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Szanowni Państwo! 

 

Przekazuję Państwu trzeci w historii naszego miasta Raport  o stanie 

Gminy Miejskiej  Mielec. Celem raportu, określonym w przepisach ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jest podsumowanie 

działalności Prezydenta w roku poprzednim, ze szczególnym 

uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał Rady 

Miejskiej i budżetu obywatelskiego.   

Opracowanie stanowi kompleksowe źródło wiedzy o naszym 

Mieście ze szczególnym uwzględnieniem działań i wydarzeń 

realizowanych w 2020 r. Niniejszy dokument, stanowi dla mnie 

reprezentatywny bilans kolejnego roku kadencji na stanowisku 

Prezydenta Miasta Mielca oraz jednocześnie kompleksowe 

podsumowanie przedsięwzięć  realizowanych w 2020 r. w celu 

zaspokojenia zbiorowych potrzeb naszej wspólnoty samorządowej.  

Raport został sporządzony według schematu zaproponowanego  

w poprzednich dwóch raportach, w układzie 12 dziedzin zawierających 

zarówno istotne informacje o naszym Mieście oraz opis aktywności  

służących realizacji poszczególnych zadań własnych gminy. Liczę, że tak 

jak i dla mnie tak i dla Państwa, Raport w zaproponowanej formule, będzie 

stanowił rzetelną podstawę do różnokierunkowych analiz i porównań, 

będzie służył wymianie informacji i dyskusji, których efektem będzie 

sformułowanie właściwych kierunków rozwoju naszego Miasta oraz  

w konsekwencji ich zdefiniowania – wspólna i solidarna praca na rzecz 

naszego Miasta.    

Zapraszam Państwa do lektury Raportu oraz zachęcam do udziału 

w debacie nad dokumentem podczas Sesji Rady Miejskiej poświęconej 

absolutorium i wotum zaufania. 

 

 

 

Prezydent Miasta Mielca 

    Jacek Wiśniewski  
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I. O MIELCU I MIELCZANACH 
 

 
 

I.1 TŁO GEOGRAFICZNE 
 

Mielec jest miastem powiatowym, jednym z ważniejszych ośrodków 

przemysłowych południowo-wschodniej Polski, największym eksporterem  

w województwie oraz pomyślnie rozwijającym się regionalnym centrum kulturalnym  

i sportowym. Miasto Mielec jest podzielone na 18 osiedli, zajmuje obszar 46,89 km2  

w zachodniej części województwa podkarpackiego, środkowej części Kotliny 

Sandomierskiej nad rzeką Wisłoką – prawym dopływem Wisły. Jest czwartym co do 

wielkości miastem w województwie. Miasto położone jest niedaleko ważnych 

ośrodków i regionów w województwie do których należą w centralnej części 

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

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

Od północy i wschodu Miasto graniczy z Gminą Mielec, na niewielkim odcinku granicy 

północnej  z gminą Tuszów Narodowy, zaś od zachodu i południa z gminą Przecław. 

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

powierzchni województwa podkarpackiego.  
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I.2 DEMOGRAFIA 

I.2.1 LUDNOŚĆ MIELCA NA PODSTAWIE DANYCH Z URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO W RZESZOWIE ORAZ DANYCH Z GŁÓWNEGO 

URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 

Na koniec grudnia 2020 r. liczba mieszkańców miasta Mielca wynosiła 60 075 

osób i zmniejszyła się o 248 osób w stosunku do 2019 roku. Ludność Mielca stanowiła 

w 2020 r. 2,83% ogólnej liczby ludności województwa podkarpackiego.1 Kobiety 

stanowiły 51,90% populacji, a współczynnik feminizacji, podobnie jak  

w latach 2015-2019 wyniósł 107. 

W 2020 r. mieszkańcy Mielca zawarli 226 małżeństw (w 2019 roku 274),  

w Mielcu urodziło się 502 dzieci (w 2019 roku 593), zmarło 590 osób (w 2019 roku 

569). Przyrost naturalny w Mielcu w 2020 r. był ujemny: - 88 osób (w 2019 roku + 24 

osoby). Saldo migracji ogółem (migracje wewnętrzne i zewnętrzne) było także ujemne 

i wyniosło -217 osób (w 2019 roku -233). 

Przyrost naturalny w Mielcu od 2016 r. do 2019 r. utrzymywał się na minimalnym 

dodatnim poziomie. W 2020 r. przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 osób, 

pierwszy raz od kilku lat, osiągnął wartość ujemną i wyniósł -1,5. (w 2016 r. wyniósł 

1,81; w 2017 r. wyniósł 0,89; w 2018 r. wyniósł 0,34; w 2019 r. wyniósł 0,4).2 Wskaźnik 

dla województwa podkarpackiego za 2020 r. w zakresie przyrostu naturalnego był 

również ujemny i wyniósł -0,28 (w 2019 r. wyniósł 0,3) przy także ujemnym przyroście 

naturalnym dla Polski – 0,31 (w 2019 r. wyniósł -0,9). Wskaźnik salda migracji dla 

Mielca w 2020 r. wyniósł -3,6 przy wskaźniku -0,9 dla województwa podkarpackiego  

i minimalnie dodatnim wskaźniku salda migracji dla Polski wynoszącym 0,1. Analiza 

danych krajowych, wojewódzkich i lokalnych z ostatnich pięciu lat wykazuje, że  

w ubiegłym roku pierwszy raz od kilku lat wskaźnik przyrostu naturalnego osiągnął 

wartość ujemną co przy corocznym ujemnym wskaźnik salda migracji, stanowi 

kluczową informację dla wszystkich szczebli władzy publicznej, która powinna 

 w sposób istotny ukierunkowywać podejmowane przez władze działania we 

wszystkich sferach życia publicznego.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2020 r. Stan w dniu 31 XII, Tablice. 
źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-
naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-12-2020,6,29.html. 
2 Bank Danych Lokalnych; źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL. 
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Tabela nr 1 Wybrane wskaźniki demograficzne dla Polski, województwa podkarpackiego  

i Mielca w latach 2016-20203 

 

Wskaźnik Rok Polska 
Województwo 

Podkarpackie 
Mielec 

Liczba ludności 

2016 38 433 000 2 127 700 60 628 

2017 38 434 000 2 129 100 60 452 

2018 38 411 000 2 129 015 60 478 

2019 38 382 576 2 127 164 60 323 

2020 38 265 013 2 121 229 60 075 

Gęstość 

zaludnienia 

(w os. na 1km2) 

2016 123 119 1 290 

2017 123 119 1 293 

2018 123 119 1 290 

2019 123 119 1 283 

2020 122 119 1 278 

Liczba kobiet na 

100 mężczyzn 

2016 107 104 107 

2017 107 104 107 

2018 107 104 107 

2019 106 104 107 

2020 107 104 107 

Przyrost 

naturalny na 

1000 osób 

2016 -0,2 0,54 1,81 

2017 0,00 1,22 0,89 

2018 -0,7 0,9 0,34 

2019 -0,9 0,3 0,4 

2020 -0,31 -0,28 -1,5 

Saldo migracji 

na 1000 osób 

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

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

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

2019 0,2 -1,4 -3,9 

2020 0,1 -0,9 -3,6 

 

W strukturze ludności miasta Mielca według ekonomicznych grup wieku nadal 

zmniejsza się udział populacji osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności: 

z 62,17% w 2016 r., 61,23% w 2017 r., 60,35% w 2018 r., 59,35% w 2019 r.  do 58,50% 

w 2020 r. W 2020 r. liczba osób w wieku produkcyjnym w Mielcu wyniosła 35 802 osób 

co w ujęciu rocznym oznacza spadek o ponad 658 osób. Od 2016 roku zauważalny 

jest nieznaczny wzrost ludności w wieku przedprodukcyjny w ogólnej liczbie ludności 

Mielca z poziomu 16,64% w 2016 r. do 17,09% w 2020 r.  

W 2020 r. ludność w wieku poprodukcyjnym w Mielcu liczyła 14 663 osób  

i  w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 436 osób. Z roku na rok wzrasta także 

                                                           
3 Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, opracowania pt.: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018: 
Województwo Podkarpackie, Gmina Miejska Mielec; Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie 
podkarpackim w 2015 r., Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2016 r., Stan, 
ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2017 r.; Ludność. Stan i struktura oraz ruch 
naturalny w przekroju terytorialnym w 2020 r. Stan w dniu 31 XII, Tablice. źródło: https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-
stan-w-dniu-31-12-2020,6,29.html. 
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odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności Mielca: z 21,19%  

w 2016 r., 21,97% w 2017 r., 22,79% w 2018 r.,  23,58% w 2019 r.  do 24,40%  

w 2020 r. Powyższe zjawisko z jednej strony oznacza, że wydłuża się czas życia 

ludności najstarszej, w wyniku postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia 

najstarszych przy jednoczesnym spadku natężenia urodzeń. Z kolei  

z ekonomicznego punktu widzenia powyższy trend oznacza starzenie się zasobów siły 

roboczej oraz zwiększające się tym samym obciążenie systemu zabezpieczeń 

społecznych. Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli ludności w wieku 

nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) na 100 osób w wieku 

produkcyjnym w Mielcu wzrósł od 2016 r. z 60,83 osób do 70,94 osób. Co więcej, 

według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce do 2050 r. wśród osób  

w wieku produkcyjnym będzie rósł procentowy udział osób w wieku produkcyjnym 

niemobilnym i prognozuje się, że osiągnie on wartość 50% w ogólnej liczbie osób  

w wieku produkcyjnym. Jednocześnie wg prognoz Głównego Urzędu Statystycznego 

w województwie podkarpackim do 2035 r. liczba osób w wieku produkcyjnym 

zmniejszy się o 28% w stosunku do 2019 r.4 przy czym w części powiatów spadek ten 

wyniesie ponad 30% (powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, lubaczowski, 

jarosławski, bieszczadzki, leski i sanocki).5 

 
Tabela nr 2 Struktura płci i wieku ludności Mielca w latach 2016-2020 

 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Mieszkańcy Mielca 

Ogółem 60 504 60 628 60 478 60 323 60 075 

Wiek  

przedprodukcyjny 
10 066 10 184 10 197 10 294 10 268 

Wiek  produkcyjny, 

w tym6: 
37 619 37 124 36 500 35 802 35 144 

mobilny 23 588 23 432 23 120 22 640 22 138 

niemobilny 14 031 13 692 13 380 13 162 13 006 

Wiek  

poprodukcyjny 
12 819 13 320 13 781 14 227 14 663 

Kobiety 

Ogółem 31 319 31 376 31 319 31 282 
31 180 

 

Wiek  

przedprodukcyjny 
4 897 4 957 4 948 4 996 4 998 

                                                           
4 Katarzyna Góral – Radziszewska, Stan Ludności i prognozy demograficzne według danych GUS do 2050 roku, 
XVI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych – Ożarów Mazowiecki 2019, źródło: 
https://konferencje.alebank.pl/wp-content/uploads/2019/12/KFNM2019.-8-Stan-ludno%C5%9Bci-i-prognozy-
demograficzne-GUS.pdf 
5 Ibidem. 
6 Wiek produkcyjny mobilny to wiek od 18 do 44 roku życia bez względu na płeć; obejmuje osoby zdolne  

i gotowe do przekwalifikowania się, zmiany pracy lub stanowiska. Wiek produkcyjny niemobilny – to dla mężczyzn 
wiek 45–64 lat, a dla kobiet 45–59 lat. 
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Wiek  produkcyjny, 

w tym7: 
17 796 17 493 17 173 16 823 16 460 

mobilny 11 520 11 449 11 317 11 079 10 8199 

niemobilny 6 276 6 044 5 856 5 744 5 641 

Wiek  

poprodukcyjny 
8 626 8 926 9 198 9 463 9 722 

Mężczyźni 

Ogółem 29 185 29 252 29 159 29 041 28 895 

Wiek  

przedprodukcyjny 
5 169 5 227 5 249 5 298 5 270 

Wiek  produkcyjny, 

w tym8: 
19 823 19 631 18 327 18 979 18 684 

mobilny 12 068 11 983 11 803 11 561 11 319 

niemobilny 7 755 7 648 7 524 7 418 7 365 

Wiek  

poprodukcyjny 
4 193 4 394 4 583 4 764 4 941 

 

Problem starzenia się społeczeństwa i jednoczesnego zmniejszania się liczby 

ludności w wieku produkcyjnym nie dotyczy tylko Polski i stał się wyzwaniem 

współczesności – zarówno dla Europy, jak i świata. Prognozy ONZ przewidują, że do 

2030 r. odsetek ludności Europy powyżej 65 roku życia wyniesie 23,8%. Współcześnie 

według danych za 2017 r. do państw UE z najwyższym współczynnikiem starości, czyli 

udziałem ludności w wieku 65+ w ogólnej populacji, należą: Włochy (22,3%), Grecja 

(21,5%), Niemcy (21,2%) i Portugalia (21,1%)9. Sytuacja Polski (16,5%) jest tylko 

„pozornie” korzystna na tle Europy, zmieni się ona bowiem diametralnie w ciągu 

najbliższych dekad. Już w 2050 r. Polska stanie się jednym z krajów europejskich  

z najwyższym współczynnikiem starości, który wzrośnie dwukrotnie i wyniesie ponad 

30%.10 

Na podstawie sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny analizy zawartej  

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

do 2030 roku liczba ludności Mielca będzie wolno spadała i wyniesie 56 084 osoby. 

Wyniki prognozy ludności gmin wskazują, że współczynnik przyrostu naturalnego  

w Polsce w 2030 r. będzie ujemny i wyniesie -2,5% (w prognozie z 2014 r. zakładano 

wartość  -3,3%). Liczba urodzeń będzie większa od liczby zgonów w 599 spośród 2478 

gmin. Gminy te będą skupione przede wszystkim na Pomorzu, w Małopolsce  

i Wielkopolsce, w województwie kujawsko – pomorskim, w północnej części 

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

i gotowe do przekwalifikowania się, zmiany pracy lub stanowiska. Wiek produkcyjny niemobilny – to dla mężczyzn 
wiek 45–64 lat, a dla kobiet 45–59 lat. 
8 Wiek produkcyjny mobilny to wiek od 18 do 44 roku życia bez względu na płeć; obejmuje osoby zdolne  
i gotowe do przekwalifikowania się, zmiany pracy lub stanowiska. Wiek produkcyjny niemobilny – to dla mężczyzn 
wiek 45–64 lat, a dla kobiet 45–59 lat. 
9 Starzenie się ludności w Unii Europejskiej – stan obecny i prognoza, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz, 

Dokumentacji i Korespondencji, Warszawa 2018 r. 
10 Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja osób 50+, Raport przygotowany na 

zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o., Warszaw 2020; 
źródło: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Starzenie_sie_spoleczenstw.pdf. 
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województwa podkarpackiego, południowej województwa warmińsko – mazurskiego 

oraz centralnej województwa mazowieckiego. Szczególnie niskim przyrostem 

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

Lubelszczyźnie, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz na obszarach górskich 

południowo – wschodniej Polski.  

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

produkcyjnym – 30 349 osób co będzie stanowiło 54% osób w ogólnej liczbie ludności. 

Ilość osób w wieku przedprodukcyjnym będzie na podobnym poziomie jak obecnie  

i wyniesie ok. 17% osób w ogólnej liczbie ludności. Do 29% procent osób  

w ogólnej liczbie ludności zwiększy się ilość osób w wieku poprodukcyjnym (obecnie 

24,41%).  
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Tabela nr 3 Przewidywana struktura wieku i płci ludności Mielca w latach 2019-2030 wg prognozy ludności gmin opracowanej przez Główny Urząd 

Statystyczny 

 

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

Mieszkańcy Mielca 

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

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

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

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

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

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

Kobiety 

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

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

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

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

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

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

Mężczyźni 

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

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

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

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

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

Wiek poprodukcyjny 4 669 4 873 5 021 5 176 5 339 5 493 5 558 5 630 5 722 5 804 5 843 5 882 
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I.2.2 LUDNOŚĆ MIELCA NA PODSTAWIE REJESTRU MIESZKAŃCÓW                          
I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

 

Ewidencja ludności opiera się na podstawowych danych identyfikujących 

tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Prowadzona jest  

w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr 

PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców, 

prowadzonych w systemie teleinformatycznym. Rejestr mieszkańców jest prowadzony 

zgodnie z właściwością miejscową przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta.  

W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek 

meldunkowy na terenie danej gminy. Według danych z rejestru mieszkańców Mielca 

w 2020 roku zmalała liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały o 393 osób. 

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy zmalała o 83 osoby. 
 

