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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Mielec - streszczenie 

1 Ogólna charakterystyka miasta  

Mielec to liczące niespełna 60 tys. mieszkańców miasto położone w północno-zachodniej 

części województwa podkarpackiego, zlokalizowane w odległości ok. 60 km od Rzeszowa. 

Stanowi ważny w regionie ośrodek miejski o znaczeniu subregionalnym. 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. 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. 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. Blisko 60% uczniów 

mieleckich szkół ponadpodstawowych mieszka poza miastem, na terenie powiatu, zaś kolejne 

10% dojeżdża spoza powiatu mieleckiego. 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 rekreacyjnych. Warto jednak zwrócić 

uwagę na fakt, iż Mielec nie jest w stanie w pełni zaspokoić wszystkich potrzeb jego 

mieszkańców. 

Historia Mielca sięga XV wieku i niemal zawsze związana była z przemysłem. Początkowo 

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

Kluczowym wydarzeniem w historii miasta było utworzenie Centralnego Okręgu 

Przemysłowego, w którym Mielec stanowił jeden z najważniejszych ośrodków. Był to także 

początek mieleckich tradycji związanych z przemysłem lotniczym, które to ukształtowały 

obecną kulturę i tożsamość miasta.  

Przekształcenia gospodarcze lat 90. przebiegły w Mielcu w sposób wyjątkowo łagodny 

i miasto, w szczególności dzięki utworzeniu w 1995 roku pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, dość szybko powróciło na ścieżkę rozwoju. Przemysł lotniczy do dziś stanowi 

rozpoznawalną zarówno w kraju, jak i na świecie wizytówkę Mielca. Jest to swoiste genius loci 

miasta. Zlokalizowane w mieście Polskie Zakłady Lotnicze to największe w kraju i jedno 

z największych w Europie przedsiębiorstwo tej branży. Dzięki temu w regionie koncentruje się 

90% krajowej produkcji lotniczej. 

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. Wpływ na to ma przede wszystkim ujemne saldo migracji oraz malejący 

przyrost naturalny. Również prognozy dla Mielca nie napawają optymizmem. Według GUS 

przyrost naturalny w Mielcu, podobnie jak saldo migracji, w kolejnych latach przyjmował 

będzie wartości ujemne, w efekcie czego liczba mieszkańców liniowo będzie się zmniejszać. 

Z Mielca emigrują przede wszystkim ludzie młodzi. Zmiany te wpływają na postępujący 

proces starzenia się mieleckiego społeczeństwa, co jest  szczególnie widoczne w zmieniającej 

się strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. 
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Niekorzystne trendy demograficzne niosą za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Przede 

wszystkim rodzą ryzyko braku zastępowalności pokoleń, a dla samorządu – konieczności 

ponoszenia coraz większych wydatków na politykę senioralną. Zmiana struktury 

demograficznej pociąga za sobą konieczność odpowiedniego dostosowania usług społecznych 

i rynkowych, a także infrastruktury miasta. 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, natomiast niedobór pracowników 

może skłaniać część przedsiębiorstw do przenoszenia działalności do większych ośrodków. 

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

dochodów umożliwia realizację wydatków budżetowych. Przekłada się to na intensyfikację 

działalności inwestycyjnej, co ma swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu wydatków 

majątkowych miasta.  

W Mieście panują 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 porównawczej. 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).  

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. Zauważalny jest również fakt, iż w Mielcu 

rośnie także aktywność zawodowa seniorów, przy jednoczesnym, niewielkim spadku liczby 

pracujących osób młodych, co również wzbudza niepokój wśród lokalnych przedsiębiorców, 

gdyż to właśnie w ludziach młodych upatruje się potencjału Mielca.  

