 

badanie fokusowe, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk (w tym NGO, animatorzy 

społeczni, reprezentanci instytucji pomocowych, spółdzielni mieszkaniowych, rad osiedli, seniorów, 

młodzieży, przedsiębiorców, niepełnosprawnych). Badanie pozwoliło na określenie głównych 

problemów i niekorzystnych zjawisk oraz potencjałów rozwojowych obserwowanych w Mielcu, a jego 

wyniki uzupełniły diagnozę opartą o analizę danych z MRL i GUS, wskazując kluczowe aspekty rozwoju 

istotne z punktu widzenia społeczności lokalnej. Na etapie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego 

w celu pogłębienia wiedzy na temat aktualnej sytuacji w mieście zaproszono do dyskusji dorosłych 

mieszkańców miasta, mielecką młodzież, przedsiębiorców, liderów lokalnej społeczności oraz liderów 

instytucjonalnych i pracowników UM. W okresie luty-sierpień 2020 r. przeprowadzono 9 badań 

ilościowych i jakościowych oraz warsztat diagnostyczny z wykorzystaniem autorskich narzędzi 

badawczych oraz narzędzi opracowanych przez Związek Miast Polskich. Łącznie w badaniach wzięły 

udział 1 572 osoby. 
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Tabela 29. Badania społeczne zrealizowane na etapie diagnozy 

L.p. Uczestnicy badania Technika badawcza Liczba uczestników Czas realizacji 

1 

 
Dorośli mieszkańcy miasta 

PAPI  400 27.02.2020-09.03.2020 

CAWI 94 04.05.2020-27.05.2020 

2 

Młodzież, w tym:    

uczniowie ostatnich klas szkół 
ponadpodstawowych 

CAWI 681 12.02.2020-26.02.2020 

uczniowie szkół średnich warsztat diagnostyczny 16 26.02.2020 

3 Przedsiębiorcy CAWI 81 20.02.2020-05.03.2020 

4 Liderzy lokalnej społeczności (opinii) FGI 10 19.02.2020 

5 
Liderzy instytucjonalni (przedstawiciele 
UM) 

FGI 9 19.02.2020 

6 

 
Pracownicy Urzędu Miejskiego 

CAWI 99 06.03.2020-13.03.2020 

FGI 12 03.03.2020 

CAWI 170 10.08.2020-14.08.2020 

Źródło: Opracowanie własne 

Fotografia 1. Warsztat diagnostyczny wśród mieleckiej młodzieży 

 

Źródło: zasoby własne 
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PROJEKTOWANIE ŚCIEŻKI ROZWOJU MIASTA 

Lokalna społeczność została następnie włączona w proces planowania ścieżki rozwoju miasta. Po 

opracowaniu części diagnostycznej dokumentu PRL na stronie www miasta opublikowano raport 

z przeprowadzonych badań i streszczenie diagnozy z zaproszeniem interesariuszy do zapoznania się 

z ich treścią oraz wzięcia udziału w debacie. Debata pn. „Porozmawiajmy o przyszłości Mielca” 

z udziałem władz miasta, radnych oraz wszystkich zainteresowanych (liczba uczestników – 50 osób) 

odbyła się 14 lipca 2020 r. w Centrum Wystawienniczo-Promocyjnym Domu Kultury SCK i była 

transmitowana online na profilu facebookowym Urzędu Miejskiego w Mielcu, dzięki czemu każdy mógł 

obserwować przebieg spotkania oraz wziąć aktywny udział w dyskusji.   

Fotografia 2. Debata o przyszłości Mielca 

 

Źródło: materiały UM 

Po wprowadzeniu i krótkim przedstawieniu wniosków z diagnozy aktualnej sytuacji Mielca debata 

toczyła się wokół najistotniejszych problemów, które wymagają rozwiązania oraz wizji i kierunków 

rozwoju miasta. W wymianie spostrzeżeń wzięli również udział obserwujący transmisję internauci (ich 

wypowiedzi były prezentowane w trakcie debaty przez moderatora i poddane dyskusji przez 

panelistów). Żywa dyskusja z uczestnikami doprowadziła do sformułowania wstępnej wizji 

i priorytetów rozwojowych miasta na najbliższe lata. Te z kolei zostały przekute przez zespół miejski 

w cele tworzące nową ścieżkę rozwoju Mielca, która stała się podstawą do planowania konkretnych 

działań. 

Przedstawiciele różnych środowisk, zarówno instytucji publicznych, jak i podmiotów prywatnych czy 

organizacji pozarządowych oraz wszyscy mieszkańcy zaproszeni zostali do zgłaszania swoich pomysłów 

na rozwój miasta, wypełniając kartę pomysłu. Mogli oni również zgłosić propozycje zmian w brzmieniu 

wizji i celów. W trakcie naboru działał punkt konsultacyjny, w którym pracownicy UM i doradcy udzielali 

informacji związanych z naborem i weryfikowali pomysły pod kątem ich wykonalności. W celu 

zachęcenia do aktywnego włączenia jak najszerszej grupy interesariuszy prowadzono działania 

informacyjne za pośrednictwem strony www Urzędu Miejskiego, profilu miasta na portalu Facebook 

oraz w mediach lokalnych. Karty pomysłu oraz propozycje zmian w wizji i celach można było przesłać 
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drogą elektroniczną na adres pomyslnamielec@miasto.mielec.pl lub dostarczyć osobiście do Biura 

Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Mielcu (ul. Żeromskiego 26) w godzinach pracy Urzędu.  

W okresie 24 lipca-7 sierpnia 2020 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęły 74 karty pomysłów. Zebrane 

propozycje ocenione zostały przez zespół miejski według wcześniej sporządzonych kryteriów wyboru 

(wśród nich kluczowa była zgodność z celami zawartymi w nowej ścieżce rozwoju), by wybrać te, 

których znaczenie dla rozwiązania zidentyfikowanych problemów jest największe, a jednocześnie są 

możliwe do realizacji. Podsumowanie etapu naboru wraz z zestawieniem wszystkich złożonych kart 

pomysłów i kryteriami wyboru pomysłów do dalszych prac zostało opublikowane na stronie www 

Urzędu Miejskiego. Przedsięwzięcia niezgodne ze ścieżką rozwoju PRL stanowić będą inspirację 

podczas opracowywania Strategii Rozwoju Miasta Mielca na lata 2021-2027 z prognozą do roku 2030. 

Wybrane pomysły zostały podzielone na 8 kategorii tematycznych (miejsca spotkań, aktywność 

społeczna, miejsca aktywności, edukacja, mieszkalnictwo, dostępność, przedsiębiorczość, promocja). 

Dla każdej z nich powołano zespół odpowiedzialny za przygotowanie kart działań złożony 

z przedstawicieli pomysłodawców, pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych oraz 

lidera ze strony Gminy, który kierował pracami. Wspólnie wypracowane zostały założenia prac 

zespołów (w tym harmonogram spotkań) oraz omówiony wzór kart działań koniecznych do 

opracowania. W zespołach doprecyzowano założenia pomysłów, ustalono szczegóły przedsięwzięć 

zaplanowanych do realizacji oraz harmonogram działań. Warto przy tym podkreślić, że spotkania 

prowadzone były w atmosferze otwartości, wzajemnej życzliwości i współpracy, dyskusje nad 

poszczególnymi działaniami, ich wykonalnością, oddziaływaniem na lokalną społeczność, 

efektywnością (stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów) pozwoliły na lepsze 

zrozumienie procesu realizacji działań rozwojowych w JST przez przedstawicieli lokalnej społeczności. 

Z kolei pracownicy samorządu mogli lepiej wsłuchać się w głos mieszkańców i poznać ich potrzeby.  

W efekcie wspólnie opracowane zostały Karty działań, które uwzględniono na liście działań 

podstawowych i uzupełniających w PRL. Zgodnie z założeniami ostatnią formę partycypacji na etapie 

przygotowania dokumentu miały stanowić konsultacje społeczne projektu Planu Rozwoju Lokalnego, 

jednak ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju zdecydowano, że nie zostaną one 

zrealizowane. 

WDRAŻANIE I MONITOROWANIE 

Aktywność interesariuszy jest istotnym warunkiem skuteczności planowanych do realizacji działań 

rozwojowych, dlatego dalsze etapy procesu rozwoju lokalnego również zaplanowane zostały 

z uwzględnieniem ich zaangażowania. Przedstawiciele lokalnej społeczności zostaną włączeni 

w realizację zaplanowanych w ramach PRL działań. Ich aktywność przejawiać się będzie poprzez 

wdrażanie projektów na rzecz miasta i jego mieszkańców (w ramach partnerstwa z Gminą) oraz udział 

w konsultacjach społecznych związanych z realizacją wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych 

(możliwość wypowiedzenia się na temat koncepcji realizacji projektów inwestycyjnych, w zależności 

od ich specyfiki, m.in. zagospodarowanie miejsc aktywności, przestrzeni rekreacyjnych i planowanie 

działań rozwojowych w dostosowanych przestrzeniach miejskich – wybór działań realizowanych 

w miejscach spędzania czasu wolnego, harmonogram wykorzystania obiektów przez różne grupy 

użytkowników itp.)  Po realizacji działań inwestycyjnych i zagospodarowaniu miejsc i przestrzeni 

lokalna społeczność zostanie zaproszona do realizacji własnych inicjatyw i aktywności zgodnych 

z zapotrzebowaniem poszczególnych grup mieszkańców. Planowaniu współpracy z interesariuszami 

przyświecać będzie cel ciągłego zwiększania ich zaangażowania w działania realizowane na rzecz 

mailto:pomyslnamielec@miasto.mielec.pl
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najbliższego otoczenia, poczucia przywiązania do miejsca zamieszkania i budowania wspólnoty wśród 

lokalnej społeczności. 

Zaangażowanie mieszkańców w proces monitorowania efektów wdrażania PRL odbędzie się poprzez 

umożliwienie zapoznania się z raportami stanu wdrażania projektu i raportami ewaluacji projektu, 

które zostaną podane do publicznej wiadomości. Prowadzone będą również konsultacje społeczne 

w formie otwartych spotkań, których celem będzie bieżące informowanie interesariuszy o przebiegu 

prac związanych z wdrażaniem działań rozwojowych, możliwość oceny wprowadzanych rozwiązań oraz 

ich skuteczności w zakresie minimalizowania problemów występujących w mieście. W ramach 

ewaluacji ex-post interesariusze zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w badaniach społecznych, które 

pozwolą ocenić wpływ wdrożonych działań rozwojowych na poczucie zadowolenia z zamieszkania 

w Mielcu i jakość życia mieszkańców. 

Powyższe rozwiązania zostaną zinstytucjonalizowane – w ramach Planu Rozwoju Instytucjonalnego 

planuje się bowiem udoskonalenie procesu partycypacji społecznej, w tym sposobu prowadzenia 

konsultacji społecznych poprzez opracowanie standardów realizacji włączenia lokalnej społeczności 

w rozwój Mielca. Wykorzystane na etapie opracowania dokumentu formy partycypacji zostaną 

zastosowane w przyszłości do realizacji PRL oraz monitorowania, ewaluacji i aktualizacji zarówno PRL, 

jak i innych dokumentów strategicznych. 
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9 Harmonogram realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

Poniżej zaprezentowano harmonogram realizacji działań podstawowych i uzupełniających 

planowanych w ramach wdrożenia PRL w latach 2021-2026. Uwzględnia on czas potrzebny na 

zastosowanie wszystkich procedur związanych z planowaniem i realizacją wydatków bieżących 

i majątkowych, obowiązujących w Gminie Miejskiej Mielec, określonych m.in. w następujących aktach 

prawnych: 

 Statut Gminy Miejskiej Mielec (przyjęty Uchwałą Nr XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia 15 marca 2018 r., z późn. zm.) – określono w nim m.in. organizację wewnętrzną i tryb 

pracy Rady Miejskiej oraz jej Komisji (w szczególności Komisji Gospodarki i Finansów); 

 Uchwała Nr XLI/470/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 września 2010 r. sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 

z późn. zm.) podjęcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Mielec (wraz z m.in. Wieloletnią Prognozą 

Finansową) przez Radę Miejską musi nastąpić przed rozpoczęciem roku budżetowego (w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego). Ponieważ 

rozstrzygnięcie konkursu w programie Rozwój Lokalny nastąpi w I kwartale 2021 roku, informacja 

o przyznaniu Miastu dofinansowania zostanie przekazana już po uchwaleniu budżetu Miasta na rok 

2021. W związku z tym w pierwotnej uchwale budżetowej na rok 2021 nie zostaną ujęte działania 

objęte niniejszym Planem. Ich wprowadzenie do budżetu Miasta nastąpi w formie zmiany uchwały 

budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przedstawiciele Rady Miejskiej brali udział w przygotowywaniu niniejszego Planu, zapoznali się 

z działaniami w nim ujętymi i są świadomi konieczności wprowadzenia zaplanowanych wydatków do 

uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z czym procedura aktualizacji 

budżetu i WPF zostanie wdrożona niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o wybraniu Planu do 

dofinansowania. 

Realizowanie wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Planie będzie realizowane zgodnie 

z przepisami o zamówieniach publicznych obowiązującymi w Gminie Miejskiej Mielec: 

 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.); 

 Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim 

w Mielcu (Zarządzenie 120.85.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17.12.2018 r. z późn. 

zm.). 

Tworząc harmonogram realizacji działań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego, uwzględniono czas 

potrzebny na dochowanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym na 

ewentualne zapytania i odwołania ze strony podmiotów zainteresowanych otrzymaniem zamówienia 

na realizację działań. 

Wszystkie działania podstawowe zostaną zrealizowane w ramach Projektu (do końca I kw. 2024 r.), 

wybrane działania uzupełniające będą wdrażane po jego zakończeniu (do IV kw. 2026 r.). Ramowy 

harmonogram wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego i jego aktualizacji został zaprezentowany 

w rozdziale 11 System wdrażania PRL oraz jego aktualizacji.
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Tabela 30. Harmonogram realizacji działań w ramach Planu Rozwoju Lokalnego 

 

Źródło: opracowanie własne 

I kw. II kw.III kw.IV kw. I kw. II kw. III kw.IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.IV kw. I kw. II kw. III kw.IV kw. I kw. II kw. III kw.IV kw.

PRL 1
Wykreowanie nowego miejsca aktywności 

społecznej - Linearny Park Mielczanina (PI)           

PRL 2
Wykreowanie nowego miejsca aktywności 

społecznej - Linearny Park Mielczanina (PN)             

PRL 3
Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy 

Stawach Cyranowskich - etap I (PI)       

PRL 4
Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy 

Stawach Cyranowskich (PN)           

PRL 5
Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy 

Stawach Cyranowskich - etap II (UI)   

PRL 6 Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PI)            

PRL 7 Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN             

PRL 8 Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (UI)    

PRL 9 Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (UN)
           

PRL 10 Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PI)    

PRL 11 Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN)
            

PRL 12
Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy 

Stawach Cyranowskich - etap II (UN)        

PRL 13  Edukreatywność (PN)            

PRL 14 Szkoła Młodych Liderów (PN)          

PRL 15 Młody Mielec (PN)             

PRL 16 Ograniczanie niskiej emisji w Mielcu (UN)            

PRL 17
Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu 

(PN)            

2025 202620242021
L.p. Planowane do realizacji działanie

2022 2023
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10 Analiza finansowa Planu Rozwoju Lokalnego 

10.1 Założenia do analizy finansowej 

Poniżej wyszczególniono najważniejsze założenia do analizy finansowej: 

 analiza została opracowania w perspektywie czasowej równej okresowi 

obowiązywania PRL wraz z 5-letnim okresem trwałości, tj. do 2029 roku; 

 analiza została opracowana w cenach bieżących; 

 w celu zapewnienia realności wykonania zaplanowanych działań, poza środkami 

Mechanizmu finansowego EOG/NMF przewidziano finansowanie jedynie z własnych 

środków budżetowych Gminy; 

 w związku z brakiem gwarancji otrzymania finansowania ze źródeł zewnętrznych (m.in. 

środki unijne czy środki z Budżetu Państwa) nie uwzględniano możliwego do 

pozyskania finansowania zewnętrznego; za takim podejściem do działań przemawia 

fakt, iż w roku 2020 zakończy się trwający obecnie okres budżetowy Unii Europejskiej, 

a kwestia wielkości i przeznaczenia środków UE na nowe programy operacyjne nie 

została jeszcze rozstrzygnięta; z kolei na dostępność środków Budżetu Państwa 

rzutować będzie m.in. trwająca pandemia COVID-19, która wpłynie na możliwości 

finansowe Budżetu Państwa w zakresie realizowanych programów i konkursów; 

10.2 Wartość wydatków uwzględnionych w Planie 

Łączna wartość wydatków zaplanowanych w ramach Planu Rozwoju Lokalnego wynosi 

40 950 939,46 PLN (9 623 287,93 EUR), w tym: 

 w działaniach podstawowych: 32 185 253,80 PLN (7 563 390,94 EUR), 

 w działaniach uzupełniających: 8 765 685,66 PLN (2 059 896,99 EUR). 

W ramach działań podstawowych udział wydatków na działania inwestycyjne jest równy 69,66% 

(22 418 916,55 PLN, tj. 5 268 345,29 EUR), a na działania nieinwestycyjne 30,34% (9 766 337,25 PLN, 

tj. 2 295 045,65 EUR). 

Pełna struktura wydatków zaplanowanych w ramach PRL została przedstawiona w poniższej tabeli. 