Tabela nr 4 Ludność Mielca wg danych z ewidencji ludności w latach 2016-2020 

 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Zameldowani na pobyt stały 

ogółem, z tego: 
59629 59242 58805 58417 58024 

kobiety 31084 30902 30716 30550 30399 

mężczyźni 28545 28340 28089 27867 27625 

Zameldowani na pobyt 

czasowy ogółem, z tego: 
729 706 722 853 771 

kobiety 370 357 345 389 373 

mężczyźni 359 349 377 464 398 

 

 

I.3 CHARAKTERYSTYKA POZYCJI I ROZWOJU MIASTA MIELCA  

W OSTATNICH PIĘCIU LATACH NA TLE GRUPY PORÓWNAWCZEJ 

 

W myśl rozwiązań ustawowych11 samorząd gminny w Polsce jest samodzielnym 

podmiotem gospodarującym, dysponującym określonym zakresem swobody  

w decydowaniu o sobie, drodze swojego rozwoju, wspólnym majątku oraz realizacji 

zadań publicznych. Fundamentem ich wykonywania są władze i administracja 

samorządowa oraz własne mienie i finanse. Podstawowym zadaniem własnym gminy 

jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Innymi słowy, celem jest tworzenie 

jak najlepszego środowiska życia mieszkańców. Rozwój gminy ma charakter 

wieloaspektowy. Składa się on bowiem z wielu zdarzeń, zjawisk i procesów 

zaliczanych do różnych sfer życia społeczności lokalnej. Oznacza to, że nie powinny 

być one rozpatrywane oddzielnie, samoistnie, lecz przeciwnie – właśnie  

                                                           
11 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 713). 
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w ścisłych współzależnościach, jakie między nimi zachodzą, mających charakter 

przyczynowo - skutkowy, przestrzenny bądź strukturalno-funkcjonalny. Stąd też rozwój 

gminy winien dokonywać się równocześnie i harmonijnie w sferze: społecznej, 

kulturowej, gospodarczej, przestrzennej i przyrodniczej. Jest on niezbędnym 

warunkiem wzrostu:  

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

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

b) zatrudnienia i spadku rozmiarów bezrobocia,  

c) dochodów indywidualnych mieszkańców i dochodów budżetu gminy,  

a w konsekwencji wzrostu jakości życia mieszkańców wskutek coraz lepszego 

zaspokajania ich zbiorowych potrzeb12. 

W celu przeprowadzenia analizy pozycji i rozwoju miasto Mielec po raz kolejny 

porównano z siedmioma gminami miejskimi, biorąc pod uwagę zbliżoną liczbę 

mieszkańców oraz różne położenie geograficzne, tj. Będzin (województwo śląskie, 

liczba mieszkańców – 56 008), Ełk (województwo warmińsko – mazurskie, liczba 

mieszkańców – 61 903), Kędzierzyn Koźle (województwo opolskie, liczba 

mieszkańców – 60 021), Ostrowiec Świętokrzyski (województwo świętokrzyskie, liczba 

mieszkańców – 67 404), Stalowa Wola (województwo podkarpackie, liczba 

mieszkańców – 59 623), Świdnicę (województwo dolnośląskie, liczba mieszkańców -

56 222) i Tczew (województwo pomorskie, liczba mieszkańców – 59 430) oraz  

z miastem na prawach powiatu położonym w województwie podkarpackim  

o powierzchni i liczbie ludności zbliżonych do Mielca tj. Przemyśl (liczba mieszkańców 

- 59 779). Do zbioru zmiennych służących porównaniu zaliczono takie jak: stan 

ludności i saldo migracji w 2020 r., udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

(%) w latach 2016-2020, udział dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych  

w dochodach ogółem [%] w latach 2016-2020, udział wydatków majątkowych  

w wydatkach ogółem [%]w latach 2016-2020, udział wydatków majątkowych 

inwestycyjnych w wydatkach majątkowych ogółem [%] w latach 2016-2020, liczba 

bezrobotnych zarejestrowanych  w latach 2016-2020, osoby fizyczne prowadzące 

działalność  gospodarczą w gminie w latach 2016 – 2020, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność 

gospodarczą w gminie w latach 2016 – 2020,  zadłużenie ogółem do dochodów ogółem 

[%] w latach 2016-2020.  

                                                           
12 M. Ziółkowski, Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, Rok 
LXXVII – zeszyt 1 – 2015, s. 145 i nast. 
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Tabela nr 5  Stan ludności i saldo migracji w 2020 r. 

  

 

Miasto 
Liczba 

ludności 
Małżeństwa 

Urodzenia 

żywe 

Zgony Przyrost 

naturalny 

Migracje wewnętrzne Migracje zewnętrzne Ogólne 

saldo Ogółem Niemowlęta Napływ Odpływ Saldo Imigracja Emigracja Saldo 

Będzin 

 

56 008 

 

207 415 791 2 

 

-376 

 

604 621 -17 6 4 2 -15 

Ełk 61 903 245 596 638 - -42 634 632 2 48 39 9 11 

Kędzierzyn 

Koźle 
60 021 189 423 805 3 -382 279 441 -162 29 106 -77 -239 

Mielec 60 075 226 502 590 1 -88 324 552 -228 20 9 11 -217 

Ostrowiec 

Świętokrzyski 
67 404 202 346 1087 1 -741 413 618 -205 10 1 9 -196 

Przemyśl 59 779 169 444 866 1 -422 318 691 -373 19 4 15 -358 

Stalowa Wola 59 623 181 413 729 2 -316 260 707 -447 40 135 -95 -542 

Świdnica 56 222 208 413 794 3 -381 413 643 -230 24 27 -3 -233 

Tczew 59 430 228 551 666 2 -115 336 631 -295 18 11 7 -288 

 

 

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

Mielec zajmuje 4 miejsce jako miasto, które w 2020 r. utraciło najmniej mieszkańców (w roku 2019 r. Mielec w tożsamym zestawieniu 

zajmował 6 miejsce). Z dostępnych analiz wynika, że główną przyczyną współczesnych migracji mieszkańców Polski są przede 

wszystkim względy ekonomiczne – wyższe zarobki i wyższy standard życia. Ponadto do niedawna w Polsce przeważał kierunek 

migracji wewnętrznych ze wsi do miast, co wynikało z intensywnego rozwoju przemysłu i samych miast ze wszystkimi swoimi 

dobrodziejstwami typu elektryczność, gaz, wodociągi, kanalizacja, komunikacja, sklepy, usługi, kultura, edukacja, służba zdrowia. 

Obecnie coraz więcej mieszkańców miast przenosi się na przyległe tereny wiejskie lub z miast małych do dużych. Ciągle także trwa 

w Polsce proces emigracji zagranicznej, skierowanej głównie do Europy Zachodniej i Skandynawii. Skutkiem emigracji zagranicznej 

jest u nas m.in. ubytek ludności młodej i pracowników wykwalifikowanych, co także przedkłada się na malejącą liczbę ludności  



 
 

20 
 

w wieku produkcyjnym oraz postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Imigracja do Polski od lat 90. XX wieku systematycznie 

rośnie, ale wciąż jest stosunkowo mała. Do Mielca w 2020 r. z zagranicy powróciło 20 osób ( w 2019 r. – 47 osób).
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Dla zobrazowania sytuacji gospodarczej miast poddanych porównaniu 

przeanalizowano wskaźnik przedstawiający  udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem [%] miast w latach 2016-2020 oraz udział dochodów z podatku dochodowego 

od osób fizycznych w dochodach ogółem [%] w latach 2016-2020. Porównanie 

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

udział dochodów własnych w dochodach ogółem jest stosunkowo na dość wysokim 

poziomie (powyżej 50%). Analiza danych wskazuje także, że w większości 

analizowanych miast występuje od 2016 r. spadkowa tendencja tego wskaźnika.  

W 2020 r. wyjątkiem od tej zasady był Mielec z minimalnym wzrostem udziału 

dochodów własnych w dochodach ogółem oraz Ełk.  

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią jedną  

z największych pozycji strony dochodowej budżetu. Wartość tego udziału jest ustalona 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy  

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

i w 2020 r. wynosiła 38,16% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych zamieszkałych na terenie danej gminy. W przypadku naszego Miasta 

powyższy wskaźnik plasuje Mielec w środku stawki w ramach grupy porównawczej 

 i jest niższy niż w 2019 roku, podobnie jak w zdecydowanej większości 

porównywanych miast (wyjątkiem jest miasto Kędzierzyn – Koźle, które w 2020 r. 

uzyskało większy dochód z tytułu udziału w PIT niż w 2019 r.)  Na tle grupy 

porównawczej widać wyraźnie, iż niezmiennie od 2016 roku największe dochody 

uzyskują mieszkańcy Będzina, znajdującego się  w województwie śląskim w bliskości 

dużych ośrodków, takich jak Katowice, Gliwice czy Tychy, gdzie lokalizacja  

w przemysłowo-usługowym regionie znacząco wpływa na wysokość zarobków, a to  

z kolei oddziałuje na wysokość udziału w PIT zasilającym budżet miasta oraz 

mieszkańcy  Świdnicy, która jest  położona w pobliżu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej – największej spośród wszystkich specjalnych stref ekonomicznych 

położonych w Polsce. 

 
Tabela nr 6 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem [%] w latach 2016-2020 

 

L.p. Gmina 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Będzin 74,68 63,28 66,85 59,61 57,23 

2 Ełk 59,22 46,15 54,73 48,59 63,27 

3 Kędzierzyn-Koźle 73,10 64,23 62,08 61,06 57,42 

4 Mielec 70,23 58,62 58,24 56,50 56,99 

5 Ostrowiec Świętokrzyski 63,37 50,63 50,25 49,31 44,73 

6 Przemyśl 37,47 37,46 36,74 37,47 35,08 

7 Stalowa Wola 68,21 56,15 49,35 54,44 50,20 

8 Świdnica 68,49 61,04 58,10 53,36 53,00 

9 Tczew 62,65 44,11 47,44 43,69 39,45 
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Tabela nr 7 Udział dochodów z PIT w dochodach ogółem [%] w latach 2016-2020 

 

L.p. Gmina 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Będzin 23,54 24,36 25,20 25,34 22,53 

2 Ełk 16,61 16,06 15,99 16,53 14,15 

3 Kędzierzyn-Koźle 21,14 21,20 22,02 19,93 20,48 

4 Mielec 21,95 22,07 20,79 21,30 17,84 

5 Ostrowiec Świętokrzyski 20,34 20,84 21,67 19,91 18,92 

6 Przemyśl 14,95 15,04 15,17 15,94 14,09 

7 Stalowa Wola 19,35 18,01 14,91 16,46 15,78 

8 Świdnica 24,85 23,18 22,74 22,10 22,00 

9 Tczew 18,95 18,88 20,06 19,76 16,52 

 

Analizując wskaźnik udział wydatków majątkowych w wydatkach majątkowych 

ogółem [%] w latach 2016-2020 należy stwierdzić, że na tle grupy porównawczej 

najlepiej na koniec 2020 roku wypadło miasto Mielec, co wynika z zaangażowania 

środków finansowych na największą inwestycję ostatnich lat – budowę hali sportowej. 

W porównaniu do roku 2019 w większości miast poddanych analizie,  

w 2020 r. wartość procentowa wydatków majątkowych w wydatkach ogółem uległa 

zmniejszeniu.  

 
Tabela nr 8 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [%] w latach 2016-2020 

 

L.p. Gmina 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Będzin  5,80 4,73 6,02 7,30 7,94 

2 Ełk  5,54 15,67 19,43 15,93 13,57 

3 Kędzierzyn-Koźle  11,64 17,49 21,81 22,00 9,32 

4 Mielec  14,83 19,20 24,48 13,06 21,30 

5 Ostrowiec Świętokrzyski  5,31 12,97 14,42 11,71 12,90 

6 Przemyśl 4,31 5,3 10,12 5,16 3,14 

7 Stalowa Wola  12,02 18,52 38,02 23,14 10,23 

8 Świdnica  17,87 23,26 23,59 16,43 11,00 

9 Tczew  6,54 13,16 12,93 11,16 13,07 

 

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego to problem aktualny 

praktycznie od początku powstania samorządu, który wynika z coraz większej ilości 

zadań przekazywanych do różnych szczebli samorządu i w konsekwencji powoduje 

zwiększone zapotrzebowanie na środki finansowe. Jednostki samorządu 

terytorialnego realizując zadania własne powinny właściwie kształtować stan swojego 

zadłużenia i odpowiednio tym długiem zarządzać. Zarządzanie długiem obejmuje 

proces podejmowania decyzji odnośnie wyboru instrumentów dłużnych  

w gospodarce finansowej jednostki, pozyskiwanie obcych źródeł finansowania zadań, 

spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz obsługi zadłużenia Poprzez właściwe 

zarządzanie jednostki samorządu terytorialnego realizują nałożone na nie zadania, 

zaspokajając potrzeby mieszkańców.13 

                                                           
13 B. Romowicz, Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na 
poziom zadłużenia wybranych gmin województwa podkarpackiego, Nierówności Społeczne a Wzrost 
Gospodarczy, Zeszyt nr 40(4/2014). 
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Poniższa tabela pokazuje, że wskaźnik zadłużenia miasta Mielca od 2017 r. 

wzrasta, co wiąże się z podjęciem dużych i zaawansowanych inwestycji w mieście, 

które w perspektywie kolejnych lat spowodują, że wskaźnik ten będzie nadal wzrastał.  

W grupie porównawczej na dzień 31 grudnia 2020 r. Mielec jest miastem  

o jednym z najniższych poziomów zadłużenia.  Wskaźnik zadłużenia od 2016 roku 

wzrasta w mieście Kędzierzyn – Koźle oraz utrzymuje się na dość wysokim poziomie 

w miastach Stalowa Wola i Świdnica co wiąże się z dużym zaangażowaniem środków 

na inwestycje w tych miastach, realizowane w ostatnich latach. Natomiast malejący 

poziom wskaźnika zadłużenia można odnotować w miastach Ostrowiec Świętokrzyski 

i Przemyśl. 

 
Tabela nr 9  Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem [%] w latach 2016-2020 

 

L.p. Gmina 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Będzin  21,81 17,43 13,84 26,47 27,11 

2 Ełk  26,90 22,32 25,91 30,93 32,20 

3 Kędzierzyn-Koźle  33,27 38,13 40,75 41,33 43,28 

4 Mielec  0,00 5,08 9,32 8,27 14,45 

5 Ostrowiec Świętokrzyski  16,18 12,23 8,53 5,11 2,69 

6 Przemyśl 50,96 45,37 38,08 34,08 27,74 

7 Stalowa Wola  32,83 38,89 49,48 58,40 57,52 

8 Świdnica  39,56 44,17 46,16 48,96 40,00 

9 Tczew  29,69 28,27 25,76 21,17 22,55 

 

W latach 2016-2019 odnotowano spadkową tendencję liczby osób 

bezrobotnych  we wszystkich porównywanych miastach. Tendencja ta uległa zmianie 

w 2020 r., w którym nastąpił wzrost bezrobocia we wszystkich miastach ujętych  

w porównaniu, co wpisuje się w ogólnokrajową sytuację rynku pracy w 2020 r. Na 

koniec miesiąca czerwca 2020 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych  

w Mielcu wynosiła 1 786. Ostatecznie, na koniec 2020 r. wartość ta spadła o 90 osób. 

Na tle innych miast, w branej pod uwagę grupie porównawczej, Mielec w 2020 r. 

znalazł się wśród miast w których wzrost liczby osób bezrobotnych na koniec roku 

wyniósł 30% i więcej w stosunku do 2019 r. (Mielec-30,76 %, Świdnica – 31,51%, 

Stalowa Wola – 35,83%, Tczew – 46,89%, Będzin – 53%).  Stopa bezrobocia  

w powiecie mieleckim na koniec 2020 r. wyniosła 5,5% i była niższa niż stopa 

bezrobocia w województwie podkarpackim (9,1%) oraz w kraju (6,2%). W dostępnych 

źródłach informacji brak jest danych na temat stopy bezrobocia dla poszczególnych 

gmin miejskich czy miast. Przyjmując uproszczony sposób wyliczenia stopy 

bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych do liczby osób  

w wieku produkcyjnym) miasto Mielec na koniec 2020 r. osiągnęło ten wskaźnik na 

poziomie 4,83%. Nie jest to jednak w pełni miarodajna informacja ponieważ liczebność 

ludności w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od rzeczywistej liczebności 

ludności aktywnej ekonomicznie. Według prognoz ekonomistów stopa bezrobocia na 

podobnym poziomie będzie utrzymywała się także w 2021 r.  
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Tabela nr 10 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych  w latach 2016-2020 

 

L.p. Gmina 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Będzin  2 403 1 819 1 586 1 064 1 628 

2 Ełk  3 010 2 500 2 186 1 931 2 101 

3 Kędzierzyn-Koźle  2 399 2 066 1 816 1 628 1 870 

4 Mielec  2 112 1 601 1 317 1 297 1 696 

5 Ostrowiec Świętokrzyski  3 281 2 769 2 516 2 354 2 555 

6 Przemyśl 3 866 3 439 3 088 2 851 3 076 

7 Stalowa Wola  1 726 1 492 1 332 1 203 1 634 

8 Świdnica  1 497 1 198 1 050  949 1 248 

9 Tczew  1 449 1 410 1 369 1 158 1 701 

 

Wskaźnikiem ukazującym także sytuacje społeczno – gospodarczą miasta jest  

miernik liczby osób prowadzących działalność gospodarczą w latach 2016-2020, co 

obrazują poniższe tabele. Aktywność osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w miastach jest na porównywalnym poziomie (poza najniższym  

w mieście Przemyśl i najwyższym w Ostrowcu Świętokrzyskim). Na porównywalnym 

poziomie we wszystkich miastach jest także liczba przedsiębiorców – osób prawnych 

i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (za wyjątkiem 

miast Świdnica, Przemyśl i Kędzierzyn-Koźle). We wszystkich porównywanych 

jednostkach w 2020 r. nastąpił wzrost podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą, pomimo prognozowanych upadków firm z powodu pandemii COVID-19.  

W Mielcu w 2019 r. działalność gospodarczą prowadziło łącznie 6 497 podmiotów, 

natomiast na koniec 2020 roku ich liczba wzrosła o 217 – do 6 714 podmiotów 

(pierwszy wynik największego wzrostu podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą wśród porównywanych miast).  