Przekonanie o tym, że Mielec jest dobrym miejscem do życia i rozwoju wyraża dwóch na trzech 

dorosłych mieszkańców miasta. Jednocześnie prawie 60% badanych, mając możliwość wyboru 

miejsca zamieszkania, pozostałoby w Mielcu (37%) lub przeprowadziłoby się do bliskiej okolicy 

„pod miasto” (22%), zostawiając w Mielcu większość swoich życiowych spraw. Opinii 

dorosłych mielczan nie podzielają młodzi, którzy w większości (57%) wyrażają odmienne 

zdanie. Na uwagę zasługuje również fakt, że młodzi mielczanie raczej nie wiążą swojej 

przyszłości z miastem. Zaledwie co 10. badany planuje w Mielcu zamieszkać. Tyle samo 

chciałoby tu pracować. Prowadzi to do pogłębiającego się problemu emigracji młodych. 

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

jest niezadowalająca (68% osób uważa, że jest to czynnik zachęcający do opuszczenia miasta), 

a niemal połowa krytykuje atrakcyjność oferowanych miejsc pracy. Niepochlebne opinie na 
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temat mieleckiego rynku pracy podziela także tamtejsza młodzież – 3/4 uczniów szkół 

ponadpodstawowych zwraca uwagę na niskie poziomy wynagrodzeń, a połowa negatywnie 

ocenia oferty pracy. Młodzież szkolna nie ma także dobrego zdania o czynnikach decydujących 

o znalezieniu dobrej pracy w Mielcu. Uważają oni, że są to przede wszystkim powiązania 

rodzinne oraz znajomości. Warto jednak podkreślić, iż pomimo negatywnych opinii 

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

zawodowe. W większości (67%) dotyczyły one pracy dorywczej w okresie wolnym od nauki. 

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 biznesu. Warto jednak podkreślić, iż zaledwie 

ok. 10% respondentów wiąże swoją przyszłość zawodową z Mielcem, co może spowodować 

wystąpienie problemu niedoboru siły roboczej. 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 oraz w podobnych 

wielkościowo miastach w regionie. Pensje w Mielcu rosną także szybciej niż obserwowany 

średni wzrost zarobków w grupie porównawczej. Zauważalna jest także rosnąca liczba 

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

działalności gospodarczej, jak i pracę najemną, 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), co świadczy o dobrej kondycji lokalnej gospodarki. 

Mielczanie bardzo krytycznie oceniają dostępność oraz ceny mieszkań w swoim mieście. 

Odczucia mieszkańców potwierdzają dane przedstawione w Monitorze Rozwoju Lokalnego, 

dotyczące średniej ceny za m2 lokali mieszkalnych. Wskazują one, iż mieszkania w powiecie 

mieleckim są rzeczywiście droższe niż w nieodległych powiatach np. stalowowolskim czy 

dębickim. Dodatkowo przeciętne wynagrodzenie pozwala na zakup mniejszej powierzchni 

mieszkania niż w miastach z grupy referencyjnej. Świadczy to o ogólnie mniejszej sile 

nabywczej mieszkańców podkarpackich miast na rynku nieruchomości. Dodatkowo 

obserwowany w Mielcu szybki wzrost cen mieszkań niewątpliwie pogłębia wrażenie mielczan 

o nieadekwatności stawek za m2 do zarobków w mieście. Mielec w odniesieniu do grupy 

porównawczej charakteryzuje się ponadto mniejszą liczbą mieszkań przypadającą na 1 tys. 

mieszkańców oraz powierzchnią mieszkania przypadającą na jedną osobę. 

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

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. Co więcej, w ostatnim czasie znacząco zmniejszył się poziom emisji 
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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 redukcji, 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). 

Dostęp do usług edukacyjnych w Mieście jest zadowalający. 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. Niestety pomimo relatywnie dobrej 

sytuacji Miasta, ponad 71% biorących udział w badaniu CAWI uczniów ostatnich klas szkół 

ponadpodstawowych uznała, że możliwości dalszego kształcenia stanowią czynnik skłaniający 

do opuszczenia miasta. Jest to związane z faktem, iż na terenie miasta funkcjonuje jedynie 

Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 

dlatego też w celu kontynuowania nauki trzeba wyjechać z Mielca.  