Tabela 31: Struktura wydatków w ramach Planu Rozwoju Lokalnego 

PRL 
Działania podstawowe Działania uzupełniające ŁĄCZNIE 

PLN EUR % PLN EUR % PLN EUR % 

Inwestycyjne 22 418 916,55 5 268 345,29 69,66% 3 529 563,05 829 431,56 40,27% 25 948 479,60 6 097 776,85 63,36% 

Nieinwestycyjne 9 766 337,25 2 295 045,65 30,34% 5 236 122,61 1 230 465,43 59,73% 15 002 459,86 3 525 511,08 36,64% 

RAZEM 32 185 253,80 7 563 390,94 100,00% 8 765 685,66 2 059 896,99 100,00% 40 950 939,46 9 623 287,93 100,00% 

Źródło: opracowanie własne 

Źródłem finansowania wszystkich działań uzupełniających w Planie są środki budżetowe Gminy. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich (podstawowych i uzupełniających) działań 

ujętych w Programie ze wskazaniem: 

 podmiotu realizującego działanie, w tym podmiotów innych niż JST; 

 zakresu czasowego;  
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 indykatywnych wielkości środków finansowych niezbędnych do realizacji działań 

(z podziałem na źródła ich finansowania). 
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Tabela 32: Zestawienie działań w Planie Rozwoju Lokalnego ze wskazaniem wysokości nakładów i źródeł finansowania 

Lp. Nazwa działania 
Typ działania  

(P – podstawowe, 
U – uzupełniające) 

Nazwa przedsięwzięć Podmiot realizujący działanie 
Zakres czasowy 
(kwartał i rok) 

Szacunkowy 
koszt (w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

1. 
Wykreowanie nowego miejsca aktywności 
społecznej - Linearny Park Mielczanina (PI) 

P 
PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny 
Park Mielczanina (PI) 

Gmina Miejska Mielec II 2022 - III 2023 3 541 000 zł 
3 541 000 zł - Dotacje 
na projekt EOG 

2. 
Wykreowanie nowego miejsca aktywności 
społecznej - Linearny Park Mielczanina (PN) 

P 
PRZ: Wykreowanie nowego miejsca 
aktywności społecznej - Linearny 
Park Mielczanina (PN) 

Gmina Miejska Mielec II 2021 - I 2024 624 000 zł 
624 000 zł - Dotacje 
na projekt EOG 

3. 
Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy 
Stawach Cyranowskich - etap I (PI) 

P 
PRZ: Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, czyli Stawy Cyranowskie 
w nowej odsłonie - etap I (PI) 

Gmina Miejska Mielec I 2022 - II 2023 2 379 416 zł 
2 379 416 zł - Dotacje 
na projekt EOG 

4. 
Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy 
Stawach Cyranowskich (PN) 

P 
PRZ: Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, czyli Stawy Cyranowskie 
w nowej odsłonie (PN) 

Gmina Miejska Mielec II 2021 - III 2023 1 675 682 zł 
1 675 682 zł - Dotacje 
na projekt EOG 

5. 
Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy 
Stawach Cyranowskich - etap II (UI) 

U 
PRZ: Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, czyli Stawy Cyranowskie 
w nowej odsłonie - etap II (UI) 

Gmina Miejska Mielec I 2025 - II 2025 29 563 zł 
29 563 zł - Środki 
własne 

6. 
Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy 
Stawach Cyranowskich - etap II (UN) 

U 
PRZ: Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, czyli Stawy Cyranowskie 
w nowej odsłonie - etap II (UN) 

Gmina Miejska Mielec II 2024 - IV 2025 503 222 zł 
503 222 zł - Środki 
własne 

7. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PI) P 
PRZ: Utworzenie Centrum Integracji 
Społeczno-Kulturowej (PI) 

Gmina Miejska Mielec II 2022 - IV 2023 16 000 000 zł 
16 000 000 zł - 
Dotacje na projekt 
EOG 

8. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN) P 
PRZ: Utworzenie i funkcjonowanie 
Centrum Integracji Społeczno-
Kulturowej (PN) 

Gmina Miejska Mielec II 2021 - I 2024 2 442 000 zł 
2 442 000 zł - Dotacje 
na projekt EOG 

9. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (UI) U 
PRZ: Utworzenie Centrum Integracji 
Społeczno-Kulturowej (UI) 

Gmina Miejska Mielec II 2022 - IV 2022 3 500 000 zł 
3 500 000 zł - Środki 
własne 

10. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (UN) U 
PRZ: Funkcjonowanie Centrum 
Integracji Społeczno-Kulturowej (UN) 

Gmina Miejska Mielec II 2024 - IV 2026 3 792 900 zł 
3 792 900 zł - Środki 
własne 

11. Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PI) P 
PRZ: Mieleckie Centrum Aktywności 
Lokalnej (PI) 

Gmina Miejska Mielec II 2021 - IV 2021 498 500 zł 
498 500 zł - Dotacje 
na projekt EOG 

12. Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN) P 
PRZ: Mieleckie Centrum Aktywności 
Lokalnej (PN) 

Gmina Miejska Mielec II 2021 - I 2024 707 600 zł 
707 600 zł - Dotacje 
na projekt EOG 

13. Edukreatywność (PN) P PRZ: Edukreatywność (PN) 

Gmina Miejska Mielec; 
Stowarzyszenie Akademia 
Umiejętności Technicznych 
"Leonardo" (partner); Agencja 
Rozwoju Regionalnego MARR SA 
(partner) 

II 2021 - IV 2023 3 234 250 zł 
3 234 250 zł - Dotacje 
na projekt EOG 

14. Szkoła Młodych Liderów (PN) P PRZ: Szkoła Młodych Liderów (PN) Fundacja Klub Młodych Liderów II 2021 - II 2023 310 310 zł 
310 310 zł - Dotacje 
na projekt EOG 
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Lp. Nazwa działania 
Typ działania  

(P – podstawowe, 
U – uzupełniające) 

Nazwa przedsięwzięć Podmiot realizujący działanie 
Zakres czasowy 
(kwartał i rok) 

Szacunkowy 
koszt (w zł) 

Planowane źródła 
finansowania 

15. Młody Mielec (PN) P PRZ: Młody Mielec (PN) Fundacja Klub Młodych Liderów II 2021 - I 2024 312 495 zł 
312 495 zł - Dotacje 
na projekt EOG 

16. Ograniczanie niskiej emisji w Mielcu (UN) U 
PRZ: Ograniczanie niskiej emisji w 
Mielcu (UN) 

Gmina Miejska Mielec II 2021 - IV 2023 940 000 zł 
940 000 zł - Środki 
własne 

17. 
Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu 
(PN) 

P 
PRZ: Aktywizacja sektora 
mieszkaniowego w Mielcu (PN) 

Gmina Miejska Mielec II 2021 - IV 2023 460 000 zł 
460 000 zł - Dotacje 
na projekt EOG 

Podsumowanie ram finansowych DZIAŁAŃ PODSTAWOWYCH,  z tego: 32 185 253,80 zł 
32 185 253,80 zł - 
Dotacje na projekt 
EOG 
8 765 685,66 zł - 
Środki własne 

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym 22 418 916,55 zł 

Przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym 9 766 337,25 zł 

Podsumowanie ram finansowych DZIAŁAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH  8 765 685,66 

Ramy finansowe PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  40 950 939,46 

Źródło: opracowanie własne 
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Podstawę oszacowania wydatków w ramach poszczególnych działań ujętych w Planie stanowiło 

szczegółowe określenie niezbędnego zakresu rzeczowego dla poszczególnych działań w projekcie, 

z uwzględnieniem ich specyfiki. Wybrano najbardziej odpowiednią dla każdego wydatku jednostkę 

miary (m2, godzina, miesiąc, osobomiesiąc, kwartał, sztuka, usługa, itp.). Dla wydatków inwestycyjnych 

sporządzono robocze przedmiary niezbędnych prac budowlanych i robocze zestawienia nabywanego 

wyposażenia. W przypadku wydatków nieinwestycyjnych określono niezbędny wymiar zaangażowania 

czasowego bądź rzeczowego koniecznych zasobów (czasu pracy pracowników etatowych, liczby godzin 

osób angażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych, liczbę godzin wynajmu pomieszczeń, itp.) 

albo liczbę organizowanych wydarzeń (konferencji, koncertów, pokazów, kampanii promocyjnych, 

wyjazdów, itd.). Określone w ten sposób ilości poszczególnych jednostek miary wpisano w kolumnie 

„Liczba”. 

Wysokość stawek jednostkowych wykazanych w Szczegółowym budżecie projektu (zał. nr 3 do 

wniosku) została podana w wysokościach obowiązujących w 2020 roku. Ze względu na 

prawdopodobny wpływ COVID-19 na spowolnienie gospodarcze skutkujące utrzymaniem płac oraz 

kosztów m.in. robót i materiałów budowlanych na poziomie z roku 2020, w kolejnych latach objętych 

kalkulacją nie przewidziano wzrostu stawek jednostkowych. 

Koszty osobowe (m.in. wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za wdrażanie Projektu i zarządzanie 

nim) są zgodne z polityką wynagradzania obowiązującą w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej 

Mielec. W przypadku wydatków osobowych na zaangażowanie zewnętrznych wykonawców 

(wynagrodzenia m.in. autorów programów edukacyjnych, osób prowadzących szkolenia, zajęcia, itp.), 

ich wysokość została przyjęta według stawek obowiązujących w Mielcu w I kwartale 2020 roku 

(w związku z ograniczeniami związanymi z organizacją wydarzeń podczas pandemii, nie można było 

posłużyć się stawkami stosowanymi w II i III kwartale 2020). 

10.3 Analiza finansowa działań ujętych w PRL 

Poniżej przestawiono opisy poszczególnych działań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego, 

z uwzględnieniem planowanych kosztów oraz realnych źródeł finansowania. Wykazano także skutki dla 

budżetów lat przyszłych. 

Wykreowanie nowego miejsca aktywności społecznej - Linearny Park Mielczanina (PI) 

Wartość przedsięwzięcia: 3 541 000,00 zł 

Źródła finansowania: 3 541 000,00 zł – Dotacje na projekt EOG 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak; 

 koszty: obejmują koszty utrzymania majątku powstałego w ramach działania; teren objęty 

przedsięwzięciem ma powierzchnię 1,3 ha, stawka za utrzymanie wynosi 2,15 zł/m2 

rocznie, co daje kwotę 27 950,00 zł/rok począwszy od 2024 roku 

Wykreowanie nowego miejsca aktywności społecznej - Linearny Park Mielczanina (PN) 

Wartość przedsięwzięcia: 624 000,00 zł 

Źródła finansowania: 624 000,00 zł – Dotacje na projekt EOG 
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Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak; 

 koszty: obejmują wydatki na organizację wydarzeń w okresie trwałości PRL; ich wysokość 

oszacowano na poziomie 100 000,00 zł rocznie począwszy od 2025 roku 

Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap I (PI) 

Wartość przedsięwzięcia: 2 379 416,55 zł 

Źródła finansowania: 2 379 416,55 zł – Dotacje na projekt EOG 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak; 

 koszty: obejmują wydatki na utrzymanie zieleni w kwocie 1 488,00 zł rocznie (1 240 m2 * 

1,2 zł/m2), na utrzymanie parkingów w okresie zimowym w wysokości 4 536,00 zł rocznie 

(1 750 m2 * 2,59 zł/m2) oraz utrzymanie parkingów w okresie letnim w kwocie 2 041,20 

zł/rok (1 750 m2 * 1,17 zł/m2); będą ponoszone od 2023 roku 

Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich (PN) 

Wartość przedsięwzięcia: 1 675 682,25 zł 

Źródła finansowania: 1 675 682,25 zł – Dotacje na projekt EOG 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak; 

 koszty: obejmują wydatki na organizację wydarzeń w okresie trwałości PRL; ich wysokość 

oszacowano na poziomie 11 500,00 zł rocznie począwszy od 2024 roku 

Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap II (UI) 

Wartość przedsięwzięcia: 29 563,05 zł 

Źródła finansowania: 29 563,05 zł – środki własne Gminy (przesunięcie innych wydatków majątkowych) 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak; 

 koszty: obejmują wydatki na utrzymanie czystości (wywóz śmieci, sprzątanie) wynoszące 

250 zł w roku 2025 (działanie zostanie zakończone w połowie 2025 roku) oraz 500 zł 

w latach 2026-2029) 

Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap II (UN) 

Wartość przedsięwzięcia: 503 222,61 zł 

Źródła finansowania: 503 222,61 zł – Dotacje na projekt EOG 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak; 
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 koszty: brak (wydatki na organizację wydarzeń zostały ujęte w kosztach przyszłych 

budżetów dla działania „Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach 

Cyranowskich (PN)”) 

Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PI) 

Wartość przedsięwzięcia: 16 000 000,00 zł 

Źródła finansowania: 16 000 000,00 zł – Dotacje na projekt EOG 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak; 

 koszty: brak (zostały uwzględnione w karcie dla przedsięwzięcia nieinwestycyjnego 

„Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN)”) 

Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN) 

Wartość przedsięwzięcia: 2 442 000,00 zł 

Źródła finansowania: 2 442 000,00 zł – Dotacje na projekt EOG 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: 

 wpływy z biletów na wydarzenia odpłatne – w wysokości równej kosztom organizacji 

w Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej wydarzeń, na które obowiązuje opłata za 

wstęp; przychody te będą wynosiły 299 600,00 zł w roku 2023, 153 400,00 zł w roku 

2024 oraz 78 000,00 zł w latach 2025-2029; 

 ponadto w działaniu zidentyfikowano wzrost przychodów spółek komunalnych z tytułu 

opłat za media – obejmują wpływy z tytułu opłat za ciepło sieciowe oraz za wodę 

i ścieki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Centrum; wyniosą 148 500,00 zł 

w roku 2023 i 198 000,00 zł rocznie od 2024 r. Nie będą one wpływały na budżet 

Gminy, ale zostały uwzględnione w analizie dochodowości przedsięwzięcia. 

 koszty – ponoszone od II kwartału 2024 do końca 2029 roku: 

 wzrost kosztów wynagrodzeń – wynoszący 24 tys. zł miesięcznie; 

 wzrost opłat za energię elektryczną – 20 tys. zł/m-c; 

 wzrost opłat za ciepło sieciowe – wynoszący przeciętnie 15 tys. zł miesięcznie; 

 wzrost opłat za wodę i ścieki – 1,5 tys. zł miesięcznie; 

 wzrost opłat za gaz – 500 zł/m-c; 

 koszty ochrony obiektu – 10 tys. zł na miesiąc; 

 koszt utrzymania fontanny – 10 tys. zł w skali roku; 

 wzrost kosztów organizacji wydarzeń – wynoszący 426 tys. zł/rok. 

 Łączna wartość powyższych kosztów wyniesie 1 075 000,00 zł w roku 2024 oraz 

1 288 000,00 zł w latach 2025-2029. 

Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (UI) 

Wartość przedsięwzięcia: 3 500 000,00 zł 
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Źródła finansowania: 3 500 000,00 zł – środki własne Gminy (przesunięcie innych wydatków 

majątkowych) 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak (uwzględnione w karcie dla działania podstawowego nieinwestycyjnego 

„Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN)”; 

 koszty: brak (uwzględnione w karcie dla działania podstawowego nieinwestycyjnego 

„Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN)” 

Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (UN) 

Wartość przedsięwzięcia: 3 792 900,00 zł 

Źródła finansowania: 3 792 900,00 zł – środki własne Gminy (przesunięcie innych wydatków bieżących) 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak (uwzględnione w karcie dla działania podstawowego nieinwestycyjnego 

„Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN)”; 

 koszty: brak (uwzględnione w karcie dla działania podstawowego nieinwestycyjnego 

„Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN)” 

Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PI) 

Wartość przedsięwzięcia: 498 500,00 zł 

Źródła finansowania: 498 500,00 zł – Dotacje na projekt EOG 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak; 

 koszty: brak (uwzględnione w karcie dla działania nieinwestycyjnego „Mieleckie Centrum 

Aktywności Lokalnej (PN)” 

Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN) 

Wartość przedsięwzięcia: 707 600,00 zł 

Źródła finansowania: 707 600,00 zł – Dotacje na projekt EOG 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak (w przedsięwzięciu przewiduje się wystąpienie tylko jednej kategorii 

przychodów, tj. wzrostu przychodów spółek komunalnych z tytułu opłat za media. Nie 

stanowią one wpływów w budżecie Gminy, ale zostały uwzględnione w analizie 

dochodowości dla działania. Przyjęto, że wyniosą one ½ kosztów utrzymania budynku 

Mieleckiego Centrum Aktywności Lokalnej, tj. 10 tys. zł kwartalnie); 

 koszty: obejmują ponoszone od II kwartału 2024 do końca 2029 roku: 

 koszty utrzymania budynku (media) – w wysokości 20 tys. zł kwartalnie, 

 koszty prowadzenia MCAL – wnoszące 10 tys. zł kwartalnie, 

 koszty finansowania działań organizacji pozarządowych – koszt w wysokości 30 tys. 

zł/kwartał. 
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 Łączna wartość powyższych kosztów wyniesie 180 000,00 zł w roku 2024 oraz 

240 000,00 zł w latach 2025-2029. 

Edukreatywność (PN) 

Wartość przedsięwzięcia: 3 234 250,00 zł 

Źródła finansowania: 3 234 250,00 zł – Dotacje na projekt EOG 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak; 

 koszty: brak. 

Szkoła Młodych Liderów (PN) 

Wartość przedsięwzięcia: 310 310,00 zł 

Źródła finansowania: 310 310,00 zł – Dotacje na projekt EOG 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak; 

 koszty: brak. 

Młody Mielec (PN) 

Wartość przedsięwzięcia: 312 495,00 zł 

Źródła finansowania: 312 495,00 zł – Dotacje na projekt EOG 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak; 

 koszty: brak. 

Ograniczanie niskiej emisji w Mielcu (UN) 

Wartość przedsięwzięcia: 940 000,00 zł 

Źródła finansowania: 940 000,00 zł – środki własne Gminy (przesunięcie innych wydatków bieżących) 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: brak; 

 koszty: obejmują wydatki na dofinansowanie wymiany starych kotłów na ekologiczne 

źródła ogrzewania w latach 2024-2029 w wysokości 200 000,00 zł rocznie. 

Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu (PN) 

Wartość przedsięwzięcia: 460 000,00 zł 

Źródła finansowania: 460 000,00 zł – środki własne Gminy (przesunięcie innych wydatków bieżących) 

Skutki dla budżetów lat przyszłych: 

 przychody: obejmują wzrost dochodów budżetowych gminy w związku z rozwojem 

mieszkalnictwa na terenie Mielca: 
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 podatku od nieruchomości mieszkalnych – założono, że od 2024 roku przyrost 

powierzchni mieszkalnej na terenie Mielca w wyniku realizacji niniejszego działania 

wyniesie 2 750 m2 rocznie; przyjęto, że stawka podatku od nieruchomości wynosząca 

0,77 zł/m2 w roku 2020 będzie co roku wzrastała o 1%; 

 podatku od nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej – przyjęto 

coroczny przyrost powierzchni nieruchomości przeznaczonej na działalność 

gospodarczą wynoszący połowę przyrostu powierzchni nieruchomości mieszkalnych 

w wyniku realizacji działania, tj. 1 375 m2; założono ciągły wzrost stawki podatku od 

nieruchomości o 1% rocznie, wychodząc od stawki na roku 2020 równej 22,83 zł/m2; 

 podatek od gruntów pozostałych (w tym mieszkalnych) – założono, że przyrost 

powierzchni gruntów wykorzystywanych na cele mieszkalne wyniesie 1 375 m2 rocznie 

począwszy od 2024 roku; wysokość podatku od nieruchomości gruntowych przyjęto na 

podstawie stawki obowiązującej w roku 2020 (0,36 zł/m2), zwiększanej co roku o 1%; 

 podatek od gruntów wykorzystywanych w działalności gospodarczej – przyjęto, że 

w związku z realizacją działania od 2024 roku przyrost powierzchni gruntów służących 

na cele związane z działalnością gospodarczą wyniesie 275 m2 rocznie; założono, że 

stawka podatku wynosząca 0,93 zł/m2 w roku 2020 będzie co roku wzrastała o 1%; 

 wzrost dochodów z udziału w PIT – przyjęto, że wskutek realizacji omawianego 

działania przyrost liczby mieszkańców rozliczających się z podatku dochodowego 

w Mielcu wyniesie 50 osób rocznie począwszy od 2024 roku; dane z Monitora Rozwoju 

Lokalnego wskazują, że dochody z PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca Mielca w roku 

2019 wynosiły 1 151,62 zł; założono, że w każdym kolejnym roku wielkość ta będzie 

zwiększała się o 1%; 

 wzrost dochodów z udziału w CIT – zgodnie z danymi z Monitora Rozwoju Lokalnego, 

dochody z CIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca Mielca w roku 2019 wynosiły 106,36 zł; 

założono, że co roku wielkość ta będzie rosła o 1%; przyrost liczby mieszkańców 

w wyniku realizacji działania przyjęto zgodnie z założeniami dla podatku PIT, tj. o 50 

rocznie; wzrost dochodów z podatku CIT wyniesie w kolejnych latach od 5,6 do 35,3 

tys. zł; 

 opisane powyżej dochody wygenerowane w tym działaniu zostaną przeznaczone na 

pokrycie zwiększonych kosztów budżetowych Gminy będących skutkiem pozostałych 

działań ujętych w PRL. 

 koszty: brak. 

10.4 Symulacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

W ramach analizy finansowej, na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualnej dla Gminy na 

moment opracowania PRL (Uchwała Nr XXV/242/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30.09.2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na 

lata 2020-2043) sporządzono – wykorzystując oprogramowanie BeSTi@ – symulację WPF 

z uwzględnieniem tych przedsięwzięć ujętych w Planie, które wpływają na budżet Gminy. 

Dla przedsięwzięć wpływających na budżet Gminy, które nie będą finansowane ze środków 

Mechanizmu finansowego EOG/NMF, wskazano w symulacji odpowiednie źródło finansowania, które 

zapewnia pokrycie planowanych wydatków. 
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Poniższy wykres przedstawia zestawienie wydatków majątkowych i bieżących w prognozie budżetu 

Gminy, uwzględniającej działania objęte Planem. 