 
Tabela nr 11 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w gminie w latach 2016- 2020 

wg rejestru REGON 

 

L.p. Gmina 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Będzin  4 860 4 836 4 899 4 938 5 098 

2 Ełk  3 697 3 751 3 915 4 092 4 241 

3 Kędzierzyn-Koźle  4 497 4 407 4 430 4 463 4 537 

4 Mielec  4 656 4 692 4 705 4 778 4 951 

5 Ostrowiec Świętokrzyski  5 920 5 814 5 891 5 956 6 057 

6 Przemyśl 3 845 3 839 3 876 3 861 3 945 

7 Stalowa Wola  4 358 4 270 4 283 4 349 4 411 

8 Świdnica  4 904 4 864 4 978 4 988 5 068 

9 Tczew  4 192 4 147 4 273 4 341 4 428 
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Tabela nr 12 Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

prowadzące działalność gospodarczą w gminie w latach 2016 – 2020 wg rejestru REGON 

 

L.p. Gmina 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Będzin  1 931 1 985 1 852 1 889 1 911 

2 Ełk  1 503 1 549 1 487 1 545 1 584 

3 Kędzierzyn-Koźle  2 424 2 419 2 296 2 313 2 332 

4 Mielec  1 695 1 740 1 674 1 719 1 763 

5 Ostrowiec Świętokrzyski  1 626 1 654 1 575 1 583 1 592 

6 Przemyśl 2 597 2 685 2 583 2 673 2 726 

7 Stalowa Wola  1 812 1 828 1 723 1 723 1 760 

8 Świdnica  3 501 3 609 3 474 3 479 3 525 

9 Tczew  1 652 1 677 1 567 1 607 1 647 
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II. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – 

GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA 
 

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

2020 z prognozą do roku 2025”, została uchwalona w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą 

nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Mielcu. Rok 2020 był ostatnim rokiem 

obowiązywania Strategii. Zgodnie z zapisami dokumentu na każdym etapie realizacji 

Strategii prowadzony był monitoring zgodności realizowanych działań z założonymi 

celami. Do każdego celu strategicznego przypisane zostały wskaźniki, które corocznie 

były weryfikowane przez Zespół powołany przez Prezydenta miasta Mielca.  Strategia 

rozwoju jest podstawowym narzędziem zarządzania strategicznego w jednostkach 

samorządu terytorialnego. Jest kluczowym dokumentem i została stworzona nie tylko 

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

Mielca.  

  

II.1 ZESPÓŁ I PROCEDURA EWALUACJI 
 

W proces ewaluacji Strategii niezmiennie zaangażowany był, powołany 

zarządzeniem Prezydenta, Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii. Zespół tworzą 

pracownicy Urzędu Miejskiego, MOPS, MOSiR, SCK, MKS i MPGK.  Nadzór nad 

wykonaniem Zarządzenia oraz nad pracami Zespołu, pełniła Pani Monika Szczodry – 

Sekretarz Miasta. Za bieżącą obsługę pracy Zespołu odpowiedzialne było Biuro 

Pozyskiwania Funduszy. Zgodnie z zapisami Zarządzenia w sprawie powołania 

Zespołu i ustalenia procedury jego działania, głównym zadaniem zespołu jest coroczna 

ewaluacja Strategii przy zastosowaniu przyjętych wskaźników i metodologii ich 

obliczania. Na podstawie zebranych danych za 2020 r. przygotowany został roczny 

raport z ewaluacji Strategii podsumowujący stopień osiągnięcia wskaźników. 

 

II.2 MONITORING STRATEGII ZA 2020 ROK 

 

Zgodnie z obowiązującą procedurą, Zespół przeprowadził monitoring Strategii 

za 2020 rok, w oparciu o wskazaną w dokumencie Strategiczną Kartę Wyników. Dane 

zostały zebrane od wskazanych w karcie podmiotów gromadzących dane niezbędne 

do monitoringu wskaźników strategii. Efektem powyższych działań jest analiza 

procesu realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025. Poniżej, w tabelach, 

zaprezentowane zostały zbiorczo wskaźniki zebrane za 2020 r., a także dla 

porównania lata poprzedzające, w podziale na uchwalone priorytety i cele 

strategiczne.  
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Tabela nr 13 Priorytet strategiczny 1: Poszerzenie lokalnego rynku pracy i rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców  
Cel strategiczny 1.1: Zwiększenie liczby miejsc pracy na terenie miasta 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 
wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika 

2014 

Poziom 
wskaźnika 

2015 

Poziom 
wskaźnika 

2016 

Poziom 
wskaźnika 

2017 

Poziom 
wskaźnika 

2018 

Poziom 
wskaźnika 

2019 

Poziom 
wskaźnika 

2020 

Docelowy 
poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 
celu 

strategicznego 

Jednostka 
odpowiedzialna 
za monitoring 

Liczba bezrobotnych na 
koniec roku 

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

 
1 297 1 696 

Mniej niż 
3192 

W każdym roku PF 

Wskaźnik bezrobocia 
(udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w 

liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym) na 

koniec roku 

% 8,2 8,1 5,6 4,1 3,6 

 

 
3,6 

 
Dane będą 

dostępne w II 
połowie 

czerwca br. 

Mniej niż 
8,2 

W każdym roku PF 

Liczba przedsiębiorstw 
funkcjonujących na 
terenie Miasta wg 
CEIDG (Centralna 

Ewidencja  i Informacja 
o Działalności 
Gospodarczej) 

szt. 2656 3467 3491 
 

3501 
 

3780 

 
 
 

3 738 
 
 
 

 
 
 

3 903 
Więcej niż 

2656 
W każdym roku DTE 

Liczba nowopowstałych 
przedsiębiorstw wg 

CEIDG 
szt. 283 327 360 

 
239 

 
285 

 
266 

 
317 Więcej niż 

283 
W każdym roku DTE 

Liczba nowo złożonych 
przez inwestorów 

wniosków 
inwestycyjnych 

 
szt. 

 
210 280 284 300 318 

 
348 

 
304 

245 2020 UGG 
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Tabela nr 14 Priorytet strategiczny 2: Tworzenie warunków efektywnej edukacji oraz rozwoju kulturowego mieszkańców 
Cel strategiczny 2.1: Poprawa warunków prowadzenia edukacji w mieście 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 
wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika 

2014 

Poziom 
wskaźnika 

2015 

Poziom 
wskaźnika 

2016 

Poziom 
wskaźnika 

2017 

Poziom 
wskaźnika 

2018 

Poziom 
wskaźnika 

2019 

Poziom 
wskaźnika 2020 

Docelowy 
poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 
celu 

strategicznego 

Jednostka 
odpowiedzialna 
za monitoring 

Liczba uczniów 
przypadających na 1 

komputer z dostępem do 
Internetu 

os. 11,7 10,09 9,83 13,11 13,52 

 

11,28 

 

12,08 7,4 2020 ED 

Liczba wyposażonych sal 
dydaktycznych  

w szkołach w narzędzia 
interaktywne (np. tablice, 

rzutniki, etc.) 

szt. 171 191 207 200 213 

 

197 

 

203 
244 2020 ED 

Liczba nowych i 
wyremontowanych boisk 
oraz sal gimnastycznych 

szt. 0 0 5 6 6 
 

7 

 

9 7 2020 ED 

Liczba pracowni 
przedmiotowych w 

placówkach oświatowych 
w stosunku do liczby 

uczniów 

% 33,74 
 

37,57 
 

47,72 26,00 18,35 

 

19,18 

 

19,20 
43,06 2020 

 
ED 
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Tabela nr 15 Priorytet strategiczny 2: Tworzenie warunków efektywnej edukacji oraz rozwoju kulturowego mieszkańców 
Cel strategiczny 2.2: Wzrost poziomu partycypacji społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie miasta 

 

Nazwa 
wskaźnika 

Kwalifikacja 
wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika 

2014 

Poziom 
wskaźnika 

2015 

Poziom 
wskaźnika 

2016 

Poziom 
wskaźnika 

2017 

Poziom 
wskaźnika 

2018 

Poziom 
wskaźnika 

2019 

Poziom 
wskaźnika 

2020 

Docelowy 
poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 
celu 

strategicznego 

Jednostka 
odpowiedzialna 
za monitoring 

Liczba wydarzeń 
kulturalnych 

organizowanych 
przez 

Samorządowe 
Centrum Kultury 

(SCK) 

szt. 900 906 1 211 1 604 1 318 1 991 535 942 2020 SCK 

Liczba 
mieszkańców 

korzystających  
z bibliotek 

publicznych 

os. 16 846 16 729 15 618 15 756 16 559 15 645 18 285 17 000 2020 SCK 

Liczba widzów  
w kinach 

os. 86 527 104 115 115 384 94 316 76 994 108 110 32 088 87 000 2020 SCK 

 

 
Tabela nr 16 Priorytet strategiczny 3: Obniżenie poziomu zanieczyszczenia środowiska  
 Cel strategiczny 3.1: Wyraźna poprawa czystości ekologicznej miasta 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 
wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika 

2014 

Poziom 
wskaźnika 

2015 

Poziom 
wskaźnika 

2016 

Poziom 
wskaźnika 

2017 

Poziom 
wskaźnika 

2018 

Poziom 
wskaźnika 

2019 

Poziom 
wskaźnika 

2020 

Docelowy 
poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 
celu 

strategicznego 

Jednostka 
odpowiedzialna 
za monitoring 

Wskaźnik poziomu 
masy odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 

% 24,13 4,3 0,0 40,12 22,33 9,24 3,76 
Mniej niż lub 

równe 35 
2020 OŚGO 
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przekazywanych do 
składowania 

Wskaźnik poziomu 
recyklingu  

i przygotowania do 
ponownego użycia 
papierów, metali i 

tworzyw sztucznych 

% 38,7 
 

41,11 
 

44,29 38,65 217,46 80,94 93,45 
Więcej niż 

lub równe 50 
2020 OŚGO 

Wskaźnik poziomu 
recyklingu 

przygotowania do 
ponownego użycia 
 i odzysku innymi 
metodami innych 

niż niebezpieczne, 
odpadów 

budowlanych 
i rozbiórkowych 

% 100 

 
 

100 
 
 

100 100 100 100 100 
Więcej niż 

lub równe 70 
2020 OŚGO 

Powierzchnia 
terenów zieleni 

miejskiej 
Ha 89 91 111 115,38 115,80 130,90 126 105 2020 OŚGO 

Udział 
niskoemisyjnych 
(min. EURO 6) 

jednostek taboru 
komunikacyjnego 

 
% 

0 0 0 4,3 36,4 38,6 40 45 2018 MKS 

Liczba placówek 
użyteczności 

publicznej 
korzystających  
z odnawialnych 
źródeł energii 

szt. 3 3 4 6 9 11 12 27 2020 I 
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Tabela nr 17 Priorytet strategiczny 4: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego mieszkańcom 
Cel strategiczny 4.1: Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób korzystających z form zabezpieczenia społecznego oraz 
zapewnienie mieszkańcom optymalnej jakości życia, a także rozwijanie nowych usług i form oparcia społecznego 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 
wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika 

2014 

Poziom 
wskaźnika 

2015 

Poziom 
wskaźnika 

2016 

Poziom 
wskaźnika 

2017 

Poziom 
wskaźnika 

2018 

Poziom 
wskaźnika 

2019 

Poziom 
wskaźnika 

2020 

Docelowy 
poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 
celu 

strategicznego 

Jednostka 
odpowiedzialna 
za monitoring 

Liczba mieszkań 
socjalnych w 

zasobie Miasta 
szt. 182 169 192 183 210 210 210 300 2020 BGL 

Liczba rodzin 
objętych 

świadczeniami  
z pomocy społecznej 

rodzina 1 056 1 133 1 109 1 030 1 068 1 243 1 098 956 2020 MOPS 

Liczba osób 
objętych 

świadczeniami  
z pomocy społecznej 

osoba 2 497 
 

2 676 
 

2 489 2 133 2 235 2 490 2 074 2397 2020 MOPS 

Liczba rodzin, 
którym przyznano 

świadczenia 
finansowe 

rodzina 645 653 534 461 439 544 424 545 2020 MOPS 

Liczba osób, którym 
przyznano 

świadczenia 
finansowe 

osoba 1 182 1 181 1 113 871 810 1 029 735 1082 2020 MOPS 
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Tabela nr 18 Priorytet strategiczny 4: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego mieszkańcom 
Cel strategiczny 4.1: Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób korzystających z form zabezpieczenia społecznego oraz 
zapewnienie mieszkańcom optymalnej jakości życia, a także rozwijanie nowych usług i form oparcia społecznego 
 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 
wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika 

2014 

Poziom 
wskaźnika 

2015 

Poziom 
wskaźnika 

2016 

Poziom 
wskaźnika 

2017 

Poziom 
wskaźnika 

2018 

Poziom 
wskaźnika 

2019 

Poziom 
wskaźnika 

2020 

Docelowy 
poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 
celu 

strategicznego 

Jednostka 
odpowiedzialna 
za monitoring 

Liczba rodzin 
objętych pracą 

socjalną 
rodzina 1 005 1 088 1 050 932 1 001 1 138 1 098 905 2020 MOPS 

Liczba osób objętych 
pracą socjalną 

osoba 2 356 2 538 2 302 1 902 1 992 2 256 2 074 2 256 2020 MOPS 

Liczba rodzin 
objętych 

specjalistycznym 
poradnictwem 

rodzina 720 789 635 494 299 210 222 620 2020 MOPS 

Liczba osób objętych 
specjalistycznym 

poradnictwem 
osoba 1 771 1 896 1 521 1 157 742 578 556 1 671 2020 MOPS 

Liczba złożonych 
projektów w zakresie 

rozwoju usług 
socjalnych na rzecz 

osób starszych, 
niepełnosprawnych 

 i zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

szt. 0 2 3 2 1 1 0 4 2020 SSZ 

Opracowanie  
i wdrożenie karty 

seniora 
Tak/Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 2016 SSZ 
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Tabela nr 19 Priorytet strategiczny 4: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego mieszkańcom 
Cel strategiczny 4.2: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 
 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 
wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika 

2014 

Poziom 
wskaźnika 

2015 

Poziom 
wskaźnika 

2016 

Poziom 
wskaźnika 

2017 

Poziom 
wskaźnika 

2018 

Poziom 
wskaźnika 

2019 

Poziom 
wskaźnika 

2020 

Docelowy 
poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 
celu 

strategicznego 

Jednostka 
odpowiedzialna 
za monitoring 

Liczba wdrożonych 
programów 
profilaktyki 
zdrowotnej 

szt. 0 0 1 0 1 1 0 1 
 

2020 
 

SSZ 

Liczba 
przeprowadzonych 
programów polityki 

zdrowotnej 

szt. 0 2 14 1 16 15 17 4 
 

2020 
 

SSZ 

 

 
Tabela nr 20 Priorytet strategiczny 5: Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb miasta oraz usprawnienie systemu komunikacji 
Cel strategiczny 5.1: Poprawa stanu infrastruktury technicznej 
 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 
wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika 

2014 

Poziom 
wskaźnika 

2015 

Poziom 
wskaźnika 

2016 

Poziom 
wskaźnika 

2017 

Poziom 
wskaźnika 

2018 

Poziom 
wskaźnika 

2019 

Poziom 
wskaźnika 

2020 

Docelowy 
poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 
celu 

strategicznego 

Jednostka 
odpowiedzialna 
za monitoring 

Długość 
wybudowanej 

 i zmodernizowanej 
sieci kanalizacyjnej 

deszczowej 

Km 0,45 0,89 2,17 3,95 9,05 9,43 12,97 14,750 2020 OŚGO 

Długość 
zmodernizowanej 

kanalizacji 
ogólnospławnej 
(modernizacja 
polegająca na 

budowie kanalizacji 
sanitarnej  

Km 0 0 0 0 0 0 0 9852 2020 MPGK 
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w miejsce 
ogólnospławnej) 

Budowa systemu 
zaopatrzenia  

w wodę 
kpl. 0 0 0 0 0 0 0 1 2020 I 

Modernizacja 
oczyszczalni 

ścieków 
kpl. 0 0 0 0 0 0 0 1 2020 MPGK 

 

 
Tabela nr 21 Priorytet strategiczny 5: Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb miasta oraz usprawnienie systemu komunikacji 
Cel strategiczny 5.2. Poprawa jakości transportu publicznego 
 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 
wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika 

2014 

Poziom 
wskaźnika 

2015 

Poziom 
wskaźnika 

2016 

Poziom 
wskaźnika 

2017 

Poziom 
wskaźnika 

2018 

Poziom 
wskaźnika 

2019 

Poziom 
wskaźnika 

2020 

Docelowy 
poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 
celu 

strategicznego 

Jednostka 
odpowiedzialna 
za monitoring 

Udział 
niskoemisyjnych 
(min. EURO 6) 

jednostek taboru 
komunikacyjnego 

% 0 0 0 4,3 36,4 38,6 40 45 2018 MKS 

Średni wiek 
pojazdów transportu 

publicznego 
lata 12,6 13.6 14,07 14,41 7,795 8,318 9,11 7,125 2018 MKS 
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Tabela nr 22 Priorytet strategiczny 5: Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb miasta oraz usprawnienie systemu komunikacji 
Cel strategiczny 5.3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego w mieście 

 

Nazwa 
wskaźnika 

Kwalifikacja 
wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika 

2014 

Poziom 
wskaźnika 

2015 

Poziom 
wskaźnika 

2016 

Poziom 
wskaźnika 

2017 

Poziom 
wskaźnika 

2018 

Poziom 
wskaźnika 

2019 

Poziom 
wskaźnika 

2020 

Docelowy 
poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 
celu 

strategicznego 

Jednostka 
odpowiedzialna za 

monitoring 

Długość 
wyremontowanych 

dróg 
Km 3 7,063 

 
11,295 

 

 
13,305 

 
14,306 14,573 17,273 10 2020 DTE 

Długość nowych 
dróg 

Km 128,87 129,787 130,198 
 

130,198 
 

131,774 131,774 132,576 131 2020 DTE 

Długość ścieżek 
rowerowych 

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

Liczba progów 
zwalniających 

szt. 43 45 47 
 

50 
 

53 55 55 46 2020 DTE 

Liczba kolizji  
i wypadków 

drogowych w 
stosunku do liczby 
zarejestrowanych 

samochodów  
w mieście 

% 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,53 
Mniej niż 

0,7 
2020 PF 
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Tabela nr 23 Priorytet strategiczny 6: Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w kontekście spełnianych przez nią funkcji 
Cel strategiczny 6.1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzeni miasta 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 
wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika 

2014 

Poziom 
wskaźnika 

2015 

Poziom 
wskaźnika 

2016 

Poziom 
wskaźnika 

2017 

Poziom 
wskaźnika 

2018 

Poziom 
wskaźnika 

2019 

Poziom 
wskaźnika 2020 

Docelowy 
poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 
celu 

strategicznego 

Jednostka 
odpowiedzialna 
za monitoring 

Liczba nowo 
złożonych przez 

inwestorów 
wniosków 

inwestycyjnych 

 
szt. 