Mielec jest miastem bezpiecznym – opinię taką wyraża ponad 80% dorosłych mielczan 

i prawie 60% uczniów mieleckich szkół ponadpodstawowych. Wysoki poziom bezpieczeństwa 

stanowi tym samym ich zdaniem jeden z głównych aspektów zachęcających do zamieszkania 

w Mielcu. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych, w świetle których 

powiat mielecki cechuje się relatywnie niskim poziomem przestępczości zarówno pod 

względem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, jak również przestępstw 

drogowych. 

Dobra dostępność żłobków i przedszkoli sprawia, że w Mielcu dobrze żyje się rodzinom 

z małymi dziećmi. Mielczanie pozytywnie oceniają również komunikację w mieście. Nieco 

gorzej oceniane jest natomiast skomunikowanie Mielca z większymi miastami. 

Miasto dysponuje relatywnie szeroką ofertą kulturalną, za której rozwój odpowiada powstałe 

w 1997 r. Samorządowe Centrum Kultury. W Mielcu organizowane są różnego rodzaju 

koncerty, imprezy i festiwale. Oferta ta wydaje się jednak nie być dostosowana do potrzeb 

mieszkańców. Dla 43,5% mieszkańców oferta rozrywkowa i komercyjna jest czynnikiem 

skłaniającym do opuszczenia Mielca. Dodatkowo 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. Mielec 

poszczycić się może natomiast rozbudowaną ofertą sportowo-rekreacyjną zarówno dla dzieci 

i młodzieży, jak i osób dorosłych. 

Zarówno w opinii ludzi młodych, jak i dorosłych mieszkańców miasta Mielec jest atrakcyjnym 

miejscem do życia dla osób starszych. Dodatkowo ponad połowa mielczan uważa, iż to 

właśnie seniorzy są najbardziej aktywną grupą społeczną w mieście. Przejawia się to m.in. 

przez działalność Mieleckiej Rady Seniorów czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Mieszkańcy miasta mają dostęp do usług pomocy społecznej świadczonych przez szereg 

podmiotów, w tym m. in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom 
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Samopomocy. Miasto stara się także wychodzić naprzeciw potrzebom osób 

z niepełnosprawnościami, oferując liczne udogodnienia w zakresie dostosowania 

infrastruktury architektonicznej, usług cyfrowych oraz informacyjnych. Potrzeby w tym 

zakresie nie są jednak w pełni zaspokojone, dlatego niezbędna jest kontynuacja realizacji 

przedsięwzięć wpływających na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.  

W Mielcu aktywnie działają 93 organizacje pozarządowe, a wydatki na realizację zadań 

publicznych przez podmioty trzeciego sięgają 1,7 mln zł, co świadczy o znacznym 

zaangażowaniu społeczności 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. Mielczanie samych siebie postrzegają jako raczej bierną 

społeczność. W ocenie 2/3 badanych rzadko podejmują działania w zakresie zaangażowania 

w rozwój miasta, aktywne są tylko wybrane jednostki/grupy (69%). Jednocześnie aż 80% 

respondentów uważa, że lokalna społeczność powinna w większym stopniu angażować się 

w sprawy miasta. Przyczyną może być niska świadomość społeczna w zakresie możliwych 

sposobów zaangażowania. Większość mielczan uważa bowiem, że nie ma realnego wpływu 

na rozwój miasta – opinię taką wyraziło 3 na 4 badanych. 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 JST. Co więcej, wiele osób nie wie, jak mogłoby 

się zaangażować w rozwój swojego miasta. Konieczna jest więc lepsza promocja aktywności 

społecznej oraz większe otwarcie sektora pozarządowego i władz Miasta na siebie nawzajem. 

