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Przedmiot konsultacji społecznych 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-

2026 z prognozą do roku 2030. 

Konsultacje społeczne stanowiły jeden z ostatnich etapów przygotowania opracowania. Celem ich 

przeprowadzenia było zaprezentowanie projektu strategii oraz zebranie uwag i opinii 

mieszkańców i innych interesariuszy.  

Dokument wyznacza cele strategiczne oraz kierunki działań określające nową ścieżkę rozwoju 

Mielca na najbliższe lata. Potrzeba opracowania nowej strategii rozwoju wynika ze zmieniających 

się uwarunkowań zewnętrznych oraz zmian wdrożonych w mieście w poprzednich latach. 

Bezpośrednią przesłankę opracowania dokumentu stanowi zakończenie okresu obowiązywania 

dotychczasowej strategii. Ponadto nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej obejmująca lata 

2021-2027 stwarza szanse na pozyskanie źródeł finansowania na realizację inwestycji 

rozwojowych, stąd konieczne stało się opracowanie nowych założeń Strategii rozwoju, by ułatwić 

ten proces. 

Realizacja konsultacji społecznych stanowi jeden z elementów włączenia lokalnej społeczności. 

Konsultacje stwarzają możliwość wyrażenia przez mieszkańców opinii na temat projektu 

dokumentu oraz zebrania uwag od zainteresowanych interesariuszy. 

Opis przebiegu i form konsultacji  

Konsultacje społeczne odbyły się w okresie od 15 lutego do 7 marca 2021 r. w formie:  

 otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami mającego na celu prezentację 

projektu dokumentu Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 

2030 oraz umożliwiającego wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag – otwarte spotkanie odbyło 

się w trybie online z wykorzystaniem platformy Cisco Webex w dniu 16 lutego 2021 r. 

w godz. 16:00-18:00;  

 zbierania uwag i opinii w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego; uwagi i wnioski można było zgłaszać drogą elektroniczną poprzez 

wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go na adres e-mail: 

strategia@um.mielec.pl w terminie od 15 lutego do 7 marca 2021 r. 

Projekt „Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030”, materiały 

informacyjne oraz formularz konsultacyjny były dostępne na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Mielcu, zaś dokument strategii do wglądu został udostępniony w Biurze 

Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Mielcu (pokój 33) w godzinach pracy Urzędu.  

Sposoby informowania o konsultacjach społecznych  

O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą one prowadzone, 

powiadomiono w sposób zapewniający udział w nich możliwie szerokiego grona interesariuszy 

poprzez opublikowanie zaproszenia do udziału w konsultacjach na portalu internetowym Urzędu 

Miejskiego w Mielcu, na portalach internetowych https://mieleceu.pl/; https://wcj24.pl/; 

https://hej.mielec.pl/ oraz w mediach społecznościowych (fanpage Miasto Mielec na Facebooku). 

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Mielcu wpłynęło 8 formularzy z opiniami 

i uwagami. Otrzymane sugestie i propozycje zostały przeanalizowane przez zespół opracowujący 

https://mieleceu.pl/
https://wcj24.pl/
https://hej.mielec.pl/


 

- 3 - 
 

dokument i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione. Zestawienie zgromadzonych uwag 

zaprezentowano w poniższej tabeli.
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Zestawienie opinii, propozycji i uwag zgłoszonych przez interesariuszy wraz z uzasadnieniem oraz analiza 
i sposób ich uwzględnienia  

Uwaga ogólna: Strategia stanowi swoisty drogowskaz dla miasta. W celu rozwiązania zidentyfikowanych na etapie diagnozy problemów, w ramach 

Strategii zidentyfikowano cele główne, cele szczegółowe oraz kierunki działań, które wyznaczają ścieżkę rozwoju Mielca na nadchodzące lata. Ich 

realizację umożliwi wdrożenie typów projektów określonych dla poszczególnych kierunków działań. W dokumencie strategii nie uwzględniono 

konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, gdyż duża część możliwości finansowania planowanych do realizacji działań zależy od pozyskania 

środków finansowych w ramach Programu "Rozwój Lokalny". Realizacja projektów będzie zależeć także od sytuacji związanej z pandemią 

koronawirusa oraz możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania (oczekiwanie na RPO WP na lata 2021-2027). Dla osiągnięcia celów Strategii 

rozwoju miasta Mielca określono zatem typy projektów planowanych do realizacji w latach 2021-2026, a realizacja konkretnych zadań będzie 

uzależniona od sytuacji finansowej miasta. 

L.p. 

Podmiot 

zgłaszający 

uwagę, opinię 

Charakter 

uwagi 

(ogólna/ 

szczegółowa) 

Zapis w projekcie 

dokumentu, do 

którego zgłaszane 

są uwagi wraz z 

podaniem 

numeru strony 

Treść uwagi/opinii oraz 

proponowane nowe brzmienie 

zapisu (pisownia oryginalna) 

Uzasadnienie proponowanej uwagi/opinii 

(pisownia oryginalna) 

Propozycja 

uwzględniona 

lub 

nieuwzględniona 

Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

1 
Mieszkaniec 

Mielca 
szczegółowa 

Strona 64; 

Kierunek działania 

I.1.4. Kultura coraz 

bardziej dostępna i 

zróżnicowana 

„Systematyczne 

wzbogacanie 

zasobów Muzeum 

Regionalnego”, a 

także Kierunek 

działania I.2.3. 

Dostosowanie 

oferty kulturalnej i 

rozrywkowej do 

potrzeb 

mieszkańców 

Na stronie 5 Strategii; w 

Strukturze dokumentu (1.3) 

czytamy że „Realizacja wskazanej 

wizji możliwa będzie poprzez 

podjęcie konkretnych działań, 

których wdrożenie przyczyni się 

do osiągnięcia celów 

strategicznych oraz kierunków 

działań.” Więc jednym z takich 

konkretnych działań powinno być 

utworzenie Muzeum Przemysłu 

Lotniczego i Lotnictwa w Mielcu – 

temat, który przewija się od wielu 

lat a w dalszym ciągu w kierunku 

jego realizacji nic konkretnego się 

nie dzieje. 

Mielec ma tak długą, bogatą historię i tradycję 

lotniczą, że uważam to za wręcz konieczność. 

Szczególnie że Mielec słynie z przemysłu 

lotniczego na całą Polskę, więc wymaga on 

tutaj znacznego upamiętnienia. Dla miasta 

byłyby to bardzo duże atuty; marketingowe, 

wizerunkowe a także znacząco podniosły by 

się walory turystyczne całego regionu. W 

analizie SWOT miasta widnieje obawa; „Utrata 

znaczenia Mielca jako ośrodka przemysłu 

lotniczego na rzecz okolicznych większych 

miast” - a utworzenie muzeum nie jako 

przypomni i podkreśli rolę Mielca w tej branży, 

będzie jej swoistym pomnikiem co również 

może pozytywnie oddziaływać na nowych 

inwestorów i być wykorzystane w kierunku 

działania III.3.1.; Promowanie Mielca z 

wykorzystaniem gospodarczej marki miasta. A 

z czasem jeśli przy muzeum powstała 

instytucja na wzór Ośrodka Badawczo – 

nieuwzględniona 

W ramach kierunku działania I.1.4. Kultura 

coraz bardziej dostępna i zróżnicowana 

przewidziano typ projektu: „Zapewnienie 

wysokiego standardu infrastruktury 

kulturalnej na terenie miasta”, który w swoim 

zakresie uwzględnia możliwość utworzenia 

Muzeum Przemysłu Lotniczego i Lotnictwa w 

Mielcu. 
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L.p. 

Podmiot 

zgłaszający 

uwagę, opinię 

Charakter 

uwagi 

(ogólna/ 

szczegółowa) 

Zapis w projekcie 

dokumentu, do 

którego zgłaszane 

są uwagi wraz z 

podaniem 

numeru strony 

Treść uwagi/opinii oraz 

proponowane nowe brzmienie 

zapisu (pisownia oryginalna) 

Uzasadnienie proponowanej uwagi/opinii 

(pisownia oryginalna) 

Propozycja 

uwzględniona 

lub 

nieuwzględniona 

Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

Rozwojowe (może z Inkubatorem Nowych 

Technologii In-Tech Mielec – jako jego nr 3), 

2 
Mieszkaniec 

Mielca 
szczegółowa 

Strona 65; 

Kierunek działania 

I.1.6. Podnoszenie 

sprawności 

zarządzania 

miastem dzięki 

rozwiązaniom 

Smart City - „By 

było to możliwe, 

niezbędne jest 

zaangażowanie i 

kreatywność 

samorządu, który 

stworzy zespół 

koordynujący 

działania 

realizowane w 

ramach strategii 

Smart City.” 

Na stronie 33 Strategii w 

podsumowaniu diagnozy sytuacji 

społeczno-gospodarczej 

Gminy Miejskiej Mielec; Smart 

City, czytamy że „nie można 

zapominać również, że Smart City 

3.0 wymaga szerokiego włączenia 

społeczności lokalnej w 

planowanie rozwoju.” W 2015 r. 

Ś.P. Prezydent Daniel Kozdęba 

zainicjował Ruch Miejski Mielec 

Smart City, którego również 

byłem członkiem. W jego skład 

mógł wejść każdy zainteresowany 

rozwojem miasta. Byli to 

przedsiębiorcy, specjaliści z 

różnych branż, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, 

działacze społeczni, kreatywni 

młodzi ludzie z pomysłami i 

inicjatywą. Społecznie odbywały 

się spotkania, konsultacje, 

wyjazdy na wydarzenia 

branżowe, współpracowaliśmy z 

tego typu ruchami z innych miast. 