 
210 280 284 300 318 348 304 245 2020 UGG 

Powierzchnia 
terenów 

rekreacyjnych 
Ha 39 39 42,5 42,44 42,8 54,53 60,1 45 2020 OŚGO + I 

Liczba 
funkcjonujących  

w mieście parków 
rekreacyjnych  

i terenów zielonych 

szt. 17 18 18 18 18 20 24 23 2020 OŚGO 

Liczba 
funkcjonujących 
placów zabaw 

szt. 26 27 35 27 27 27 27 40 2020 OŚGO + I 

Długość ścieżek 
rowerowych 

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

Powierzchnia 
miasta objęta 

aktualnymi planami 
zagospodarowania 

przestrzennego 

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

Liczba usług 
społecznych 

oferowanych na 
terenach 

rewitalizowanych 

szt. 0 0 0 0 2 2 2 5 2020 SSZ 
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Liczba 
zmodernizowanych 
placów targowych 

szt. 0 0 0 0 0 0 1 1 2020 DTE 

 
 
 
 
Tabela nr 24 Priorytet strategiczny 7: Stworzenie warunków dla rozwijania aktywności fizycznej przez różne grupy mieszkańców 
Cel strategiczny 7.1. Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z różnych form rozwoju fizycznego 

 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 
wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika 

2014 

Poziom 
wskaźnika 

2015 

Poziom 
wskaźnika 

2016 

Poziom 
wskaźnika 

2017 

Poziom 
wskaźnika 

2018 

Poziom 
wskaźnika 

2019 

Poziom 
wskaźnika 2020 

Docelowy 
poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 
celu 

strategicznego 

Jednostka 
odpowiedzialna 
za monitoring 

Liczba osób 
korzystających  

z publicznej 
infrastruktury 

sportowej 

os. 199 542 265 825 226 732 
 

234 282 
 

236 383 240 128 219 006 239 450 2020 MOSiR 

Liczba członków 
klubów sportowych 

w mieście 
os. 1 820 1 906 1 980 2 010 2 048 2 150 2 150 2 093 2020 BPS 

Liczba dzieci 
uczestniczących  
w pozalekcyjnych 

zajęciach 
sportowych 

os. 2 015 2 664 2 714 2 960 2 972 3 595 2 869 2 822 2020 BPS + ED 

Kwota wsparcia 
finansowego dla 

sportu 
amatorskiego 

i profesjonalnego 

zł 1 707 282 2 592 598 4 289 432 3 842 378 5 275 560 4 856 416 5 605 140 2 048 738 2020 BPS 
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Tabela nr 25 Priorytet strategiczny 8: Zwiększenie zakresu współpracy mieszkańców i instytucji 
Cel strategiczny 8.1. Wzrost poziomu partycypacji społecznej w działania podejmowane na terenie miasta 
 

Nazwa wskaźnika 
Kwalifikacja 
wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika 

2014 

Poziom 
wskaźnika 

2015 

Poziom 
wskaźnika 

2016 

Poziom 
wskaźnika 

2017 

Poziom 
wskaźnika 

2018 

Poziom 
wskaźnika 

2019 

Poziom 
wskaźnika 2020 

Docelowy 
poziom 

wskaźnika 

Data realizacji 
celu 

strategicznego 

Jednostka 
odpowiedzialna 
za monitoring 

Liczba zgłoszonych 
wniosków do budżetu 

obywatelskiego 
szt. 0 57 0 0 0 41 62 100 2018 BPS/FN 

Liczba zadań 
publicznych 
zleconych 

organizacjom 
pozarządowym 

szt. 113 143 140 122 105 112 69 120 2020 SSZ/FN 

Liczba spotkań  
z obywatelami miasta 

szt. 5 6 6 8 6 15 15 10 2018 BPS 

Nakład wydanych 
 i 

rozdystrybuowanych 
ulotek 

szt. 30 000 25 000 0 14 000 44 500 16 500 24 000 120 000 2020 BPS 

Liczba 
przeprowadzonych 

konsultacji 
społecznych 

szt. 4 4 7 2 3 11 8 6 2020 SSZ 

Liczba złożonych 
wniosków oraz petycji 

w sprawach 
dotyczących miasta 

szt. 278 331 11 364 2 10 16 450 2020 OA 

Liczba 
udostępnionych 

 e-usług dla 
mieszkańców 

szt. 420 420 92 5 99 104 104 500 2020 BTI 

Liczba konferencji 
prasowych/ spotkań 

z dziennikarzami 
szt. 3 4 7 7 10 10 8 8 2018 BPS 
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III. MAJĄTEK I BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

III.1 STAN ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ 

MIELEC 

 
 Łączna powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości gruntowych 

Gminy Miejskiej Mielec wynosi 619,73 ha (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do zasobu nie należą nieruchomości 

oddane w użytkowanie wieczyste oraz znajdujące się we władaniu czy posiadaniu 

samoistnym). 

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

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

Udział procentowy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec  

w ogólnej powierzchni miasta wynosi 13,22%. 

Mieszkaniowy zasób został szczegółowo opisany w rozdziale V Raportu, podrozdział 

V.5.1. 

 

Tabela nr 26 Powierzchnia ewidencyjna gruntów według formy władania w 2020 r. 

 

L.p. Forma władania 
Powierzchnia 

(ha) 

1. 
Nieruchomości stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie 
wieczyste odpłatne 

50,24 

2. 
Nieruchomości stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie 
wieczyste nieodpłatne (Pracownicze Ogrody Działkowe) 

118,44 

3. 
Nieruchomości stanowiące własność Gminy oddane w trwały zarząd 
jednostkom organizacyjnym Gminy  

49,25 

4. 
Nieruchomości stanowiące własność Gminy znajdujące się w 
dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy na podstawie umów 
cywilno-prawnych 

7,62 

5. 
Nieruchomości stanowiące własność Gminy oddane użytkowanie/ 
zarząd (znajdujące się w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich) 

3,01 

6. 
Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie 
wieczyste Gminie 

4,50 

7. Pozostałe nieruchomości stanowiące własność Gminy 553,49 

8. 
Udział Gminy Miejskiej Mielec w posiadaniu (we współwłasności z 
innymi podmiotami) 

0,63 

9. 
Nieruchomości znajdujące się w posiadaniu samoistnym/ władaniu 
Gminy 

19,64 
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III.2 MAJĄTEK GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 
 

Na koniec 2020 roku wartość majątku Gminy Miejskiej Mielec wyniosła 778 766 412,64 zł. Największa wartość na koniec 2020 r. 

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

Tabela nr 27 Majątek znajdujący się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec w latach 2019-2020 

  
  

Stan na 31.12.2019 r.  Stan na 31.12.2020 r.  

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

Szkoły 
podstawowe, 
zespół szkół 

GRUPA "O" 
Grunty   

408 365,50 0,00 408 365,50 404 907,50 0,00 404 907,50 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

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

Miejski 
Ośrodek 
Sportu 

 i Rekreacji 

853 720,90 0,00 853 720,90 853 720,90 0,00 853 720,90 

Przedszkola 
Miejskie 

2 114 616,88 0,00 2 114 616,88 2 114 616,88 0,00 2 114 616,88 

Urząd Miasta  69 689 844,04 0,00 69 689 844,04 69 534 542,96 0,00 69 534 542,96 

RAZEM 73 090 905,32 0,00 73 090 905,32 72 932 146,24 0,00 72 932 146,24 

Szkoły 
podstawowe, 
zespół szkół 

GRUPA "1"  
Budynki  

i budowle 

51 631 942,18 20 876 099,13 30 755 843,05 49 693 194,78 21 610 518,75 28 082 676,03 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

1 290 115,68 502 615,66 787 500,02 1 291 353,90 534 442,87 756 911,03 

Miejski 
Ośrodek 

50 516 124,68 9 203 822,19 41 312 302,49 50 516 124,68 10 466 725,35 40 049 399,33 
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Stan na 31.12.2019 r.  Stan na 31.12.2020 r.  

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

Sportu i 
Rekreacji 

Środowiskowy 
Dom 

Samopomocy 
150 000,00 69 687,50 80 312,50 150 619,11 73 449,11 77 170,00 

Przedszkola 
Miejskie 

11 031 010,76 3 569 519,92 7 461 490,84 12 052 652,39 3 845 772,40 8 206 879,99 

Urząd Miasta  108 234 830,08 28 107 727,75 80 127 102,33 127 128 879,83 30 704 531,30 96 424 348,53 

RAZEM 222 854 023,38 62 329 472,15 160 524 551,23 240 832 824,69 67 235 439,78 173 597 384,91 

Szkoły 
podstawowe, 
zespół szkół 

GRUPA "2"   
Obiekty 

inżynieryjne 

8 000 292,93 3 803 906,08 4 196 386,85 8 761 543,93 4 073 026,30 4 688 517,63 

Miejski 
Ośródek 
Pomocy 

Społecznej 

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

Miejski 
Ośrodek 
Sportu i 

Rekreacji 

30 743 829,42 6 944 415,98 23 799 413,44 31 247 553,71 7 960 689,05 23 286 864,66 

Przedszkola 
Miejskie 

249 797,10 141 918,86 107 878,24 249 797,10 145 613,22 104 183,88 

Urząd Miasta  325 366 626,35 137 254 702,15 188 111 924,20 362 755 051,22 151 203 491,40 211 551 559,82 

RAZEM 364 360 545,80 148 144 943,07 216 215 602,73 403 013 945,96 163 382 819,97 239 631 125,99 

Szkoły 
podstawowe, 
zespół szkół 

GRUPA "3-
6"  

Maszyny 
 i 

urządzenia 

2 493 309,53 2 089 406,84 403 902,69 2 600 564,07 2 274 370,27 326 193,80 

Miejski 
Ośródek 
Pomocy 

Społecznej 

248 723,71 211 354,08 37 369,63 248 723,71 219 454,52 29 269,19 

Miejski 
Ośrodek 
Sportu i 

Rekreacji 

4 655 695,16 2 811 699,39 1 843 995,77 4 904 166,36 3 099 508,74 1 804 657,62 
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Stan na 31.12.2019 r.  Stan na 31.12.2020 r.  

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

Środowiskowy 
Dom 

Samopomocy 
16 892,60 7 729,10 9 163,50 20 091,60 11 971,10 8 120,50 

Przedszkola 
Miejskie 

492 017,04 492 017,04 0,00 621 237,45 501 237,45 120 000,00 

Zespół 
Żłobków 
Miejskich 

66 275,72 66 275,72 0,00 75 537,97 75 537,97 0,00 

Centrum 
Usług 

Wspólnych 
56 135,38 56 135,38 0,00 64 935,39 64 935,39 0,00 

Urząd Miasta  9 401 261,48 6 195 132,85 3 206 128,63 9 779 806,37 7 005 407,94 2 774 398,43 

RAZEM 17 430 310,62 11 929 750,40 5 500 560,22 18 315 062,92 13 252 423,38 5 062 639,54 

Szkoły 
podstawowe, 
zespół szkół 

GRUPA "7"  
Środki 

transportu 

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

Miejski 
Ośródek 
Pomocy 

Społecznej 

108 091,80 108 091,80 0,00 108 091,80 108 091,80 0,00 

Miejski 
Ośrodek 
Sportu i 

Rekreacji 

227 115,76 112 777,61 114 338,15 227 115,76 131 390,81 95 724,95 

Środowiskowy 
Dom 

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

Przedszkola 
Miejskie 

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

Urząd Miasta  13 907 273,39 2 551 355,35 11 355 918,04 14 006 319,29 3 856 072,76 10 150 246,53 

RAZEM 14 293 545,72 2 823 289,53 11 470 256,19 14 392 591,62 4 146 620,14 10 245 971,48 

Szkoły 
podstawowe, 
zespół szkół 

 
 
 

8 361 221,00 8 252 611,98 108 609,02 8 811 105,88 8 731 951,14 79 154,74 
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Stan na 31.12.2019 r.  Stan na 31.12.2020 r.  

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

Miejski 
Ośródek 
Pomocy 

Społecznej 

 
 
 
 
 

 
 

GRUPA "8"  
Pozostałe  

środki 
trwałe 

1 599 334,48 1 583 976,19 15 358,29 1 883 207,31 1 872 528,36 10 678,95 

Miejski 
Ośrodek 
Sportu i 

Rekreacji 

1 668 670,45 1 656 196,15 12 474,30 1 728 964,75 1 723 382,75 5 582,00 

Środowiskowy 
Dom 

Samopomocy 
275 028,48 275 028,48 0,00 289 872,43 289 872,43 0,00 

Przedszkola 
Miejskie 

3 071 158,36 2 970 559,03 100 599,33 3 343 627,56 3 285 025,99 58 601,57 

Zespół 
Żłobków 
Miejskich 

824 959,71 787 406,00 37 553,71 843 248,44 824 715,55 18 532,89 

Centrum 
Usług 

Wspólnych 
66 047,46 65 653,49 393,97 67 060,57 67 060,57 0,00 

Urząd Miasta  4 206 377,30 3 917 455,63 288 921,67 4 911 727,58 4 389 338,30 522 389,28 

 RAZEM 20 072 797,24 19 508 886,95 563 910,29 21 878 814,52 21 183 875,09 694 939,43 

Szkoły 
podstawowe, 
zespół szkół 

Zbiory 
biblioteczne 

1 760 612,14 1 760 612,14 0,00 1 934 748,71 1 934 748,71 0,00 

 RAZEM 1 760 612,14 1 760 612,14 0,00 1 934 748,71 1 934 748,71 0,00 

Szkoły 
podstawowe, 
zespół szkół 

Wartości 
niematerial
ne i prawne 

335 698,23 335 698,23 0,00 356 107,44 356 107,44 0,00 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

225 420,03 225 420,03 0,00 233 606,42 233 606,42 0,00 

Miejski 
Ośrodek 
Sportu i 

Rekreacji 

12 448,15 12 448,15 0,00 13 246,42 13 246,42 0,00 
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Stan na 31.12.2019 r.  Stan na 31.12.2020 r.  

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

Środowiskowy 
Dom 

Samopomocy 
9 643,27 9 643,27 0,00 8 890,27 8 890,27 0,00 

Centrum 
Usług 

Wspólnych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urząd Miasta  4 677 966,40 2 956 663,60 1 721 302,80 4 854 427,43 3 887 455,38 966 972,05 

RAZEM 5 261 176,08 3 539 873,28 1 721 302,80 5 466 277,98 4 499 305,93 966 972,05 

 

Tabela nr 28  Majątek znajdujący się w posiadaniu Samorządowego Centrum Kultury w latach 2019-2020 

  
Stan na 31.12.2019 r.  Stan na 31.12.2020 r.  

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

GRUPA "1"  Budynki  
i budowle 

2 762 001,57 954 342,54 1 807 659,03 2 762 001,57 1 087 247,98 1 674 753,59 

GRUPA "2"   Obiekty 
inżynieryjne 

42 976,20 9 025,01 33 951,19 42 976,20 10 958,94 32 017,26 

GRUPA "3-6"  Maszyny  
i urządzenia 

2 016 246,76 1 662 097,33 354 149,43 2 101 250,26 1 785 413,44 315 836,82 

GRUPA "7"  Środki 
transportu 

272 682,58 244 298,64 28 383,94 272 682,58 267 005,80 5 676,78 

GRUPA "8"  Pozostałe 
środki trwałe 

2 531 779,55 2 333 597,28 198 182,27 2 579 361,16 2 394 923,73 184 437,43 

Księgozbiór 4 146 429,01 4 146 429,01 0,00 4 372 797,15 4 372 797,15 0,00 

Muzealia 458 740,45 0,00 458 740,45 480 284,95   480 284,95 

RAZEM 12 230 856,12 9 349 789,81 2 881 066,31 12 611 353,87 9 918 347,04 2 693 006,83 

Wartości niematerialne  
i prawne 

142 644,00 142 644,00 0,00 161 962,99 144 129,89 17 833,10 

RAZEM 12 373 500,12 9 492 433,81 2 881 066,31 12 773 316,86 10 062 476,93 2 710 839,93 



 
 

45 
 

III.2.1 DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z TYTUŁU 
GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY 

 

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Miejskiej Mielec w 2020 r. 

wyniosły 8 734 608,33 zł, co stanowi 2,35% dochodów budżetu Gminy ogółem. 