2 Diagnoza deficytów, problemów i barier rozwojowych miasta  oraz 

potencjałów i mocnych stron 

Przeprowadzona diagnoza, opierająca się na analizie dostępnych danych statystycznych 

zawartych w Monitorze Rozwoju Lokalnego, Monitorze Miasta, Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego oraz wynikach badań społecznych przeprowadzonych wśród 

różnych grup interesariuszy stała się podstawą do identyfikacji silnych i słabych stron, a także 

szans i zagrożeń dla miasta przedstawionych poniżej. 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

Stabilna sytuacja finansowa miasta Niedobór pracowników 

Bardzo dobre warunki do rozwoju 
przedsiębiorstw i gospodarki 

Niska przystępność cenowa mieszkań 

Gospodarka oparta na przemyśle 
wysokospecjalistycznym 

Niewystarczające działania informacyjne 
Gminy w zakresie warunków prowadzenia 
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działalności gospodarczej oraz promocji 
lokalnej gospodarki 

Funkcjonowanie Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej 

Brak organizacji zrzeszających 
przedsiębiorców 

Przedsiębiorczość mieszkańców Niska jakość powietrza 

Niski poziom bezrobocia Zmniejszanie się powierzchni terenów 
zieleni osiedlowej 

Aktywność lokalnych organizacji 
pozarządowych 

Niezadowalający poziom zaangażowania 
mieszkańców w rozwój miasta 

Dostępność komunikacyjna miasta Niedostateczny poziom współpracy różnych 
środowisk (przedsiębiorcy, mieszkańcy, 
NGO, miasto) 

Dostępność żłobków i przedszkoli Niedostosowana do potrzeb młodzieży 
oferta kulturalna  

Wysoki poziom bezpieczeństwa Nieadekwatny do oczekiwań mieszkańców 
poziom oferty kulturalnej i rozrywkowej 

Duża liczba innowacyjnych przedsiębiorstw  Niewystarczająca oferta uczelni wyższych 
w mieście 

Zainteresowanie młodzieży kształceniem 
zawodowym i technicznym 

Ograniczona dostępność do obiektów 
użyteczności publicznej dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Niski poziom ubóstwa Niewielka część miasta objęta miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego 

Wysoka jakość edukacji technicznej 
w szkołach średnich  

 

Oferta sportowa i dostęp do terenów 
rekreacyjnych 

 

Komunikacja wewnątrz miasta  

Kompaktowość miasta  

Wykorzystanie narzędzi informatycznych do 
sprawnego świadczenia usług publicznych 

 

Dostępność terenów zielonych  

Aktywność zawodowa młodzieży  

Tradycje przemysłowe i lotnicze  

Doświadczenie w pozyskiwaniu 
zewnętrznego finansowania  

 

Dostępność specjalistycznych usług 
z zakresu ochrony zdrowia 

 

Oferta usług dla osób starszych  
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Wzrost poziomu aktywności lokalnej 
społeczności 

Ryzyko braku zastępowalności pokoleń na 
rynku pracy 

Nowa perspektywa finansowa UE Odpływ młodych mieszkańców z miasta 
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Możliwość dostarczenia nowych usług dzięki 
wykorzystaniu dostępnej miejskiej 
infrastruktury 

Zmniejszenie dostępności usług medycznych  

Wykorzystanie nowatorskich form 
finansowania polityki rozwoju 

Pogorszenie się sytuacji gospodarczej Mielca 
w wyniku epidemii COVID-19 

Usprawnienie funkcjonowania miejskich 
usług publicznych 

Zmniejszenie zdolności miasta do 
finansowania działań inwestycyjnych 

Poprawa sytuacji finansowej mieszkańców Utrata przewagi w postaci Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej  

Zainteresowanie lokalnych środowisk 
współpracą na rzecz rozwoju miasta 

Pogarszająca się sytuacja finansowa polskich 
samorządów 

Aktywność grup mieleckiej młodzieży Utrata znaczenia Mielca jako ośrodka 
przemysłu lotniczego na rzecz okolicznych 
większych miast 