Wykres 73: Zestawienie wydatków majątkowych i bieżących w WPF Gminy z uwzględnieniem działań objętych 

Planem (w tys. zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Ostrożne podejście Gminy do planowanych w przyszłości wydatków majątkowych sprawia, że 

w późniejszych latach kształtują się one na niskim poziomie (do ok. 20 mln zł rocznie). 

Poza rokiem 2020 spełniona jest zasada przewagi dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Po 

uwzględnieniu w prognozie WPF wydatków i dochodów bieżących wynikających z planowanych działań 

w PRL, dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w latach 2021-2029. Niespełnienie tej zasady 

w roku 2020 wynika z bazowej struktury budżetu Gminy (w roku 2020 nie przewidziano żadnego 

wpływu Planu na budżet), w szczególności jest efektem ograniczenia dochodów i przeznaczenia 

większych wydatków w związku z trwającą pandemią COVID-19. 
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Wykres 74: Zestawienie dochodów i wydatków bieżących w WPF Gminy z uwzględnieniem działań objętych 

Planem (w tys. zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Poza rokiem 2020 nadwyżka operacyjna przewyższa kwotę przypadających do spłaty w danym roku rat 

kapitałowych. Począwszy od roku 2024 wysokość nadwyżki operacyjnej pozwala na pokrycie 

planowanych wydatków majątkowych. 

Wykres 75: Wysokość wydatków majątkowych, spłat rat kapitałowych oraz nadwyżki operacyjnej 

z uwzględnieniem działań objętych Planem (w tys. zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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W okresie trwałości Planu dla wszystkich przedsięwzięć określono wysokość przyszłych skutków 

finansowych w budżecie Gminy: generowanych przez nie przyszłych dochodów lub wydatków 

budżetowych i uwzględniono je w symulacji. Przewidziano źródła finansowania przyszłych wydatków 

i przeznaczenie dochodów. 

Po wyborze Projektu do dofinansowania ze środków Mechanizmu finansowego EOG/NMF, 

zatwierdzone działania zostaną wprowadzone do formalnego WPF gminy. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że po uwzględnieniu dodatkowych wydatków z Planu, budżet 

Gminy pozostaje zrównoważony – suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków 

i rozchodów, a indywidualne wskaźniki zadłużenia utrzymują się poniżej progów wyznaczonych 

zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

Tabela z prognozą Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta uwzględniającą działania ujęte 

w Planie  została przedstawiona na następnych stronach. 
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Tabela 33: WPF Gminy Miejskiej Mielec z uwzględnieniem działań PRL (etap II analizy - po zbilansowaniu) 

Lp. Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 Dochody ogółem 348 116 394  359 585 250  346 885 785  345 814 159  340 226 557  347 127 693  354 972 480  363 017 116  370 905 534  379 167 824  

1.1 Dochody bieżące, z tego: 311 337 194  332 499 362  332 329 045  333 917 925  339 447 254  346 349 519  354 194 406  362 239 881  370 128 838  378 591 260  

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 36 779 199  27 085 888  14 556 740  11 896 234  779 303  778 174  778 074  777 235  776 696  576 564  

2 Wydatki ogółem 406 029 470  459 023 507  353 733 362  351 836 507  337 214 509  344 127 693  351 672 480  356 317 116  362 905 534  371 167 824  

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 314 708 528  323 629 325  327 295 359  330 924 294  331 230 691  333 880 634  336 096 776  338 335 913  344 945 262  351 751 987  

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 91 320 942  135 394 182  26 438 003  20 912 213  5 983 818  10 247 059  15 575 704  17 981 203  17 960 272  19 415 837  

3 Wynik budżetu -57 913 077  -99 438 257  -6 847 577  -6 022 348  3 012 048  3 000 000  3 300 000  6 700 000  8 000 000  8 000 000  

3.1 
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu 

przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup 
papierów wartościowych 

        3 012 048  3 000 000  3 300 000  6 700 000  8 000 000  8 000 000  

4 Przychody budżetu 58 913 077  100 442 123  7 889 700  8 112 048              

4.1 
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 

w tym: 
27 803 866  100 442 123  7 889 700  8 112 048              

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 12 916 104                    

4.3 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy, w tym: 
18 193 108                    

4.4 
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 

w tym: 
                    

4.5 
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 

w tym: 
                    

5 Rozchody budżetu 1 000 000  1 003 866  1 042 123  2 089 700  3 012 048  3 000 000  3 300 000  6 700 000  8 000 000  8 000 000  

5.1 
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 

wykup papierów wartościowych, w tym: 
1 000 000  1 003 866  1 042 123  2 089 700  3 012 048  3 000 000  3 300 000  6 700 000  8 000 000  8 000 000  

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                     

6 Kwota długu, w tym: 53 803 866  153 242 123  160 089 700  166 112 048  163 100 000  160 100 000  156 800 000  150 100 000  142 100 000  134 100 000  

6.1 
kwota długu, którego planowana spłata dokona się 

z wydatków 
                    

7 
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 
mowa w art. 242 ustawy 

x x x x x x x x x x 

7.1 
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi 
-3 371 334  8 870 037  5 033 686  2 993 631  8 216 563  12 468 885  18 097 630  23 903 968  25 183 576  26 839 273  
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Lp. Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

7.2 
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi 

o środki a wydatkami bieżącymi 
27 737 877  8 870 037  5 033 686  2 993 631  8 216 563  12 468 885  18 097 630  23 903 968  25 183 576  26 839 273  

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x 

8.1 

Relacja określona po lewej stronie nierówności we 
wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po 
uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 
dany rok) 

1,01% 2,19% 2,77% 3,37% 3,77% 3,71% 3,77% 5,00% 5,34% 5,16% 

8.2 
Relacja określona po prawej stronie nierówności we 

wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 
ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 

-0,87% 5,22% 4,43% 3,74% 5,90% 7,50% 9,56% 11,59% 11,79% 12,08% 

8.3 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po 
prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich 
lat) 

9,56% 6,25% 3,19% 3,64% 4,85% 5,04% 4,03% 5,07% 6,85% 7,79% 

8.4 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 
kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 

Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 

Źródło: Opracowanie własne 
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Realizacja PRL nie spowoduje utraty równowagi części bieżącej budżetu w żadnym z przyszłych lat 

objętych analizą finansową (tj. do 2029 roku). Poniższy wykres prezentuje poziom zadłużenia gminy 

w okresie objętym analizą w stosunku do indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z ustawy 

o finansach publicznych. 

W każdym z analizowanych lat poziom zadłużenia jest wyraźnie niższy od limitu, co świadczy 

o bezpiecznej sytuacji finansowej Gminy. 

Wykres 76: Prognoza wskaźnika spłaty zobowiązań i indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy 

z uwzględnieniem działań objętych Planem 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Szczegółowe tabele i wykresy prezentujące wpływ Projektu na Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Miejskiej Mielec na lata 2020-2043 zostały przedstawione w wydruku z modelu finansowego 

w formacie Excel pn. „Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec – symulacja WPF”, stanowiącym 

załącznik do niniejszego opracowania. 

10.5 Analiza dochodowości 

Dla działań (przedsięwzięć) ujętych w Planie, w których występują przychody (opis przychodów zawarty 

jest w rozdziale 10.3. Analiza finansowa działań ujętych w PRL), sporządzono analizę dochodowości 

(w formie załącznika do Planu). 

Przychody pojawią się w następujących działaniach (przedsięwzięciach): 

 Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN), 

 Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN), 

 Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu (PN). 
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W pierwszym i drugim działaniu koszty przewyższają przychody, w związku z czym wynik analizy 

dochodowości jest ujemny. Dochód netto wystąpi jedynie w ostatnim z analizowanych przedsięwzięć. 

Zgodnie z wytycznymi po przeprowadzeniu analizy dochodowości dla poszczególnych działań 

sporządzono łączną analizę dochodowości dla całego Planu – analiza wykazała, że łączne koszty 

wszystkich działań (przedsięwzięć) przewyższają łączne przychody przez nie generowane, w związku 

z czym dla całego Planu nie jest generowany dochód netto, co oznacza brak konieczności obniżania 

wnioskowanego dofinansowania. 

Kompletną analizę dochodowości zawiera opracowanie pn. „Analiza dochodowości przedsięwzięć. 

Załącznik do „Planu rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec”. 
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11 Analiza ryzyka i zarządzania ryzykiem 

Na realizację celów Planu Rozwoju Lokalnego będą wpływać różne i zmieniające się w czasie czynniki 

o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym – ryzyka.  

Ryzykiem nazywamy niepewne zdarzenie lub okoliczność, które w razie wystąpienia mogą mieć 

niekorzystny wpływ na cele czy sposób wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego. Zarządzanie ryzykiem ma 

na celu zapobieganie jego wystąpieniu, a jeśli wystąpi – minimalizowanie jego negatywnego wpływu 

na projekt. Proponowany w ramach wdrożenia PRL system zarządzania ryzykiem składa się z kilku 

kluczowych etapów: 

 identyfikacja i opisanie czynników ryzyka; 

 ocena prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wpływu poszczególnych czynników ryzyka; 

 planowanie reakcji i zapobieganie ryzyku. 

Identyfikację czynników ryzyka oparto na wieloletnim doświadczeniu przedstawicieli Gminy Miejskiej 

Mielec  oraz wiedzy i doświadczeniu zewnętrznych konsultantów, a także na przeglądzie doświadczeń 

w ramach innych podobnych projektów. Źródeł potencjalnych ryzyk szukano wewnątrz Miasta, jak 

również w środowisku, w jakim Miasto funkcjonuje. Wybór najbardziej adekwatnych obszarów ryzyka 

oraz ich uszczegółowienie wykonano metodą „burzy mózgów” na spotkaniach zespołu projektowego. 

Zidentyfikowane ryzyko dotykać będzie przede wszystkim wymiaru finansowego, organizacyjnego, 

społecznego oraz instytucjonalno-prawnego.  

Tabela 34: Charakterystyka ryzyka 

Ip. Ryzyko Przyczyna materializacji ryzyka Potencjalne skutki 

1 

Dalsze starzenie się 

społeczeństwa - brak 

miejsc dla seniorów  

Niski wskaźnik urodzeń oraz wyjazdy 

ludzi młodych w poszukiwaniu pracy 

oraz celem podejmowania nauki, 

a w konsekwencji osiedlanie się ich 

poza Mielcem.  

Brak siły roboczej w wieku 

produkcyjnym, rosnąca liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym mająca 

szereg negatywnych konsekwencji 

dla Miasta oraz jego mieszkańców. 

2 

Pogłębiająca się 

emigracja osób 

młodych  

Brak szans na oczekiwany poziom 

wykształcenia, perspektyw na rozwój 

zawodowy, niewystarczająca liczba 

szkół wyższych czy zbyt wysoka cena 

mieszkań w stosunku do zarobków to 

jedne z najważniejszych czynników 

wpływające negatywnie na saldo 

migracji w Mielcu.  

Brak skutecznego sposobu na 

zatrzymanie ludzi młodych 

w Mielcu przyczyni się do 

stopniowego wyludniania, co wiąże 

się z szeregiem negatywnych 

konsekwencji dla Miasta i jego 

mieszkańców. 

3 

Brak finansowania 

w odpowiedniej 

wysokości 

Brak przewidzianej rezerwy na 

zaplanowane działania, pogarszająca 

się sytuacja gospodarcza oraz 

nieprzewidziana inflacja.  

Konieczność zwiększenia 

zaangażowania finansowania 

własnego lub ograniczenie czy 

niewykonanie wszystkich celów 

postawionych w PRL. 

4 
Wzrost kosztów 

inwestycji 
Niedoszacowanie kosztów na etapie 

przygotowania kosztorysów 

Materializacja ryzyka może 

oznaczać konieczność przesunięcia 
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Ip. Ryzyko Przyczyna materializacji ryzyka Potencjalne skutki 

i dokumentacji Projektowej. Wzrost 

rynkowych cen robót budowlanych 

i materiałów. Brak założonej rezerwy 

w Projektach inwestycyjnych. 

finansowania innych zadań na 

zadania ważniejsze, a tym samym 

zaniechanie realizacji części z nich. 

Ewentualnie może prowadzić do 

sytuacji, kiedy nie będzie możliwe 

dokończenie rozpoczętych 

przedsięwzięć. 

5 

Niedoprecyzowanie 

potrzeb 

inwestycyjnych 

Zaniechanie wykonania niezbędnych 

analiz poprzedzających realizację 

inwestycji, w tym przede wszystkim 

analizy popytu. 

Inwestycje nie będą dostosowane 

do potrzeb mieszkańców, co może 

doprowadzić do braku popytu na 

usługi powstałe w wyniku realizacji 

przedsięwzięć inwestycyjnych oraz 

skutkować niezadowoleniem 

mieszkańców. 

6 
Rozpad partnerstwa 

projektowego 

Ryzyko może wystąpić w przypadku 

konfliktów, braku porozumienia oraz 

nieumiejętności wypracowania 

kompromisów między partnerami. 

Utrata osób zaangażowanych 

w przedsięwzięcia, opóźnienia 

w podejmowaniu decyzji oraz 

konieczność wyboru rozwiązania 

zastępczego może skutkować 

znaczącymi opóźnieniami 

w realizacji Projektów czy 

wdrożeniu PRL. 

7 
Niekorzystna zmiana 

polityki Państwa 

Zmiany polityczne, skutkujące 

zmianami ustawodawczymi, mogą 

mieć negatywny wpływ na wdrożenie 

PRL, jednak są one niezależne od 

Miasta. 

Utrudnienia w realizacji wynikające 

z konieczności prowadzenia 

dodatkowych analiz i ewentualnej 

weryfikacji przyjętych wcześniej 

założeń. 

8 

Pojawienie się 

dodatkowych 

kosztów 

operacyjnych 

Niewłaściwe oszacowanie kosztów 

i przychodów operacyjnych, w tym 

rezerw dla projektów inwestycyjnych, 

błędne założenia dotyczące prognoz 

finansowych. 

Pojawienie się dodatkowych 

wydatków na które jednostka może 

nie być przygotowana, 

co w konsekwencji skutkować 

może obciążeniami dla budżetu 

JST. 

9 

Przeciąganie 

procedur 

administracyjnych 

Nieodpowiednie przygotowanie 

inwestycji skutkujące potrzebą 

uzupełnień dokumentacji po złożeniu 

w odpowiednich instytucjach celem 

uzyskania pozwoleń na realizację. 

Opóźnienia nie tylko w realizacji 

wybranych działań, ale także 

wdrażaniu PRL. 

10 

Problemy 

z zamówieniami 

publicznymi 

Błędy w dokumentacji przetargowej, 

nieumiejętne przygotowanie OPZ, brak 

szacunków cenowych poprzedzających 

przetargi.  

Opóźnienia w realizacji nie tylko 

wybranych działań, ale także we 

wdrażaniu PRL. 
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Ip. Ryzyko Przyczyna materializacji ryzyka Potencjalne skutki 

11 

Przekroczenie 

terminów 

wskazanych 

w dokumentach 

Opóźnienia w realizacji zamówień 

publicznych dotyczących projektu, 

nieodpowiednia organizacja prac oraz 

komunikacja między zespołami. 

Opóźnienia w realizacji nie tylko 

wybranych działań, ale także we 

wdrażaniu PRL. 

12 

Zapotrzebowanie na 

produkty projektu 

niższe niż zakładano 

Nieodpowiednio przeprowadzone 

analizy popytu oraz konsultacje 

społeczne.  

Brak zapotrzebowania na usługi 

oraz działania prowadzone 

w ramach PRL, co może prowadzić 

do niepowodzenia Projektu. 

13 
Wybór niewłaściwej 

technologii 

Niedostosowanie narzędzi komunikacji 

do oczekiwań odbiorców czy brak 

przeprowadzonej analizy opcji 

technologicznych przy realizacji zadań 

inwestycyjnych. 

Niejasny przekaz, a także 

w przypadku działań 

inwestycyjnych opóźnienia 

w realizacji Projektów wynikające 

z błędów na etapie realizacji.  

14 

Strata kluczowych 

zasobów koniecznych 

do realizacji projektu 

Nieocenioną rolę we wdrażaniu PRL 

będą pełnić zasoby ludzkie oraz 

wykwalifikowana kadra, jednakże 

może się zdążyć, iż z przyczyn 

losowych, bądź w wyniku uzyskania 

lepszej oferty w konkurencyjnych 

przedsiębiorstwach nastąpi odpływ 

kompetentnych pracowników. 

Opóźnienia w realizacji nie tylko 

wybranych działań, ale także we 

wdrażaniu PRL. 

15 

Niedostateczne 

kwalifikacje 

pracowników/urzędn

ików 

Nieodpowiedni poziom kompetencji 

osób wyznaczonych do wdrażania PRL, 

ewentualnie pracowników firm 

odpowiedzialnych za realizację 

przedsięwzięć inwestycyjnych.  

Opóźnienia w realizacji nie tylko 

wybranych działań, ale także we 

wdrażaniu PRL wynikające z 

błędów oraz konieczności ich 

naprawy. 

16 

Niemożność 

znalezienia 

właściwych zasobów 

koniecznych do 

wykonania projektu 

Brak firm specjalizujących się 

w pracach objętych programem, brak 

zasobów ludzkich o odpowiednich 

kompetencjach. 

Opóźnienia w realizacji nie tylko 

wybranych działań, ale także we 

wdrażaniu PRL. 

17 

Nagłe pogorszenie 

się stanu środowiska 

naturalnego  

Nieprzewidziane zdarzenia wpływające 

na stan środowiska związane 

z postępującymi zmianami klimatu, 

ewentualnie niedostosowanie Miasta 

do tych zmian.  

Pogorszenie się stanu środowiska 

naturalnego w Mielcu.   

 

Źródło: opracowanie własne  

Poziomy możliwego występowania zagrożeń oraz ich wpływ na realizację Planu również uzgodniono 

zespołowo. Na potrzeby analizy i oceny ryzyka przyjęto cztery poziomy prawdopodobieństwa 

materializacji poszczególnych ryzyk:  

 bardzo nieprawdopodobne (1) – bardzo niskie bądź niskie prawdopodobieństwo zaistnienia 

zdarzenia; 
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 nieprawdopodobne (2) – mało prawdopodobne zaistnienie zdarzenia; 

 prawdopodobne (3) – zaistnienie zdarzenia istotnie prawdopodobne; 

 niemal pewne (4) – zaistnienie zdarzenia wysoce prawdopodobne bądź niemal pewne. 

Określono również wpływ/oddziaływanie każdego z czynników ryzyka na zachowanie trwałości 

projektu:  

 minimalny (1) – brak oddziaływania;  

 umiarkowany (2) – umiarkowane oddziaływanie na cele i spodziewane korzyści projektu, które 

można dodatkowo minimalizować poprzez podjęcie działań zaradczych;  

 poważny (3) – silny negatywny wpływ na cele i spodziewane korzyści projektu, które niezwykle 

trudno jest niwelować podjęciem działań zaradczych;  

 bardzo poważny (4) – bardzo poważny, negatywny wpływ na cele i spodziewane korzyści 

projektu, mogący skutkować poważną albo nawet całkowitą utratą zakładanych efektów.  

Poziom ryzyka ustalono jako pochodną prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka oraz stopnia 

jego wpływu na realizację Planu Rozwoju Lokalnego. Stanowi on iloczyn prawdopodobieństwa oraz 

wpływu danego czynnika na wdrożenie Planu. 