Największy udział w dochodach z mienia miały wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 54,20 % i wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości - 35,04%. 

 

Tabela nr 29  Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Miejskiej Mielec w latach 2019-

2020 

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2019 r. Stan na 31.12.2020 r. 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
 i użytkowanie i służebności  

165 084,15 132 321,88 

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste 
nieruchomości  

566 494,81 535 603,77 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych  

4 245 118,17 4 733 967,34 

- dochody z najmu lokali i pomieszczeń 1 408 710,00 1 391 823,82 

- dzierżawa gruntów komunalnych 1 126 649,74 1 581 121,51 

- dzierżawa gruntów rolnych  3 734,40 3 714,70 

- wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku  18 023,34 16 609,16 

- najem lokali w inkubatorze 79 854,11 69 564,76 

- wpływy za dzierżawę obiektów handlowych na 
terenie dworca 

2 102,86 0,00 

- trakt światłowodowy  30 800,00 36 400,00 

- dzierżawa autobusów podmiotowi 
wewnętrznemu 

1 575 243,72 1 634 733,39 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności  

257 084,91 224 325,27 

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości  

5 094 733,01 3 060 345,84 

- sprzedaż mieszkań 811 576,64 745 640,63 

- dochody ze sprzedaży nieruchomości 
gruntowych i budynków 

4 283 156,37 2 314 705,21 

Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych  

48 424,11 60 791,82 

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 
nieruchomości pod inwestycje celu 
publicznego 

1 481,43 1 481,43 

Razem  10 378 420,59 8 748 837,35 
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III.2.1.1 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH GMINY MIEJSKIEJ 
MIELEC 

 

Gmina Miejska Mielec zbyła w 2020 r. 26 działek o łącznej powierzchni 2,3454 

ha. Dochód netto z tytułu dokonanych transakcji  wyniósł 2 312 065,64 zł. 

 
Tabela nr 30 Nieruchomości gruntowe Gminy Miejskiej Mielec zbyte w 2020 r. 

 

Tryb zbycia 

Liczba 
sprzedanych 

działek  
ewidencyjnych 

Powierzchnia 
działek (ha) 

Uzyskany 
dochód netto (zł) 

Uzyskany 
dochód 

brutto (zł) 
Przeznaczenie 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

8 0,6945 1 349 348,00 1 659 698,04 
Zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Bezprzetargowy 
(art. 37 ust. 2 pkt 6 

ustawy o 
gospodarce 

nieruchomościami) 

7 0,0280 43 322,70 52 567,08 
Sprzedaż na 
uzupełnienie 

Bezprzetargowy 
(art. 37 ust.2 pkt 5) 

7 0,7203 894 308,94 1 100 000,00 

Sprzedaż na 
rzecz 

użytkownika 
wieczystego 

Bezprzetargowy  
w drodze zamiany 

2 0,5998 25 086,00 25 086  

Bezprzetargowy  
w drodze zamiany 

2 0,2928   

Zamiana 
pomiędzy 

Gminą Miejską 
Mielec  

a Skarbem 
Państwa 

ŁĄCZNIE 26 2,3354 2 312 065,643 2 837 351,12  
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III.2.2 NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ 
MIELEC  

 

W 2020 r. Gmina Miejska Mielec nabyła w drodze umów sprzedaży / zamiany 

odpłatnie 15 działek o łącznej powierzchni 7,0321 ha, oraz udział 21/96 części  

w 1 działce o łącznej pow. 0,0698 ha. Z tego tytułu został poniesiony wydatek  

w kwocie 424 281,94 zł.  

 

Tabela nr 31 Nieruchomości gruntowe nabyte przez Gminę Miejską Mielec w 2020 r. 

 

Forma nabycia 
Liczba nabytych 

działek 
ewidencyjnych 

Powierzchnia 
działek (ha) 

Wartość nabycia/ 
wysokość 
dopłaty/ 

wysokość 
odszkodowania 

(zł) 

Uwagi 

Umowa 
zamiany 

1 0,5534 

2 104,84 
(w tym 1597,84 

koszty notarialne 
 i sądowe) 

Nabycie z 
przeznaczeniem na 

cele rozwojowe 
 i zorganizowana 

działalność 
inwestycyjna 

Umowa 
zamiany 

10 5,9769 
3 134,05 

 (koszty notarialne  
i sądowe) 

Nabycie w drodze 
zamiany. Zamiana 

nastąpiła bez 
dokonywania dopłat 
na podstawie art. 14 

ust 3. ustawy o 
gospodarce 

nieruchomościami.   
W drodze zamiany 

nabyto prawo 
własności działek 

będących dotychczas 
w użytkowaniu 

wieczystym Gminy 
Miejskiej Mielec 

Umowa 
sprzedaży 

1 0,1823 

197 074,90 
(w tym 2 523,90 
koszty notarialne 

 i sądowe) 

Nabycie z 
przeznaczeniem pod 
układ komunikacyjny 
łączący ul. Korczaka 

z ul. Wojsławską 

Umowa 
sprzedaży 

1 0,3083 

202 786,00 
(w tym 2 391,00 
koszty notarialne  

i sądowe) 

Nabycie  
z przeznaczeniem 

pod realizację zadań 
publicznych gminy  

(park) 



 
 

48 
 

Umowa 
zamiany 

2 0,0112 – 

Nabycie w drodze 
zamiany  

z przeznaczeniem 
pod regulację ul. 

Racławickiej- 
kompensata gruntem 

wraz z dopłatą  na 
rzecz Gminy Miejskiej 

Mielec kwoty 
25086,00 

Umowa 
sprzedaży 

21/96 części 
Łączna pow. 

0,0698 ha 

19 182,15  (w tym 
1682,15  koszty 

notarialne 
 i sądowe) 

Nabycie  
z przeznaczeniem na 

realizację zadań 
publicznych gminy 

(Górka Cyranowska) 

ŁĄCZNIE 15 7,0321 424 281,94  
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III.3 MAJĄTEK JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 

Nazwa Spółki Podstawowe składniki aktywów trwałych 

Wartość 

aktywów 

trwałych 

(w tys. zł) 

Przychody 

ogółem 

(w tys. zł) 

Zysk/Strata 

netto 

(w tys. zł) 

Wydatki inwestycyjne 

(w tys. zł) 

Miejska Komunikacja 

Samochodowa Sp.z.o.o. 

Budynek, środki transportu,  grunty, tablice 

informacyjne na przystankach, udziały w 

spółce prawa handlowego 

15 812,2 15 800,0 152,3 

1 191,03 

oraz 10 003,1  hala 

warsztatowa i plac 

manewrowy wydane 

przez GMM z żądaniem 

zwrotu nakładów 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp.z.o.o. 

Wartości niematerialne i prawne, grunty, 

budynki, obiekty inżynierii lądowej, 

urządzenia techniczne i maszyny, 

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

26 351,15 35 658,54 178,86 2 904,02 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. 

Wartości niematerialne i prawne, grunty, 

budynki, obiekty inżynierii lądowej, 

urządzenia techniczne i maszyny, środki 

transportu, długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

109 897,00 68 064,00 1 271,00 5 642,00 

Miejski Zarząd Budynków 

Mieszkalnych Sp.z.o.o. 

Grunty, grunty w użytkowaniu wieczystym, 

budynki, udzielone pożyczki 
0,9 13 285 63 ---------------------- 

Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Sp.z.o.o.   

Grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej 

urządzenia techniczne i maszyny, środki 

transportu 

977,8 3 002,5 103,20 25,0 
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III.4 WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 

Budżet na 2020 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr 

XVI/163/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Budżet miasta za 2020 r. wykonany został po 

stronie dochodów w wysokości 372 199 678,86  zł na plan 356 753 018,10 zł, a po 

stronie wydatków wykonanie wynosiło 384 066 318,99 zł na plan 414 666 095,08 zł. 

Planowany deficyt za 2020 r. wynosił 57 913 076,98 zł, natomiast faktycznie na dzień 

31.12.2020 r. zakończył się w kwocie 11 866 640,13 zł. 

 

III.4.1 DOCHODY 
 

Dochody własne (czyli takie, na których pozyskanie samorządy mają wpływ, 

m.in. podatki lokalne, dochody z mienia) stanowiły 56,99 % dochodów budżetowcy 

ogółem. Subwencje i dotacje, czyli transfery przyniosły budżetowi Mielca 43,01%. 

dochodów ogółem. Dochody budżetu przypadające na 1 mieszkańca w 2020 r. 

wynosiły 6 414,58 zł. 

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

2019-2020 

Wyszczególnienie 2019 Struktura  2020 Struktura  Dynamika  

Dochody własne  189 986 297,18 58,22% 212 123 465,29 56,99% 111,65% 

Subwencja ogólna  46 897 076,00 14,37% 48 447 176,00 13,02% 103,31% 

Dotacje celowe 89 469 033,42 27,41% 111 629 037,57 29,99% 124,77% 

Razem 326 352 406,60 100,00% 372 199 678,86 100,00% 114,05% 

 

Tabela Nr 33 Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Mielec w 2020 r. wg źródeł 

powstania 

Wyszczególnienie Wykonanie za 2019 r.  Wykonanie za 2020 r.  2020/2019 

Dochody własne  189 986 297,18 212 123 465,29 111,65% 

w tym m. in.:        

- udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych   

69 518 532,00 66 414 539,00 95,54% 

- udział w podatku od osób 
prawnych  

6 420 725,48 9 078 796,59 141,40% 

- podatek od nieruchomości  51 423 682,60 56 458 533,64 109,79% 

- dochody z usług w tym m.in.: 7 494 151,93 5 848 566,35 78,04% 

***opłaty za posiłki w stołówce 
(szkoły podstawowe) 

1 448 475,02 725 241,82 50,07% 

*** wpłaty rodzin za pobyt ich 
krewnych w DPS (MOPS) 

481 961,58 685 721,16 142,28% 



 
 

51 
 

Wyszczególnienie Wykonanie za 2019 r.  Wykonanie za 2020 r.  2020/2019 

***wpłaty uczestników Domu 
Dziennego Pobytu za posiłki i 
pobyt (MOPS) 

53 490,10 45 476,70 85,02% 

***wpływy za pobyt w schronisku 
(MOPS) 

8 822,70 15 987,09 181,20% 

***wpływy za usługi opiekuńcze 
(MOPS) 

73 713,09 89 805,20 121,83% 

***wpływy za pobyt w 
mieszkaniach chronionych 
(MOPS) 

6 018,53 4 426,96 73,56% 

***opłata za wyżywienie (Żłobki)  236 250,79 183 549,96 77,69% 

***usługi MOSIR  1 587 930,00 968 182,97 60,97% 

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

35 247,64 50 507,02 143,29% 

***refundacja dotacji dla 
publicznych i niepublicznych 
przedszkoli (UM) 

1 342 350,13 1 692 052,42 126,05% 

***organizacja kolonii, opłata za 
zajęcia taneczne  (szkoły) 

16 842,00 1 116,00 6,63% 

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

5 235,00 3 223,00 61,57% 

***wpływy ze sprzedaży biletów 
MKS 

2 194 286,35 1 382 394,14 63,00% 

***pozostałe 3 529,00 881,91 24,99% 

- dochody z majątku  10 378 420,59 8 748 837,35 84,30% 

***wpływy z opłat za zarząd, 
użytkowanie i służebność 

165 084,15 132 321,88 80,15% 

***wpływy za użytkowanie 
wieczyste 

566 494,81 535 603,77 94,55% 

***dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych w tym: 

4 245 118,17 4 733 967,34 111,52% 

-------dochody z najmu lokali (UM) 387 706,11 355 872,71 91,79% 

-------trakt światłowodowy  30 800,00 36 400,00 118,18% 

-------dzierżawa gruntów 
komunalnych i rolnych 

1 130 384,14 1 584 836,21 140,20% 

-------dzierżawa stoisk na zielonym 
rynku  

18 023,34 16 609,16 92,15% 

-------najem lokali w inkubatorze 79 854,11 69 564,76 87,11% 

-------dzierżawa obiektów 
handlowych na terenie dworca 
autobusowego  

2 102,86 0,00 - 

-------dzierżawa nowych 
autobusów podmiotowi 
wewnętrznemu MKS Sp. z o.o. 

1 575 243,72 1 634 733,39 103,78% 

-------dochody z najmu lokali i 
pomieszczeń szkoły, przedszkoli 

449 211,59 299 399,14 66,65% 

-------najem pomieszczenia w 
żłobku  

4 702,44 5 528,46 117,57% 

-------wynajem – MOSIR Solskiego 376 517,23 602 838,28 160,11% 
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Wyszczególnienie Wykonanie za 2019 r.  Wykonanie za 2020 r.  2020/2019 

-------wynajem – MOSIR Smoczka 152 364,91 85 215,29 55,93% 

-------wynajem – GRYF 37 367,71 41 529,94 111,14% 

-------wynajem - Smoczanka 840,01 1 440,00 171,43% 

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

257 084,91 224 325,27 87,26% 

***sprzedaż mieszkań 811 576,64 745 640,63 91,88% 

***sprzedaż nieruchomości 
gruntowych i budynków  

4 283 156,37 2 314 705,21 54,04% 

***wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych  

48 424,11 60 791,82 125,54% 

***odszkodowania za przejęte 
nieruchomości pod inwestycje celu 
publicznego  

1 481,43 1 481,43 100,00% 

- opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  

13 892 927,62 16 667 667,70 119,97% 

Subwencja ogólna  46 897 076,00 48 447 176,00 103,31% 

- oświatowa  46 897 076,00 48 447 176,00 103,31% 

Dotacje celowe w tym: 89 469 033,42 111 629 037,57 124,77% 

- zadnia własne  4 938 454,42 5 051 863,46 102,30% 

- zadania zlecone  67 471 882,90 83 825 951,37 124,24% 

- zadania w ramach programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich 

15 867 169,30 21 173 843,36 133,44% 

- zadania na podstawie 
porozumień, z tytułu i pomocy 
finansowej 

1 092 963,17 1 500 838,61 137,32% 

- z funduszy celowych  63 883,99 35 236,03 55,16% 

- zadania z zakresu edukacji 34 679,64 41 304,74 119,10% 

Razem 326 352 406,60 372 199 678,86 114,05% 

 

Tabela nr 34 Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Mielec w 2020 r. wg działów 

klasyfikacji dochodów budżetowych 

Dział Wyszczególnienie 2019 2020 2020/2019 

010 Rolnictwo i łowiectwo 8 041,20 10 375,37 129,03% 

600 Transport i łączność 17 781 299,70 7 386 103,77 41,54% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 9 718 944,57 7 035 839,46 72,39% 

710 Działalność usługowa  35 281,24 50 507,02 143,16% 

750 Administracja publiczna 4 086 502,34 1 841 724,97 45,07% 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

366 108,23 378 457,16 103,37% 

752 Obrona narodowa 0,00  1 500,00 - 

754 Bezpieczeństwo publiczne 16 449,75 13 407,65 81,51% 
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Dział Wyszczególnienie 2019 2020 2020/2019 

756 
Dochody od osób praw. od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej 

136 082 724,95 140 939 464,03 103,57% 

758 Różne rozliczenia  52 838 215,13 69 459 246,84 131,46% 

801 Oświata i wychowanie 8 544 268,79 8 156 421,91 95,46% 

851 Ochrona zdrowia 45 425,32 20,00 0,04% 

852 Pomoc społeczna 4 688 697,37 5 172 769,93 110,32% 

853 
Pozostałe zadania z zakresu polityki 
społecznej 

184 276,44 207 957,35 112,85% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 127 602,42 63 993,01 50,15% 

855 Rodzina 66 263 348,57 82 415 130,53 124,38% 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

15 996 241,73 33 922 634,73 212,07% 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

3 204 134,72 970 244,97 30,28% 

926 Kultura fizyczna 6 364 844,13 14 173 880,16 222,69% 

  
  

326 352 406,60 372 199 678,86 114,05% 

 

III.4.2 WYDATKI 
 

Największą pozycję wydatków miasta stanowią wydatki na oświatę, tj. 

116 763 547,81 zł, co stanowi 30,40% wydatków ogółem oraz wydatki z działu rodzina 

i pomoc społeczna, które 2020 r. wynosiły 103 003 603,42 zł. Wydatki  

z budżetu przypadające na 1 mieszkańca w 2020 r. wynosiły 6 619,09 zł. 