Przyciąganie do miasta pracowników 
z subregionu 

Zwiększenie aktywności okolicznych gmin 
w zachęcaniu do osiedlenia się na ich terenie 

Przyciąganie do miasta specjalistów  Utrata lokalnej tożsamości wynikająca 
z napływu do Mielca nowych mieszkańców 

Zwiększenie zadowolenia z jakości 
środowiska naturalnego wśród 
mieszkańców 

 

Pobudzenie środowiska przedsiębiorców do 
włączenia się w rozwijanie potencjału miasta 

 

Rozwój rozwiązań SMART CITY  

Proprzedsiębiorcze postawy młodych 
mielczan 

 

Przywrócenie połączeń kolejowych 
łączących Mielec z innymi miastami 

 

Wykorzystanie silnego poczucia tożsamości 
mieszkańców do utrzymania potencjału 
rozwojowego miasta 

 

Wzrost popularności pracy na odległość jako 
argument za zamieszkaniem w mniejszym 
ośrodku miejskim 

 

Budowa obwodnicy  

Dobre relacje i atmosfera w mieście  

Zwiększająca się aktywność zawodowa 
mielczan oraz wzrost ich dochodów 

 

Silne powiązania gospodarcze z  regionem 
(Dolina Lotnicza, przyciąganie pracowników 
z subregionu) 

 

3 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, 
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sformułowano następującą wizję rozwoju: 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. 

Realizacji tej wizji sprzyjać będzie wdrożenie dwóch celów głównych, dla których wyznaczono 

następujące cele szczegółowe: 

I Mielec to miasto pierwszego wyboru  

I.1. Mielec przyciąga 

• I.1.1. Zaplanowanie i realizacja polityki mieszkaniowej Miasta 

• 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.1.5. Aktywna działalność informacyjna służąca dzieleniu się sukcesami i zwiększaniu 

poczucia dumy z bycia mielczaninem 

• I.1.6. Dążenie do usuwania źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększanie 

świadomości mielczan w zakresie stanu środowiska w Mieście 

• I.1.7. Promocja Miasta jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania 

II Tworzymy dojrzałą społeczność 

II.1. WSPÓŁTWORZYMY NASZE MIASTO 

• II.1.1. Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwych form wpływania na 

rozwój Miasta 

• II.1.2. Młodzi aktywni 

• II.1.3. Budowanie postaw tożsamości lokalnej wśród mieszkańców 

• II.1.4. Stałe zwiększanie zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań 

miejskich 

• II.1.5. Zaproszenie mieleckich przedsiębiorców do współpracy ze społecznością 

w usprawnianiu funkcjonowania Miasta 

II.2. POTRZEBUJEMY PRZESTRZENI SPOTKAŃ I DIALOGU 

• II.2.1. Tworzenie warunków do dzielenia się pomysłami  

i sukcesami z lokalną społecznością 
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• II.2.2. Zapewnienie przestrzeni umożliwiających aktywność różnych grup społecznych 

II.3. EDUKACJA JEST NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ 

• II.3.1. Dojrzałe planowanie rozwoju edukacji w Mieście 

• II.3.2. Promowanie lokalnego rynku pracy wśród uczniów 

• II.3.3. Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci 

i młodzieży  

II.4. WIDZIMY SIEBIE NAWZAJEM 

• II.4.1. Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników Miasta różniące 

się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi 

• II.4.2. Docenianie solidarnych postaw mieszkańców względem siebie 

• II.4.3. Zwiększanie dostępności dla wszystkich grup społecznych 

4 Działania podstawowe i uzupełniające planowane do realizacji  

Rozwiązanie zdiagnozowanych problemów i realizację wyznaczonych celów zapewni 

wdrożenie działań podstawowych i uzupełniających, które uwzględniają wykorzystanie 

zdiagnozowanych potencjałów i mocnych stron miasta.  