Tabela 35: Lista ryzyk wraz z prawdopodobieństwem i wpływem 

l.p. Ryzyko Prawdopodobieństwo Wpływ 

1 
Dalsze starzenie się społeczeństwa - brak miejsc 
dla seniorów   

3 1 

2 
Pogłębiająca się emigracja osób młodych - brak 
perspektyw na rozwój 

3 1 

3 Brak finansowania w odpowiedniej wysokości 1 4 

4 Wzrost kosztów inwestycji 2 4 

5 Niedoprecyzowanie potrzeb inwestycyjnych 2 4 

6 Rozpad partnerstwa projektowego 2 4 

7 Niekorzystna zmiana polityki Państwa 2 3 

8 
Pojawienie się nieplanowanych kosztów 
operacyjnych 

2 3 

9 Przeciąganie procedur administracyjnych 2 3 

10 Problemy z zamówieniami publicznymi 2 3 

11 
Przekroczenie terminów wskazanych 
w dokumentach 

2 3 

12 
Zapotrzebowanie na produkty projektu niższe niż 
zakładano 

2 4 

12 Wybór niewłaściwej technologii 2 3 

14 
Strata kluczowych zasobów koniecznych do 
realizacji projektu 

2 3 

15 
Niedostateczne kwalifikacje 
pracowników/urzędników 

2 3 
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l.p. Ryzyko Prawdopodobieństwo Wpływ 

16 
Niemożność znalezienia właściwych zasobów 
koniecznych do wykonania projektu 

1 3 

17 
Nagłe pogorszenie się stanu środowiska 
naturalnego 

2 1 

Źródło: opracowanie własne  

W celu określenia poziomu niepewności, na jaki narażone jest wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego ze 

względu na dany czynnik ryzyka, zastosowano macierz kwantyfikacji ryzyka zwaną również macierzą 

prawdopodobieństwa i skutków ryzyka. Macierz prezentuje poziom wspomnianego zagrożenia. 

Dodatkowo została uzupełniona o liczbę zidentyfikowanych ryzyk (liczby pod liczbami pogrubionymi) 

w każdej konfiguracji prawdopodobieństwa wystąpienia 

oraz wpływu na projekt (pogrubione liczby). 

Macierz pozwala na wstępne zaplanowanie reakcji na 

ryzyko. W zależności od poziomu ryzyka stosowane są 

różne strategie postępowania. Istnieją różne formy 

reakcji na potencjalne ryzyka. W skrajnym przypadku 

może być to unikanie ryzyka (np. zrezygnowanie 

z realizacji jakiegoś zadania czy etapu prac), jednak 

najwłaściwszym sposobem jest minimalizacja ryzyka 

(łagodzenie) lub przeniesienie go na podmioty trzecie. 

Macierz pozwala na wstępne zaplanowanie reakcji na 

ryzyko.  

Tabela 36: Poziomy ryzyka 

Poziom ryzyka Liczba zidentyfikowanych ryzyk Reakcja na ryzyko 

bardzo wysoki  0 Bezwzględne unikanie 

wysoki 0 Unikanie 

średni  0 Przeniesienie 

umiarkowane  12 Łagodzenie 

niskie 5 Akceptacja 

Źródło: opracowanie własne  

Zdecydowano się na akceptację zagrożenia w przedziale 1-4. Ryzyka zidentyfikowane w tym przedziale 

dotyczą przede wszystkim zjawisk demograficznych czy stanu środowisko i pozostają bez większego 

wpływu na wdrożenie PRL.  

W ramach analizy ryzyka rozpoznano 12 rodzajów ryzyka, które charakteryzują się umiarkowanym 

prawdopodobieństwem wystąpienia, ale ich wpływ na projekt jest duży lub bardzo duży. Czynniki te 

dotyczą sytuacji gospodarczej, a tym samym wzrostu kosztów realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, 

nieoczekiwanych konfliktów skutkujących rozpadem partnerstwa projektowego, poprawności 

przeprowadzonych analiz oraz prognozowanego popytu. Dla tej grupy szczególnie istotna jest bieżąca 

obserwacja otoczenia i identyfikacja warunków sprzyjających wystąpieniu zdarzenia. Nagły wzrost 

prawdopodobieństwa materializacji wspomnianych czynników ryzyka może zagrozić nie tylko realizacji 

poszczególnych przedsięwzięć, ale także zagrozić czy skutkować opóźnieniami we wdrożeniu całego 

PRL.  
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Granicę tolerancji dla zagrożenia ryzykiem postawiono na wartości 9. Oznacza to, że nie 

zidentyfikowano ryzyka, którego należałoby unikać bądź przenieść.  

 

W poniższej tabeli przedstawiono działania, które zostaną podjęte przez osoby odpowiedzialne za 

wdrożenie PRL w przypadku materializacji poszczególnych czynników ryzyka.

Tabela 37: Lista ryzyk wraz z reakcją na ryzyko 

l.p. Ryzyko 
Kategoria 
reakcji na 

ryzyko 
Reakcja na ryzyko 

1 

Dalsze starzenie się 

społeczeństwa - brak miejsc 

dla seniorów  

Akceptacja 

Starzenie się społeczeństwa w Mielcu to proces, który 

już się rozpoczął i jest nieunikniony w najbliższych 

latach. Działania zaplanowane w ramach PRL w 

założeniu mają temu zjawisku przeciwdziałać, jednak 

samo zjawisko nie jest zagrożeniem dla wdrożenia PRL. 

2 
Pogłębiająca się emigracja 

osób młodych  
Akceptacja 

Zaplanowane w ramach PRL przedsięwzięcia mają na 

celu dostosowanie miasta do potrzeb osób młodych. 

Podobnie jak w przypadku starzenia się społeczeństwa 

zjawisko odpływu osób młodych nie zagraża wdrożeniu 

PRL. 

3 
Brak finansowania w 

odpowiedniej wysokości 
Akceptacja 

Przedmiotowy czynnik jest bezpośrednio związany z 

finansowaniem PRL. W przypadku otrzymania środków 

wszystkie zaplanowane działania zostaną zrealizowane, 

jednakże w przypadku nieprzyznania finansowania 

Miasto zaniecha działań z uwagi na brak środków na 

ich realizację.  

4 Wzrost kosztów inwestycji Łagodzenie 
W przypadku wystąpienia ryzyka rozważone zostanie 

przesunięcie środków w ramach budżetu gminy. 

5 
Niedoprecyzowanie potrzeb 

inwestycyjnych 
Łagodzenie 

Miasto będzie na bieżąco monitorowało sytuację i w 

razie potrzeby dostosowywało do uwarunkowań 

zewnętrznych oraz zidentyfikowanych potrzeb 

inwestycyjnych. 
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l.p. Ryzyko 
Kategoria 
reakcji na 

ryzyko 
Reakcja na ryzyko 

6 
Rozpad partnerstwa 

projektowego 
Łagodzenie 

Przy wyborze Partnerów kierowano się przede 

wszystkim możliwością stworzenia trwałego 

partnerstwa. W trakcie realizacji Planu, zespół 

odpowiedzialny za współpracę ze strony UM będzie 

przede wszystkim koncentrował się na obserwowaniu 

statusu partnerstw („wczesne ostrzeganie” – bieżąca 

identyfikacja możliwych i zaznaczających się 

konfliktów). Zespół powołany do wdrożenia PRL będzie 

również analizował  potencjalne źródła konfliktu celem 

jak najszybszego wypracowania kompromisu. 

7 
Niekorzystna zmiana polityki 

Państwa 
Łagodzenie 

Zespół odpowiedzialny za wdrożenie PRL musi być i 

będzie przygotowany na zmiany uwarunkowań 

zewnętrznych. Wiąże się z tym konieczność bieżącej 

analizy oraz monitorowania dokumentów 

zewnętrznych (czy nie pojawiają się aktualizacje) i na 

bieżąco uwzględniania ich w realizowanych 

działaniach. 

8 
Pojawienie się dodatkowych 

kosztów operacyjnych 
Łagodzenie Dokładne oszacowanie kosztów.  

9 
Przeciąganie procedur 

administracyjnych 
Łagodzenie 

Istotna jest identyfikacja obszarów wymagających 

uzyskania decyzji/zgód/pozwoleń, aby jak najwcześniej 

złożyć odpowiednie dokumenty. 

10 
Problemy z zamówieniami 

publicznymi 
Łagodzenie 

Biuro Zamówień Publicznych  posiada kompetentnych 

i doświadczonych pracowników, którzy dołożą 

należytej staranności przy przygotowaniu 

dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzeniu 

przetargów. W przypadku materializacji ryzyka wiedza i 

doświadczenie tych osób umożliwią odpowiednią 

reakcję dostosowaną do potrzeb. 

11 
Przekroczenie terminów 

wskazanych w dokumentach 
Łagodzenie 

Przygotowany harmonogram realizacji oraz procedury 

monitorowania pozwalają na minimalizację 

wystąpienia wspomnianego ryzyka, jednak w 

przypadku jego materializacji Miasto wdroży 

procedury, które umożliwią dotrzymanie terminów. 

12 
Zapotrzebowanie na produkty 

projektu niższe niż zakładano 
Łagodzenie 

Przedmiotowe ryzyko charakteryzuje się relatywnie 

wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia oraz 

wpływem na osiągnięcie celów PRL. Istnieje ryzyko, że 

interesariusze z nieoczekiwanych względów nie 

zaakceptują wprowadzanych zmian w Mielcu. Celem 

uniknięcia materializacji ryzyka już na etapie 

przygotowywania PRL przeprowadzono szereg 

konsultacji społecznych mających na celu jego 

uniknięcie. W przypadku materializacji wspomnianego 
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l.p. Ryzyko 
Kategoria 
reakcji na 

ryzyko 
Reakcja na ryzyko 

czynnika Miasto reagować będzie na bieżąco poprzez 

przeprowadzenie kolejnych badań celem poznania 

przyczyny wspomnianego stanu rzeczy i dobrania 

odpowiedniej reakcji. 

13 
Wybór niewłaściwej 

technologii 
Łagodzenie 

Zmiana wybranej technologii /narzędzia komunikacji o 

ile będzie to możliwe, ewentualna weryfikacja założeń i 

ponowne rozpoczęcie działań. 

14 

Strata kluczowych zasobów 

koniecznych do realizacji 

projektu 

Łagodzenie 

Polityka wynagradzania za pracę stosowana w UM 

Mielec dostosowana będzie do oczekiwań 

pracowników. Stosowane będą wynagrodzenia, 

których wysokość pozostanie konkurencyjna względem 

innych podmiotów.   

15 
Niedostateczne kwalifikacje 

pracowników/urzędników 
Łagodzenie 

Przeszkolenie urzędników/pracowników, dobór 

odpowiednich szkoleń. 

16 

Niemożność znalezienia 

właściwych zasobów 

koniecznych do wykonania 

projektu 

Akceptacja 

Przeprowadzenie wewnętrznego audytu dotyczącego 

kompetencji urzędników, aby upewnić się, że Miasto 

dysponuje odpowiednimi zasobami do realizacji 

działań. Przy zatrudnianiu nowych osób ogłoszenia o 

możliwości podjęcia pracy przez osoby o odpowiednich 

kompetencjach będą umieszczane z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

17 
Nagłe pogorszenie się stanu 

środowiska naturalnego  
Akceptacja 

W zależności od przyczyny pogorszenia się stanu 

środowiska, władze Mielca reagować będą na bieżąco, 

próbując niwelować skutki oraz prowadząc do 

poprawy stanu środowiska poprzez wdrożenie 

odpowiednich działań zaradczych. W przypadku gdy 

pogorszenie wynikać będzie ze zjawisk naturalnych 

spowodowanych zmianami klimatu, takich jak susze, 

deszcze nawalne czy wichury, Miasto zadba, 

przygotowując SIWZ dla zadań inwestycyjnych, aby 

wykonawcy byli zobowiązani do ubezpieczenia od 

wybranych zdarzeń. 

Źródło: opracowanie własne
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12 System wdrażania PRL oraz jego aktualizacji  

Wdrażanie nowej ścieżki rozwoju wymaga współpracy różnych środowisk i odpowiedniej koordynacji 

podejmowanych przez nie działań. System wdrażania został zaplanowany wspólnie dla PRL i PRI. Za 

proces wdrażania dokumentów, w tym dbałość o zagwarantowanie (w budżecie i WPF) środków na ich 

skuteczną realizację odpowiadać będzie Prezydent Miasta Mielca wspierany przez Zespół zarządzający 

(Zastępcy Prezydenta Mielca, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Główny specjalista ds. planowania 

rozwoju, Główny specjalista ds. partycypacji społecznej, liderzy zespołów zaangażowanych 

w opracowanie działań podstawowych i uzupełniających, Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy, 

Konsultant ds. rozwoju lokalnego, Ekspert Związku Miast Polskich) oraz wewnętrznych realizatorów 

planu (tj. komórki UM i miejskie jednostki organizacyjne oraz liderów zespołów zaangażowanych 

w opracowanie działań podstawowych i uzupełniających).  

Prezydent Miasta Mielca wraz z Głównym specjalistą ds. planowania rozwoju, Konsultantem 

ds. rozwoju lokalnego, Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Ekspertem Związku Miast Polskich będą 

tworzyć Komitet sterujący odpowiedzialny za wsparcie procesu wdrażania, podejmowanie 

najważniejszych decyzji w projekcie oraz wypracowywanie rekomendacji w sprawach związanych 

z rozwojem miasta (np. w odpowiedzi na wystąpienie problemów). 

Odpowiedzialność za wdrażanie Planu spoczywać będzie również na partnerach zewnętrznych, 

z którymi Gmina Miejska Mielec podejmie współpracę na potrzeby realizacji PRL. Partnerstwo 

stanowi niezbędny element skutecznego wdrożenia Planu, a do zadań partnerów należeć będzie 

realizacja zobowiązań wynikających z Umowy partnerskiej zawartej na podstawie listu intencyjnego 

(w tym realizacja działań zawartych w PRL oraz wsparcie procesu monitorowania).  

Szczególną grupą, która zostanie zaangażowana we wdrażanie PRL, są interesariusze – przedstawiciele 

lokalnej społeczności – mieszkańcy miasta (w tym młodzież, seniorzy), przewodniczący rad osiedli, 

mieleccy przedsiębiorcy, liderzy lokalnej społeczności, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 

oraz inne podmioty stanowiące odbiorców działań. Zostaną oni zaproszeni do udziału w konsultacjach 

społecznych, w ramach których podejmowane będą decyzje dotyczące koncepcji realizacji 

poszczególnych działań (m.in. zagospodarowanie miejsc aktywności, przestrzeni rekreacyjnych) 

i przeznaczenia miejsc spotkań (wybór działań realizowanych w miejscach spędzania czasu wolnego, 

harmonogram wykorzystania obiektów przez różne grupy użytkowników itp.) oraz corocznych 

konsultacjach społecznych podsumowujących stan wdrażania PRL. Po realizacji działań inwestycyjnych 

i zagospodarowaniu miejsc i przestrzeni lokalna społeczność zostanie zaproszona do realizacji własnych 

inicjatyw i aktywności zgodnych z zapotrzebowaniem poszczególnych grup mieszkańców. 

Interesariusze zostaną również włączeni w proces monitorowania efektów wdrażania Planu Rozwoju 

Lokalnego.  

W celu zapewnienia efektywności wdrażania nowej ścieżki rozwoju – zarówno Planu Rozwoju 

Lokalnego, jak i Planu Rozwoju Instytucjonalnego – zespół miejski zostanie wzmocniony poprzez 

utworzenie nowych stanowisk: Głównego specjalisty ds. planowania rozwoju (1 etat – samodzielne 

stanowisko), Głównego specjalisty ds. partycypacji społecznej (1 etat – Wydział Spraw Społecznych 

i Zdrowia) oraz Inspektorów (2 etaty – Biuro Pozyskiwania Funduszy, ½ etatu – Biuro Promocji i Sportu).  

Główny specjalista ds. planowania rozwoju pełnił będzie rolę koordynatora projektu. Odpowiadał 

będzie za koordynację spraw związanych z rozwojem lokalnym i prawidłowe wdrażanie nowej ścieżki 
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rozwoju (w tym Planu Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego, ale też Strategii Rozwoju). Do jego 

obowiązków należeć będzie: 

 współpraca z podmiotami realizującymi działania podstawowe i uzupełniające oraz 

podmiotami współodpowiedzialnymi za proces wdrażania PRL i PRI, 

 bieżący monitoring działań i ewaluacja PRL i PRI oraz Strategii Rozwoju Miasta, w tym 

gromadzenie sprawozdań monitoringowych i przygotowanie na ich podstawie Raportu 

stanu wdrażania projektu oraz Raportu z ewaluacji,  

 ocena aktualności dokumentu PRL i PRI oraz Strategii Rozwoju Miasta, koordynacja 

procesu aktualizacji dokumentów, 

 prowadzenie naboru oraz oceny pomysłów na działania zgłaszanych do ujęcia w ramach 

aktualizacji PRL (jeśli będzie realizowany), 

 zaangażowanie w prace Zespołu zarządzającego i Komitetu sterującego. 

Do zadań Głównego specjalisty ds. partycypacji społecznej należeć będzie prowadzenie działań 

upowszechniających wiedzę o rozwoju lokalnym Mielca i realizowanych w ramach wdrażania PRL i PRI 

działaniach, w tym: 

 wdrażanie standardów partycypacji społecznej, 

 koordynowanie i animowanie włączenia społeczności lokalnej w działania rozwojowe, 

 dążenie do budowania trwałego dialogu i współpracy władz miasta ze społecznością 

lokalną oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta poprzez 

organizację różnego rodzaju form partycypacji społecznej, 

 organizowanie corocznych konsultacji społecznych podsumowujących stan wdrażania PRL 

i PRI, 

 zaangażowanie w prace Zespołu zarządzającego. 

Za promocję wdrażania PRL i PRI odpowiadał będzie Inspektor Biura Promocji i Sportu, do obowiązków 

którego należeć będzie: 

 prowadzenie działań promocyjnych, jak również informacyjnych w zakresie wdrażania 

PRL i PRI wewnątrz JST, 

 prowadzenie portalu mieszkańca – przygotowywanie i publikowanie treści związanych 

z wdrażaniem nowej ścieżki rozwoju, zarządzanie portalem, 

 zaangażowanie w prace Zespołu zarządzającego. 

Za koordynację i realizację wszelkich obowiązków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie 

projektu odpowiadać będą Inspektorzy Biura Pozyskiwania Funduszy pod nadzorem Kierownika Biura, 

do obowiązków których należeć będą: 

 prowadzenie rozliczeń finansowych Projektu,  

 koordynowanie przebiegu projektu z uwzględnieniem zapisów wynikających z umowy 

o dofinansowanie, 

 monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych projektów,  

 współpraca z Zespołem zarządzającym i Głównym specjalistą ds. planowania rozwoju 

w zakresie monitorowania i ewaluacji PRL i PRI. 
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Wsparcie procesu zapewni Konsultant ds. rozwoju lokalnego, który będzie odpowiadał za koordynację 

sprawnego wdrażania PRL i PRI oraz doradztwo w sytuacji wystąpienia ryzyk. Do jego zadań należeć 

będzie ocena efektów poszczególnych działań prowadzonych w ramach PRL w trakcie trwania projektu, 

w tym wsparcie głównego specjalisty ds. planowania rozwoju w przygotowaniu Raportu stanu 

wdrażania programu i współpraca z Zespołem zarządzającym w zakresie wdrażania PRL i PRI. 

Konsultant będzie również odpowiedzialny za obsługę merytoryczno-organizacyjną Komitetu 

sterującego.  

Stałą pomoc doradczą, która pozwoli na skuteczne wdrożenie planów rozwoju,  zapewni również 

ekspert Związku Miast Polskich. W celu prawidłowej realizacji PRL i PRI ekspert będzie współpracował 

z Zespołem zarządzającym. Efektywność współpracy zapewnią cykliczne spotkania robocze 

poświęcone bieżącym zagadnieniom związanym z postępem wdrażania PRL i PRI, a w razie wystąpienia 

ryzyk szybkie reagowanie na nie poprzez organizację dodatkowych konsultacji. Ekspert będzie również 

wspierał Komitet sterujący w rozpatrywaniu spraw związanych z rozwojem miasta.  

Poniżej przedstawiono ramowy harmonogram wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego i jego aktualizacji. 

Szczegółowy harmonogram wdrażania poszczególnych działań podstawowych i uzupełniających 

zaprezentowano w rozdziale 9. 