Niestety z powodu śmierci Pana 

Daniela Kozdęby ruch przestał 

działać, ale nadal istnieje w 

portalu społecznościowym 

Facebook jego strona – Mielec 

Smart City. Myślę zatem, że 

oprócz powołania zespołu 

koordynującego działania 

realizowane w ramach strategii 

Smart City warto wpisać do 

Strategii powołanie/utworzenie 

Zaangażowanie, pomoc i wsparcie, a także 

wiedza i doświadczenie poszczególnych osób, 

ich pomysły i propozycje rozwiązań będą 

pomocne w przygotowaniu dokumentów 

strategicznych dotyczących wdrożenia 

rozwiązań Smart City w mieście, a także 

późniejszej realizacji całej Strategii. Taki „ruch” 

byłby jednym z elementów, który pozwoli 

eliminować 

„Niezadowalający poziom zaangażowania 

mieszkańców w rozwój miasta” - który jest 

wpisany w analizę SWOT miasta. Wpisuje się 

także w działania; II.1.1. Zwiększenie 

świadomości mieszkańców na temat 

możliwych form wpływania na rozwój miasta, 

II.2.1. Tworzenie warunków do dzielenia się 

pomysłami i sukcesami z lokalną 

społecznością, II.1.2. Młodzi aktywni. II.1.4. 

Stałe zwiększanie zaangażowania organizacji 

pozarządowych w realizację zadań miejskich, 

II.4.1. Promocja współpracy podejmowanej 

przez grupy użytkowników miasta różniące się 

wiekiem, zainteresowaniami, rolami 

społecznymi. 

nieuwzględniona 

Opisywane w uwadze zagadnienia wpisują się 

w typ projektu Organizowanie form 

współpracy różnych grup społecznych 

planowanego do wdrożenia w ramach 

kierunku działania II.4.1. Promocja 

współpracy podejmowanej przez grupy 

użytkowników miasta różniące się wiekiem, 

zainteresowaniami, rolami społecznymi. 
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L.p. 

Podmiot 

zgłaszający 

uwagę, opinię 

Charakter 

uwagi 

(ogólna/ 

szczegółowa) 

Zapis w projekcie 

dokumentu, do 

którego zgłaszane 

są uwagi wraz z 

podaniem 

numeru strony 

Treść uwagi/opinii oraz 

proponowane nowe brzmienie 

zapisu (pisownia oryginalna) 

Uzasadnienie proponowanej uwagi/opinii 

(pisownia oryginalna) 

Propozycja 

uwzględniona 

lub 

nieuwzględniona 

Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

podobnej (lub reaktywację 

poprzedniej) inicjatywy, w której 

to mieszkańcy mogliby się 

intensywnie włączyć w ideę 

Smart City w Mielcu. Uważam że 

można wyjść dużo dalej i że 

dobrym rozwiązaniem byłoby 

utworzenie takiego społecznego 

ruchu, który będzie aktywnie 

uczestniczył we wszystkich 

elementach Strategii, a jego 

struktury podzielone na zespoły 

byłby odpowiedzialne za 

poszczególne cele szczegółowe (a 

nie tylko samo Smart City). 

3 
Mieszkaniec 

Mielca 
szczegółowa 

Strona 65; 

Kierunek działania 

I.1.6. Podnoszenie 

sprawności 

zarządzania 

miastem dzięki 

rozwiązaniom 

Smart City - 

„Pomimo realizacji 

w Mielcu licznych 

projektów 

wpisujących się w 

koncepcję miasta 

inteligentnego, 

wciąż pozostają 

istotne obszary, w 

których brakuje 

tego rodzaju 

rozwiązań.” 

Na stronie 28 Strategii w 

podsumowaniu diagnozy sytuacji 

społeczno-gospodarczej Gminy 

Miejskiej Mielec; 

Skomunikowanie miasta - 

czytamy że "na rozwój transportu 

publicznego w Mielcu wpływ 

mają niewątpliwie wprowadzane 

nowoczesne rozwiązania, takie 

jak elektroniczna Mielecka Karta 

Miejska..." a na stronie 33; Smart 

City – że jednym ze 

zrealizowanych działań z zakresu 

Smart City było „wdrożenie 

rozwiązań wykorzystujących 

nowoczesne technologie 

informacyjne w komunikacji 

publicznej”. Na terenie miasta 

znajdują się terminale, służące do 

doładowania tych 

elektronicznych kart miejskich, 

ale nie ma w nich możliwości 

płatności kartami płatniczymi, 

Używanie kart płatniczych i płatności 

zbliżeniowe bezdotykowe to w obecnych 

czasach podstawa funkcjonowania 

społecznego i fundament Smart City. 

Powszechne są wszelkiego rodzaju automaty 

np. do zakup napojów, przekąsek, płatności za 

bilety (w innych miastach), myjnie i kasy 

samoobsługowe etc. posiadające w standardzie 

terminale płatnicze do samodzielnej obsługi. 

nieuwzględniona 

 

W kierunku działania I.1.6. Podnoszenie 

sprawności zarządzania miastem dzięki 

rozwiązaniom Smart City przewidziano do 

realizacji typ projektu „Wdrożenie rozwiązań 

wykorzystujących nowoczesne technologie 

do poprawy jakości świadczenia usług 

publicznych na rzecz mieszkańców”, który w 

swoim zakresie uwzględnia także możliwość 

uzupełnienia podstawowych braków w już 

istniejących elementach infrastruktury 

wpisujących się w ideę Smart City. 
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L.p. 

Podmiot 

zgłaszający 

uwagę, opinię 

Charakter 

uwagi 

(ogólna/ 

szczegółowa) 

Zapis w projekcie 

dokumentu, do 

którego zgłaszane 

są uwagi wraz z 

podaniem 

numeru strony 

Treść uwagi/opinii oraz 

proponowane nowe brzmienie 

zapisu (pisownia oryginalna) 

Uzasadnienie proponowanej uwagi/opinii 

(pisownia oryginalna) 

Propozycja 

uwzględniona 

lub 

nieuwzględniona 

Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

zbliżeniowo etc. A jeśli chodzi o 

autobusy to nie wszystkie 

wyposażone są w kasowniki z 

terminalami umożliwiającymi 

płatność zbliżeniową - 

bezdotykową za bilet kartą 

płatniczą, co w połączeniu z 

wstrzymanie sprzedaży biletów 

przez kierowców z powodu 

pandemii często stanowi 

problem. Więc w Strategii 

powinno zostać ujęte to żeby 

najpierw uzupełnić podstawowe 

braki w już istniejących 

elementach infrastruktury 

wpisujących się w ideę Smart 

City. 

4 
Mieszkaniec 

Mielca 
szczegółowa 

Strona 71; 

Kierunek działania 

II.1.5. Zaproszenie 

mieleckich 

przedsiębiorców do 

współpracy ze 

społecznością w 

usprawnianiu 

funkcjonowania 

miasta - 

„Wspieranie 

zrzeszania się i 

współpracy 

lokalnych 

przedsiębiorców z 

administracją 

samorządową w 

celu usprawniania 

funkcjonowania 

miasta” a także 

W słabych stronach analizy SWOT 

miasta widnieje pozycja „Brak 

organizacji zrzeszających 

przedsiębiorców.” Izba 

Gospodarcza funkcjonowała w 

Mielcu w latach 90'. Inicjatywa 

ponownego jej powołania 

pojawiła się w 2015 r., lecz nie 

została zrealizowana, choć prace 

były prowadzone. Obecnie należy 

zastanowić się nad formą 

zrzeszenia przedsiębiorców; 

przykładem może być Business 

Centre Club, Podkarpacki Klub 

Biznesu, a także Business 

Network International, który 

swoje działania koncentruje na 

networkingu. Moim zdaniem 

dobrym rozwiązaniem byłaby 

hybryda Izby Gospodarczej, klubu 

biznesowego, networkingu, grup 

Integracja i współpraca przedsiębiorców jest 

bardzo ważna w kontekście kontaktów z 

miastem, jego rozwojem i działaniem na rzecz 

lokalnej społeczności. Opisanie konkretnej 

propozycji-planu zrzeszenia w Strategii byłoby 

oznaką skonkretyzowania działań 

fundamentem pod jego powstanie. A jego 

forma polegające na połączeniu sprawdzonych 

i działających poza Mielcem wymienionych 

przykładowo (BCC, PKB, BNI, Izba 

Gospodarcza, grupy zakupowe, OBR) 

rozwiązań byłaby najbardziej atrakcyjna ze 

względu na swoją różnorodność i szeroki 

wachlarz, a co za tym idzie przyciągająca wielu 

przedsiębiorców, którzy ze względu na różne 

charaktery swoich biznesów – mają różne 

potrzeby. Powiązanie nauki z biznesem niesie 

ze sobą wiele możliwości rozwoju; doradztwo, 

opracowania nowych technologii i rozwiązań, 

a także jest dodatkowo punktowane, a w wielu 

projektach wymagane przy staraniu się o 

nieuwzględniona 

W ramach kierunku działania II.1.5. 

Zaproszenie mieleckich przedsiębiorców do 

współpracy ze społecznością w usprawnianiu 

funkcjonowania miasta znajdują się 

następujące typy projektów: „Wspieranie 

zrzeszania się i współpracy lokalnych 

przedsiębiorców z administracją 

samorządową w celu usprawniania 

funkcjonowania miasta” oraz 

„Wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu 

zaangażowania się przedsiębiorców we 

współpracę ze społecznością lokalną”, które 

w swoim zakresie uwzględniają możliwość 

realizacji działań wskazanych w treści uwagi. 
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L.p. 