Działania podstawowe: 

Wykreowanie nowego miejsca aktywności społecznej - Linearny Park Mielczanina – 

realizacja parku - całorocznej strefy aktywności dla społeczności mieleckiej - łączącego dwa 

przejścia podziemne ciągiem pieszym i uzupełnienie go ciągiem aktywności fizycznej 

(zewnętrzna strefa aktywności senioralnej, siłownia zewnętrzna, plac wydarzeń z niewielką 

sceną i terenową widownią, plac zabaw dla dzieci, park dla psów, skwer kolejarza), 

opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, w tym uzyskanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego i zawarcie z PKP umowy inwestycyjnej, opracowanie 

dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę, szkolenia w zakresie kreowania marki 

i eventów tematycznych, akcja informacyjna i promocyjna, organizacja min. 3 eventów 

w Parku. 

Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap I – 

zagospodarowanie terenów Stawów Cyranowskich obejmujących ok 40 ha zbiorników 

wodnych oraz 40 ha terenów przyległych z przeznaczeniem na funkcje rekreacyjne - 

przygotowanie dokumentacji i projektowej, akcja informacyjna i promocyjna pierwszego 

etapu prac z promocją kolejnych etapów, wydarzenie otwierające, wykonanie parkingu, 

wykonanie kładki pieszej i chodników, budowa budynku sanitariatów, wyposażenie 

w elementy małej architektury, wyposażenie siłowni zewnętrznej. 

Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej – wykonanie dokumentacji projektowej projektu 
rozbudowy i remontu Domu Kultury SCK wraz z pozwoleniem na budowę, działania 
informacyjne, promocyjne, spotkania i konsultacje społeczne, rozbudowa Domu Kultury SCK 
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i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie ruchome 
dobudowanego obiektu, aranżacja przestrzeni zewnętrznej: budowa fontanny, montaż 
elementów małej architektury i nasadzenia zieleni, działalność Centrum Integracji Społeczno-
Kulturowej, organizacja wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych dla mieszkańców, 
zaprojektowanie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 3 stron internetowych, 
Przestrzeń Integracji Społecznej w obiekcie (kawiarenka obywatelska, kawiarnia społeczna, 
sala konferencyjna, sala warsztatowa, przestrzeń chillout), Przestrzeń Integracji Społecznej 
w parku za Domem Kultury i Plac AK (wydarzenia kulturalne, społeczne i edukacyjne dla 
mieszkańców oraz inicjatywy mieszkańców realizowane przez nich samych). 

Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej – przygotowanie siedziby pod działalność organizacji 
pozarządowych w Mielcu, adaptacja istniejącego układu pomieszczeń na potrzeby nowych 
funkcji użytkowych, sporządzenie dokumentacji technicznej montażu windy, montaż pętli 
indukcyjnej, montaż ścieżki dotykowej, remont pomieszczeń – malowanie wszystkich 
pomieszczeń i drobne naprawy, montaż windy, zakup i montaż wyposażenia, montaż 
dotykowych plansz dla osób niewidomych, spotkanie networkingowe – sieciowanie 
organizacji, promocja działalności MCAL, realizowanie zadań wynikających z rozstrzygniętych 
konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. 

Aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu – opracowanie Programu polityki 
mieszkaniowej Gminy Miejskiej Mielec, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów 
oraz dwóch dokumentacji technicznych publicznych dróg gminnych zlokalizowanych w rejonie 
ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
w trybie ZRiD. 

Edukreatywność – opracowanie autorskiego programu działań edukacyjnych kształtujących 

kreatywność uczniów mieleckich szkół; 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). 

Szkoła Młodych Liderów – 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. 

Młody Mielec – szereg imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych skierowanych do 
młodzieży i przez nią organizowane, rekrutacja i szkolenie wolontariuszy, organizacja 
wydarzeń skierowanych do młodzieży (Bitwa o Mielec, Aktywne ferie, Mielec Cup, Zumba 
Maraton, Spływ kajakowy, turniej paintballa, miejskie grillowanie etc.) 