Tabela 38: Ramowy harmonogram wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego i jego aktualizacji 

L.p. Nazwa działania 
Rok realizacji   

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 
Przygotowanie PRL (opracowanie 
dokumentu oraz przyjęcie PRL 
zarządzeniem Prezydenta Miasta) 

              

 

2 
Realizacja działań zaplanowanych 
w ramach PRL 

              
 

3 
Gromadzenie danych koniecznych do 
oceny postępów wykonania PRL 

              
 

4 

Sporządzanie sprawozdań 
monitoringowych z postępów 
w realizacji przedsięwzięć 
uwzględnionych w PRL 

              

 

5 

Opracowywanie rocznych Raportów 
stanu wdrażania projektu „RAZEM 
dla lepszego jutra – Mielec miastem 
dialogu” 

              

 

6 
Przygotowywanie zmian/aktualizacji 
PRL 

              
 

7 
Przeprowadzenie procesu ewaluacji 
PRL 

              
 

8 
Promocja procesu rozwoju lokalnego 
i PRL 

              
 

Źródło: opracowanie własne 

Plan Rozwoju Lokalnego jako wieloletni plan działań rozwojowych wraz z Planem Rozwoju 

Instytucjonalnego i nową Strategią Rozwoju Miasta stanowił będzie podstawę kształtowania polityki 

rozwojowej Mielca w nadchodzących latach. Proces wdrażania PRL zostanie uwzględniony 

w kluczowych procedurach zarządczych – wyniki monitoringu wdrażania PRL będą stanowić podstawę 

do przygotowania budżetu, wieloletniego programu inwestycyjnego i wieloletniego planu 

finansowego. Wnioski i rekomendacje płynące z monitoringu i ewaluacji realizowanych zadań będą 

zamieszczane w corocznych raportach o stanie miasta. Dla poszczególnych projektów realizowanych 
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w ramach PRL organizowane będą także konsultacje społeczne, które umożliwią włączenie 

mieszkańców w proces decyzyjny dotyczący planowanych działań rozwojowych. Wypracowanie 

metodyki dotyczącej wykorzystywania danych pozyskanych na etapie monitoringu i ewaluacji PRL 

przyczyni się do stworzenia procedur umożliwiających zintegrowanie systemu zarządzania rozwojem 

miasta. Będzie to możliwe za sprawą ścisłej współpracy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. 

Standardy wypracowane na etapie tworzenia PRL zostaną wykorzystane również w procesie wdrażania 

Strategii rozwoju, dzięki czemu system zarządzania rozwojem miasta będzie spójny i kompletny.  

Wykres 77. Struktura organizacyjna systemu wdrażania 

 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 39. Podmioty i zakres odpowiedzialności  

Podmiot Zakres odpowiedzialności 

Prezydent Miasta Mielca 
Zarządzanie realizacją PRL, wdrażanie dokumentu, podejmowanie kluczowych decyzji 
o kierunkach rozwoju, w tym o aktualizacji dokumentu, jego wdrażaniu, podejmowanie 
innych decyzji m.in. w oparciu o wyniki monitoringu i ewaluacji 

Rada Miejska w Mielcu 
wsparcie procesu wdrażania dokumentu poprzez członkostwo przedstawiciela Rady Miejskiej 
w Mielcu w Komitecie sterującym  

Komitet sterujący 

Skład: Prezydent Miasta Mielca, Główny specjalista ds. planowania rozwoju, Konsultant 
ds. rozwoju lokalnego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu, Ekspert Związku Miast 
Polskich 

Zadania: wsparcie procesu wdrażania dokumentu, wypracowywanie rekomendacji 
w rozpatrywanych sprawach związanych z rozwojem miasta 

Prace: spotkania robocze w zależności od potrzeb, minimum raz na pół roku 

Zespół zarządzający 

Skład: Zastępcy Prezydenta Mielca, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Główny specjalista 
ds. planowania rozwoju, Główny specjalista ds. partycypacji społecznej, liderzy zespołów 
zaangażowanych w opracowanie działań podstawowych i uzupełniających, Konsultant 
ds. rozwoju lokalnego, Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy, Ekspert Związku Miast 
Polskich 

Zadania: współpraca w zakresie prawidłowego wdrażania Planu, osiągnięcie założonych 
celów PRL, podejmowanie decyzji w zakresie istotnych etapów wdrażania poszczególnych 
działań 
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Praca: spotkania robocze minimum raz na miesiąc (chyba że spotkanie będzie 
bezprzedmiotowe) 

Główny specjalista 
ds. planowania rozwoju 

koordynacja projektu we współpracy z Kierownikiem Biura Pozyskiwania Funduszy, 
prawidłowe wdrażanie nowej ścieżki rozwoju (w tym Planu Rozwoju Lokalnego 
i Instytucjonalnego, ale też strategii rozwoju), współpraca z podmiotami realizującymi 
działania podstawowe i uzupełniające oraz podmiotami współodpowiedzialnymi za proces 
wdrażania Planu, bieżący monitoring działań i ewaluacja PRL i PRI (gromadzenie sprawozdań 
monitoringowych, przygotowanie Raportu stanu wdrażania projektu, Raportu z ewaluacji, 
ocena aktualności dokumentu PRL i PRI, koordynowanie aktualizacji dokumentów, 
prowadzenie naboru oraz oceny pomysłów na działania zgłaszanych do ujęcia w ramach 
aktualizacji PRL (jeśli będzie realizowany), udział w pracach Komitetu sterującego i Zespołu 
zarządzającego 

Główny specjalista 
ds. partycypacji 
społecznej 

prowadzenie działań upowszechniających wiedzę o rozwoju lokalnym Mielca i realizowanych 
w ramach wdrażania PRL działaniach, w tym wdrażanie standardów partycypacji społecznej,  
koordynowanie i animowanie włączenia społeczności lokalnej w działania rozwojowe, 
dążenie do budowania trwałego dialogu i współpracy władz miasta ze społecznością lokalną, 
zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta poprzez organizację różnego 
rodzaju form partycypacji społecznej,  udział w pracach Zespołu zarządzającego 

Inspektor w Biurze 
Promocji i Sportu 

prowadzenie działań promocyjnych, jak również informacyjnych w zakresie wdrażania PRL 
i PRI wewnątrz JST, prowadzenie portalu mieszkańca – przygotowywanie i publikowanie 
treści związanych z wdrażaniem nowej ścieżki rozwoju, zarządzanie portalem, zaangażowanie 
w prace Zespołu zarządzającego 

Inspektorzy w Biurze 
Pozyskiwania Funduszy 

koordynowanie przebiegu projektu z uwzględnieniem zapisów wynikających z umowy 
o dofinansowanie, monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych projektów, 
prowadzenie rozliczeń finansowych projektu, współpraca z Zespołem zarządzającym 
i głównym specjalistą ds. planowania rozwoju w zakresie monitorowania i ewaluacji Planu 

Wewnętrzni realizatorzy 
planu 

Skład: komórki UM i miejskie jednostki organizacyjne, liderzy zespołów zaangażowanych 
w opracowanie działań podstawowych i uzupełniających 

Zadania: wdrażanie planowanych w ramach PRL działań rozwojowych, przygotowanie 
rocznych sprawozdań monitoringowych z realizowanych działań 

Partnerzy zewnętrzni 

Skład: organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, inne jednostki samorządu 
terytorialnego oraz lokalna społeczność (w tym grupy), którzy wyrażą chęć zaangażowania się 
we wdrażanie PRL w ramach partnerstw z wewnętrznymi realizatorami programów 

Zadania: realizacja zobowiązań wynikających z Umowy partnerskiej zawartej na podstawie 
listu intencyjnego (w tym realizacja działań zawartych w PRL oraz wsparcie procesu 
monitorowania-przygotowanie sprawozdań monitoringowych z realizowanych działań), 
udział w formach partycypacji społecznej 

Konsultant ds. rozwoju 
lokalnego 

koordynator zewnętrzny (spoza organizacji), odpowiada za bieżące wsparcie procesu (w tym 
koordynowanie sprawnego wdrażania planu, doradztwo w sytuacji wystąpienia ryzyk), 
współpracę z Zespołem zarządzającym w zakresie wdrażania PRL i PRI, obsługę merytoryczno-
organizacyjną Komitetu sterującego, ocenę efektów poszczególnych działań prowadzonych 
w ramach PRL w trakcie trwania projektu, wsparcie głównego specjalisty ds. planowania 
rozwoju w sprawozdawczości 

Ekspert ZMP 

pomoc doradcza, która pozwoli na skuteczne wdrożenie planów rozwoju, bieżące wsparcie 
procesu, współpraca z Zespołem zarządzającym w zakresie wdrażania PRL i PRI, wsparcie 
Komitetu sterującego w rozpatrywaniu spraw związanych z rozwojem miasta, ocena 
wdrażania PRL wraz z identyfikacją ewentualnych zagrożeń i wsparciem w zakresie 
rozwiązywania problemów napotkanych w trakcie trwania projektu  

Źródło: opracowanie własne  
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13 Monitorowanie postępów w rozwoju miasta 

Skuteczność wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego uzależniona jest od wielu czynników, z których 

najważniejsze to właściwie określone cele i działania oraz możliwość sprawnego monitorowania ich 

realizacji. By możliwe było rzetelne zmierzenie postępów w realizacji działań rozwojowych oraz szybkie 

i skuteczne reagowanie na pojawiające się w trakcie tego procesu problemy, niezbędne jest 

zaplanowanie kompleksowego systemu monitorowania rozwoju miasta. Schematycznie procesy 

monitorowania oraz ewaluacji Planu w uzależnieniu od procesu wdrażania PRL przedstawiono na 

poniższym rysunku.  

Rysunek 9. Procesy monitorowania i ewaluacji PRL 

 

Źródło: opracowanie własne 

Monitoring pozwoli ocenić, czy i w jakim stopniu zaplanowane w PRL działania zostały zrealizowane, 

czy osiągnięte zostały założone cele i jak wpłynęło to na sytuację w Mieście i jakość życia mieszkańców. 

Efektem monitoringu może być również podjęcie decyzji o konieczności aktualizacji PRL i dostosowania 

jego zapisów do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb. 

Proces monitorowania rozwoju miasta opierał się będzie przede wszystkim o roczne sprawozdania 

monitoringowe z realizowanych działań przygotowywane przez podmioty odpowiedzialne za 

wdrażanie PRL (osoby i jednostki realizujące poszczególne działania) zgodnie z poniższym wzorem. 
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Rysunek 10. Wzór sprawozdania monitoringowego 

Sprawozdanie monitoringowe 
realizacji działania wpisanego do Planu rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec  

Okres, za jaki sporządzane jest sprawozdanie 
 

…………………………………… 
wpisać rok 

Numer działania 
 

…………………………………… 
wpisać numer 

Tytuł działania 
 

…………………………………… 
wpisać tytuł 

Rodzaj działania podstawowe/uzupełniające* 

Podmiot realizujący  
(jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Mielec/wydział/ inna komórka/ 
inny podmiot realizujący działanie) 

 

Stopień zaawansowania realizacji działania 

☐ zrealizowane 

☐ w trakcie realizacji 

☐ planuje się realizację projektu w roku ……. 

 

Opis zakresu wykonanego w ramach realizacji projektu w roku ….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(przedsięwzięcia/zadania zrealizowane) 
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji działania 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(jeśli wystąpiły) 

Osiągnięte w roku ….. wskaźniki monitoringowe: 

Nazwa wskaźnika 
Cel, którego 
dotyczy wskaźnik 

Plan Wykonanie  

Wskaźnik 1. … 
np. Współtworzymy 
nasze miasto 

  

Wskaźnik n. …    

Wydatki poniesione na realizację działania w ….. roku wraz z informacją o źródłach finansowania 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Planowane w ramach dalszych prac działania konieczne do zrealizowania i niezbędne do ich 
realizacji zasoby 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Harmonogram prac planowanych na kolejne lata 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi dotyczące zapisów PRL wraz z uzasadnieniem 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(jeśli dotyczy) 

Osoba sporządzająca sprawozdanie  
(imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) 

 

Data sporządzenia sprawozdania 
(dzień, miesiąc, rok) 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

Źródło: opracowanie własne 

W celu przygotowania rzetelnych sprawozdań kluczowe będzie stałe gromadzenie informacji 

koniecznych do oceny postępów wykonywania zaplanowanych prac i systematyczne obserwowanie 

wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na wszelkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego Mielca. 
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Analiza i ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy 

ze zdiagnozowanymi na wcześniejszych etapach interesariuszami. 

W jednostkowych sprawozdaniach powinny znaleźć się odwołania do wskaźników monitoringowych 

produktu i rezultatu wraz ze wskazaniem celu, do którego dany wskaźnik się odnosi. Pozwoli to na 

późniejszą weryfikację i ocenę stopnia realizacji nie tylko poszczególnych działań, ale również celów 

określonych w PRL. Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości docelowych wskaźników 

monitoringowych produktu i rezultatu przypisanych do poszczególnych celów projektu wraz ze 

wskazaniem projektów, których te wskaźniki dotyczą. 
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Tabela 40. Wskaźniki monitoringowe 

Poziom 
wskaźnika  

Nazwa   Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Źródło weryfikacji 

Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy  

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel 
projektu 

Poprawa jakości życia 
w małych i średnich 
polskich gminach 

Powierzchnia rozbudowanych 
i zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury kultury/sportu 
i rekreacji na 1 000 mieszkańców 

m2 Protokół odbioru Rocznie 2019 0 32,1 

Odsetek budynków użyteczności 
publicznej spełniających 
standardy dostępności w gminie 

% 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 100 

 Liczba nowych inwestycji 
spełniających standardy 
dostępności 

 sztuka 

Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

 

Rocznie 2019 0 4  

 Powierzchnia terenów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 

ha 
Protokoły odbioru 

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 1,6 

 Liczba wybudowanych, 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych miejsc 
umożliwiających wspólną 
aktywność mieszkańców, 
spędzanie wolnego czasu i rozwój 
zainteresowań 

 sztuka Dokumenty JST Rocznie 2019 0 6  

 Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
społecznych 

m2 
Protokół odbioru 

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 1 510,73 

 Liczba zmodernizowanych 
obiektów sportowo-

 sztuka Protokół odbioru Rocznie 2019 0  
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Poziom 
wskaźnika  

Nazwa   Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Źródło weryfikacji 

Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy  

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

rekreacyjnych i infrastruktury 
czasu wolnego 

Dokumenty JST 3 

 Liczba nowych miejsc 
parkingowych  sztuka 

Protokół odbioru 

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 150 

Liczba pracowników administracji 
lokalnej przeszkolonych w 
zakresie wdrażania Planu Rozwoju 
Lokalnego  

osoba 
[K i M] 

Zarządzenie nr  
532/2020 

Prezydenta Miasta 
Mielca z dnia 11 
lutego 2020 r. 

w sprawie 
powołania Zespołu 
ds. przygotowania 
projektu działań 

rozwojowych 
miasta Mielca do II 

etapu konkursu 
organizowanego 

w ramach programu 
ROZWÓJ LOKALNY 

oraz określenia jego 
zadań 

Półrocznie 2019 44 

 

45 

 

26 K 

19 M 

Poziom zadowolenia osób 
uczestniczących w konsultacjach 
społecznych na poziomie 
lokalnym z jakości tych konsultacji 

% 
Badania ankietowe, 
raport z konsultacji 

społecznych 
Półrocznie 2019 0 20% 

Rezultat 1 
Opracowany Plan 
Rozwoju Lokalnego 

Odsetek pracowników ze 
znajomością procedur/procesu 
przygotowywania Planu Rozwoju 
Lokalnego 

% 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL  

Jednorazowo 
na koniec 

października 
2020 

2020 0 25% 
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Poziom 
wskaźnika  

Nazwa   Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Źródło weryfikacji 

Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy  

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Liczba uczestników konsultacji 
społecznych dotyczących Planu  

osoby PRL 

Jednorazowo 
na koniec 

października 
2020 

2020 0 124 

Liczba osób, które wzięły udział 
w badaniach społecznych 

osoby 
Raport z badań 

społecznych 

Jednorazowo 
na koniec 

października 
2020 

2020 0 1 572 

Produkt 
1.1 

Przeprowadzone 
szkolenie w zakresie 
przygotowywania Planu 
Rozwoju Lokalnego 

 

Liczba pracowników administracji 
lokalnej przeszkolonych 
w przygotowywaniu Planu 
Rozwoju Lokalnego  

  

osoby 
[K i M] 

Zarządzenie nr  
532/2020 

Prezydenta Miasta 
Mielca z dnia 11 
lutego 2020 r. 

w sprawie 
powołania Zespołu 
ds. przygotowania 
projektu działań 

rozwojowych 
miasta Mielca do II 

etapu konkursu 
organizowanego 

w ramach programu 
ROZWÓJ LOKALNY 

oraz określenia jego 
zadań 

Jednorazowo 
na koniec XII 

2020 
2020 44 

45 

 

26 K 

19 M 

Produkt 
1.2 

Przeprowadzona 
promocja PRL 

Liczba działań informacyjno-
promocyjnych związanych 
z opracowaniem PRL 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Jednorazowo 
na koniec XII 

2020 
2020 0 28 

Produkt 
1.3 

Przeprowadzona forma 
partycypacji społecznej 

Liczba zrealizowanych działań 
partycypacyjnych  

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Jednorazowo 
na koniec XII 

2020 
2020 0 50 
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Poziom 
wskaźnika  

Nazwa   Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Źródło weryfikacji 

Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy  

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

w ramach opracowywania 
PRL 

Rezultat 2 

Wdrożony Plan Rozwoju 
Lokalnego  

Wykreowanie nowego 
miejsca aktywności 
społecznej - Linearny Park 
Mielczanina 

Zwiększenie liczby miejsc 
przyjaznych dla osób 
niepełnosprawnych 

 sztuka 
Protokół odbioru 

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 1 

Zwiększenie liczby miejsc 
umożliwiających aktywność 
mieszkańców 

 sztuka 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 

1 

 

Liczba uczestników szkoleń osoba 
Listy uczestników, 

raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 4 

Udział wydatków majątkowych 
budżetu gminy przypadających na 
1 000 mieszkańców 

zł 

Raport ze stanu 
wdrażania PRL, 

dane z wykonania 
budżetu miasta 

Rocznie 2019 0  60 831,47 

Produkt 
2.1 

Opracowana 
dokumentacja 
projektowa 

Liczba opracowanych 
dokumentacji technicznych 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 1 

Produkt 
2.2 

Opracowana koncepcja 
zagospodarowania terenu 

Liczba opracowanych koncepcji 
zagospodarowania terenu 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 1 

Produkt 
2.3 

Zainstalowane obiekty 
małej  architektury 

Liczba zainstalowanych obiektów 
małej  architektury 

komplet 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 30 

Produkt 
2.4 

Udostępnione tereny 
rekreacyjne 

Powierzchnia udostępnionych 
terenów rekreacyjnych 

ha 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 1,30 

Produkt 
2.5 

Udostępnione 
mieszkańcom tereny 

Liczba terenów o różnorodnej 
funkcjonalności udostępnionych 
mieszkańcom 

 sztuka 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 1 
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Poziom 
wskaźnika  

Nazwa   Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Źródło weryfikacji 

Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy  

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

o różnorodnej 
funkcjonalności Liczba terenów spełniających 

standardy dostępności 
 sztuka 

Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 1 

Produkt 
2.6 

Wybudowane parkingi 
Powierzchnia wybudowanych 
i zmodernizowanych parkingów 

m2 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 3 000 

Produkt 
2.7 

Przebudowane ciągi 
komunikacyjne 

Powierzchnia przebudowanych 
ciągów komunikacyjnych 

m2 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 2 600 

Produkt 
2.8 

Przeprowadzony cykl 
szkoleń 

Liczba przeprowadzonych szkoleń  sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 10 