Podmiot 

zgłaszający 

uwagę, opinię 

Charakter 

uwagi 

(ogólna/ 

szczegółowa) 

Zapis w projekcie 

dokumentu, do 

którego zgłaszane 

są uwagi wraz z 

podaniem 

numeru strony 

Treść uwagi/opinii oraz 

proponowane nowe brzmienie 

zapisu (pisownia oryginalna) 

Uzasadnienie proponowanej uwagi/opinii 

(pisownia oryginalna) 

Propozycja 

uwzględniona 

lub 

nieuwzględniona 

Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

Kierunek działania 

III.3.1. Promowanie 

Mielca z 

wykorzystaniem 

gospodarczej marki 

miasta i III.2.1. 

Wspieranie 

współpracy 

przedsiębiorców 

zarówno z 

przedstawicielami 

lokalnego biznesu, 

jak i samorządem 

zakupowych, a także ośrodka 

badawczo-rozwojowego (R&D), 

skupiającego się na współpracy 

nauki z biznesem. Myślę, że w 

Strategii powinna zostać opisana 

konkretna propozycja, a także 

podobnie jak w przypadku Smart 

City – powinien zostać powołany 

koordynator-łącznik pomiędzy 

samorządem a przedsiębiorcami, 

który będzie animatorem, 

zainicjuje bądź będzie czuwał nad 

powołaniem takiego zrzeszenia i 

będzie ściśle z nim 

współpracował. Być może należy 

dopisać takie stanowisko (lub 

ewentualnie poszerzyć zakres 

obowiązków któregoś z już 

zaplanowanych) na stronie 77 w 

Systemie wdrażania Strategii i jej 

aktualizacji, gdzie mowa o 

wzmocnieniu zespołu miejskiego 

wdrażającego nową ścieżkę 

rozwoju. 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

Nastawienie pro przedsiębiorcze z elementami 

szkoleń i inspirowania start up'ów 

pozwoliłoby na wpisanie się także w wiele 

innych kierunków działań zapisanych w 

Strategii: I.2.4. Wspieranie aktywności, 

przedsiębiorczości i gotowości do działania 

młodych mielczan, II.2.1. Tworzenie 

warunków do dzielenia się pomysłami i 

sukcesami z lokalną społecznością, II.3.2. 

Promowanie lokalnego rynku pracy wśród 

uczniów, II.3.3. Kreowanie postaw sprawczych, 

przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci 

i młodzieży. 

5 
Mieszkaniec 

Mielca 
ogólna - 

Brak „oferty” turystycznej w 

Strategii – sugerowanie wpisanie 

do Strategii działań związanych z 

turystyką – informacją o niej, jej 

promowaniem i rozwojem. 

Jednym z typów konkretnych 

projektów planowanych do 

realizacji w latach 2021-2026 

służących osiągnięciu tego 

kierunku działania (jeśli zostanie 

on uwzględniony) może być 

utworzenie strony internetowej 

„Visit Mielec” (na wzór np. 

visitgdansk.com , visitszczecin.eu , 

Zdaję sobie sprawę, że Mielec turystycznie nie 

ma za wiele do zaoferowania i turystyka nie 

jest kluczowym sektorem na który należy 

zwracać uwagę w kontekście rozwoju miasta, 

ale nie można o niej całkowicie 

zapominać i jej wykluczać. Jest to ważne 

wizerunkowo i praktyczne dla Gości. Mielec ze 

względu na dużą ilość 

firm w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

odwiedza bardzo wielu Gości z różnych część 

Polski i całego Świata. Duża ilość z nich 

przyjeżdża do Mielca na dłuższe delegacje, 

więc przy okazji zwiedzają miasto, a wcześniej 

szukają o nim informacji. A im bardziej 

Nieuwzględniona 

Mielec nie jest miastem typowo turystycznym 

i turystyka nie jest kluczowym sektorem 

wpływającym na rozwój miasta. W związku z 

powyższym w Strategii rozwoju miasta 

Mielca nie przewidziano kierunku działania 

bezpośrednio związanego z turystyką. W 

dokumencie uwzględniono jednak typy 

projektów, których realizacja może się 

przyczynić do poprawy odbioru Mielca wśród 

turystów, tj.: 

• Zapewnienie dostępu do wielofunkcyjnej 

infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej;  

• Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą;  
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visitwroclaw.eu , visit.olsztyn.eu ) 

- bardzo wiele miast w Polsce i na 

świecie ma osobne dedykowane 

strony internetowe do 

promowania i informowania o 

turystyce w swoim mieście i 

okolicach. Wiem że na stronie 

mielec.pl znajdują się poddziały 

„Warto zwiedzić” i „Atrakcje w 

okolicach Mielca”, ale są one 

ubogie w informacje dla 

typowego turysty, a także 

umieszczone na stronie miasta, w 

gąszczu innych, mało istotnych 

dla Gości z zewnątrz materiałów. 

Przydatne informacje można 

znaleźć w internecie, ale na wielu 

stronach, tracąc czas na ich 

wyszukiwanie i przeglądanie 

kilku witryn - jest to uciążliwe i 

nie funkcjonalne. Dedykowana 

strona poświęcona turystyce 

powinna skupiać się na 

kompleksowości, czyli w jednym 

miejscu zawierać wszystko co 

potencjalnemu turyście jest 

potrzebne; informacje o 

zabytkach, atrakcjach, rozrywce, 

kulturze, sporcie, ciekawych 

miejscach (również 

przyrodniczych) i wydarzeniach 

(kalendarium), opracowane 

plany/trasy zwiedzania, wykaz 

hoteli, restauracji i galerii 

handlowych, numery telefonów 

taksówek i informacje o 

komunikacji miejskiej. 

konkretne i przystępne dane zostaną im 

zaprezentowane tym lepszy będzie odbiór 

wizerunkowy i funkcjonalny miasta, a także 

ułatwi im to pobyt w Mielcu. Oprócz Gości 

biznesowych jest także sporo innych grup, 

które odwiedzają Mielec w różnych 

okolicznościach i dla nich podane w 

przystępnej formie informacje, zgromadzone 

w jednym miejscu byłby również bardzo 

przydatne. Takie działania mogą być także 

dodatkowym atutem dotyczącym zawartego w 

analizie SWOT miasta; przyciągania do miasta 

pracowników i specjalistów; mogą oni brać 

pod uwagę najróżniejsze walory miasta w tym 

choćby turystyczne choć znikome, ale jak będą 

dobrze zaprezentowane to świadczyło to 

będzie pozytywnie o mieście, jego 

zaangażowaniu w kultywowaniu tradycji, 

dbałości o historię i dziedzictwo. Ale też jego 

nowoczesną i pomocną stronę w podejściu do 

Gości i pracowników z zewnątrz; ich 

kompleksową obsługę. 

• Zapewnienie wysokiej jakości terenów 

zielonych w mieście;  

• Poprawa estetyki terenów publicznych; 

• Organizacja wydarzeń kulturalnych 

skierowanych do różnych grup odbiorców; 

• Wykreowanie nowych, wysokiej jakości 

miejsc aktywności mieszkańców. 
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6 
Radny Rady 

Miejskiej 
ogólna - 

Brak szerszej i powszechnej 

informacji skierowanej do 

mieszkańców o samej Strategii, jej 

roli i możliwościach z tym 

związanych oraz trybu i sposobu 

prowadzenia konsultacji. 

Skomplikowany dostęp do 

materiału źródłowego 

znajdującego się w zasobach BIP 

UM Mielec.  

Powinien zostać wydłużony czas 

na możliwe konsultacje 

społeczne. Należy upublicznić 

dokument i zachęcić do lektury 

(blisko 100 stron dokumentu).  

Należy wykonać narzędzia 

pozwalające na bliższe i 

łatwiejsze poznanie dokumentu 

np. prezentacja multimedialna. 

Należy poznać opinie 

reprezentacji społeczeństwa; 

OPP, rady osiedli, osobistości 

życia społecznego itp. 

12 lutego br. wprowadzono do BIP zapisy 

projektu dokumentu. Pozostawienie 

mieszkańcom krótkiego okresu czasu (do 

zaplanowanego zakończenia konsultacji w 

dniu 28 lutego br.) na poznanie treści nie 

sprzyja rzeczowej debacie. Stosunkowo 

skomplikowana ścieżka dojścia do treści 

dokumentu w zasobach BIP. Nie ułatwia a 

wręcz zniechęca do lektury.  

Zorganizowanie tylko jednego panelu 

zaplanowanego w 3 dni od udostępnienia 

treści projektu w czasie i formie nie 

sprzyjającej wzięciu udziału w debacie. 

Uwzględniona 

 

O rozpoczęciu konsultacji społecznych 

powiadomiono w sposób zapewniający udział 

w nich możliwie szerokiego grona 

interesariuszy poprzez opublikowanie 

zaproszenia do udziału: 

 na portalu internetowym Urzędu 

Miejskiego w Mielcu, 

 w BIP Urzędu Miejskiego w Mielcu, 

 na portalach internetowych 

(https://mieleceu.pl/;https://wcj24.pl/; 

https://hej.mielec.pl/; www.korso.pl) 

 w mediach społecznościowych (fanpage 

Miasto Mielec na Facebooku) 

 poprzez aplikację BLISKO 

 

Dodatkowo na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Mielcu, w trakcie trwania 

konsultacji, w zakładce AKTUALNOŚCI 

pojawiło się 5 artykułów przypominających o 

możliwości wzięcia udziału w konsultacjach. 

W każdym artykule udostępniony był link do 

dokumentu oraz formularz konsultacyjny. 

 

Proces konsultacji projektu dokumentu 

rozpoczął się w dniu 3 lutego br. spotkaniem 

on-line, zorganizowanym przez Urząd 

Miejski, na które zaproszeni zostali Radni 

Miejscy oraz Przewodniczący Rad osiedli. 