 
Wykres nr 1 Udział wybranych działów w klasyfikacji w wydatkach budżetu Miasta  

 

 

672 386,77

800 426,61

1 310 306,59

1 453 612,26

3 927 085,60

10 955 299,67

18 658 209,18

29 938 604,38

41 492 645,47

55 090 591,23

103 003 603,42

116 763 547,81

Pozostałe - 0,18%

Obsługa długu - 0,21%

Ochrona zdrowia - 0,34%

Bezpieczeństwo, działalność usł. - 0,38%

Gospodarka mieszkaniowa -1,02%

Kul. i ochr. dziedz. narod.  - 2,85%

Administracja publiczna - 4,86%

Transport - 7,80%

Kultura fizyczna - 10,80%

Gosp. kom. i ochr. środ., rolnictwo - 14,34%

Rodzina i pomoc społeczna - 26,82%

Oświata - 30,40%
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Tabela nr 35 Wykonanie wydatków budżetowych Miasta wg działów klasyfikacji wydatków 

budżetowych w latach 2019-2020 

Dział  Wyszczególnienie 2019 2020 2020/2019 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 283 006,52 291 668,96 103,1% 

  Wydatki bieżące 283 006,52 291 668,96 103,1% 

  Wydatki majątkowe  0,00 0,00 - 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 23 330 191,43 29 938 604,38 128,3% 

  Wydatki bieżące 17 997 925,72 16 350 007,78 90,8% 

  Wydatki majątkowe  5 332 265,71 13 588 596,60 254,8% 

700 
GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

4 325 040,53 3 927 085,60 90,8% 

  Wydatki bieżące 1 027 517,57 725 566,58 70,6% 

  Wydatki majątkowe  3 297 522,96 3 201 519,02 97,1% 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 249 114,35 131 252,74 52,7% 

  Wydatki bieżące 126 611,49 121 289,74 95,8% 

  Wydatki majątkowe  122 502,86 9 963,00 8,1% 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17 617 796,49 18 658 209,18 105,9% 

  Wydatki bieżące 17 157 817,55 18 042 033,48 105,2% 

  Wydatki majątkowe  459 978,94 616 175,70 134,0% 

751 

URZĘDY  NACZELNYCH 
ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

366 108,23 378 457,16 103,4% 

  Wydatki bieżące 366 108,23 378 457,16 103,4% 

  Wydatki majątkowe  0,00 0,00 - 

752 OBRONA NARODOWA  0,00 1 500,00 - 

  Wydatki bieżące 0,00 1 500,00 - 

  Wydatki majątkowe  0,00 0,00 - 

754 
BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

1 055 464,47 1 322 359,52 125,3% 

  Wydatki bieżące 801 328,99 1 177 700,71 147,0% 

  Wydatki majątkowe  254 135,48 144 658,81 56,9% 

757 
OBSŁUGA DŁUGU 
PUBLICZNEGO 

761 920,00 800 426,61 105,1% 

  Wydatki bieżące 761 920,00 800 426,61 105,1% 

  Wydatki majątkowe  0,00 0,00 - 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 905,84 760,65 39,9% 

  Wydatki bieżące 1 905,84 760,65 39,9% 

  Wydatki majątkowe  0,00 0,00 - 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  99 537 123,59 112 231 817,17 112,8% 

  Wydatki bieżące 92 834 026,39 99 973 191,03 107,7% 

  Wydatki majątkowe  6 703 097,20 12 258 626,14 182,9% 

851 OCHRONA ZDROWIA 1 501 169,56 1 310 306,59 87,3% 

  Wydatki bieżące 1 501 169,56 1 310 306,59 87,3% 

  Wydatki majątkowe  0,00 0,00 - 

852 POMOC SPOŁECZNA 14 636 948,15 13 920 415,59 95,1% 

  Wydatki bieżące 13 346 902,73 13 911 954,09 104,2% 
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Dział  Wyszczególnienie 2019 2020 2020/2019 

  Wydatki majątkowe  1 290 045,42 8 461,50 0,7% 

853 
POZOSTAŁE ZADANIA W 
ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

217 429,20 216 331,98 99,5% 

  Wydatki bieżące 217 429,20 216 331,98 99,5% 

  Wydatki majątkowe  0,00 0,00 - 

854 
EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

4 158 369,74 4 531 730,64 109,0% 

  Wydatki bieżące 4 158 369,74 4 531 730,64 109,0% 

  Wydatki majątkowe  0,00 0,00 - 

855 RODZINA 72 231 399,52 88 866 855,85 123,0% 

  Wydatki bieżące 72 231 399,52 88 808 093,13 122,9% 

  Wydatki majątkowe  0,00 58 762,72 - 

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

31 733 549,77 55 090 591,23 173,6% 

  Wydatki bieżące 26 112 602,01 31 302 952,69 119,9% 

  Wydatki majątkowe  5 620 947,76 23 787 638,54 423,2% 

921 
KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

19 533 024,42 10 955 299,67 56,1% 

  Wydatki bieżące 10 396 635,60 10 873 012,67 104,6% 

  Wydatki majątkowe  9 136 388,82 82 287,00 0,9% 

926 KULTURA  FIZYCZNA 22 315 510,81 41 492 645,47 185,9% 

  Wydatki bieżące 13 555 416,57 13 438 754,80 99,1% 

  Wydatki majątkowe  8 760 094,24 28 053 890,67 320,2% 

  WYDATKI OGÓŁEM: 313 855 072,62 384 066 318,99 122,4% 

  Wydatki bieżące 272 878 093,23 302 255 739,29 110,8% 

  Wydatki majątkowe  40 976 979,39 81 810 579,70 199,7% 

 

Wydatki majątkowe Gminy w 2020 r. wyniosły 81 810 579,70 zł natomiast 

wysokość wydatków bieżących wyniosła 302 255 739,29 zł. Gmina w 2020 r. 

pozyskała 21 173 843,36 zł z funduszy Unii Europejskiej.   

 
Tabela nr 36 Wydatki na wybrane inwestycje strategiczne 

 

Lp.  Nazwa zadania  
Wykonanie na 
31.12.2020 r.  

1 Budowa Przedszkola Nr 20 10 401 218,82 

2 
Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie 
Gminy Miejskiej Mielec 

17 418 228,23 

3 Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu 27 888 796,73 

Razem  55 708 243,78 
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Tabela nr 37 Bezzwrotne środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej (z podziałem na dochody inwestycyjne i bieżące) na inwestycje realizowane 

w 2020 r.  

Lp. Tytuł projektu 
Wartość 

całkowita 
projektu 

Wartość 
przyznanego 

dofinansowania 

Data podpisania 
umowy  

o dofinansowanie 
STAN 

1. 
Wspólnie z miastami partnerskimi świętujemy 550-lecie lokacji 
Miasta Mielca - grant 25 tys. euro 

100 000,00 100 000,00 11.03.2020 
W trakcie 
realizacji  

2. 
Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia zdalnego 

99 648,00 99 648,00 23.04.2020 
Zakończone  
i rozliczone 

3. 
Utworzenie nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim 
nr 20 w Mielcu 

299 970,26 269 973,23 11.05.2020 
W trakcie 
realizacji  

4. 
Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
w systemie kształcenia zdalnego  

115 000,00 115 000,00 01.06.2020 
Zakończone  
i rozliczone 

5. 
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej 

84 640,60 26 000,00 24.06.2020 
Zakończone  
i rozliczone 

6. Program powszechnej nauki pływania: Umiem pływać 95 804,00 47 902,00 09.07.2020 
Zakończone  
i rozliczone 

7. Utworzenie Filii Żłobka Miejskiego nr 7 - MALUCH+ 280 406,00 54 780,01  10.07.2020 
Zakończone  
i rozliczone 

8. Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSiR w Mielcu 2 701 941,00 1 098 300,00 23.07.2020 
W trakcie 
realizacji  

9. 
Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym  
w Gminie Miejskiej Mielec 

16 139 212,72 7 768 756,49 28.08.2020 
W trakcie 
rozliczenia 

10. 
Budowa drogi gminnej publicznej na terenie Mieleckiego Parku 
Przemysłowego 

2 483 320,00 1 113 678,00  24.09.2020 
W trakcie 
realizacji  

RAZEM  22 399 942,58 9 525 579,72 
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Tabela nr 38 Bezzwrotne środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej (z podziałem na dochody 

inwestycyjne i bieżące) na inwestycje realizowane w 2020 r.  

Wyszczególnienie Dochody  Wydatki  

Bieżące  

Zdalna szkoła  213 875,71 213 875,71 

Przedszkole marzeń - utworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec 

201 726,17 183 743,72 

Utworzenie nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu 
Miejskim Nr 20 

93 597,03 89 114,84 

Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji 
Społecznej  

190 000,00 55 819,63 

Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach 
chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec 

4 438,48 253 340,86 

Grant w ramach projektu "W sieci bez barier" w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

-0,04 0,00 

Razem bieżące  703 637,35 795 894,76 

Majątkowe (inwestycyjne) 

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z 
odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza 
technicznego) 

2 090 879,05 100,00 

Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF 
Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych  

666 426,51 666 426,51 

Przebudowa parteru budynku Mickiewicza 13 na działania 
integracji społeczno-zawodowej 

312 779,75 2 110 810,57 

Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości  754 995,56 0,00 

Przedszkole marzeń - utworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec 

168 735,30 151 219,98 

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój 
terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec 

2 516 545,81 2 764 695,20 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę 
nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych 
z terenu Gminy Miejskiej Mielec 

0,00 161 098,31 

Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na 
terenie Gminy Miejskiej Mielec 

13 050 703,73 17 418 228,23 

Przebudowa targowiska miejskiego HALA TARGOWA w 
Mielcu 

0,00 2 124 041,61 

Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla 
mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i 
modernizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu 

909 140,30 0,00 

Razem majątkowe (inwestycyjne) 20 470 206,01 25 396 620,41 

Ogółem  21 173 843,36 26 192 515,17 
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III.4.3 ZADŁUŻENIE GMINY MIEJKIEJ MIELEC 

Zadłużenie Gminy Miejskiej Mielec w związku z emisją  obligacji: 

-  w 2017 r. (seria A17-M17) o wartości 13 000 000,00 zł, 

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

- w 2020 r. (serie A20-N20) o wartości 27 800 000,00 zł,   

wyniosło na  koniec 2020 r. 53 800 000,00 zł. Różnica w wysokości zadłużenia  

i wartości obligacji wynika z dokonanej w 2018 r., 2019 r., 2020 r. spłaty zadłużenia 

wynoszącej 3 000 000,00 zł.  

Obsługa zadłużenia (odsetki i prowizje)  w 2020 r. wyniosła 800 426,61 zł. Na koniec 

2020 r. poziom wolnych środków wyniósł 28 263 151,34 zł.  

 
Tabela nr 39 Harmonogram spłat 

Lata Transza 13 000 000 Transza 16 000 000 Transza 27 800 000 

2018 1 000 000   
2019 1 000 000   
2020 1 000 000   
2021 1 000 000   
2022 1 000 000   
2023 1 000 000 1 000 000  
2024 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

2025 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

2026 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

2027 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

2028 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

2029 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

2030 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

2031  1 000 000 3 000 000 

2032  1 000 000 3 000 000 

2033  1 000 000 3 000 000 

2034  1 000 000 3 000 000 

2035  2 000 000 3 000 000 

2036  2 000 000 3 000 000 

2037   2 800 000 
*w powyższej tabeli nie została pokazana obsługa zadłużenia ze względu na to że kwoty te są 

uzależnione od stopy procentowej WIBOR a ta ulega ciągłym zmianom 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska nie może uchwalić budżetu w którym nie 

zostanie spełniona relacja o której mowa w/w  artykule. Realizując powyższy 

obowiązek prawny prognozuje się, że limit zadłużenia Gminy Miejskiej Mielec do roku 

2043 będzie kształtował się w sposób wskazany w poniższych tabelach.
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Tabela nr 40 Obsługa zadłużenia do 2043 r. 

 

 

*wskaźnik uwzględnia wykonanie roku poprzedniego 

 

 

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

1 Planowana obsługa zadłużenia 4,83% 4,61% 4,69% 5,32% 5,05% 4,17% 2,91% 2,75% 3,11% 2,92% 2,81% 1,76% 

2 Maksymalna obsługa zadłużenia* 10,95% 11,79% 12,56% 13,12% 13,41% 13,57% 13,60% 13,51% 13,30% 12,99% 12,61% 12,14% 

3 Różnica (1-2) 6,12% 7,18% 7,87% 7,80% 8,36% 9,40% 10,69% 10,76% 10,19% 10,07% 9,80% 10,38% 

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

 

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

1 Planowana obsługa zadłużenia 1,57% 2,66% 3,25% 3,55% 3,47% 3,45% 3,36% 3,89% 4,44% 4,27% 5,06% 

2 Maksymalna obsługa zadłużenia* 12,15% 8,96% 6,70% 5,37% 5,78% 6,15% 5,92% 6,22% 7,50% 8,75% 9,90% 

3 Różnica (1-2) 10,58% 6,30% 3,45% 1,82% 2,31% 2,70% 2,56% 2,33% 3,06% 4,48% 4,84% 

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



 
 

60 
 

 

III.4.4 NADWYŻKA OPERACYJNA ORAZ WPŁYW PLANOWANYCH 
PRZEDSIEWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH NA FINANSE MIASTA 

 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest 

jako nadwyżka operacyjna. Poziom nadwyżki operacyjnej pozwala na ocenę 

potencjalnej zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty 

zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Do oceny 

faktycznej zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego niezbędne jest 

jednak pomniejszenie wyniku operacyjnego o realizowane wydatki na obsługę 

zadłużenia i spłaty rat kapitałowych. Skorygowana w ten sposób wartość wyniku 

operacyjnego stanowi nadwyżkę operacyjną netto. Im wyższa jest wartość nadwyżki 

operacyjnej netto tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu 

terytorialnego nowych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Finansowanie 

nowych inwestycji ze źródeł zewnętrznych pozwala natomiast na realizację wydatków 

znacznie przekraczających wartość nadwyżki operacyjnej netto, która powinna być 

wyższa od kwoty obsługi zadłużenia i spłat rat kapitałowych wynikających  

z zaciągnięcia tych dodatkowych zobowiązań. Spełnienie tego warunku pozwala na 

zrealizowanie zaplanowanej inwestycji bez utraty w przyszłości płynności finansowej.  

 

Tabel nr 41 Nadwyżka operacyjna 

Lata Nadwyżka operacyjna Rata  
Nadwyżka operacyjna 

netto 

2021 2 506 496,53 1 000 000,00 1 506 496,53 

2022 3 323 443,00 1 011 700,47 2 311 742,53 

2023 6 166 483,00 2 057 163,47 4 109 319,53 

2024 9 481 149,00 3 000 000,00 6 481 149,00 

2025 14 611 783,00 3 000 000,00 11 611 783,00 

2026 16 940 529,00 3 200 000,00 13 740 529,00 

2027 21 902 937,00 3 200 000,00 18 702 937,00 

2028 27 739 173,00 5 000 000,00 22 739 173,00 

2029 30 688 497,00 7 000 000,00 23 688 497,00 

2030 33 727 848,00 7 000 000,00 26 727 848,00 

2031 36 440 625,00 10 000 000,00 26 440 625,00 

2032 38 796 842,00 10 000 000,00 28 796 842,00 

2033 40 757 983,00 10 000 000,00 30 757 983,00 

2034 42 297 083,00 11 000 000,00 31 297 083,00 

2035 43 378 829,00 14 000 000,00 29 378 829,00 

2036 43 969 649,00 14 000 000,00 29 969 649,00 

2037 44 520 194,00 11 800 000,00 32 720 194,00 

2038 44 532 626,00 8 000 000,00 36 532 626,00 

2039 43 972 346,00 8 000 000,00 35 972 346,00 
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Lata Nadwyżka operacyjna Rata  
Nadwyżka operacyjna 

netto 

2040 43 320 338,00 10 000 000,00 33 320 338,00 

2041 42 572 083,00 10 000 000,00 32 572 083,00 

2042 41 186 515,00 10 300 000,00 30 886 515,00 

2043 39 127 650,00 6 800 000,00 32 327 650,00 

 

Uwzględniając obecne i planowane zadłużenie na realizację przedsięwzięć 

inwestycyjnych (zgodnie z obowiązującą obecnie Wieloletnia Prognozą Finansową) 

Gmina posiada pewien zapas środków wyliczony wg formuły z art. 243 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zapas ten pozwala na niewielkie 

inwestycje bądź na finansowanie większych inwestycji ze źródeł zewnętrznych przy 

założeniu, że wzrost dochodów w przyszłych latach utrzyma się na prognozowanym 

poziomie. 

 
Tabela nr 42 Prognoza limitu zadłużenia w ujęciu kwotowym  

Rok Spłata (rata +odsetki)  
Zapas na spłacie 
 (rata +odsetki) 

Maksymalna spłata 
 (rata +odsetki) 

2021 3 910 000,00 26 334 248,65 30 244 248,65 

2022 6 651 300,47 15 732 475,29 22 383 775,76 

2023 8 166 907,47 8 666 972,62 16 833 880,09 

2024 9 195 400,00 4 717 034,76 13 912 434,76 

2025 9 243 800,00 6 157 784,10 15 401 584,10 

2026 9 490 200,00 7 411 260,83 16 901 460,83 

2027 9 526 200,00 7 231 817,00 16 758 017,00 

2028 11 359 800,00 6 770 448,88 18 130 248,88 

2029 13 311 800,00 9 163 435,78 22 475 235,78 

2030 13 167 800,00 13 788 138,39 26 955 938,39 

2031 16 013 800,00 15 309 520,07 31 323 320,07 

2032 15 688 900,00 19 859 261,72 35 548 161,72 

2033 15 346 000,00 23 882 057,57 39 228 057,57 

2034 15 985 100,00 26 810 702,67 42 795 802,67 

2035 18 556 200,00 27 168 909,08 45 725 109,08 

2036 17 977 500,00 29 801 580,63 47 779 080,63 

2037 15 174 800,00 34 236 170,27 49 410 970,27 

2038 10 814 300,00 39 745 514,31 50 559 814,31 

2039 10 435 400,00 40 769 150,63 51 204 550,63 

2040 12 040 500,00 39 381 209,89 51 421 709,89 

2041 11 517 600,00 39 735 461,89 51 253 061,89 

2042 11 274 700,00 39 403 344,90 50 678 044,90 

2043 7 194 400,00 42 489 909,71 49 684 309,71 
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IV. ŁAD PRZESTRZENNY 

 

IV.1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW PRZESTRZENNEGO 

ZAGOSPODAROWANIA GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 

Podstawowym dokumentem planistycznym obowiązującym na terenie miasta 

jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie 

stanowi prawa miejscowego. Studium uchwalone w 2000 r. było zmieniane 

kilkakrotnie. Ostatnia zmiana obejmowała blisko 100ha obszar położony w rejonie ulic 

Powstańców Warszawy, Krańcowej, Korczaka i Szarych Szeregów. W 2020 r. 

uchwalono zmianę studium związaną z przebiegiem gazociągu wysokoprężnego 

wzdłuż wschodniej granicy miasta. 
 