Produkt 
2.9 

Zorganizowane 
wydarzenia społeczno-
kulturalno-edukacyjne 

Liczba zorganizowanych 
wydarzeń społeczno-kulturalno-
edukacyjnych 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 3 

Produkt 
2.10 

Przeprowadzone akcje 
informacyjne 
i promocyjne 

Liczba przeprowadzonych akcji 
informacyjnych i promocyjnych 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 3 

Rezultat 3 

Wdrożony Plan Rozwoju 
Lokalnego  

 

Udostępnienie terenów 
rekreacyjnych przy 
Stawach Cyranowskich 

Zwiększenie liczby miejsc 
umożliwiających aktywność 
mieszkańców 

 sztuka 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 1 

Zwiększenie liczby obiektów 
dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych 

 sztuka 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 1 

Liczba przedsięwzięć służących 
rozwojowi partycypacyjnej 
działalności społecznej i 
kulturalnej  

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 1 

Udział wydatków majątkowych 
budżetu gminy przypadających na 
1000 mieszkańców 

zł 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL, 

Rocznie 2019 0 40,876,42 
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Poziom 
wskaźnika  

Nazwa   Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Źródło weryfikacji 

Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy  

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

dane z wykonania 
budżetu miasta 

Produkt 
3.1 

Opracowane 
dokumentacje 
projektowe 

Liczba opracowanych 
dokumentacji technicznych 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 
 

1 

Produkt 
3.2 

Zainstalowane obiekty 
małej  architektury 

Liczba zainstalowanych obiektów 
małej  architektury 

 sztuka 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 25  

Produkt 
3.3 

Udostępnione tereny 
rekreacyjne 

Powierzchnia udostępnionych 
terenów rekreacyjnych 

ha 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 

 

0,3 

Produkt 
3.4 

Wybudowane obiekty 
budowlane przeznaczone 
dla mieszkańców 

Liczba wybudowanych, 
przebudowanych 
i zmodernizowanych obiektów 
budowlanych przeznaczonych dla 
mieszkańców 

 sztuka 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 

 

2 

Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 sztuka 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 4 

Produkt 
3.5 

Zorganizowane 
wydarzenia społeczno-
kulturalno-edukacyjne 

Liczba zorganizowanych 
wydarzeń społeczno-kulturalno-
edukacyjnych (w tym dla osób 
niepełnosprawnych) 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 1 

Rezultat 4 

Wdrożony Plan Rozwoju 
Lokalnego  

 

Centrum Integracji 
Społeczno-Kulturowej 

Zwiększenie liczby użytkowników 
wybudowanych, 
przebudowanych 
i zmodernizowanych obiektów 
budowlanych 

osoba 
Badania własne, 
raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 29 200 

Zwiększenie liczby miejsc 
umożliwiających aktywność 
mieszkańców 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 
 

1 
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Poziom 
wskaźnika  

Nazwa   Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Źródło weryfikacji 

Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy  

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Liczba nowo utworzonych etatów  sztuka 
Dokumenty 

kadrowe, umowy 
o prace 

Rocznie 2019 0 
 

5 

Liczba przedsięwzięć służących 
rozwojowi partycypacyjnej 
działalności społecznej i 
kulturalnej  

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 1 

Liczba użytkowników 
nowopowstałych/zmodyfikowany
ch stron internetowych 

osoba 
Badania własne, 
raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 40 950 

Udział wydatków majątkowych 
budżetu gminy przypadających na 
1000 mieszkańców 

zł 

Raport ze stanu 
wdrażania PRL, 

dane z wykonania 
budżetu miasta 

Rocznie 2019 0 274 866,86 

Produkt 
4.1 

Opracowane 
dokumentacje 
projektowe 

Liczba opracowanych 
dokumentacji projektowych 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 1 

Produkt 
4.2 

Zainstalowane obiekty 
małej  architektury 

Liczba zainstalowanych obiektów 
małej  architektury 

 sztuka 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 10 

Produkt 
4.3 

Udostępnione tereny 
rekreacyjne 

Powierzchnia zmodernizowanych 
terenów rekreacyjnych 

ha 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 0,705 

Produkt 
4.4 

Obiekty dostosowane do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 sztuka 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 1  

Produkt 
4.5 

Zorganizowane 
wydarzenia społeczno-
kulturalno-edukacyjne 

Liczba zorganizowanych 
wydarzeń społeczno-kulturalno-
edukacyjnych (w tym dostępnych 
dla osób niepełnosprawnych) 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 503 
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Poziom 
wskaźnika  

Nazwa   Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Źródło weryfikacji 

Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy  

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Produkt 
4.6 

Wdrożona strona 
internetowa 
dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

Liczba wdrożonych stron 
internetowych dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 3 

Rezultat 5 

Wdrożony Plan Rozwoju 
Lokalnego  

 

Mieleckie Centrum 
Aktywności Lokalnej 

Liczba organizacji pozarządowych 
prowadzących działalność 
w udostępnionym budynku 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 5 

Liczba uczestników wydarzeń 
społeczno-kulturalno-
edukacyjnych 

osoba 
Badania własne, 
raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 400 

Udział wydatków majątkowych 
budżetu gminy przypadających na 
1000 mieszkańców 

zł 

Raport ze stanu 
wdrażania PRL, 

dane z wykonania 
budżetu miasta 

Rocznie 2019 0 8 563,82  

Produkt 
5.1 

Zmodernizowany obiekt 
budowlany 

Liczba obiektów przystosowanych 
do pełnienia nowych funkcji 

 sztuka 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 1 

Liczba zmodernizowanych 
obiektów budowlanych 

 sztuka 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 1 

Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 sztuka 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 1 

Liczba zastosowanych 
udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych 

 sztuka 
Protokół odbioru  

Dokumenty JST 
Rocznie 2019 0 4 

Produkt 
5.2 

Zorganizowane 
wydarzenia społeczno-
kulturalno-edukacyjne 

 

Liczba zorganizowanych 
wydarzeń społeczno-kulturalno-
edukacyjnych (w tym 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 15 
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Poziom 
wskaźnika  

Nazwa   Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Źródło weryfikacji 

Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy  

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

dostosowanych dla osób 
niepełnosprawnych) 

Rezultat 6 

Wdrożony Plan Rozwoju 
Lokalnego  

 

Edukreatywność 

Liczba uczestników szkoleń osoba 
Lista uczestników, 

raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 260 

Liczba uczestników zajęć 
edukacyjnych zorganizowanych 
dla uczniów szkół miejskich 

osoba 
Lista uczestników, 

raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 6 941 

Liczba uczestników zajęć 
edukacyjnych zorganizowanych 
dla przedszkolaków 

osoba 

 

Lista uczestników, 
raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 

 
2019 

0 

 

1 350 

 

Produkt 
6.1 

Opracowany program 
edukacji 

Liczba opracowanych programów 
edukacyjnych 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 2 

Produkt 
6.2 

Zorganizowane zajęcia dla 
przedszkolaków 

Liczba zorganizowanych zajęć dla 
przedszkolaków 

godzina 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 1 080 

Produkt 
6.3 

Zorganizowane zajęcia 
edukacyjne dla uczniów 
szkół miejskich 

Liczba zorganizowanych zajęć 
edukacyjnych dla uczniów szkół 
miejskich 

godzina 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 6 300 

Produkt 
6.4 

Zorganizowane 
kursy/szkolenia/warsztaty 
praktyczno-edukacyjne 

Liczba zorganizowanych 
kursów/szkoleń/warsztatów 
praktyczno-edukacyjnych dla 
kadry pedagogicznej 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 13 

Rezultat 7 

Wdrożony Plan Rozwoju 
Lokalnego  

 

Szkoła Młodych Liderów 

Zwiększenie zaangażowania 
młodych osób w wolontariat 
i działalność w organizacjach 
pozarządowych 

osoba 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 200 

Liczba rozwiązanych problemów 
społecznych 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 10 
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Poziom 
wskaźnika  

Nazwa   Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Źródło weryfikacji 

Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy  

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

 
Liczba uczestników wyjazdów 
integracyjno-szkoleniowych 

osoba 
Lista uczestników, 

raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 36 

Liczba uczestników 
zorganizowanych spotkań 
roboczych 

osoba 
Lista uczestników, 

raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 200 

Liczba uczestników 
zorganizowanych wyjazdów 
zagranicznych 

osoba 
Lista uczestników, 

raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 10 

Produkt 
7.1 

Stworzone 
i przeprowadzone 
inicjatywy młodzieżowych 

Liczba stworzonych 
i przeprowadzonych inicjatyw 
młodzieżowych 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 10 

Produkt 
7.2 

Zorganizowane wyjazdy 
integracyjno-
szkoleniowych 

Liczba zorganizowanych 
wyjazdów integracyjno-
szkoleniowych 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 2 

Produkt 
7.3 

Zorganizowane spotkania 
robocze 

Liczba zorganizowanych spotkań 
roboczych 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 50 

Produkt 
7.4 

Zorganizowane wyjazdy 
zagraniczne 

Liczba zorganizowanych 
wyjazdów zagranicznych 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 1 

Rezultat 8 

Wdrożony Plan Rozwoju 
Lokalnego  

 

Młody Mielec 

 

Zwiększenie zaangażowania 
młodych osób w wolontariat 
i działalność lokalną 

osoba 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 60 

Liczba uczestników zajęć 
aktywności fizycznej 

osoba 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 3 840 

Liczba uczestników warsztatów 
dla młodzieży 

osoba 
Lista uczestników, 

raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 300 
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Poziom 
wskaźnika  

Nazwa   Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Źródło weryfikacji 

Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy  

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Produkt 
8.1 

Zorganizowane szkolenia 
i spotkania robocze dla 
wolontariuszy 

Liczba zorganizowanych szkoleń 
i spotkań roboczych dla 
wolontariuszy 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 15 

Produkt 
8.2 

Zorganizowane warsztaty 
dla młodzieży 

Liczba zorganizowanych 
warsztatów dla młodzieży 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 15 

Produkt 
8.3 

Zorganizowane zbiórki 
charytatywne dla 
członków lokalnej 
społeczności   

Liczba zorganizowanych zbiórek 
charytatywnych dla członków 
lokalnej społeczności   

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 4 

Rezultat 9 

Wdrożony Plan Rozwoju 
Lokalnego  

 

Aktywizacja budownictwa 
mieszkaniowego 
w Mielcu 

Liczba uzyskanych pozwoleń na 
budowę 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 2 

Udział powierzchni objętej 
obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania 
przestrzennego w powierzchni 
ogółem 

% 
Monitor Rozwoju 

Lokalnego 
Rocznie 2018 30,6% 31,1 

Udział wydatków majątkowych 
budżetu gminy przypadających na 
1000 mieszkańców 

zł 

Raport ze stanu 
wdrażania PRL, 

dane z wykonania 
budżetu miasta 

Rocznie 2019 0 4 294,79 

Produkt 
9.1 

Opracowany plan polityki 
mieszkaniowej 

Liczba opracowanych planów 
polityki mieszkaniowej 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 1 

Produkt 
9.2 

Opracowane MPZP Liczba opracowanych MPZP  sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 1 

Produkt 
9.3 

Opracowana 
dokumentacja techniczna 

Liczba opracowanych 
dokumentacji technicznych 

 sztuka 
Raport ze stanu 
wdrażania PRL 

Rocznie 2019 0 2 

Źródło: opracowanie własne 
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Sprawozdania monitoringowe dotyczyć będą rocznych okresów i przygotowane zostaną na początku 

roku następującego po okresie, którego dotyczy monitoring (tj. w styczniu 2022, 2023) z zastrzeżeniem, 

że ponieważ zakończenie okresu wdrażania Projektu nastąpi 30 kwietnia 2024 r., ostatnie 

sprawozdanie zostanie sporządzone w maju 2024 r. za okres styczeń 2023-kwiecień 2024. Na ich 

podstawie Główny specjalista ds. planowania rozwoju w I kw. roku 2022, 2023 oraz w II kw. 2024 r. 

sporządzi Raport stanu wdrażania projektu „RAZEM dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu”, zaś 

po zakończeniu wdrażania PRL raport końcowy. Raporty powinny zawierać co najmniej: 

 opis stanu wdrażania poszczególnych działań podstawowych i uzupełniających; 

 analizę ryzyk/problemów, które wystąpiły podczas realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

i sposobów ich przezwyciężenia; 

 dalsze działania konieczne do zrealizowania i niezbędne do ich realizacji zasoby; 

 harmonogram planowanych prac; 

 ocenę możliwości i zasadności uwzględnienia w PRL dodatkowych, zgłoszonych przez 

interesariuszy, działań; 

 ocenę stopnia osiągnięcia wskaźników monitoringowych. 

Raporty stanu wdrażania projektu umożliwią bieżącą kontrolę stopnia realizacji PRL i ocenę jego 

aktualności. Systematyczny monitoring realizacji procesu rozwoju lokalnego pozwoli odpowiednio 

reagować na pojawiające się zmiany w otoczeniu, stanowiąc przesłanki do aktualizacji Planu. W sytuacji 

gdy realizacja któregoś z zaplanowanych w ramach PRL działań nie będzie możliwa, przeprowadzony 

zostanie otwarty nabór pomysłów. Podmioty zainteresowane umieszczeniem nowych działań 

rozwojowych w dokumencie będą miały możliwość zgłoszenia swoich propozycji na odpowiednim 

formularzu tak, jak miało to miejsce podczas przygotowywania PRL. Propozycje te zostaną 

zweryfikowane pod kątem ich wykonalności i zgodności z celami. Decyzja o uwzględnieniu nowych 

działań w dokumencie rodzi konieczność jego aktualizacji. 

Raport stanu wdrażania będzie przedstawiany na corocznych spotkaniach podsumowujących Komitetu 

sterującego i następnie udostępniany do publicznej wiadomości, co pozwoli wzmocnić proces 

partycypacji społecznej, umożliwiając lokalnej społeczności śledzenie postępów wdrażania PRL.  

Po zakończeniu okresu wdrażania Projektu (I kw. 2024 r.) planowane jest kontynuowanie prac 

dotyczących realizacji zakładanych działań uzupełniających w ramach PRL. W związku z tym roczne 

sprawozdania monitoringowe z realizacji PRL będą przygotowywane zgodnie z powyższymi 

założeniami. 

Zaplanowany system charakteryzuje się wysokim stopniem instytucjonalizacji, co pozwoli 

wykorzystywać go w kolejnych latach do całościowego monitorowania procesu rozwoju Mielca – 

zostanie również zaimplementowany do przygotowywanej strategii rozwoju miasta, co zapewni 

spójność i zwiększy skuteczność oceny postępów w realizacji procesu rozwoju Miasta. 
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14 Ewaluacja rezultatów wdrożenia PRL  

Plan Rozwoju Lokalnego podlegał będzie także cyklicznej ocenie jego aktualności i stopnia realizacji. 

Istotą ewaluacji jest weryfikacja stopnia osiągnięcia zamierzonych celów. Realizowana będzie 

w połowie okresu wdrażania (ewaluacja mid-term) oraz po jego zakończeniu (ewaluacja ex-post). 

Ewaluacja pozwoli podsumować rezultaty podejmowanych działań oraz ocenić ich wpływ na rozwój 

miasta i jakość życia mieszkańców, co umożliwi ocenę skuteczności podjętych działań rozwojowych 

w zakresie realizacji założonych celów i osiągnięcia przyjętych wskaźników rezultatu oraz weryfikację 

racjonalności wykorzystania środków. Proces ewaluacji pomoże również podjąć decyzję o kontynuacji 

rozwoju lokalnego w oparciu o PRL w kolejnych latach.  

Wynikiem przeprowadzenia procesu będzie Raport z ewaluacji projektu „RAZEM dla lepszego jutra – 

Mielec miastem dialogu”. Dokument ten powinien zawierać co najmniej: 

 ocenę systemu wdrażania PRL i PRI, 

 ocenę stanu wdrażania działań i przedsięwzięć, 

 ocenę wpływu realizacji PRL na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i PRI na 

poprawę funkcjonowania administracji lokalnej (stopnia osiągnięcia wskaźników 

monitoringowych); 

 ocenę możliwości i zasadności uwzględnienia w PRL i PRI dodatkowych działań, 

wzmacniających korzyści wynikające z realizacji programu; 

 wnioski i rekomendacje (w tym dotyczące konieczności aktualizacji PRL i PRI wraz ze 

wskazaniem zapisów wymagających zmiany).  

Pierwszy etap ewaluacji (mid-term) przeprowadzony zostanie w połowie okresu wdrażania Programu. 

Efektem ewaluacji śródokresowej będzie podjęcie decyzji o konieczności aktualizacji PRL i PRI. Z kolei 

wynikiem ewaluacji ex-post przeprowadzonej w II kw. 2024 roku będzie wskazanie, czy wdrożenie 

Planów pozwoliło osiągnąć zakładane cele rozwojowe. Do sporządzenia Raportu z ewaluacji, który 

stanowił będzie podsumowanie wyników podejmowanych działań oraz analizę ich wpływu na 

rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów Mielca, wykorzystywane będą m.in. coroczne 

sprawozdania monitoringowe oraz opracowywany na ich podstawie roczny Raport stanu wdrażania 

projektu, jak również dane statystyczne zastane i wywołane (w badaniach społecznych). Raporty 

z ewaluacji będą przedstawiane na spotkaniach podsumowujących Komitetu sterującego i następnie 

udostępniane do publicznej wiadomości, co pozwoli wzmocnić proces partycypacji społecznej, 

umożliwiając lokalnej społeczności weryfikację stopnia osiągnięcia celów wyznaczonych w ramach 

nowej ścieżki rozwoju. 

Systematyczny monitoring i ewaluacja stanowić będą przesłanki do reakcji na zmiany w otoczeniu 

programu obserwowane w trakcie jego wdrażania. Sprawozdania monitoringowe, jak również Raporty 

z ewaluacji przyczynią się do podjęcia decyzji, czy rozwój lokalny w oparciu o PRL  będzie 

kontynuowany. 

Zaplanowany system ewaluacji charakteryzuje się wysokim stopniem instytucjonalizacji, co pozwoli 

wykorzystywać go w kolejnych latach do stałej weryfikacji i aktualizowania polityk rozwojowych miasta 

– zostanie również zaimplementowany do przygotowywanej strategii rozwoju, co zapewni spójność 

i zwiększy skuteczność oceny postępów w realizacji procesu rozwoju Mielca. 
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15 Powiązanie PRL z dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi miasta 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Mielec wpisuje się w ogólne kierunki rozwoju miasta 

sformułowane w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta: Strategii Rozwoju Miasta, 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Lokalnym Programie 

Rewitalizacji oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Poniżej przedstawiono powiązanie 

zapisów PRL z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy, potwierdzające jego zgodność 

z lokalną polityką rozwoju Miasta. 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 

2025 przyjęta uchwałą nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 grudnia 2015 r. stanowi 

podstawowe narzędzie zarządzania strategicznego w mieście i określa kierunki rozwoju Mielca na 

nadchodzące lata. Strategia wyznacza następującą misję rozwoju: Misją władz miasta jest 

kształtowanie Mielca jako obszaru dynamicznego, zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego, ukierunkowanego na zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu życia 

i wszechstronnego rozwoju przy zachowaniu zasobów środowiska naturalnego. 

Realizacji misji służyć ma podejmowanie konkretnych działań w ramach ośmiu pól strategicznego 

rozwoju, w ramach których wyznaczono priorytety strategiczne, cele i kierunki działań planowane do 

osiągnięcia, tj.:  

 przedsiębiorczość i rynek pracy – Priorytet strategiczny nr 1. Poszerzenie lokalnego 

rynku pracy i rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców,  

 edukacja i kultura – Priorytet strategiczny nr 2. Tworzenie warunków efektywnej 

edukacji oraz rozwoju kulturowego mieszkańców,  

 ochrona środowiska – Priorytet strategiczny nr 3. Obniżenie poziomu zanieczyszczenia 

środowiska,  

 pomoc społeczna i ochrona zdrowia – Priorytet strategiczny nr 4. Zapewnienie 

bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego mieszkańcom,  

 infrastruktura techniczna i komunikacja – Priorytet strategiczny nr 5. Dostosowanie 

infrastruktury technicznej do potrzeb miasta oraz usprawnienie systemu komunikacji,  

 zagospodarowanie przestrzenne – Priorytet strategiczny nr 6. Uporządkowanie 

przestrzeni miejskiej w kontekście spełnianych przez nią funkcji,  

 sport i rekreacja – Priorytet strategiczny nr 7. Stworzenie warunków dla rozwijania 

aktywności fizycznej przez różne grupy mieszkańców;  

 integracja społeczna – Priorytet strategiczny nr 8. Zwiększenie zakresu współpracy 

mieszkańców i instytucji.  