 

W dniu 16 lutego br. na podobne spotkanie 

konsultacyjne zostali zaproszeni już wszyscy 

mieszkańcy miasta. Podczas spotkania, w 

formie prezentacji, przedstawiono projekt 

Strategii oraz umożliwiono mieszkańcom 

wyrażenie swoich opinii i uwag (z uwagi na 

sytuację pandemiczną nie było możliwości 

zorganizowania spotkania stacjonarnego). 

https://hej.mielec.pl/
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Wspomniane spotkania zostały 

zorganizowane w godzinach 

popołudniowych, tak aby jak najwięcej osób 

mogło wziąć w nich udział. 

 

Dodatkowo prace nad znaczną częścią treści, 

które znalazły się w Strategii (część 

diagnostyczna, kluczowe problemy i 

potencjały Mielca) powstawała na etapie 

opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i 

została skonsultowana z mieszkańcami 

podczas debaty pn. „Porozmawiajmy o 

przyszłości Mielca” zorganizowanej 14 lipca 

2020 r. w Centrum Wystawienniczo-

Promocyjnym Domu Kultury SCK. W Debacie 

uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, 

radni oraz mieszkańcy Mielca (około 50 

osób). Dodatkowo debata była 

transmitowana online na profilu 

facebookowym Urzędu Miejskiego w Mielcu, 

dzięki czemu każdy mógł obserwować na 

żywo przebieg spotkania, wziąć aktywny 

udział w dyskusji oraz miał możliwość 

późniejszego odtworzenia nagrania. 

 

16-dniowy okres trwania konsultacji trudno 

uznać za krótki czas na zapoznanie się z 

projektem dokumentu, zwykle długość 

konsultacji społecznych w przypadku 

strategii rozwoju wynosi 2 tygodnie. 

Ponieważ w Gminie Miejskiej Mielec nie 

został przyjęty dokument, który by wyznaczał 

zasady i tryb prowadzenia konsultacji 

społecznych, wychodząc naprzeciw 

mieszkańcom postanowiono wydłużyć czas 

trwania konsultacji do 24 dni. 
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7 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Analiza SWOT – 

mocne strony 

miasta: „Niski 

poziom bezrobocia” 

Zakwestionowanie, iż „Miasto ma 

bardzo mały wpływ na 

wzmocnienie potencjału. Może 

promować dobre miejsca pracy". 

W Mielcu SSE Europark , park technologiczny, 

inkubatory przedsiębiorczości powstały w 

wyniku działań i aktywności Prezydentów i 

Rady Miejskiej… Te działania ( rezygnacja z 

podatków, przekazanie terenów, wkłady 

finansowe pod budowane obiekty …) 

spowodowały powstanie nowych miejsc pracy 

----czyli obniżenie poziomu bezrobocia z 

22%.... 

Częściowo 

uwzględniona 

Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na 

poziom bezrobocia i dlatego określono, iż ma 

ono bardzo mały wpływ na wzmocnienie 

potencjału. Pośrednio jednak może wpływać 

na rynek pracy i dlatego też w Strategii 

przewidziano kierunek działania III.1.2 

Rozwijanie systemu wsparcia i obsługi 

przedsiębiorców oraz inwestorów. 

Realizowane w ramach tego kierunku 

projekty sprzyjać będą poprawie sytuacji na 

mieleckim rynku pracy. Jednak będzie to 

proces polegający najpierw na wsparciu 

przedsiębiorców, a dopiero skutkiem tych 

działań może być zmniejszenie poziomu 

bezrobocia. 

 

W Analizie SWOT doprecyzowano zapis, iż 

„Miasto bezpośrednio ma bardzo mały 

wpływ(…)” 

8 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Analiza SWOT – 

mocne strony 

miasta: 

„Dostępność 

komunikacyjna 

miasta” 

Zakwestionowanie, iż „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” 

Nieprawda….współudział w organizowaniu i 

współfinansowaniu inwestycji, wykupy 

gruntów, wykonanie dokumentacji …i na 

końcu lobbing… 

Nieuwzględniona 

Dostępność komunikacyjna miasta rozumiana 

jest jako dostępność miasta do większych 

ośrodków miejskich. Miasto nie ma 

kompetencji w podejmowaniu decyzji 

dotyczących realizacji krajowych projektów 

drogowych, dlatego też ma niewielki wpływ 

na poprawę wskazanego potencjału.  

Ponadto w analizie SWOT w mocnych 

stronach znajduje się także czynnik 

„komunikacja wewnątrz miasta”, gdzie 

wskazano, iż władze miasta mają duży wpływ 

na wzmacnianie przedmiotowego potencjału. 
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9 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Analiza SWOT – 

mocne strony 

miasta: 

„Zainteresowanie 

młodzieży 

kształceniem 

zawodowym i 

technicznym” 

Zakwestionowanie, iż „Miasto ma 

niewielki wpływ na wzmocnienie 

potencjału. Działania samorządu 

powinny koncentrować się na 

promowaniu kształcenia 

technicznego i zawodowego 

wśród uczniów”. 

  

Miasto wspólnie z Starostwem powiatowym 

ma decydujący wpływ na kierunki kształcenia 

Można zostać z taka tezą… Dzisiaj cała Polska 

jest Strefa Ekonomiczna a Mielec miastem 

przemysłu. .Inwestor przyjdzie tam gdzie 

będzie przygotowana kadra….Jeśli nie 

przystosuje się wspólnie z samorządem 

powiatowym kierunków kształcenia dla 

potrzeb pracodawców to inwestor wybierze 

inną lokalizację… 

Nieuwzględniona 

Miasto wspólnie z Powiatem może wpływać 

na kierunki kształcenia szczebla 

ponadpodstawowego, jednakże analizowany 

czynnik dotyczy poziomu zainteresowania 

młodzieży kształceniem zawodowym i 

technicznym. Miasto może promować 

kształcenie techniczne i zawodowe wśród 

uczniów, ma jednak niewielki wpływ na 

decyzje młodzieży.  

10 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Analiza SWOT – 

mocne strony 

miasta: „Niski 

poziom ubóstwa” 

Zakwestionowanie zapisu, iż „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”. 

Tworzenie warunków do powstawania 

nowych miejsc pracy to podstawowy 

obowiązek Gminy 

Częściowo 

uwzględniona 

Tworzenie warunków do powstawania 

nowych miejsc pracy tylko pośrednio wpływa 

na poziom ubóstwa. Miasto samo w sobie 

bezpośrednio nie jest w stanie sprawić, że 

osoba będąca w trudnej sytuacji życiowej 

podejmie zatrudnienie, może świadczyć 

pomoc z zakresu polityki społecznej oraz 

próbować aktywizować zawodowo i 

społecznie mieszkańców. 

 

W Analizie SWOT doprecyzowano zapis, iż 

„Siła wpływu bezpośrednich działań Miasta w 

zakresie wzmocnienia potencjału oceniona 

została jako średnia (…)” 

11 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Analiza SWOT – 

mocne strony 

miasta: „Wysoka 

jakość edukacji 

technicznej w 

szkołach średnich” 

Zakwestionowanie zapisu, iż 

„Miasto ma niewielki wpływ na 

wzmocnienie potencjału. 

Samorząd może promować 

kształcenie techniczne i 

zawodowe wśród uczniów 

mieleckich szkół.” 

 
Częściowo 

uwzględniona 

Miasto może jedynie współpracować z 

Powiatem w tym zakresie, dlatego też uznano, 

iż ma niewielki wpływ na wzmocnienie tego 

potencjału (może promować kształcenie 

techniczne i zawodowe). 

 

W Analizie SWOT doprecyzowano zapis, iż 

„Miasto bezpośrednio ma niewielki wpływ na 

wzmocnienie potencjału (…). 
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Uzasadnienie proponowanej uwagi/opinii 

(pisownia oryginalna) 

Propozycja 

uwzględniona 

lub 

nieuwzględniona 

Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

12 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Analiza SWOT – 

mocne strony 

miasta: „Aktywność 

zawodowa 

młodzieży” 

Zakwestionowanie zapisu: „Siła 

wpływu działań Miasta w 

zakresie wzmocnienia potencjału 

oceniona została jako niska” 

Mielec jest miastem przemysłowym stąd 

konieczność kształcenia pod potrzeby 

pracodawców. 

Aby rozwijać usługi potrzeba innego 

przygotowania zawodowego…i tu jest również 

niezbędna aktywność miasta… obok zapisów 

kompetencyjnych samorządów 

Częściowo 

uwzględniona 

Podobnie jak w przypadku czynnika 

„zainteresowanie młodzieży kształceniem 

zawodowym i technicznym” – miasto 

bezpośrednio nie może wpłynąć na 

aktywność zawodową młodzieży. Miasto 

może różnymi projektami i działaniami 

motywować do podejmowania aktywności 

zawodowej, ale to od samej młodzieży zależy, 

czy będzie chciała zwiększyć swoją 

aktywność na tym polu. 

 

W Analizie SWOT doprecyzowano zapis, iż 

„Siła wpływu bezpośrednich działań Miasta w 

zakresie wzmocnienia potencjału oceniona 

została jako niska”. 

13 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Analiza SWOT – 

mocne strony 

miasta: „Oferta 

usług dla osób 

starszych” 

Zakwestionowanie zapisu: „Niskie 

znaczenie czynnika dla rozwoju 

miasta. Bogata oferta usług dla 

seniorów wpływa na poprawę 

jakości życia tej grupy 

mieszkańców” 

 Nieuwzględniona 

Oferta usług dla osób starszych jest 

niewątpliwie istotna dla funkcjonowania 

miasta, gdyż osoby starsze stanowią znaczny 

odsetek mieszkańców, jednakże w 

ograniczonym stopniu wpływają na rozwój 

miasta (niewielka część osób starszych jest w 

dalszym stopniu aktywna zawodowo). Miasto 

ma natomiast duży wpływ na poziom 

świadczonej oferty dla osób starszych. 