Mapa nr 1 Gmina Miejska Mielec – obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca (stan na 29 kwietnia 2020 r.) 
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IV.2 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
Na terenie miasta obowiązują obecnie 24 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, które pokrywają blisko 31% powierzchni Mielca. Zakończono prace 

nad dokumentami planistycznymi związanymi z realizacją gazociągu 

wysokoprężnego. Trwają prace nad opracowaniem mpzp Osiedla Witosa oraz nad 

sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

terenu Cmentarza Komunalnego w Mielcu. Rozpoczęto również prace nad zmianą 

planów: „Smoczka C”, mpzp terenu położonego w Mielcu w południowej części Osiedla 

Cyranka w rejonie ulic Obrońców Westerplatte i Cyranowskiej, Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Michalina”, Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Szafera – część północna” oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego 

zagrożenia powodzią, przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego 

oraz części obszaru rozproszonej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego 

i Kościuszki w Mielcu. 

 
Tabela nr 43  Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących 
na terenie miasta Mielca w 2020 r. 
 

L.P. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

1 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu gospodarki odpadami 
komunalnymi uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XIV/98/95 z dnia 11 
września 1995 r. 

2 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mielec- Osiedle- Mościska” 
uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr IV/28/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. 

3 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Mielec- Osiedle- Centrum” 
uchwalony Uchwałą Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 10 czerwca 1999 r.  
(z późn. zm.) 

4 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Euro- Park” w Mielcu uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr IX/82/99 z dnia  
8 lipca 1999 r. (z późn. zm.) 

5 
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Układu Drogowego 
ul. Jagiellończyka- ul. Cyranowska” uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr 
XXII/202/2000 z dnia 9 listopada 2000r. r. (z późn. zm.) 

6 
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Układu drogowego 
ul. Jagiellończyka – ul. Sienkiewicza” w Mielcu uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej 
w Mielcu Nr XXII/201/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. 

7 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wolności- Lwowska” w Mielcu 
uchwalony Uchwałą Nr XXV/234/01 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 lutego 2001 r. 

8 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca dla terenów 
budownictwa mieszkaniowego „Smoczka A” uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/329/02 Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 26 czerwca 2002 r. 

9 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca dla terenów 
budownictwa mieszkaniowego „Smoczka B” uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/330/02 Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 26 czerwca 2002 r. 

10 
Zmiana Miejscowego Planu Ogólnego miasta Mielca w konturze R 5 w osiedlu Wojsław 
uchwalona uchwałą nr VII/57/03 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 czerwca 2003 r. 

11 
Miejscowy Plan Szczegółowy „Śródmieście Miasta Mielca” w rejonie cmentarza 
parafialnego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr X/91/03 z dnia 27 listopada 2003 r. 
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12 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa 
mieszkaniowego i usług przy ul. Witosa w Mielcu uchwalony Uchwałą Nr X/90/03 Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 27 listopada 2003 r. 

13 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Smoczka C” dla terenu położonego 
w Mielcu w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. Kingi uchwalony uchwałą 
nr XXXVIII/331/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 czerwca 2006 r. 

14 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu w rejonie ulic Wolności 
 i Królowej Jadwigi uchwalony uchwałą nr XLI/ 360/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 
września 2006 r. 

15 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego 
w południowej części Osiedla Cyranka uchwalony Uchwałą Nr XXI/202/08 Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 21 sierpnia 2008 r. 

16 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Michalina” 
uchwalony Uchwałą Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 listopada 2008 r. 

17 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Szafera” 
uchwalony Uchwałą Nr XXII/243/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 listopada 2008 r. 

18 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
położonego w Mielcu w Osiedlu Rzochów w rejonie ul. Podleśnej – uchwalony Uchwałą 
nr XXXVII/408/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 lutego 2010 r. 

19 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu 
u zbiegu al. Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej uchwalony Uchwałą Nr XXIII/188/2012 
Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

20 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Mielcu 
przy ul. Powstańców Warszawy uchwalony Uchwałą Nr XXIII/189/2012 z dnia 28 
sierpnia 2012 r. 

21 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego zagrożenia 
powodzią, przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz części 
obszaru rozproszonej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego i Kościuszki 
w Mielcu - uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/238/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 
grudnia 2012 r. 

22 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu 
pomiędzy ulicami; Staszica, Lelewela, Nowy Rynek, Wąską, Sienkiewicza uchwalony 
Uchwałą Nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 września 2013 r. 

23 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu 
- uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/344/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 czerwca 
2017 r. 

24 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu 
pomiędzy obszarem przemysłowym w Osiedlu Wojsław, torami kolejowymi, osiedlem 
mieszkaniowym przy ul. Inwestorów oraz obwodnicą miasta – uchwalony Uchwałą Nr 
XL/396/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2017 r. 
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Mapa nr 2 Gmina Miejska Mielec – obowiązujące plany miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego (stan na 31 grudnia 2020 r.) 
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W 2018 r. została przeprowadzona analiza obowiązujących dokumentów 

planistycznych, która wykazała stopień aktualności planów miejscowych. Analizę 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz ocenę aktualności 

obowiązujących dokumentów planistycznych przedstawiono Radzie Miejskiej  

w Mielcu, która przyjęła dokument w dniu 6 września 2018 r. Uchwałą Nr L/505/2018 

w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Mielca oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Ponadto, od 2015 roku trwają prace nad realizacją ujęcia wody dla miasta 

Mielca i okolic. Zasadnicza część prac z zakresu planowania przestrzennego jest 

prowadzona przez gminy sąsiednie Mielec i Przecław, przy współpracy z miastem, 

jako płatnikiem. W 2018 r. podjęto uchwały o zmianie Studium w granicach w/w gmin 

pod planowane ujęcie wody oraz podjęto uchwały o przystąpieniu do opracowania 

planów miejscowych dla przedmiotowej inwestycji. W 2019 r. podpisano umowy  

z wykonawcami w/w opracowań planistycznych. Miasto Mielec na bieżąco uczestniczy 

w rozmowach i uzgodnieniach, które pozwolą wypracować najkorzystniejsze 

rozwiązania w zakresie realizacji ujęcia wody. 

 

Mapa nr 3 Zakres objęty zmianą Studium w obrębie Gminy Mielec 
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Mapa nr 4 Zakres objęty zmianą Studium w obrębie Gminy Przecław 
 
 

 

 

IV.3 DECYZJE O WARUNKUCH ZABUDOWY  

I ZAGOSPODAROWANIU TERENU ORAZ USTALENIU 

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

 
W 2020 r. Gmina wydała 174 decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowaniu terenu oraz 66 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Zestawienie ilości przedmiotowych decyzji wydanych w latach od 2015 

do 2020 wskazuje na widoczny wzrost liczby inwestycji realizowanych na podstawie 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w latach 2015 - 2017, 

następnie spadek w 2018 r., ponowny znaczny wzrost w 2019 r. i spadek w 2020 r.  

W przypadku inwestycji realizowanych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego obserwowany był od 2015 r. do 2018 r. wzrost liczby 

inwestycji. W 2019 r. liczba decyzji spadła w porównaniu z rokiem poprzednim  

i w 2020 r. pozostała na tym samym poziomie. 
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Tabela nr 44 Liczba decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanych  
w latach 2015-2020 z uwzględnieniem rodzaju inwestycji 

 

ROK 
NOWE 

WNIOSKI 
WYDANE 
DECYZJE 

RODZAJ INWESTYCJI 

2020 225 174 

8 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  
135 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
20 - zabudowa usługowa  
11 – pozostałe, w tym zabudowa produkcyjna, 
zagrodowa, infrastruktura techniczna  

2019 270 237 

5 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  
194 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
24 - zabudowa usługowa  
14 – pozostałe, w tym zabudowa produkcyjna, 
zagrodowa, infrastruktura techniczna  

2018 217 156 

3 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
110 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
25 - zabudowa usługowa 
18 – pozostałe, w tym zabudowa produkcyjna, 
zagrodowa, infrastruktura techniczna 

2017 209 196 

1 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
146 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
30 - zabudowa usługowa 
19 – pozostałe, w tym zabudowa produkcyjna, 
drogowa, infrastruktura techniczna 

2016 206 181 

3 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
134 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
23 - zabudowa usługowa 
21 – pozostałe, w tym zabudowa produkcyjna, 
zagrodowa, infrastruktura techniczna 

2015 199 161 

5 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
118 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
29 - zabudowa usługowa 
9 – pozostałe, w tym zabudowa produkcyjna, 
zagrodowa, infrastruktura techniczna 

 

Tabela nr 45 Liczba decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych  
w latach 2015-2020 z uwzględnieniem rodzaju inwestycji 
 

ROK 
NOWE 

WNIOSKI 
WYDANE 
DECYZJE 

RODZAJ INWESTYCJI 

2020 75 66 

64 - infrastruktura techniczna, tj. sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, ciepłownicze, 
oświetlenie 
2 - inne w tym zabudowa usługowa, rekreacyjna 

2019 78 66 

61 - infrastruktura techniczna, tj. sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, ciepłownicze, 
oświetlenie 
5 - inne w tym zabudowa usługowa, rekreacyjna 

2018 95 87 

81 - infrastruktura techniczna, tj. sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, ciepłownicze, 
oświetlenie 
6 - inne w tym zabudowa usługowa, rekreacyjna 

2017 88 71 

70 - infrastruktura techniczna, tj. sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, ciepłownicze, 
oświetlenie 
1 - inne w tym zabudowa usługowa, rekreacyjna 
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2016 78 75 

67 - infrastruktura techniczna, tj. sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, ciepłownicze, 
oświetlenie 
1 - drogi publiczne, ciągi komunikacyjne 
7 - inne w tym zabudowa usługowa, rekreacyjna 

2015 82 72 

69 - infrastruktura techniczna, tj. sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, ciepłownicze, 
oświetlenie 
1 - drogi publiczne, ciągi komunikacyjne 
2 - inne w tym zabudowa usługowa, rekreacyjna 
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V. GOSPODARKA KOMUNALNA 
 

V.1 OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

 

V.1.1 STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA TERENIE GMINY 
MIEJSKIEJ MIELEC 

 

Miasto Mielec znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego. Warunki 

klimatyczne panujące w Mielcu są korzystne, charakteryzują się ciepłymi latami                     

i łagodnymi zimami. Miasto Mielec należy do najbardziej nasłonecznionych miejsc  

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

ma duży kompleks leśny (południowo – zachodnia część Puszczy Sandomierskiej), 

stanowiący naturalną osłonę miasta od północy i wschodu.  

Miasto położone jest w obrębie Prowincji Karpat i Podkarpacia, Podprowincji 

Północnego Podkarpacia, Makroregionu Kotliny Sandomierskiej, Mezoregionów: 

Równiny Tarnobrzeskiej, Doliny Dolnej Wisłoki i Płaskowyżu Kolbuszowskiego. 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej teren miasta położony jest w VI Krainie 

Małopolskiej, Dzielnicy Sandomierskiej, mezoregionach: Niziny Nadwiślańskiej  

i Puszczy Sandomierskiej oraz Dzielnicy Wysoczyzn Sandomierskich, Mezoregionów 

Płaskowyżu Kolbuszowskiego.  

Przeważająca część miasta (północna i wschodnia) położona jest w obrębie 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych: Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów i jego 

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

– Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Tereny leśne znajdujące się  

w granicach miasta oraz przylegające do niego od strony wschodniej, zostały zaliczone 

do ochronnych obszarów. Dolina Wisłoki położona w obrębie miasta jest częścią 

korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym, w projektowanej sieci ekologicznej 

województwa podkarpackiego.  

Mielec położony jest w zlewni Wisłoki, która jest prawym dopływem Wisły. 

Wisłoka płynie z południa na północ i stanowi zachodnią granicę miasta. Na terenie 

Mielca Wisłoka zasilana jest Dopływem z Rzochowa znanego również pod nazwa Rów 

Trześń Główna, który odwadnia południową część miasta oraz innymi rowami (m.in. 

Rowem Złotnicko-Berdechowskim, Rowem Ługi), drenującymi zachodnią część 

miasta. Północno-wschodnia część Mielca odwadniana jest głównie przez Rów 

Żarówieński, który uchodzi już poza granicami miasta do Babulówki będącej prawym 

dopływem Wisły. Przeprowadzona na terenie Gminy intensywna melioracja sprawiła, 

że cieki o naturalnych kształtach są tutaj nieliczne, natomiast przeważają 

wyprostowane rowy odprowadzające nadmiar wód do Wisłoki. W granicach miasta 

prawie cała Wisłoka jest obwałowana. Wody Wisłoki są nieprzydatne do bytowania 
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ryb. Przed przeznaczeniem do spożycia wymagają uzdatniania kategorii A3 

(wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego). 

 

V.1.1.1 JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

 

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza zdiagnozowanym  

w województwie podkarpackim jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja 

z działalności przemysłowej, z sektora komunalno – bytowego oraz emisja 

komunikacyjna. Największe źródło emisji gazów i pyłów do powietrza stanowi sektor 

komunalno-bytowy ok 67%.  

Na terenie miasta Mielca, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

funkcjonują dwie stacje monitoringu powietrza, tj. stacja tła miejskiego przy  

ul. Biernackiego oraz stacja odziaływania przemysłu przy ul. Pogodnej.  

W 2020 r. zarejestrowano następującą liczbę dni z przekroczeniem dobowej normy 

pyłu PM10: 

- Stacja tła miejskiego przy ul. Biernackiego – 21 przekroczeń, 

- Stacja oddziaływania przemysłu przy ul. Pogodnej – 14 przekroczeń. 

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

W Tabeli nr 46 przedstawiono liczbę dni w podziale na poszczególne miesiące  

z przekroczeniami dopuszczalnej normy pyłu PM10 według wskazań Państwowego 

Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie - odczyty 

ze stacji pomiarowych przy ul. Biernackiego oraz przy ul. Pogodnej.  

W porównaniu z rokiem 2019 liczba dni z dopuszczalnymi przekroczeniami 

zmniejszyła się w 2020 r. o prawie 1/3, a napływ zanieczyszczeń na miasto z terenu 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zmniejszył się aż o ponad połowę. 

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

miesiącach z podziałem na stacje monitoringu 

Miesiąc 2020 
Stacja przy 

ul. Biernackiego 
Stacja przy 

ul. Pogodnej 

Styczeń 7 7 

Luty 1 0 

Marzec 7 4 

Kwiecień 3 0 

Maj 0 0 

Czerwiec 0 0 

Lipiec 0 0 

Sierpień 0 0 

Wrzesień 0 0 

Październik 0 0 

Listopad 1 1 

Grudzień 2 2 
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W 2020 r. odnotowano znaczny spadek zanieczyszczeń pyłu PM10. Analiza 

dobowych przekroczeń pyłu PM10 odnotowanych na stacjach pomiarowych przy ul. 

Biernackiego oraz przy ul. Pogodnej wskazuje na znaczną poprawę jakości powietrza 

zarówno na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej jak i na terenie miasta. Spadek 

ilości dni z przekroczeniami spowodowany jest między innymi, działaniami podjętymi 

w analizowanym okresie na rzecz ochrony powietrza jakimi były dofinansowania do 

wymiany źródeł ogrzewania oraz modernizacje budynków wielorodzinnych  

i jednorodzinnych, a także uwspółcześnienia obiektów użyteczności publicznych 

 i podmiotów gospodarczych. Wszelkie działania nastawione na modernizację starych 

budynków oraz likwidację przestarzałych systemów grzewczych, przyczyniają się do 

poprawy jakości powietrza. 

Niewątpliwym dopełnieniem podejmowanych działań w celu ochrony powietrza 

był prowadzony monitoring jakości powietrza w oparciu o rozbudowaną sieć sensorów 

automatycznych AIRLY rozmieszonych w 19 punkach pomiarowych na terenie miasta, 

z których stan jakości powietrza mieszkańcy mogą śledzić na czternastu 

wyświetlaczach umieszczonych na budynkach szkół oraz obiektach użyteczności 

publicznej, a także na przystankach autobusowych. 

 
Zdjęcie nr 1 Rozkład sensorów AIRLY na terenie miasta Mielca 
 

 

W ramach monitoringu powietrza w mieście Mielcu funkcjonuje Mobilna Stacja 

monitoringu do pomiaru warunków aerosanitarnych i akustycznych, dzięki której 

realizowane są raporty ze wszystkich obszarów z terenu Gminy Miejskiej Mielec, 

wskazujące na ewentualne przekroczenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenu oraz innych zanieczyszczeń powstających głównie ze spalania paliw 

stałych w sezonie grzewczym, w tym LZO, HCHO oraz metali ciężkich. Dodatkowo 
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stacja mierzy poziom natężenia hałasu głównie w miejscach szczególnie narażonych 

na wzmożony hałas komunikacyjny oraz przemysłowy. W ramach badań prowadzone 

są także pomiary w placówkach oświatowych, dzięki którym możliwe jest wskazanie 

źródła zanieczyszczeń oraz jego wyeliminowanie. Stacja mobilna daje także 

możliwości szerokiego zakresu pomiarów w różnych częściach miasta, pozwalając na 

analizę zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji, co umożliwia także typowanie 

miejsc na poszczególnych osiedlach gdzie problem ten jest szczególnie nasilony. 