Dokument PRL wykazuje zgodność z zapisami strategii rozwoju i przyczynia się do osiągnięcia 

wskazanych w niej celów. Cele i potrzeby rozwojowe oraz działania zaplanowane w ramach Planu 

Rozwoju Lokalnego przyczynią się do realizacji priorytetów strategicznych zawartych w strategii 

rozwoju poprzez wdrażanie następujących celów i kierunków działań:  



Plan rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec  

336 

Tabela 41. Cele strategiczne i kierunki działań zawarte w Strategii rozwoju i ich powiązania z celami PRL 

Priorytet strategiczny 
strategii rozwoju 

Cel strategiczny i kierunki działań Powiązanie z celem PRL 

Priorytet strategiczny nr 1. 
Poszerzenie lokalnego rynku 

pracy i rozwijanie postaw 
przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców 

Cel strategiczny 1.1. Zwiększenie liczby 
miejsc pracy na terenie miasta 

7. Koordynacja działań informacyjnych, 
pozwalających mieszkańcom na lepsze 
poznanie podmiotów funkcjonujących na 
terenie miasta oraz rozpoznanie lokalnego 
rynku pracy 

9. Podejmowanie działań kreujących 
postawy i kompetencje przedsiębiorcze, 
dedykowanych dla różnych grup 
mieszkańców 

Cel II.3. Edukacja jest naszą wspólną 
sprawą (Promowanie lokalnego rynku 
pracy wśród uczniów, Kreowanie 
postaw sprawczych,  
przedsiębiorczych i kreatywnych 
wśród dzieci i młodzieży) 

Priorytet strategiczny nr 2. 
Tworzenie warunków efektywnej 

edukacji oraz rozwoju 
kulturowego mieszkańców 

Cel strategiczny 2.1. Poprawa warunków 
prowadzenia edukacji i opieki nad małym 
dzieckiem w mieście 

3. Realizowanie przedsięwzięć 
zwiększających kompetencje dzieci poza 
standardowymi programami nauczania 

4. Prowadzenie działań na rzecz 
podnoszenia poziomu wiedzy uczniów, 
w odniesieniu do wybranych przedmiotów 

6. Rozwijanie kompetencji społecznych 
dzieci na wszystkich poziomach nauczania 
i wychowania 

Cel II.3. Edukacja jest naszą wspólną 
sprawą (Dojrzałe planowanie rozwoju 
edukacji w Mieście, Kreowanie postaw 
sprawczych,  przedsiębiorczych 
i kreatywnych wśród dzieci 
i młodzieży) 

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

1. Prowadzenie działań na rzecz edukacji 
mieszkańców miasta w obszarze kultury, 
w tym wspieranie organizacji promujących 
kulturę;  

2. Rozbudowa infrastruktury zapewniającej 
lepsze warunki realizacji wydarzeń 
kulturalnych (w tym infrastruktury 
osiedlowej);  

3. Poszerzanie oferty imprez kulturalnych 
ukierunkowanych na różne segmenty 
mieszkańców; 

Cel I.1. Mielec przyciąga 
(Dostosowanie oferty kulturalnej 
i rozrywkowej  do potrzeb 
mieszkańców, Wspieranie aktywności, 
przedsiębiorczości i gotowości do 
działania młodych mielczan) 

 

Priorytet strategiczny nr 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 

1. Stymulowanie likwidacji barier 
utrudniających funkcjonowanie 
mieszkańcom (pojazdy komunikacji 
miejskiej, bariery komunikacyjne); 

Cel I.1. Mielec przyciąga 
(Zaplanowanie i realizacja polityki 
mieszkaniowej gminy) 

Cel II.2. Potrzebujemy przestrzeni 
spotkań i dialogu (Zapewnienie 
przestrzeni umożliwiających 
aktywność różnych grup społecznych 

Cel II.4 Widzimy siebie nawzajem 
(Zwiększanie dostępności dla 
wszystkich grup społecznych) 
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3. Zwiększenie aktywności życiowej ludzi 
starszych poprzez pomoc w łagodzeniu 
trudności wynikających z wieku 
i stworzenie możliwości uczestnictwa 
w życiu społecznym; 

5. Podejmowanie działań zmierzających do 
stworzenia warunków do rozwoju 
mieszkalnictwa, budownictwa socjalnego 
i chronionego; 

Priorytet strategiczny nr 7. 
Stworzenie warunków dla 

rozwijania aktywności fizycznej 
przez różne grupy mieszkańców 

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

5. Rozbudowa obiektów infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej w terenie; 

10. Zagospodarowywanie terenów 
zielonych i lasów ukierunkowane na 
możliwości uprawiania masowego sportu 
amatorskiego i rekreacji. 

Cel I.1. Mielec przyciąga (Tworzenie 
atrakcyjnych przestrzeni do spędzania 
czasu wolnego (sport, rekreacja), 
szczególnie uwzględniającego 
potrzeby ludzi młodych) 

Priorytet strategiczny nr 8. 
Zwiększenie zakresu współpracy 
mieszkańców i instytucji 

 

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

1. Poszerzanie idei budżetu 
obywatelskiego; 

2. Poszerzanie zakresu konsultacji 
społecznych dla przedsięwzięć 
podejmowanych przez miasto; 

3. Podejmowanie działań na rzecz 
szerszego zainteresowania podmiotów 
gospodarczych sprawami miasta i jego 
mieszkańców; 

5. Poprawa systemu komunikacji pomiędzy 
mieszkańcami; 

6. Rozwijanie e-usług służących poprawie 
komunikacji pomiędzy mieszkańcami 
a instytucjami publicznymi; 

7. Wspieranie finansowe i organizacyjne 
organizacji pozarządowych oraz 
delegowanie do nich szerszego zakresu 
zadań. 

Cel II.1. Współtworzymy nasze miasto 
(Zwiększenie świadomości 
mieszkańców na temat możliwych 
form wpływania na rozwój miasta, 
Młodzi aktywni, Budowanie postaw 
tożsamości lokalnej wśród 
mieszkańców, Stałe zwiększanie 
zaangażowania organizacji 
pozarządowych w realizację zadań 
miejskich 

Cel II.2. Potrzebujemy przestrzeni 
spotkań i dialogu (Tworzenie 
warunków do dzielenia się pomysłami 
i sukcesami z lokalną społecznością) 

Cel II.4. Widzimy siebie nawzajem 
(Promocja współpracy podejmowanej 
przez grupy użytkowników miasta 
różniące się wiekiem, 
zainteresowaniami, rolami 
społecznymi, Docenianie solidarnych 
postaw mieszkańców względem 
siebie) 

Źródło: opracowanie własne 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca przyjęte 

uchwałą nr XXI/186/2000 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28.09.2000 r. zmienione uchwałą 

nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 października 2012 r. określa politykę przestrzenną 

miasta przy uwzględnieniu uwarunkowań, celów i kierunków polityki przestrzennej państwa na 

obszarze województwa. Studium obejmuje rozpoznanie stanu istniejącego zagospodarowania 

i zainwestowania miasta oraz problemów i uwarunkowań związanych z jego rozwojem, określa 

kierunki zagospodarowania i zasady polityki przestrzennej. Nadrzędny cel rozwoju miasta określony 

w dokumencie stanowi zapewnienie mieszkańcom wzrostu poziomu życia poprzez: umacnianie pozycji 

miasta w regionie jako znaczącego ośrodka przemysłu wymiany handlowej, usług ponadlokalnych 
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i ośrodka mieszkaniowego, sprzyjającego inicjowaniu i rozwijaniu przedsiębiorczości oraz dążenie do 

zrównoważonego rozwoju funkcji i racjonalnego zagospodarowania przestrzeni zgodnie z wymogami 

ochrony środowiska i ładu przestrzennego. Wśród głównych celów strategicznych znalazły się:  

1. Systematyczna poprawa warunków i poziomu życia mieszkańców oraz łagodzenie 

negatywnych skutków transformacji systemowej poprzez: 

 zmniejszenie i przeciwdziałanie dalszemu bezrobociu oraz przeciwdziałanie 

zjawiskom patologii społecznej,  

 podnoszenie poziomu wykształcenia oraz przystosowanie go do aktualnych 

potrzeb rynku pracy,  

 modernizację infrastruktury społecznej,  

 zaktywizowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego; 

2. Ochrona środowiska naturalnego i łagodzenie wpływu skutków rozwoju 

zainwestowania miasta na środowisko naturalne; 

3. Stymulowanie trwałych tendencji rozwojowych gospodarki poprzez: 

 wspomaganie jej przekształcenia i przystosowania do potrzeb gospodarki rynkowej, 

 tworzenie warunków do restrukturyzacji i unowocześnienia przemysłu,  

 podniesienie atrakcyjności miasta dla lokalizacji nowych inwestycji; 

4. Tworzenie warunków dla rozwoju miasta jako ośrodka usług ponadlokalnych; 

5. Tworzenie warunków dla dostosowania sprawności w funkcjonowaniu układów 

komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej do wzrastających potrzeb 

społeczności miejskiej; 

6. Doskonalenie struktury przestrzennej miasta pod kątem jej funkcjonalności oraz 

racjonalne jej  przekształcenie w dostosowaniu do potrzeb dalszego rozwoju. 

Cele zawarte w ścieżce rozwoju Miasta w ramach PRL przyczyniają się przede wszystkim do realizacji 

pierwszego celu strategicznego zawartego w Studium, wykazując zgodność z następującymi celami 

szczegółowymi: podnoszenie poziomu wykształcenia oraz przystosowanie go do aktualnych potrzeb 

rynku pracy (II.3 Edukacja jest naszą wspólną sprawą), modernizacja infrastruktury społecznej 

(I.1. Mielec przyciąga, Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego, szczególnie 

uwzględniających potrzeby ludzi młodych, Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej  do potrzeb 

mieszkańców), II.2. Potrzebujemy przestrzeni spotkań i dialogu, Zapewnienie przestrzeni 

umożliwiających aktywność różnych grup społecznych, II.4.Widzimy siebie nawzajem, Zwiększanie 

dostępności dla wszystkich grup społecznych), zaktywizowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

(I.1. Mielec przyciąga, Zaplanowanie i realizacja polityki mieszkaniowej gminy). Działania rozwojowe 

zaplanowane w ramach PRL wypełniać będą także założenia celu szóstego Studium – Doskonalenie 

struktury przestrzennej miasta pod kątem jej funkcjonalności oraz racjonalne jej przekształcenie 

w dostosowaniu do potrzeb dalszego rozwoju, gdyż zakładają tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do 

spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniającego potrzeby ludzi młodych 

(I.1. Mielec przyciąga) oraz zapewnienie przestrzeni umożliwiających aktywność różnych grup 

społecznych (II.2. Potrzebujemy przestrzeni spotkań i dialogu). 

Zaplanowane do realizacji w ramach PRL działania w sposób bezpośredni i pośredni odpowiadają 

wyznaczonym w Studium celom, dzięki czemu zapewniona została zgodność dokumentu z omawianym 

Studium. 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 przyjęty uchwałą 

Nr XXVIII/282/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. to wieloletni program działań 

zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia 

warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Wyznaczony obszar rewitalizacji podzielony został na dwa 

podobszary: Podobszar A „Centrum Niepodległości” oraz Podobszar B „Stare Miasto”. Dla każdego 

z nich określono odrębną wizję rozwoju:  

 Podobszar A: Obszar stanowiący atrakcyjne centrum miasta szanujące potrzeby 

lokalnej społeczności; 

 Podobszar B: Staromiejski obszar miejscem wypoczynku i prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz przestrzenią przyjazną mieszkańcom. 

Dokument formułuje sześć głównych celów rewitalizacji, wspólnych dla obu podobszarów: 

1. Poprawa stanu, rozwój infrastruktury mieszkaniowej i sieciowej oraz poprawa estetyki 

przestrzeni miejskiej. 

2. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz parkingowej. 

3. Rozwój infrastruktury społecznej oraz podnoszenie jakości przestrzeni publicznych. 

4. Wzrost aktywności gospodarczej i zawodowej. 

5. Zmniejszenie skali negatywnych zjawisk społecznych oraz zwiększenie aktywności społecznej. 

6. Poprawa jakości środowiska. 

Każdemu z nich przypisano odpowiadające kierunki działań rewitalizacyjnych.  

Cele i działania zaplanowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego przyczynią się do realizacji 

pierwszego celu strategicznego, w ramach którego wskazany został kierunek działań 1.3. Stworzenie 

miejsc potrzebnych i atrakcyjnych dla mieszkańców, poprzez tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do 

spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych oraz 

dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej  do potrzeb mieszkańców (I.1. Mielec przyciąga), jak 

również zapewnienie przestrzeni umożliwiających aktywność różnych grup społecznych 

(II.2. Potrzebujemy przestrzeni spotkań i dialogu). 

Planowane działania rozwojowe wpisują się także w realizację celu strategicznego 3., poprzez 

wdrażanie kierunków działań: 3.1. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjno-wypoczynkowej, 

3.3. Rozwój infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej; 3.4. Adaptacja istniejących obiektów na funkcje 

społeczne; 3.5. Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

3.6. Poprawa jakości i wyposażenia infrastruktury społecznej, które są zgodne z kierunkami działań 

wyznaczonymi w ramach PRL dla celu I.1. Mielec przyciąga (Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do 

spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych, 

Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej  do potrzeb mieszkańców) II.2. Potrzebujemy 

przestrzeni spotkań i dialogu (Zapewnienie przestrzeni umożliwiających aktywność różnych grup 

społecznych oraz II.4. Widzimy siebie nawzajem (Zwiększanie dostępności dla wszystkich grup 

społecznych). 

Działania podstawowe i uzupełniające wypełniać będą także założenia celu strategicznego 

5. Zmniejszenie skali negatywnych zjawisk społecznych oraz zwiększenie aktywności społecznej poprzez 

realizację wszystkich wyznaczonych jego ramach kierunków działań, tj. : 5.1. Tworzenie nowych usług 

społecznych (II.2. Potrzebujemy przestrzeni spotkań i dialogu, I.1. Mielec przyciąga),  5.2. Promowanie 
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aktywności społecznej i obywatelskiej (II.1. Współtworzymy nasze miasto, II.2. Potrzebujemy 

przestrzeni spotkań i dialogu, II.4.Widzimy siebie nawzajem), 5.3. Poszerzanie oferty kulturalno-

rozrywkowej i edukacyjnej oraz dostępu do niej (I.1. Mielec przyciąga, Dostosowanie oferty kulturalnej 

i rozrywkowej  do potrzeb mieszkańców, II.3. Edukacja jest naszą wspólną sprawą).  

Zaplanowane do realizacji działania rozwojowe sprzyjać będą ponadto osiągnięciu celu strategicznego 

6. Poprawa jakości środowiska poprzez realizację kierunku działań 6.3. Rozwój stref zieleni (I.1. Mielec 

przyciąga, Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego, szczególnie 

uwzględniających potrzeby ludzi młodych). 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Mielca 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mielca na lata 2014-2021 przyjęta uchwałą 

nr XLIII/379/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 września 2014 r. to dokument stanowiący 

długofalowy plan działań w zakresie polityki społecznej, określający najważniejsze działania, które 

należy zrealizować, aby zapewnić mieszkańcom miasta warunki sprzyjające rozwojowi społecznemu 

oraz wzrostowi poczucia bezpieczeństwa w wymiarze społecznym.  Zgodnie z zapisami strategii misją 

Miasta Mielca jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób korzystających z form 

zabezpieczenia społecznego oraz zapewnienie mieszkańcom optymalnej jakości życia, rozwijanie 

nowych usług i form oparcia społecznego realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, grupy 

samopomocy, wysokokwalifikowaną kadrę i wolontariat. Głównym celem strategii jest sprawne 

funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

zapewniającego komplementarną sieć usług w ramach nowoczesnego modelu pomocy społecznej. 

Jego realizację umożliwi wdrożenie 9 wyznaczonych celów strategicznych, dla których wskazano cele 

operacyjne i kierunki działań. Działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu Rozwoju Lokalnego 

wykazują zgodność z poniższymi celami: 

Tabela 42. Cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki działań zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych i ich powiązania z celami PRL 

Cel strategiczny, cele operacyjne, kierunki działań Powiązanie z celami PRL 

4. Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz 
osób niepełnosprawnych, długotrwale lub ciężko chorych, 
zapewniającego im właściwą opiekę 

4.2. Cel operacyjny 2. Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych 
w środowisku lokalnym 

4.2.1. Działanie 1. Integracja osób niepełnosprawnych 
i długotrwale lub ciężko chorych w środowisku lokalnym 

4.2.2. Działanie 2. Likwidowanie barier społecznych, 
psychologicznych i fizycznych dyskryminujących osoby 
niepełnosprawne  

I. Mielec to miasto pierwszego wyboru, I.1. Mielec przyciąga 
(Zaplanowanie i realizacja polityki mieszkaniowej gminy, 
Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu 
wolnego, szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi 
młodych, Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej  
do potrzeb mieszkańców) 

II. Tworzymy dojrzałą społeczność, II.2. Potrzebujemy 
przestrzeni spotkań i dialogu (Zapewnienie przestrzeni 
umożliwiających aktywność różnych grup społecznych); II.4. 
Widzimy siebie nawzajem (Zwiększanie dostępności dla 
wszystkich grup społecznych) 
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7. 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  

7.1.1. Działanie 1. Stworzenie optymalnych warunków do 
godnego starzenia się i aktywizacji osób w podeszłym wieku 

I. Mielec to miasto pierwszego wyboru, I.1. Mielec przyciąga 
(Zaplanowanie i realizacja polityki mieszkaniowej gminy, 
Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu 
wolnego, szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi 
młodych, Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej  
do potrzeb mieszkańców) 

II. Tworzymy dojrzałą społeczność, II.2. Potrzebujemy 
przestrzeni spotkań i dialogu (Zapewnienie przestrzeni 
umożliwiających aktywność różnych grup społecznych), 
II.4.Widzimy siebie nawzajem (Promocja współpracy 
podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące 
się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi, 
Zwiększanie dostępności dla wszystkich grup społecznych) 

Źródło: opracowanie własne 

Cele oraz zaplanowane w ramach PRL działania sprzyjają zatem realizacji celów strategicznych 

określonych w strategii rozwiązywania problemów społecznych, wykazując zgodność ww. 

dokumentów. 
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16 Załącznik – Analiza dochodowości przedsięwzięć  

1 Wprowadzenie 

Niniejsza analiza została sporządzona zgodnie z zapisami rozdziału 6. Analiza dochodowości 

przedsięwzięć „Wytycznych dla wnioskodawców w ramach Programu „Rozwój Lokalny” 

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” (Warszawa, luty 2020 r.). 

W ramach niniejszego opracowana przeprowadzono analizę tych działań podstawowych ujętych 

w Planie rozwoju lokalnego Gminy Miejskiej Mielec, w których występują przychody. 

Analiza uwzględnia wszystkie jednostki organizacyjne i spółki miejskie (komunalne) oraz inne jednostki 

organizacyjne, których Miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem. Przychody i koszty w analizie 

dochodowości są ujmowane według cen bieżących prognozowanych na dany rok okresu realizacji 

i trwałości projektu. Do kosztów wliczono jedynie faktycznie wydatkowane środki pieniężne – po 

stronie kosztów nie uwzględniono amortyzacji. Podatek VAT został uwzględniony w przychodach 

i kosztach lub z nich wyłączony w zależności od możliwości jego odzyskania. 