14 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Analiza SWOT - 

słabe strony 

miasta: „Niedobór 

pracowników” 

Zakwestionowanie zapisu: „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”. 

Nieprawda. To jest podstawowe zadanie 

samorządów 

Częściowo 

uwzględniona 

Miasto bezpośrednio w niewielkim stopniu 

może oddziaływać na dostępność kapitału 

ludzkiego na lokalnym rynku pracy. To 

prawda, iż atrakcyjna praca, mieszkania w 

przystępnych cenach, dobra jakość i 

dostępność żłobków czy miejsc do 

wypoczynku przekłada się na jakość życia 

mieszkańców. Jednakże Miasto samo w sobie 

nie może zagwarantować wszystkim 

mieszkańcom atrakcyjnej i dobrze płatnej 

pracy czy atrakcyjnych mieszkań w 

przystępnej cenie. Swoimi działaniami może 
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Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

natomiast wpływać pośrednio na poprawę 

sytuacji w tym zakresie. 

 

W Analizie SWOT doprecyzowano zapis, iż 

„Bezpośrednia rola Miasta w 

minimalizowaniu czynnika jest mała”. 

15 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Analiza SWOT – 

słabe strony 

miasta: „Niska 

jakość powietrza” 

Zakwestionowanie zapisu, iż „rola 

Miasta w pokonywaniu tej bariery 

i jej wpływu na rozwój Mielca ma 

małe znaczenie” 

Trudno z punktu widzenia społecznego 

akceptować taki zapis 

Częściowo 

uwzględniona 

Miasto może realizować projekty dotyczące 

poprawy jakości środowiska naturalnego, ale 

to jednak w głównej mierze od postaw i 

zachowań samych mieszkańców zależy 

poziom jakości powietrza. Diagnoza sytuacji 

społeczno-gospodarczej Mielca wykazała, iż 

główny wpływ na niską jakość powietrza ma 

tzw. niska emisja. Miasto ma ograniczone 

możliwości w zakresie zmniejszenia niskiej 

emisji. Może pośrednio wpływać na 

mieszkańców - samorząd może promować 

ekologiczne źródła energii oraz wspierać 

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. 

 

W Analizie SWOT doprecyzowano zapis, iż 

„Bezpośrednia rola Miasta w pokonywaniu tej 

bariery i jej wpływu na rozwój Mielca ma 

małe znaczenie”. 
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Podmiot 

zgłaszający 

uwagę, opinię 
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uwagi 

(ogólna/ 

szczegółowa) 
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uwzględniona 

lub 

nieuwzględniona 

Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

16 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Analiza SWOT – 

szanse: „Poprawa 

sytuacji finansowej 

mieszkańców” 

Zakwestionowanie zapisu 

dotyczącego braku wpływu 

miasta na niniejszy czynnik 

Wybrany przez mieszkańców Prezydent i Rada 

Miejska ma jedno z podstawowych zadań 

zapewnić bezpieczeństwo swoich obywateli w 

tym i bytowe…poprzez tworzenie warunków 

do powstawania miejsc pracy 

Częściowo 

uwzględniona 

Miasto bezpośrednio nie ma wpływu na 

sytuację finansową swoich mieszkańców. 

Działania samorządu mogą doprowadzić do 

poprawy warunków na rynku pracy i 

wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, ale są to 

działania pośrednie. 

 
W Analizie SWOT doprecyzowano, iż miasto 

bezpośrednio nie ma wpływu na poprawę 

sytuacji finansowej mieszkańców. 

17 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Analiza SWOT – 

zagrożenia: 

„Odpływ młodych 

mieszkańców z 

miasta” 

Proponowane działania 

nieskuteczne z założenia. 
 Nieuwzględniona 

W Analizie SWOT wskazano przykładowe 

działania jakie Miasto może realizować w celu 

minimalizowania czynnika i jego skutków. W 

Strategii przewidziano natomiast szereg 

kierunków działań i typów projektów, 

których realizacja ma przyczynić się do 

zahamowania odpływu młodych 

mieszkańców z miasta. 

18 
Radny Rady 

Miejskiej 
ogólna  

Zapisane w Strategii zadania do 

realizacji – Prezydent i urzędnicy 

powinni odpowiedzieć czy tego 

typu nowe opracowania i które są 

konieczne: 

1.Opracowanie programu 

edukacji ekologicznej;  

2.Przygotowanie dokumentów 

strategicznych dotyczących 

wdrożenia rozwiązań Smart City 

w mieście;  

3.Przygotowanie i wdrożenie 

dokumentów strategicznych 

służących rewitalizacji;  

4.Przygotowanie i aktualizacja 

dokumentów strategicznych 

dotyczących rozwoju 

mieszkalnictwa i gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy;  

Na przykład na str 17 pokazano że Strategia 

jest zgodna z Lokalnym Programem 

Rewitalizacji Mielca na lata 2016-2023 a na str 

66 zapisano do opracowania nowy program - 

poniższy pkt 3.(?)  

Nieuwzględniona 

Realizacja zapisanych w Strategii działań ma 

pomóc w osiągnięciu zakładanych celów 

szczegółowych oraz wskazanej w 

opracowaniu Wizji rozwoju Gminy. 

 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 

2021 r. poz. 11.) realizacja przedsięwzięć 

wynikających z programu zawierającego 

działania służące wyprowadzeniu obszaru 

zdegradowanego ze stanu kryzysowego, 

przyjmowanego uchwałą rady gminy bez 

uchwalania gminnego programu rewitalizacji 

jest możliwa do dnia 31 grudnia 2023 r. Z 

tego względu obecnie obowiązujący 

dokument – Lokalny Program Rewitalizacji 

dla Miasta Mielca – przyjęto na lata 2016-

2023. Po tym terminie niezbędne jest 

opracowanie Gminnego Programu 
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Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

5.Opracowanie standardów 

partycypacji społecznej w Gminie. 

6.Przygotowanie dokumentów 

strategicznych służących 

współpracy Gminy z 

organizacjami pozarządowymi;  

7.Opracowanie i wdrożenie 

strategii rozwoju edukacji;  

8.Opracowanie kompleksowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta z 

uwzględnieniem potrzeb 

inwestycyjnych;  

Rewitalizacji, stąd konieczność 

„przygotowania dokumentów strategicznych 

służących rewitalizacji” w okresie 

obowiązywania strategii rozwoju miasta. 

19 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Str.63 I.1.2. 

Poprawa jakości 

środowiska 

naturalnego 

Dopisanie typu projektu: 

Aktywności i działania 

eliminujące zwiększanie 

negatywnego oddziaływania na 

środowisko zakładów 

przemysłowych” 

 uwzględniona 

Dodano typ projektu: Aktywne włączanie się 

miasta w zmniejszanie negatywnego 

oddziaływania na środowisko zakładów 

przemysłowych 

20 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Str. 64 I.1.5. Stałe 

dbanie o wysoką 

skuteczność 

polityki społecznej 

Dopisanie typu projektu: 

„Deinstytucjonalizacja usług 

społecznych.” 

 uwzględniona 

Dodano typ projektu: Promocja usług 

społecznych świadczonych w formie 

zdeinstytucjonalizowanej  
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Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

21 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

str.67. I.2.4. 

Wspieranie 

aktywności, 

przedsiębiorczości i 

gotowości do 

działania młodych 

mi 

Dopisanie typu projektu: 

„Tworzenie warunków dla 

budowy infrastruktury 

pozwalającej na rozwój 

przedsiębiorczości młodych 

mielczan” 

 Nieuwzględniona 

W ramach kierunku działania Kierunek 

działania II.2.2. Zapewnienie przestrzeni 

umożliwiających aktywność różnych grup 

społecznych przewidziano już następujące 

typy projektów: „Tworzenie miejsc spotkań 

dla różnych grup społecznych” oraz 

„Uwzględnianie w realizowanych projektach 

budowy lub modernizacji przestrzeni i 

obiektów potrzeby otwierania ich na 

aktywność zbiorową mielczan”. 

22 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Str. 71 II.1.4. Stałe 

zwiększanie 

zaangażowania 

organizacji 

pozarządowych w 

realizację zadań 

miejskich   

Dopisanie typu projektu: 

„Rozszerzenie skali zadań 

samorządu realizowanego przez 

organizacje pozarządowe” 

 Uwzględniona 

Dodano typ projektu: rozszerzenie obszarów 

i form współpracy samorządu z 

organizacjami pozarządowymi. 

23 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Kierunek działania 

I.1.8. Realizacja 

działań z zakresu 

rewitalizacji 

Wykreślić typ projektu: 

„Przygotowanie i wdrożenie 

dokumentów strategicznych 

służących rewitalizacji” 

 Nieuwzględniona 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 

2021 r. poz. 11.) realizacja przedsięwzięć 

wynikających z programu zawierającego 

działania służące wyprowadzeniu obszaru 

zdegradowanego ze stanu kryzysowego, 

przyjmowanego uchwałą rady gminy bez 

uchwalania gminnego programu rewitalizacji 

jest możliwa do dnia 31 grudnia 2023 r. Z 

tego względu obecnie obowiązujący 

dokument – Lokalny Program Rewitalizacji 

dla Miasta Mielca – przyjęto na lata 2016-

2023. Po tym terminie niezbędne jest 

opracowanie Gminnego Programu 

Rewitalizacji, stąd konieczność 
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„przygotowania dokumentów strategicznych 

służących rewitalizacji” w okresie 

obowiązywania strategii rozwoju miasta. 