Działania uzupełniające: 

Udostępnienie terenów rekreacyjnych przy Stawach Cyranowskich - etap II – uzupełnienie 

uporządkowanej i zorganizowanej przestrzeni o nowe elementy małej architektury, w tym 

istotne dla aspektu ekologicznego i edukacyjnego (kosze, lampy oświetleniowe, tablice 

edukacyjne), procedura podziału, wyceny i zamiany nieruchomości z Państwowym 
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Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, uzyskanie decyzji i opłata z tytułu wyłączenia 

przejętych gruntów z produkcji leśnej, opłata z tytułu odszkodowania za przedwczesny wyrąb, 

akcja informacyjna i promocyjna drugiego etapu pracy na Stawach Cyranowskich z promocją 

dalszych planów - organizacja wydarzeń plenerowych. 

Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej – remont Domu Kultury SCK – wymiana centrali 

p.poż, wentylacja i klimatyzacja, wymiana stolarki drzwiowej oraz modernizacja infrastruktury 

dla osób niepełnosprawnych, wymiana dachu, malowanie sali widowiskowej i wymiana 

siedzisk w fotelach sali widowiskowej, działalność Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej – 

organizacja wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych dla mieszkańców (m.in. 

seanse filmowe, zajęcia dla dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, działania 

inicjowane przez mieszkańców, slamy poetyckie, wykłady, spotkania artystyczne, warsztaty 

rodzinne, kreatywne zajęcia dla młodzieży, warsztaty integracyjne, szkolenia, spotkania 

biznesowe, koncerty, wystawy, recitale, spotkania międzypokoleniowe). 

Ograniczanie niskiej emisji w Mielcu – kontynuowanie zadań Gminy z zakresu ochrony 

środowiska naturalnego realizowanych w poprzednich latach, tj.: wykonanie kolejnego etapu 

kompleksowej inwentaryzacji systemów grzewczych na części terenów miejskich, realizacja 

pomiarów jakości powietrza, hałasu oraz lotnych związków organicznych, tzw. LZO, 

dofinansowanie do wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania. 

5 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. Następnie 

zapewniono udział zainteresowanych jednostek i grup w pracach nad dokumentem poprzez 

różnorodne formy włączenia i współdecydowania na każdym z etapów oraz zaplanowano 

zaangażowanie interesariuszy we wdrażanie i monitorowanie: 

 diagnozowanie – badania społeczne i warsztaty diagnostyczne – 1572 uczestników, 

 projektowanie ścieżki rozwoju Miasta – debata pn. „Porozmawiajmy o przyszłości 

Mielca” – 50 uczestników, możliwość zgłaszania pomysłów na działania rozwojowe 

oraz propozycji zmian w brzmieniu wizji i celów – 74 zgłoszone karty pomysłów, 

powołanie zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie kart działań złożonych 

z przedstawicieli pomysłodawców, pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek 

organizacyjnych oraz lidera ze strony Gminy, wspólne opracowanie kart działań, 

 wdrażanie i monitorowanie – wdrażanie projektów na rzecz miasta i jego mieszkańców 

(w ramach partnerstwa z Gminą), udział w konsultacjach społecznych związanych 

z realizacją wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, realizacja własnych inicjatyw 

i aktywności zgodnych z zapotrzebowaniem poszczególnych grup mieszkańców 



12 
 

w zmodernizowanych w ramach PRL obiektach/terenach, możliwość zapoznania się 

z raportami stanu wdrażania projektu i raportami ewaluacji projektu, udział 

w konsultacjach społecznych, 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, udział w badaniach 

społecznych, które pozwolą ocenić wpływ wdrożonych działań rozwojowych na 

poczucie zadowolenia z zamieszkania w Mielcu i jakość życia mieszkańców. 