Do działań uzupełniających (finansowanych poza projektem) mają zastosowanie przepisy 

o generowaniu dochodu właściwe dla źródła finansowania, w związku z czym nie ma potrzeby 

sporządzania analizy dochodowości. 
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2 Analiza dochodowości 

2.1 Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN) 

2.1.1 Wartość wydatków 

Łączna wartość wydatków na przedmiotowe działanie wyniesie 2 442 000,00 zł. Obejmą one w całości 

wydatki nieinwestycyjne i zostaną poniesione w latach 2021-2024. 

2.1.2 Przychody 

Przychody w ramach działania obejmą następujące pozycje: 

 wpływy z biletów na wydarzenia odpłatne – w wysokości równej kosztom organizacji 

w Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej wydarzeń, na które obowiązuje opłata za 

wstęp; wpływy te będą mieściły się w przedziale od 300 do 78 tys. zł rocznie; 

 wzrost przychodów spółek komunalnych z tytułu opłat za media – obejmują wpływy 

z tytułu opłat za ciepło sieciowe oraz za wodę i ścieki ponoszone w związku 

z funkcjonowaniem Centrum; wyniosą 148,5 tys. zł w roku 2023 i 198 tys. zł rocznie od 

2024 r. 

2.1.3 Koszty 

Dla działania wyznaczono 8 kategorii kosztów operacyjnych: 

 wzrost kosztów wynagrodzeń – wynoszący 24 tys. zł miesięcznie; 

 wzrost opłat za energię elektryczną – 20 tys. zł/m-c; 

 wzrost opłat za ciepło sieciowe – wynoszący przeciętnie 15 tys. zł miesięcznie; 

 wzrost opłat za wodę i ścieki – 1,5 tys. zł miesięcznie; 

 wzrost opłat za gaz – 500 zł/m-c; 

 koszty ochrony obiektu – 10 tys. zł na miesiąc; 

 koszt utrzymania fontanny – 10 tys. zł w skali roku; 

 wzrost kosztów organizacji wydarzeń – wynoszący 426 tys. zł/rok. 

Powyższe koszty będą ponoszone w okresie od II kwartału 2024 do końca okresu trwałości Planu (tj. do 

końca 2029 roku). 

Analizę dochodowości uwzględniającą opisane powyżej założenia przedstawiono w tabeli na następnej 

stronie. 
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Tabela 43. Analiza dochodowości działania „Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN)” (w tys. zł) 

Symbol 
Kategoria Przedsięwzięcie 

razem 

Okres realizacji projektu EOG Okres trwałości 

Rok okresu trwałości/realizacji 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

W Wydatki kwalifikowane razem 2 442,00 500,00 0,00 1 440,30 501,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

w1 Wydatki inwestycyjne –          

w2 Wydatki nieinwestycyjne 2 442,00 500,0 – 1 440,3 501,7 – – – – – 

K Koszty eksploatacyjne razem 7 515,00 0,00 0,00 0,00 1 075,00 1 288,00 1 288,00 1 288,00 1 288,00 1 288,00 

k1 Wzrost kosztów wynagrodzeń 1 656,00 – – – 216,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 

k2 Wzrost opłat za energię elektryczną 1 380,00 – – – 180,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

k3 Wzrost opłat za ciepło sieciowe 1 035,00 – – – 135,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

k4 Wzrost opłat za wodę i ścieki 103,50 – – – 13,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

k5 Wzrost opłat za gaz 34,50 – – – 4,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

k6 Koszty ochrony obiektu 690,00 – – – 90,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

k7 Koszty utrzymania fontanny 60,00 – – – 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

k8 Wzrost kosztów organizacji wydarzeń 2 556,00 – – – 426,0 426,0 426,0 426,0 426,0 426,0 

P Przychody razem 2 179,50 0,00 0,00 448,10 351,40 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 

p1 Wpływy z biletów na wydarzenia odpłatne 843,00 – – 299,6 153,4 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

p2 
Wzrost przychodów spółek komunalnych z tytułu 
wzrostu opłat za media 

1 336,50 – – 148,5 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 

DN Dochód netto [DN = P - K] -5 335,50 

MD Maksymalna wartość dofinansowania 2 442,00 

DD 
Dozwolona wartość dofinansowania [DD = MD - 
DN], DN = 0, jeśli ujemny 

2 442,00 

WD Wnioskowana wartość dofinansowania 2 442,00 

Ww Wymagany wkład własny beneficjenta [W - WD] 0,00 

PD Poziom dofinansowania [WD/ W] 100,00% 

Źródło: opracowanie własne 
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Analiza dochodowości powyższego działania wykazała, że nie generuje ono dochodu netto – koszty 

eksploatacyjne zdecydowanie przewyższają przychody (w tym wpływy spółek komunalnych z tytułu 

wnoszonych opłat za media), w związku z czym nie zachodzi konieczność obniżenia dofinansowania 

wnioskowanego dla działania. 

2.2 Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN) 

2.2.1 Wartość wydatków 

Łączne nakłady na realizację działania wyniosą 707 600,00 zł i obejmą wyłącznie wydatki 

nieinwestycyjne. Zostaną poniesione w latach 2021-2024. 

2.2.2 Przychody 

W przedsięwzięciu przewiduje się wystąpienie tylko jednej kategorii przychodów, tj. wzrostu 

przychodów spółek komunalnych z tytułu opłat za media. Przyjęto, że wyniosą one ½ kosztów 

utrzymania budynku Mieleckiego Centrum Aktywności Lokalnej, tj. 10 tys. zł kwartalnie. 

2.2.3 Koszty 

W ramach kosztów utrzymania obiektu objętego działaniem wyróżniono: 

 koszty utrzymania budynku (media) – w wysokości 20 tys. zł kwartalnie, 

 koszty prowadzenia MCAL – wnoszące 10 tys. zł kwartalnie, 

 koszty finansowania działań organizacji pozarządowych – w wysokości 30 tys. 

zł/kwartał. 

Powyższe koszty będą ponoszone w okresie od II kwartału 2024 do końca okresu trwałości Planu (tj. do 

końca 2029 roku). 

Analizę dochodowości uwzględniającą opisane powyżej założenia przedstawiono w tabeli na następnej 

stronie. 
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Tabela 44. Analiza dochodowości działania „Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN)” (w tys. zł) 

Symbol 
Kategoria Przedsięwzięcie 

razem 

Okres realizacji projektu EOG Okres trwałości 

Rok okresu trwałości/realizacji 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

W Wydatki kwalifikowane razem 707,60 67,00 287,60 283,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

w1 Wydatki inwestycyjne –          

w2 Wydatki nieinwestycyjne 707,60 67,0 287,6 283,0 70,0 – – – – – 

K Koszty eksploatacyjne razem 1 380,00 0,00 0,00 0,00 180,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

k1 Utrzymanie budynku (media) 460,00 – – – 60,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

k2 Koszty prowadzenia MCAL 230,00 – – – 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

k3 Finansowanie działań NGO 690,00 – – – 90,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

P Przychody razem 330,00 10,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

p1 
Wzrost przychodów spółek komunalnych z tytułu 
opłat za media 

330,00 10,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

DN Dochód netto [DN = P - K] -1 050,00 

MD Maksymalna wartość dofinansowania 707,60 

DD 
Dozwolona wartość dofinansowania [DD = MD - 
DN], DN = 0, jeśli ujemny 

707,60 

WD Wnioskowana wartość dofinansowania 707,60 

Ww Wymagany wkład własny beneficjenta [W - WD] 0,00 

PD Poziom dofinansowania [WD/ W] 100,00% 

Źródło: opracowanie własne 
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Analiza dochodowości powyższego działania wykazała, że nie generuje ono dochodu netto, w związku 

z czym nie zachodzi konieczność obniżenia wnioskowanego dofinansowania. 

2.3 Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu (PN) 

2.3.1 Wartość wydatków 

Łączna wartość wydatków ujętych w niniejszym działaniu wyniesie 460 tys. zł. Zaliczają się do 

wydatków nieinwestycyjnych i będą poniesione w latach 2021-2024. 

2.3.2 Przychody 

W ramach tego działania zidentyfikowano potencjalne przyszłe przychody związane ze zwiększeniem 

dostępności obiektów mieszkalnych i komercyjnych. Prognozowane przychody obejmą: 

 wzrost dochodów z podatku od nieruchomości - budynki – w ramach tego oszacowano 

przyrost dochodów z tytułu: 

 podatku od nieruchomości mieszkalnych – założono, że od 2024 roku przyrost 

powierzchni mieszkalnej na terenie Mielca w wyniku realizacji niniejszego działania 

wyniesie 2 750 m2 rocznie; przyjęto, że stawka podatku od nieruchomości 

wynosząca 0,77 zł/m2 w roku 2020 będzie co roku wzrastała o 1%; 

 podatku od nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej – 

przyjęto coroczny przyrost powierzchni nieruchomości przeznaczonej na 

działalność gospodarczą wynoszący połowę przyrostu powierzchni nieruchomości 

mieszkalnych w wyniku realizacji działania, tj. 1 375 m2; założono ciągły wzrost 

stawki podatku od nieruchomości o 1% rocznie, wychodząc od stawki na roku 2020 

równej 22,83 zł/m2; 

 wzrost dochodów z podatku od nieruchomości - grunty – analogicznie jak w przypadku 

podatku od nieruchomości budynkowych, założono przyrost podatku od gruntów 

w podziale na: 

 podatek od gruntów pozostałych (w tym mieszkalnych) – założono, że przyrost 

powierzchni gruntów wykorzystywanych na cele mieszkalne wyniesie 1 375 m2 

rocznie począwszy od 2024 roku; wysokość podatku od nieruchomości gruntowych 

przyjęto na podstawie stawki obowiązującej w roku 2020 (0,36 zł/m2), zwiększanej 

co roku o 1%; 

 podatek od gruntów wykorzystywanych w działalności gospodarczej – przyjęto, że 

w związku z realizacją działania od 2024 roku przyrost powierzchni gruntów 

służących na cele związane z działalnością gospodarczą wyniesie 275 m2 rocznie; 

założono, że stawka podatku wynosząca 0,93 zł/m2 w roku 2020 będzie co roku 

wzrastała o 1%; 

 wzrost dochodów z udziału w PIT – przyjęto, że wskutek realizacji omawianego 

działania przyrost liczby mieszkańców rozliczających się z podatku dochodowego 

w Mielcu wyniesie 50 osób rocznie począwszy od 2024 roku; dane z Monitora Rozwoju 

Lokalnego wskazują, że dochody z PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca Mielca w roku 

2019 wynosiły 1 151,62 zł; założono, że w każdym kolejnym roku wartość ta będzie 

zwiększała się o 1%; 
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 wzrost dochodów z udziału w CIT – zgodnie z danymi z Monitora Rozwoju Lokalnego, 

dochody z CIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca Mielca w roku 2019 wynosiły 106,36 zł; 

założono, że co roku wartość ta będzie rosła o 1%; przyrost liczby mieszkańców 

w wyniku realizacji działania przyjęto zgodnie z założeniami dla podatku PIT, tj. o 50 

rocznie; wzrost dochodów z podatku CIT wyniesie w kolejnych latach od 5,6 do 35,3 

tys. zł. 

2.3.3 Koszty 

W analizowanym działaniu nie występują koszty operacyjne ponoszone w okresie obowiązywania 

Planu ani w okresie trwałości (lata 2021-2029). 

Analizę dochodowości uwzględniającą opisane powyżej założenia przedstawiono w tabeli na następnej 

stronie. 
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Tabela 45. Analiza dochodowości działania „Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu (PN)” (w tys. zł) 

Symbol 
Kategoria Przedsięwzięcie 

razem 

Okres realizacji projektu EOG Okres trwałości 

Rok okresu trwałości/realizacji 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

W Wydatki kwalifikowane razem 460,00 36,00 299,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

w1 Wydatki inwestycyjne –          

w2 Wydatki nieinwestycyjne 460,00 36,0 299,0 125,0 – – – – – – 

K Koszty eksploatacyjne razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

k1 – – – – – – – – – – – 

P Przychody razem 1 783,79 0,00 0,00 0,00 82,16 165,97 251,45 338,61 427,48 518,11 

p1 
Wzrost dochodów z podatku od nieruchomości - 
budynki 

332,40 – – – 15,3 30,9 46,8 63,1 79,7 96,6 

p2 
Wzrost dochodów z podatku od nieruchomości - 
grunty 

16,13 – – – 0,8 1,5 2,3 3,1 3,9 4,6 

p3 Wzrost dochodów z udziału w PIT 1 313,89 – – – 60,5 122,2 185,2 249,4 314,9 381,6 

p4 Wzrost dochodów z udziału w CIT 121,36 – – – 5,6 11,3 17,1 23,0 29,1 35,3 

DN Dochód netto [DN = P - K] 1 783,79 

MD Maksymalna wartość dofinansowania 460,00 

DD 
Dozwolona wartość dofinansowania [DD = MD - 
DN], DN = 0, jeśli ujemny 

0,00 

WD Wnioskowana wartość dofinansowania 0,00 

Ww Wymagany wkład własny beneficjenta [W - WD] 460,00 

PD Poziom dofinansowania [WD/ W] 0,00% 

Źródło: opracowanie własne 
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Analiza dochodowości powyższego działania wykazała, że generuje ono dochód netto w wysokości 

1 784 tys. zł, w związku z czym dla tego działania analizowanego oddzielnie (bez uwzględniania 

pozostałych działań objętych Planem) zachodzi konieczność obniżenia wnioskowanego 

dofinansowania do poziomu 0%. 

Faktyczne obniżenie dofinansowania w związku z dochodem osiąganym w tym działaniu zależeć będzie 

od skonsolidowanej analizy dochodowości w Planie, uwzględniającej pozostałe działania. 

2.4 Łączna analiza dochodowości Planu 

Rzeczywiste obniżenie wnioskowanego dofinansowania na realizację Planu uzależnione jest od łącznej 

dochodowości przedsięwzięć w nim zawartych. W związku z tym, aby wyliczyć całkowitą dochodowość 

Planu, dokonano konsolidacji wszystkich przedsięwzięć objętych niniejszą analizą dochodowości, co 

pozwoli wykazać, czy Plan jest dochodowy, tj. czy różnica sumy przychodów związanych z działaniami 

i sumy kosztów poniesionych w okresie realizacji Planu i jego trwałości będzie większa od zera 

(wówczas dofinansowanie dla takiego projektu zostanie pomniejszone o wartość uzyskanego dochodu 

netto). 

Ponieważ w pozostałych działaniach podstawowych objętych Planem nie wystąpią przychody, 

w niniejszej analizie ograniczono się do przeanalizowania łącznie działań podstawowych 

analizowanych w poprzednich rozdziałach niniejszej analizy dochodowości. 

Tabela z wyliczeniem dochodowości Planu została przedstawiona na następnej stronie. 
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Tabela 46. Analiza dochodowości Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Mielec (w tys. zł) 

Symbol 
Kategoria Przedsięwzięcie 

razem 

Okres realizacji projektu EOG Okres trwałości 

Rok okresu trwałości/realizacji 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

W Wydatki kwalifikowane razem 3 609,60 603,00 586,60 1 848,30 571,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN) 2 442,00 500,00 – 1 440,30 501,70 – – – – – 

w1 Wydatki inwestycyjne – – – – – – – – – – 

w2 Wydatki nieinwestycyjne 2 442,00 500,0 – 1 440,3 501,7 – – – – – 

 Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN) 707,60 67,00 287,60 283,00 70,00 – – – – – 

w1 Wydatki inwestycyjne – – – – – – – – – – 

w2 Wydatki nieinwestycyjne 707,60 67,0 287,6 283,0 70,0 – – – – – 

 
Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu 
(PN) 

460,00 36,00 299,00 125,00 – – – – – – 

w1 Wydatki inwestycyjne – – – – – – – – – – 

w2 Wydatki nieinwestycyjne 460,00 36,0 299,0 125,0 – – – – – – 

K Koszty eksploatacyjne razem 8 895,00 0,00 0,00 0,00 1 255,00 1 528,00 1 528,00 1 528,00 1 528,00 1 528,00 

 Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN) 7 515,00 – – – 1 075,00 1 288,00 1 288,00 1 288,00 1 288,00 1 288,00 

k1 Wzrost kosztów wynagrodzeń 1 656,00 – – – 216,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 

k2 Wzrost opłat za energię elektryczną 1 380,00 – – – 180,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

k3 Wzrost opłat za ciepło sieciowe 1 035,00 – – – 135,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

k4 Wzrost opłat za wodę i ścieki 103,50 – – – 13,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

k5 Wzrost opłat za gaz 34,50 – – – 4,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

k6 Koszty ochrony obiektu 690,00 – – – 90,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

k7 Koszty utrzymania fontanny 60,00 – – – 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

k8 Wzrost kosztów organizacji wydarzeń 2 556,00 – – – 426,0 426,0 426,0 426,0 426,0 426,0 

 Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN) 1 380,00 – – – 180,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

k1 Utrzymanie budynku (media) 460,00 – – – 60,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

k2 Koszty prowadzenia MCAL 230,00 – – – 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

k3 Finansowanie działań NGO 690,00 – – – 90,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

 
Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu 
(PN) 

0,00 – – – – – – – – – 

k1 – – – – – – – – – – – 
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Symbol 
Kategoria Przedsięwzięcie 

razem 

Okres realizacji projektu EOG Okres trwałości 

Rok okresu trwałości/realizacji 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

P Przychody razem 4 293,29 10,00 40,00 488,10 473,56 481,97 567,45 654,61 743,48 834,11 

 Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (PN) 2 179,50 – – 448,10 351,40 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 

p1 Wpływy z biletów na wydarzenia odpłatne 843,00 – – 299,6 153,4 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

p2 
Wzrost przychodów spółek komunalnych z tytułu 
wzrostu opłat za media 

1 336,50 – – 148,5 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 

 Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (PN) 330,00 10,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

p1 
Wzrost przychodów spółek komunalnych z tytułu 
opłat za media 

330,00 10,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

 
Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu 
(PN) 

1 783,79 – – – 82,16 165,97 251,45 338,61 427,48 518,11 

p1 
Wzrost dochodów z podatku od nieruchomości - 
budynki 

332,40 – – – 15,3 30,9 46,8 63,1 79,7 96,6 

p2 
Wzrost dochodów z podatku od nieruchomości - 
grunty 

16,13 – – – 0,8 1,5 2,3 3,1 3,9 4,6 

p3 Wzrost dochodów z udziału w PIT 1 313,89 – – – 60,5 122,2 185,2 249,4 314,9 381,6 

p4 Wzrost dochodów z udziału w CIT 121,36 – – – 5,6 11,3 17,1 23,0 29,1 35,3 

DN Dochód netto [DN = P - K] -4 601,72 

MD Maksymalna wartość dofinansowania 3 609,60 

DD 
Dozwolona wartość dofinansowania [DD = MD - 
DN], DN = 0, jeśli ujemny 

3 609,60 

WD Wnioskowana wartość dofinansowania 3 609,60 

Ww Wymagany wkład własny beneficjenta [W - WD] 0,00 

PD Poziom dofinansowania [WD/ W] 100,00% 

Źródło: opracowanie własne 
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Skumulowana analiza dochodowości dla wszystkich działań w PRL generujących przychody wykazała, 

że ich łączny wynik netto (przychody pomniejszone o koszty) jest ujemny i wynosi -4 602 tys. zł. 

Oznacza to, że pomimo generowania dochodu netto w jednym przedsięwzięciu, cały projekt (ze 

względu na wysokie koszty eksploatacyjne) nie wygeneruje dochodu netto. W związku z tym nie 

zachodzi konieczność obniżenia dofinansowania wnioskowanego dla Projektu. 

 