24 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Kierunek działania 

I.2.1. Zaplanowanie 

i realizacja polityki 

mieszkaniowej 

Miasta 

Wykreślić typ projektu 

„Przygotowanie i aktualizacja 

dokumentów strategicznych 

dotyczących rozwoju 

mieszkalnictwa i gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy” 

 Nieuwzględniona 

Opracowany dokument strategiczny 

dotyczący rozwoju mieszkalnictwa i 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy ma stanowić bazę dla dalszych działań 

Miasta w zakresie mieszkalnictwa. 

25 
Radny Rady 

Miejskiej 
szczegółowa 

Kierunek działania 

II.3.1. Dojrzałe 

planowanie 

rozwoju edukacji w 

Mieście 

Wykreślić typ projektu 

„Opracowanie i wdrożenie 

strategii rozwoju edukacji” 

Nie sądzę aby pkt II.3.1 dotyczył prac nad 

podstawą programowa szkoły podstawowej. 
Nieuwzględniona 

Kierunek działania II.3.1. Dojrzałe 

planowanie rozwoju edukacji w Mieście nie 

dotyczy prac nad podstawą programową 

szkoły podstawowej. Opracowanie strategii 

rozwoju edukacji umożliwi lepsze 

przygotowanie młodych mielczan do startu w 

dorosłe życie. 

26 
Mieszkaniec 

Mielca 
ogólna  

Opracować Streszczenie projektu 

Strategii rozwoju miasta Mielca 

na lata 2021-2026 z prognozą do 

roku 2030 - Oprócz 

opracowanego dokumentu 

Strategii rozwoju miasta Mielca 

na lata 2021-2026 z prognozą do 

roku 2030 powinien być 

opracowany dokument będący 

Streszczeniem Strategii rozwoju 

miasta Mielca na lata 2021-2026 z 

prognozą do roku 2030. 

Streszczenie powinno być 

ograniczone maksimum do 5-10 

stron. 

Streszczenie projektu Strategii rozwoju miasta 

Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 

2030 będzie dokumentem bardzo przydatnym 

w pracy wielu instytucjom. Przedstawiony 92 

stronnicowy dokument jest zbyt obszerny, aby 

praktycznie mógłby być wykorzystywany na 

bieżąco w pracy. 

Nieuwzględniona 

Podczas zorganizowanego 16 lutego 2021 

roku otwartego spotkania konsultacyjnego z 

mieszkańcami zaprezentowano kluczowe 

elementy Strategii rozwoju miasta Mielca (w 

formie prezentacji multimedialnej). 

Prezentacja została także opublikowana na 

stronie internetowej mielec.pl.  

Na etapie konsultowania projektu Strategii 

rozwoju miasta Mielca tworzenie streszczenia 

nie jest zasadne, ponieważ zapisy Strategii 

mogą jeszcze ulec zmianie.  
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uwzględniona 

lub 

nieuwzględniona 

Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

27 
Mieszkaniec 

Mielca 
ogólna  

Brakuje głównych autorów tego 

opracowania. Podać głównych 

autorów. Rozważyć także 

wymienienie imienne 

zaangażowanych podmiotów i 

osób przy tworzeniu tego 

dokumentu 

Dokument bezimienny nie budzi społecznego 

zaufania. Wymienione podmioty i osoby będą 

się czuły odpowiedzialne za realizację tej 

Strategii 

uwzględniona 
Zapis dotyczący podmiotów zaangażowanych 

w tworzenie opracowania został dodany. 

28 
Mieszkaniec 

Mielca 
ogólna  

Nie przedstawiono wizji i misji 

miasta Mielca - Podać hasłowo 

wizję i misję miasta Mielca 

Bez misji i wizji decyzje zarządcze bywają 

przypadkowe, a codzienna praca sprowadza 

się do mniej lub bardziej mechanicznego 

realizowania procedur. 

Nieuwzględniona 

W projekcie Strategii Rozwoju miasta Mielca 

przedstawiono Wizję Rozwoju Mielca 

(rozdział 4). Wizja ta jest zbieżna z wizją 

zawartą w Planie Rozwoju Lokalnego 

(stanowi element nowej ścieżki rozwoju 

Mielca) i została opracowana na podstawie 

„burzy mózgów” przeprowadzonej podczas 

Debaty pn. „Porozmawiajmy o przyszłości 

Mielca” zorganizowanej 14 lipca 2020 roku. Z 

uwagi na kompleksowość zaproponowanej 

wizji podjęto decyzję o rezygnacji z 

zapisywania misji. 

29 
Mieszkaniec 

Mielca 
ogólna  

W przedstawionej strategii nie 

uwzględniono żadnych sportów 

zimowych dla mieszkańców 

Mielca. Wprowadzić i realizować 

takie sporty jak łyżwiarstwo – 

lodowiska biegi narciarskie po 

okolicznych lasach. Przewidzieć 

tworzenie tras narciarskich w 

okolicznych lasach mieleckich 

Obecnie biegi narciarskie uprawia ponad 

kilkaset mieszkańców Mielca w okolicznych 

lasach 

Nieuwzględniona 

 W ramach kierunku działania I.2.2. 

„Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do 

spędzania czasu wolnego, szczególnie 

uwzględniających potrzeby ludzi młodych” 

znajduje się typ projektu: „Budowa i 

modernizacja obiektów sportowych i 

rekreacyjnych”, w ramach którego mogą 

zostać zrealizowane inwestycje dotyczące 

sportów zimowych. 
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Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

30 
Mieszkaniec 

Mielca 
 

ogólna  

Brak informacji o stacjach 

ładowania samochodów 

elektrycznych i ich ewentualnym 

rozwoju infrastruktury 

W tej chwili takich samochodów w Mielcu za 

dużo nie ma i temat może się wydawać błahy, 

ale takich samochodów będzie przybywać. 

Biorąc pod uwagę, że mówimy o 

długoterminowym rozwoju miasta myślę, że 

sprawa może wrócić prędzej aniżeli później. Z 

tego co wiem w tej chwili w Mielcu istnieją trzy 

miejsca gdzie można naładować samochód 

elektryczny. Jedno z nich jest na parkingu koło 

Góry Cyranowskiej, ale właściciel takiego 

samochodu nigdy go tam nie załaduje, bo 

miejsca parkingowe są zajęte przez „zwykłe 

samochody” (policja / straż miejsca mogłaby 

się tym zainteresować). Podobnie wygląda 

drugi punkt na Smoczce, na parkingu koło 

basenu. Ten konkretny ostatnio służył do 

składowania góry śniegu zebranego przy 

odśnieżaniu. Gdyby w tym momencie ktoś 

przejezdny chciał podładować swój samochód 

w Mielcu to może się nieprzyjemnie zdziwić, 

bo stacje teoretycznie są, ale w praktyce nie do 

końca są dostępne. 

Nieuwzględniona 

W kierunku działania I.1.1. „Sprawne usługi 

publiczne” znajduje się typ projektu: 

„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

drogowej”, w ramach którego mogą zostać 

zrealizowane inwestycje dotyczące rozwoju 

infrastruktury służącej ładowaniu 

samochodów elektrycznych. 

31 
Mieszkaniec 

Mielca 
ogólna  

Brak informacji i strategii na 

temat rozwoju dostępności do 

Internetu szerokopasmowego dla 

mieszkańców miasta 

Bardzo cieszy fakt, że miasto rozwija się od 

strony informatycznej (str. 32) i w przyszłości 

coraz więcej spraw będzie można załatwić nie 

wychodząc z domu. Niestety coraz częściej nie 

wystarczy podstawowy dostęp do internetu, 

do niektórych usług potrzebny jest 

światłowód. Myślę że ostatnie 12 

kalendarzowych miesięcy udowodniło że w 

wielu rodzinach, gdzie dzieci prowadza zdalna 

naukę a w tym samym czasie rodzice próbują 

pracować światłowód jest absolutna 

koniecznością. Niestety nie jest on wszędzie 

dostępny pomimo tego że firm oferujących 

taka usługę na rynku jest bardzo dużo (w tym 

kilka naszych, lokalnych). Znam dużo osób 

które światłowodu nie maja a historie dlaczego 

Nieuwzględniona 

. W kierunku działania I.1.1. „Sprawne usługi 

publiczne” znajduje się typ projektu: 

„Prowadzenie działań na rzecz rozwoju usług 

teleinformatycznych”, w ramach którego 

mogą zostać zrealizowane inwestycje 

dotyczące rozwoju dostępności do Internetu 

szerokopasmowego. 
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nie maja czasami są wręcz komiczne. Ja dla 

przykładu od sześciu miesięcy nie jestem w 

stanie dostać pisemnej zgody na przekopanie 

od właściciela sąsiedniej działki. Działkę, na 

której dosłownie nie ma nic. Pusta działka bez 

mediów. Ze swojej strony widziałbym dużo 

bardziej aktywny udział UM w promowaniu 

rozwoju tejże infrastruktury. Wydatki były by 

dużo niższe od potencjalnych korzyści. 

Dlaczego firmy technologiczne preferują 

osiedlać się w Rzeszowie (i okolicach) zamiast 

w Mielcu? Duża część klientów i tak jest 

zagraniczna, więc im nie robi różnicy czy firma 

jest tu czy 50km dalej. 