6 Harmonogram realizacji PRL 

Harmonogram realizacji działań podstawowych i uzupełniających planowanych w ramach 

wdrożenia PRL w latach 2021-2026: 

 

7 Analiza finansowa PRL 

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. 

 

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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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% 

 

8 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. Ich wystąpienie może 

oddziaływać na skuteczne wdrożenie PRL. Dlatego też przeprowadzono analizę ryzyka, 

zdefiniowano i przeanalizowano 17 najważniejszych ryzyk, skalę ich oddziaływania oraz 

narzędzia zaradcze, które pozwolą zapobiec ich wystąpieniu. W ramach analizy ryzyka 

rozpoznano 5 rodzajów ryzyka charakteryzujących się niewielkim prawdopodobieństwem 

wystąpienia oraz niewielkim wpływem na realizację Planu oraz 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. Zaplanowana struktura zarządzania ryzykiem pozwoli 

odpowiednio reagować w sytuacji wystąpienia zdarzeń kryzysowych dla realizacji Planu. 

9 System wdrażania PRL oraz jego aktualizacji  

System wdrażania został zaplanowany wspólnie dla PRL i PRI. We wdrażanie zaangażowane 

zostaną następujące podmioty: Prezydent Miasta Mielca (odpowiada za zagwarantowanie 

w budżecie i WPF środków na skuteczną realizację Planu), 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, do zadań partnerów należeć będzie realizacja zobowiązań wynikających z Umowy 
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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 i przeznaczenia miejsc spotkań 

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 zespół miejski zostanie 

wzmocniony poprzez utworzenie nowych stanowisk: Głównego specjalisty ds. planowania 

rozwoju (1 etat), Głównego specjalisty ds. partycypacji społecznej (1 etat) oraz Inspektorów 

(2,5 etatu).  

Wsparcie procesu zapewni Konsultant ds. rozwoju lokalnego, który będzie odpowiadał za 

koordynację sprawnego wdrażania PRL i PRI oraz doradztwo w sytuacji wystąpienia ryzyk. 

Stałą pomoc doradczą, która pozwoli na skuteczne wdrożenie planów rozwoju,  zapewni 

również ekspert Związku Miast Polskich. 

10  Monitoring 

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) – 

znajdą się w nich 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. 

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 
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lepszego jutra – Mielec miastem dialogu”, zaś po zakończeniu wdrażania PRL raport końcowy. 

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. 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.  

11  Ewaluacja 

PRL podlegał będzie także cyklicznej ocenie jego aktualności i stopnia realizacji. Ewaluacja 

zostanie zrealizowana w połowie okresu wdrażania dokumentu (ewaluacja mid-term) oraz po 

jego zakończeniu (ewaluacja ex-post). Wynikiem przeprowadzenia procesu będzie Raport 

z ewaluacji projektu „RAZEM dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu” sporządzany 

w oparciu o coroczne sprawozdania monitoringowe oraz opracowywany na ich podstawie 

roczny Raport stanu wdrażania projektu, jak również dane statystyczne zastane i wywołane 

(w badaniach społecznych). 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. Raporty z ewaluacji będą przedstawiane na spotkaniach podsumowujących 

Komitetu sterującego i następnie udostępniane do publicznej wiadomości, co pozwoli 

wzmocnić proces partycypacji społecznej. 

Zaplanowany system wdrażania, monitorowaniu i ewaluacji charakteryzuje się wysokim 

stopniem instytucjonalizacji, co pozwoli wykorzystywać go w kolejnych latach do całościowego 

zarządzania procesem rozwoju Mielca – zostanie również zaimplementowany do 

przygotowywanej Strategii Rozwoju Miasta, co zapewni spójność i zwiększy skuteczność oceny 

postępów w realizacji procesu rozwoju Miasta. 

12  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, co potwierdza 

jego zgodność z lokalną polityką rozwoju Miasta. 

 