32 
Mieszkaniec 

Mielca 
szczegółowa 

Str. 51, pkt. 6 

Zmniejszanie się 

powierzchni 

terenów zieleni 

osiedlowej 

Nie chodzi o treść zapisu tylko o 

podejście do tematu Urzędu 

Miasta i wszystkich działów, 

które maja realny wpływ na to, co 

się dzieje w tej kwestii. Mowa 

tutaj m.in. o Wydziale Ochrony 

Środowiska i Zarządzania 

Kryzysowego, Wydziale 

Urbanistyki, Gospodarki 

Nieruchomościami i Geodezji. Od 

lat ich postawa jest dosłownie 

bierna, co zauważyłem nie tylko 

ja czy moi sąsiedzi, ale 

praktycznie cały Mielec. Jeden z 

listów krytykujący wydane 

pozwolenie na wycinkę dużej 

liczby drzew (a konkretniej 88 

sztuk) na terenie osiedla Wojsław 

Wydział Ochrony Środowiska 

podsumował „(…) każdy 

właściciel posesji może stworzyć 

własna enklawę zieleni.”. W tym 

samym piśmie widnieje jeszcze 

jedno ciekawe stwierdzenie – 

 Nieuwzględniona 

Uwaga nie dotyczy zapisów Strategii, ale 

działań miasta. W kierunku działania I.1.3. 

„Dostępność terenów zielonych, przestrzeni 

do wypoczynku, infrastruktury rowerowej” 

znalazł się typ projektu: „Zapewnienie 

wysokiej jakości terenów zielonych w 

mieście” 
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dokument 

„(…) nie możemy wymagać 

nasadzeń zastępczych w postaci 

gatunków i odmian o docelowo 

dużych rozmiarach, gdyż często 

spotyka się to z dużym 

sprzeciwem samych 

mieszkańców, którzy nie 

akceptując opadających jesienią 

liści często sami eliminują źródło 

kłopotów”. Innymi słowy UM 

może powiedzieć, jakie maja być 

nasadzenia zastępcze, ale daje się 

terroryzować jednej, albo dwóm 

osobom bo ich niechęć do 

zebrania liści jest ważniejsza niż 

dbanie o przyrodę i środowisko? 

Jeden z projektów, który jeszcze 

się nie rozpoczął to jest 

powiększenie cmentarza 

komunalnego. Tam też jest 

przewidziana wycinka sporej 

ilości drzew. UM zamiast szukać 

alternatywy, albo spytać 

mieszkańców, co o tym sądzą 

siedzi cicho. 

Pragnę przypomnieć, że mamy 

rok 2021 i ekologia oraz dbanie o 

środowisko nigdy nie było tak 

ważne jak teraz i co warto 

pamiętać będzie to temat coraz 

ważniejszy. Mieszkańcy Mielca, 

zwłaszcza Ci młodzi zwracają na 

to uwagę i będą się wypowiadać 

na ten temat. Jeden z 

najważniejszych projektów WWF 

(World Wide Fund for Nature, pol. 

Światowy Fundusz na rzecz 

Przyrody) zakłada ochronę oraz 
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dokument 

zasadzenie jednego biliona drzew 

na świecie. Z ogromnym 

naciskiem na ochronę. Każdy 

leśniczy czy gajowy albo osoba ze 

średnią wiedzą o środowisku wie, 

że lepiej jest ochronić drzewo niż 

zasadzić nowe. A co na to Mielec? 

A no to że, cytując strategię 

rozwoju na najbliższe lata (str. 

29) – „(…) w ostatnich latach 

udział parków, zieleńców i 

terenów zieleni osiedlowej w 

powierzchni miasta zmniejszył 

się (spadek z 2,8% w 2017 roku 

do 2,6% w 2018 roku) i był niższy 

od średniej dla grupy 

porównawczej (3,05%)”. 

Jeśli UM chce zatrzymać młodych 

ludzi w Mielcu to tereny zielone 

(razem z zalesieniem a nie tylko 

trawnik), sa nieodłącznym tego 

elementem. Tzw. beton i kostka 

nie tworza miasta przyjaznego do 

życia. Dla przykładu 

wyremontowany Plac Armii 

Krajowej jest terenem 

betonowym. Albo Galeria 

Nawigator gdzie na powierzchni 

kilku hektarów nie ma ani 

jednego drzewa i latem stojąc na 

parkingu można dostać udaru 

słonecznego. 

Ale żeby nie było riposty, że 

jestem odosobniony w swoich 

spostrzeżeniach wkleje opinie 

innych na ten temat. Opinie są 

ogólnie dostępne na portalu Hej 
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Mielec, jest w nich dużo ironii i 

sarkazmu. 

Tereny zielone MUSZĄ zmienić 

KOLOR! Zalecany jest 

CZERWONY, tudzież SZARY, 

niebieski też ujdzie! W Mielcu 

niewolno sadzić drzew. Latem 

będziemy się smażyć na betonie i 

kostce, ale pod żadnym pozorem 

nie wolno zasadzić drzewa. 

oby wygrał projekt z dużą iloscia 

zieleni i dużą iloscia drzew. 

Wara od mojego osiedla. Ostatnie 

skrawki zieleni chcą wybrukować, 

banda idiotów! 

Wszędzie dookoła ciemny polski 

naród wycina, tnie, niszczy każdy 

przejaw zieleni w tym kraju bo 

śmieci lisciami, bo chodnik 

wysadzi, bo kretyn autem w nie 

wjedzie, bo gałązka na durny łeb 

spadnie, to wode blokuje itp, itd a 

tu bedziecie urządzać szopki jak 

to drzewka kochacie. 

Czy WY w tym magistracie macie 

coś z głową? Nie widzicie że 

wszędzie wszystko kryjecie 

betonem??? Lato tragedia nie da 

się żyć w upalne dni, po deszczu 

wszystko zalane ale w sumie tak 

trawy nie trzeba kosić 

A jakieś DRZEWA, ZIELEŃ są 

przewidziane??? 

Ależ oczywiście że wyciać drzewa. 

W Mielcu wszystko trzeba wyciać. 

U nas przecież jest uzdrowisko, 

powietrze jest filtrowane i 
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Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

oczyszczane przez kostkę 

brukowa. 

Durnota. 2 mln na wycięcie drzew 

w dobie zmian klimatycznych i 

zatrutego powietrza. 

Mielec nie ma nic do pokazania, 

bo u nas każde drzewo czeka na 

ścięcie. To sa wyrywkowe opinie, 

bez zagłębiania się, z ostatnich 

kilku tygodni. Tendencja i ogólna 

opinia mieszkańców na ten temat 

jest jednoznaczna. Niestety nie 

można się zgodzić ze 

stwierdzeniem, że „Rola miasta w 

ograniczaniu tej bariery i jej 

wpływu na rozwój Mielca jest 

umiarkowana.” (również str. 51, 

pkt. 6). Nie można się 

przykrywać, albo próbować 

zamazać problem innym 

stwierdzeniem (str. 29) – „W 

okolicy miasta znajduje się 

ponadto kilka rezerwatów 

przyrody, a lasy zajmują 13,5% 

jego powierzchni, co jest 

wynikiem zbliżonym do średniej 

w grupie porównawczej. Tereny 

leśne znajdują się głównie po 

wschodniej stronie Miasta, a ich 

ważną częścią jest Las 

Cyranowski, stanowiący fragment 

Puszczy Sandomierskiej.” 

Cieszy fakt że w okolicy Mielca są 

lasy, ale to nie jest to co 

statystyczny mieszkaniec chce i 

potrzebuje na co dzień. Na co 

dzień mieszkaniec chce żeby park, 

tereny zielone i drzewa były 
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dokument 

dostępne w bliskiej odległości. 

Tak żeby mógł usiąść na ławce w 

cieniu a nie smażyć się na betonie. 

Tak żeby nie trzeba było wsiadać 

w samochód żeby zabrać dziecko 

do takiego miejsca. Przyroda ma 

być widoczna, za oknem a nie w 

odosobnionych miejscach. W 

innych krajach, na Zachód od nas, 

sprawa jest banalnie prosta i 

została rozwiązana dawno temu. 

Na ileś tam metrów zabudowy 

wymagane jest ileś tam metrów 

przyrody (czy tam innej zieleni). 

Ten wymóg dotyczy wszystkich 

bez wyjątków, nieważne czy to 

jest inwestycja państwowa czy 

prywatna. Inwestor budując 

osiedle na 5, 10 czy 30 domów 

jednorodzinnych musi zostawić 

kawałek przestrzeni. Organ 

wydający pozwolenie na budowę 

nie pyta się czy to jest opłacalne i 

czy inwestor chce. On ma po 

prostu to zrobić. Tymczasem u 

nas akceptowane jest praktycznie 

wszystko nie licząc się z tym, że 

dany budynek będzie stał w tym 

miejscu przez następne 50 czy 

100 lat i jak już powstanie to tak 

naprawdę nic nie można w tym 

zmienić. 
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Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

33 
Mieszkaniec 

Mielca 
szczegółowa 

str. 52, pkt. 13 

Niewielka część 

miasta objęta 

miejscowymi 

planami 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Fakt że w 2021r. takich planów 

praktycznie nie ma jest wręcz 

karygodne i przechodzi ludzkie 

pojęcie. Dla porównania moja 

matka, która wiele lat temu („za 

komuny”) była głównym 

architektem w mieście o 

porównywalnej wielkości do 

Mielca mówi że wspomniane 

miasto było objęte takim planem 

w prawie 100%. Kiedy jej mówie, 

że Mielec, 30-40 lat później, 

takiego planu nie ma to uważa, że 

żartuję. Jak to żartobliwie któs 

powiedział, w Mielcu najpierw 

wydaje się pozwolenie na 

zabudowę a potem zaczynamy się 

zastanawiać jak podpinać media, 

projektować drogi, a dopiero jak 

powstanie budowa widać że nie 

pasuje do istniejącej architektury. 

Dlatego też absolutnie nie mogę 

się zgodzić ze stwierdzeniem iż – 

„Znaczenie czynnika dla rozwoju 

miasta oceniono jako 

umiarkowane.”. Znaczenie jest 

OGROMNE, ale niestety jego 

znaczenie jest bagatelizowane. 

Nikt, z wyboru, nie chce mieszkać 

na chaotycznym i 

niezorganizowanym osiedlu a 

jeszcze bardziej przeprowadzać 

się do takiego miasta. A niektóre 

projekty developerskie w Mielcu 

niestety takie są. Sam mam taki 

jeden za oknem – powstaje 

wbrew sprzeciwowi i uwagom 

okolicznych mieszkańców. 

 Nieuwzględniona 

Kwestia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego będzie 

poruszana przy okazji realizacji kierunku 

działania I.2.1. „Zaplanowanie i realizacja 

polityki mieszkaniowej Miasta”. Dodatkowo 

w Strategii wskazano, iż „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”. W 

związku z powyższym Znaczenie czynnika dla 

rozwoju miasta oceniono jako umiarkowane, 

gdyż samo objęcie znacznego odsetka 

terenów miasta MPZP nie wpłynęłoby na 

natychmiastowy rozwój miasta. 
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(pisownia oryginalna) 
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uwzględniona 

lub 

nieuwzględniona 

Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

Młodzi ludzie zwracają bardzo 

duża uwagę na to gdzie mieszkają 

i chcą mieszkać w ładnej okolicy. 

Jeśli Urzad Miasta faktycznie chce 

zatrzymać ich odpływ i 

przyciągać takich ludzi to 

jednolity i konkretny plan 

zagospodarowania 

przestrzennego jest potrzebny. 

Nie za rok czy za pięć lat, ale już. 

34 
Mieszkaniec 

Mielca 
szczegółowa 

str. 63 

Kierunek działania 

I.1.2. Poprawa 

jakości środowiska 

naturalnego 

Biorąc pod uwagę to co napisałem 

w punkcie pierwszym to Urząd 

Miasta nie ma w planach 

dosłownie niczego co by mogło 

poprawić liczbę zmniejszających 

się terenów zielonych na terenie 

miasta. Owszem, „Opracowanie 

programu edukacji ekologicznej” 

jest niezwykle ważne, ale jeśli UM 

nie zadeklaruje się, że np. w 

danym roku kalendarzowym chce 

zasadzić 200 drzew 

(odpowiednich do naszej strefy 

klimatycznej i okolic a nie jakieś 

klony i tuje, które nie rosną wyżej 

niż 4 metry) to, o jakiej poprawie 

środowiska chcemy rozmawiać? 

 Nieuwzględniona 

Uwaga nie dotyczy zapisów Strategii, ale 

działań miasta. 

 

W dokumencie strategii nie uwzględniono 

konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, 

ale w jednym z typów projektu jest wskazane 

w uwadze opracowanie programu edukacji 

ekologicznej. 



 

  

- 30 -  

L.p. 

Podmiot 

zgłaszający 

uwagę, opinię 

Charakter 

uwagi 

(ogólna/ 

szczegółowa) 

Zapis w projekcie 

dokumentu, do 

którego zgłaszane 

są uwagi wraz z 

podaniem 

numeru strony 

Treść uwagi/opinii oraz 

proponowane nowe brzmienie 
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uwzględniona 

lub 

nieuwzględniona 

Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

35 
Mieszkaniec 

Mielca 
szczegółowa 

str. 63 

Kierunek działania 

I.1.3. Dostępność 

terenów zielonych, 

przestrzeni do 

wypoczynku, 

infrastruktury 

rowerowej 

W nawiazaniu do punktu wyżej. 

O jakiej dostępności chcemy 

rozmawiać jeśli UM (póki co) nie 

dość że nie zadeklarował 

powiększenia liczby zielonych 

terenów to nie gwarantuje że 

istniejące nie ulegną 

pomniejszeniu? 

 Nieuwzględniona 
Uwaga nie dotyczy zapisów Strategii, ale 

działań miasta. 

36 
Radny Rady 

Miejskiej 
ogólna - 

1.Przygotowanie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe 

poprzez budowę infrastruktury 

drogowej i medialnej. 

2.Podejmować współpracę z 

podmiotami budującymi 

mieszkania które mogłyby na 

uprzednio uzbrojonych terenach 

realizować inwestycje 

mieszkaniowe. 

3.Umożliwić preferencyjne 

pozyskiwanie terenów przez 

Spółdzielnie Mieszkaniowe celem 

budowy budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych umożliwiając 

łatwiejszy dostęp do mieszkania 

dla ludzi młodych i mniej 

Działania takie powinny mieć charakter 

wyprzedzający w stosunku do gmin wiejskich 

–skupionych wokół miasta Mielca. 

Gminy wiejskie z uwagi na zmniejszający się 

obszar przeznaczony pod działalność rolniczą 

dysponują coraz większymi terenami, które 

mogą być przeznaczone pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

Powstaje zatem realna groźba odpływu osób, 

wybierających jako miejsce osiedlenia jednak 

wieś. 

Nieuwzględniona 

Działania dotyczące budownictwa 

mieszkaniowego będą realizowane w ramach 

kierunku działania I.2.1. Zaplanowanie i 

realizacja polityki mieszkaniowej Miasta, w 

ramach którego w Strategii przewidziano 

dwa typy projektów: „Przygotowanie i 

aktualizacja dokumentów strategicznych 

dotyczących rozwoju mieszkalnictwa i 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy” oraz „Optymalizacja realizacji zadań 

Gminy w zakresie gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy”. 
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Podmiot 

zgłaszający 

uwagę, opinię 

Charakter 
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uwzględniona 

lub 

nieuwzględniona 

Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

37 
Aeroklub 

Mielecki  
szczegółowa str. 49 pkt 21 

Zintensyfikowanie działań w tej 

materii. Wykorzystanie MARR 

Lotnisko Mielec do promocji 

Miasta, NGO-sów. Zwiększenie 

finansowania. 

Przeznaczenie na te działania co roku kwoty 

takiej jak na największy klub sportowy. 
Nieuwzględniona 

Promocja Miasta będzie odbywać się za 

sprawą typów projektów realizowanych w 

ramach kierunku działania III.3.1. 

Promowanie Mielca z wykorzystaniem 

gospodarczej marki miasta 

38 
Aeroklub 

Mielecki  
szczegółowa str. 51 pkt 4 

Były inicjatywy „kubek biznesu” 

wzorem „Doliny lotniczej”. Należy 

zawiązać podobne 

stowarzyszenie sektora 

lotniczego 

Rola Miasta jako czynnik inicjujący działania w 

tym zakresie 
Nieuwzględniona 

W Strategii przewidziano szereg typów 

projektów umożliwiających realizowanie 

działań dotyczących powstania 

wspominanego stowarzyszenia: m.in.: 

 Wspieranie zrzeszania się i współpracy 

lokalnych przedsiębiorców z 

administracją samorządową w celu 

usprawniania funkcjonowania miasta 

(Kierunek działania II.1.5. Zaproszenie 

mieleckich przedsiębiorców do 

współpracy ze społecznością w 

usprawnianiu funkcjonowania miasta); 

 Wspieranie inicjatyw służących 

zwiększeniu zaangażowania się 

przedsiębiorców we współpracę ze 

społecznością lokalną (Kierunek 

działania II.1.5. Zaproszenie mieleckich 

przedsiębiorców do współpracy ze 

społecznością w usprawnianiu 

funkcjonowania miasta); 

 Organizowanie form współpracy 

różnych grup społecznych (Kierunek 

działania II.4.1. Promocja współpracy 

podejmowanej przez grupy 

użytkowników miasta różniące się 
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Stanowisko zespołu opracowującego 

dokument 

wiekiem, zainteresowaniami, rolami 

społecznymi) 

39 
Aeroklub 

Mielecki  
szczegółowa str. 47 pkt 14 

Miasto ma duży wpływ na 

inicjowanie czy powoływanie 

nowych modelarni udostępniania 

lokali, przy współpracy z NGO, z 

MARR ze spółkami miasta czy 

MOSiR. 

Przy braku zaangażowania Miasta przy 

wspieraniu edukacji technicznej za kilka lat 

zabraknie kadr do firm zlokalizowanych w SSE 

Mielec. 

Nieuwzględniona 

W Strategii przewidziano wspieranie edukacji 

technicznej w ramach kierunku działania 

II.3.1. Dojrzałe planowanie rozwoju edukacji 

w Mieście poprzez realizację typu projektu: 

„Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju 

edukacji” 

40 
Aeroklub 

Mielecki  
szczegółowa str. 57 pkt 21 

Dolina lotnicza promuje Rzeszów 

i woj. podkarpackie. Mielec 

powinien inicjować działania 

przyciągające do Mielca. 

Zwiększenie wpływu Miasta np. cykliczne 

spotkania biznesu lotniczego w nowej 

bibliotece. 

Nieuwzględniona 

Promocja Miasta będzie odbywać się za 

sprawą typów projektów realizowanych w 

ramach kierunku działania III.3.1. 

Promowanie Mielca z wykorzystaniem 

gospodarczej marki miasta 

41 
Aeroklub 

Mielecki  
szczegółowa str. 59 pkt 8 

Promocja własnej historii na 

przykład muzeum przemysłu 

lotniczego 

Ogromny wpływ miasta aby to zmienić 

poprzez tworzenie własnych inicjatyw  
Nieuwzględniona 

W Strategii przewidziano promocję historii 

miasta w ramach kierunku działania II.1.3. 

Rozwój tożsamości lokalnej wśród 

mieszkańców poprzez realizację wskazanych 

typów projektów: „Organizacja wydarzeń 

służących nawiązywaniu relacji 

międzyludzkich i budowaniu postaw 

tożsamości lokalnej” oraz 

„Realizacja projektów nawiązujących do 

historii i tradycji miasta”. 

 