 
Wykres nr 2 Poziom emisji ze stacji pomiarowych przy ul. Pogodnej oraz ul. Biernackiego na 

terenie Gminy Miejskiej Mielec w latach 2018-2020 

 

Powyższy wykres obrazuje wyraźną tendencje spadkową poziomu 

zanieczyszczeń przemysłowych z terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz  

z terenu miasta, w analizowanych latach 2018-2020 - spadek o ponad połowę  

wartości, co oznacza, że wszelkie działania takie jak przebudowy, modernizacje 

podmiotów gospodarczych, usługowych oraz zakładów przemysłowych, które zostały 

podjęte w tym okresie, znacznie przyczyniły się do poprawy jakości na terenie miasta 

Mielca, a tendencja spadkowa ma niebagatelny wpływ na zdrowie i życie 

mieszkańców.  

Problemem jakości powietrza na terenie Gminy Miejskiej Mielec w 2020 r.,  

w głównej mierze dotknięte były osiedla domów jednorodzinnych na osiedlach 

Smoczka, Dziubków, Wolności oraz Cyranka. Duża ilość dni z przymrozkami oraz 

wydłużony sezon grzewczy przyczyniły się do podniesienia dobowych dopuszczalnych 

poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5, jednakże nie spowodowało 
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to przekroczenia ilości dopuszczalnych dni z przekroczeniami z roku, zgodnie  

z wynikami pomiarów, przedstawionymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska  -  Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska. 

 

V.1.2 REALIZACJA POLITYK, STRATEGII I UCHWAŁ ZWIĄZANYCH  
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

 

V.1.2.1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMICYJNEJ DLA MIASTA MIELCA 

 

Obowiązku stworzenia planu gospodarki niskoemisyjnej nie wymuszają ustawy. 

Jest to decyzja rad gmin i społeczności lokalnych, które dostrzegają korzyści 

wynikające ze sporządzenia takiego dokumentu i jest on konieczny, by pozyskać 

fundusze unijne. Posiadanie PGN potwierdza, że gmina zna sytuację energetyczną na 

swoim terenie i przemyślała na najbliższe lata działania poprawiające efektywność 

energetyczną oraz iż ważne są dla niej ochrona klimatu, zmniejszenie emisji CO2, 

wykorzystanie energii odnawialnej.  

Koncepcja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii 

Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum 

Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. 

Dokument dla Gminy Miejskiej Mielec został przyjęty uchwałą Nr VII/50/2015 

Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Mielca” współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności. 

Następnie został zmieniony: 

- uchwałą Nr XII/97/2015 z dnia 8 października 2015 r., 

- uchwałą Nr XIX/185/2016 z dnia 18 marca 2016 r.,  

- uchwałą Nr XXX/312/2017 z dnia 9 lutego 2017 r., 

- uchwałą Nr IV/33/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. 

Zakres tematyczny PGN odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych jak                 

i nie inwestycyjnych przede wszystkim w sektorze zarządzanym przez Urząd Miejski, 

ale również do mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa publicznego, gospodarki 

przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego, 

oraz koncentruje się na: 

- likwidacji lokalnych źródeł ciepła, których źródłem energii cieplnej są paliwa stałe, 

- modernizacji transportu publicznego z wymianą taboru na niskoemisyjne pojazdy, 

- kompleksowej termomodernizacji budynków zgodnie z zakresem wynikającym 

z audytu energetycznego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną 

poprzez ograniczanie strat ciepła. 
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Realizacja Planu w 2020 r. 

W 2020 r. zadania zrealizowano zgodnie z założeniami PGN i WPF. Tabela nr  47 przedstawia realizację założeń planu według stanu 

na dzień 31.12.2020 r. 
 

Tabela nr 47 Realizacja założeń Planu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

PGN_M04 
Budynki 

użyteczności 
publicznej 

Zmniejszenie zużycia energii 
finalnej poprzez termomodernizacje 
budynków użyteczności publicznej 

Stopień realizacji Koszty 
Dofinansowanie/ 

środki własne  
 

Starostwo powiatowe przy ul. 
Sękowskiego 2b 

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

 

 
 

2 przedszkola Brak realizacji   
 

 

Przychodnia 1 
Zadanie zrealizowane  

w 2020 r.                     
396 711,60 99 000/297 711,60 

 

 

Przychodnia 4 
Zadanie zrealizowane  

w 2020 r. 
2 322 087,30 

1 191 124,33/              
1 130 962,97 

 

 

Przychodnia 5 
Zadanie zrealizowane  

w 2020 
1 994 042,62 

751 889,07/                 
1 242 153,55 
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Budynek Bursy szkolnej 
Brak źródeł dofinansowania. 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane w 2020 r.  

  

 

 

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

 

PGN_M04a 
Budynki 

użyteczności 
publicznej 

Zmniejszenie zużycia energii finalnej 
poprzez głęboką modernizację 

energetyczną SP2 

Zainstalowano efektywne 
energetyczne źródło ciepła 

(2 pompy powietrzne o 
mocy 60 Kw) i kocioł 

gazowy oraz dokonano 
termomodernizacji budynku. 

602 650 (instalacja+ 
wydzielenie kotłowni.  

1 522 210,46 (koszt prac 
termomodernizacyjnych), 

Łącznie 2 200493,46  
w tym dof. 1 641 955,36 

1 641 955,36 /              
558 538,10 

 

 

 

PGN_M05 Transport 
Ograniczenie emisji wtórnej pyłu 

poprzez mycie ulic na mokro 
Zadanie ciągle w realizacji   

 

 

 

PGN_M06 Transport 
Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza z transportu - wymiana 

taboru 

Zadanie zrealizowano  
w całości - zakup 14 

autobusów z normą Euro VI 
15 599 500 

10 752 500 /                     
4 807 000 

 

 

 

PGN_M07 Transport Budowa pętli +parking + toaleta 

4 pętle - jedna  
(skrzyżowanie ul Szarych 

Szeregów z ul. Powstańców 
Wa-wy jest wykonana, 3  

pozostałe póki co nie będą 
realizowane. Toaleta nie 

została ujęta w tym zadaniu 
- będzie przygotowane tylko 

stanowisko pod toaletę 

838 316,08 netto 
(wartość kosztorysowa) 

924 695,56                             
Parking  545 233,84 

785 991,21 /                 
138 704,35                    
394 361,56/                  
150 872,28 
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PGN_M08 Transport 

Zwiększenie dostępności i 
atrakcyjności transportu publicznego 
dzięki zmianie mobilności miejskiej 

poprzez budowę/ przebudowę układu 
drogowego 

W ramach tego zadania 
wykonano inwestycję: 

"Budowa przedłużenia ul. 
Powstańców Warszawy (2,1 

km) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, obejmującą 
m.in. budowę odwodnienia, 

oświetlenia, ścieżki , 
rowerowej, chodnika. 

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

 

 

 

PGN_M09 Transport 

Zwiększenie dostępności  
i atrakcyjności transportu publicznego 
poprzez instalację na przystankach  

w mieście elektronicznych tablic 

Wykonanie projektów 
budowlanych na kwotę 21 

441,79 netto. Dostarczenie, 
instalacja i uruchomienie 

 5-ciu tablic. Zadanie 
zakończone - 22.01.2018. . 

Wykonanie robót 
polegających  na 

kompleksowym wykonaniu 
przyłączy 

elektroenergetycznych do 
tablic inf. pasażerskiej - 

zadanie zakończone 
13.02.2018 r. na kwotę  

240 000 zł netto 

261 441,79 netto  

 

 

 

PGN_M10 Transport 

Zwiększenie dostępności i 
atrakcyjności transportu publicznego 
poprzez rozbudowę systemu biletu 

elektronicznego (e-karta) 

Inwestycja nie została 
zrealizowana. Zadanie 
zostało wykreślone z 

projektu MOF z uwagi na 
brak środków finansowych. 
W zamian wdrożono system 

płatności za bilety 
jednorazowe za pomocą 

karty bankomatowej. 
Zadanie zrealizowano  

w ramach zakupu nowych 
autobusów 

  

 

 

 

PGN_M11 OZE 
Zwiększenie udziału OZE poprzez 

zastosowanie ich na odbudowanym 
 13 844 124,36 

7 317 341,33 /                
6 526 783,03 

 

 



 
 

78 
 

zapleczu technicznym niezbędnym do 
obsługi i konserwacji taboru wraz  

z myjnią 

 

PGN_M12 OZE 

Zwiększenie udziału OZE poprzez 
zastosowanie pomp ciepła, ogniw 

fotowoltaicznych i kotłowni na zrębki  
w budynkach socjalnych 

Brak informacji   

 

 

 

PGN_M13 Transport 

Zmniejszenie emisyjności w 
transporcie poprzez przebudowę 

dworca do pełnienia roli węzła 
przesiadkowego 

W ramach MOF w 2018 r. 
wykonano rozbudowę 
dworca autobusowego  

w Mielcu i przystosowania 
go do pełnienia roli węzła 
przesiadkowego - etap I 

budowa parkingów 
Park&Ride 

1 480 706,26 
1 258 600,31 /               

222 105,95 

 

 

 

PGN_M14 Mieszkalnictwo 

Zmniejszenie zużycia energii finalnej 
poprzez termomodernizację 

budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych o pow. 200 000m2 

Brak realizacji w 2018   

 

 

 

PGN_M15 Mieszkalnictwo 

Ograniczenie emisjogenności z 
budynków mieszkalnych poprzez 

wymianę indywidualnych systemów 
grzewczych na niskoemisyjne kotły 
wraz z np. zastosowaniem układów 
mikrogeneracji w budynkach o pow.      

196 000 m2 

W ramach tego zadania 
realizowane są 15b i 15c 

10 310 441,76 
8 057 840,20 /                 
2 252 601,56 

 

  

PGN_M15a Mieszkalnictwo 

Poprawa jakości powietrza 
poprzez montaż instalacji 
OZE w gospodarstwach 

domowych z terenu Gminy 
Miejskiej Mielec 

Wniosek przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną  
i merytoryczną. Znajduje się 

na 18 miejscu listy 
rezerwowej 

10 310 441,76 
10 310 441,76 / 
 8 057 840,20 
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PGN_M15b Mieszkalnictwo 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń poprzez 
wymianę nieefektywnych 

źródeł ciepła w 
gospodarstwach domowych 

z terenu Gminy Miejskiej 
Mielec 

Wniosek wybrany do 
dofinansowania 

2 151 629,17 
2 151 629,17 / 1 

665 924,78 
 

PGN_M15c Mieszkalnictwo 

Redukcja emisji poprzez 
wymianę dotychczasowych 

źródeł ciepła w 
gospodarstwach domowych 

z terenu Gminy Miejskiej 
Mielec 

Wniosek wybrany do 
dofinansowania 

1 156 122,14 
1 156 122,14 / 895 

218,70 
 

PGN_M16 Oświetlenie 

Zmniejszenie zużycia energii finalnej 
poprzez wymianę tradycyjnego 

oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne 

2015 r - 300 221,20   
(ul. Boguszewskiej, Woj. 

Polskiego, Broniewskiego, 
Rataja 2016 r. - 570 212,19 

 ( ul. Borowiczan i 
Michalina, Długosza, Śliwy, 

Pogodna  
i Spokojna, 

Wiesiołowskiego - od torów 
do Wojsławskiej, Saramy). 
Oświetlenie parkingu na 

cmentarzu  
w Mielcu (modernizacja - 

oprawa + słup -           
68855,40 

870 433,39 (2015, 2016) 
+ 68 855,40 - oświetlenie 

cmentarz 
870 433,39 

 

 

 

PGN_M17 Oświetlenie 

Zmniejszenie zużycia energii finalnej 
w budynkach użyteczności publicznej 

poprzez wymianę tradycyjnych 
żarówek na energooszczędne wraz  

z wprowadzeniem monitoringu 
zużycia energii 

Wysłane pisma do 
Zarządców i budynków  

i powiatu Mieleckiego - brak 
działań z uwagi na brak 
środków finansowych 

  

 

 

 

PGN_M18 OZE 328 9217,41  



 
 

80 
 

Zwiększenie udziału OZE w 
budynkach użyteczności publicznej 
przez zastosowanie kolektorów oraz 

ogniw fotowoltaicznych 

Wniosek o dof. oceniony 
pozytywnie, znajduje się na 

liście rezerwowej 

3 289 217,41 / 2 
233 936,40 

 

 

PGN_M19 
Edukacja 

ekologiczna 

Promowanie oraz sprzyjanie 
inicjatywom technologicznym 

zmierzającym do oszczędzania 
energii i materiałów oraz produkcji  

i wykorzystania OZE na terenie miasta 
poprzez zamieszczenie stosownych 

komunikatów na portalach UM 

W ramach edukacji 
ekologicznej prowadzonych 
jest w trybie ciągłym, szereg 
działań związanych nie tylko 
z wykorzystaniem OZE na 

terenie Gminy Miejskiej 
Mielec dzięki Rządowemu 

programowi "Czyste 
Powietrze", ale przede 
wszystkim z wymianą 

niskosprawnych systemów 
grzewczych na ekologiczne 

źródła ogrzewania  
z gminnego programu 

dotacyjnego. Informacje 
zamieszczane są cyklicznie 
na portalach UM i wskazują 

możliwości skorzystania  
z dofinansowania 

  

 

 

 

PGN_M20 Mieszkalnictwo 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do środowiska poprzez modernizację 
instalacji ciepłej wody w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych 

Zadanie w realizacji 186 225,41 
186 225,41 (środki 

własne) 

 

 

 

PGN_M21 Transport 

Zmniejszenie emisjogenności  
z transportu dzięki poprawie 

płynności ruchu na drogach w 
wyniku modernizacji, przebudowy 
 i remontu dróg na terenie miasta 

Mielca 

 

 

 

 

Budowa ul. Duńskiej - przedłużenie Zakończono zadanie 1 242 160,48 
1 242 160,48 

(środki własne) 
2016 
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Budowa ronda przy ul. Iwaszkiewicza Zadanie nie zrealizowane w 2016 i nie będzie realizowane 

 

 

Połączenie Sienkiewicza z ul. 
Lelewela - II etap 

Zakończono zadanie 196 756,09 
196 756,09 (środki 

własne) 2015 

 

 

Przebudowa ul. Bigo, Kazany, Siorka Zakończono zadanie 147 860,21 
147 860,21 (środki 

własne) 2015 

 

 

Przebudowa ul. Wiesiołowskiego Zakończono zadanie 3 261 286,76 
1 630 643,38 / 
 1 630 643,38  

2015 

 

 

Ul. Rusina - połączenie ul. Szafera z 
ul. Metalowców 

Zakończono zadanie 167 383,43 
167 383,43 (środki 

własne) 2015 

 

 

Droga dojazdowa przy ul. Sportowej Zakończono zadanie 75 645 
75 645 (środki 
własne) 2015 

 

 

Przedłużenie ul. Nałkowskiej do ul. 
Traugutta 

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

własne) 2015 

 

 

Przebudowa ul. Traugutta 
Zadanie nie zrealizowane w 2020 r.  W planie budżetu na 2021 jest 

przebudowa ale bocznej od Traugutta 

 

 

PGN_M22 Mieszkalnictwo 

Poprawa efektywności przesyłu ciepła 
poprzez modernizację magistralnych i 
osiedlowych sieci ciepłowniczych wraz 

z przyłączami cieplnymi 

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

własne) 2015, 
2016 

 

 

 

PGN_M23 Mieszkalnictwo 
Poprawa efektywności energetycznej 
poprzez zmianę sposobu zasilania w 

W dniu 27.04.2017 
podpisano umowę z 

Wartość projektu – 11 
921 207,71  (koszty 

Środki własne –  
1 444 545,00  

 

 



 
 

82 
 

ciepło polegające na  likwidacji 
grupowych węzłów cieplnych i 
zastąpienie ich indywidualnymi 

węzłami cieplnymi wraz z budową 
nowych sieci i przyłączy 

Województwem 
Podkarpackim na 

dofinansowanie projektu 
"Ograniczenie strat ciepła 

oraz poprawa efektywności 
dostaw ciepła poprzez 

modernizację miejskiego 
systemu ciepłowniczego w 
Mielcu". RPOWP działanie 

3.3 Poprawa jakości 
powietrza poddziałanie 
3.3.1 Realizacja planów 

niskoemisyjnych. Zadanie 
zrealizowane w 2018 r. 

kwalifikowane – 9 630 
300,00,  Środki własne – 

1 444 545,00) 

/Dotacja z RPO – 
8 185 755,00 

 

PGN_M24 Mieszkalnictwo 

Optymalizacja sposobu wykorzystania 
ciepła z  miejskiego systemu 

ciepłowniczego poprzez budowę 
systemu monitoringu pracy urządzeń 

ciepłowniczych wraz z zdalnym 
odczytem układów pomiarowych 

Zadanie w realizacji   

 

 

 

PGN_M25 Mieszkalnictwo 

Ograniczenie niskiej emisji poprzez 
likwidację  kotłowni węglowej z ZS im. 
Groszkowskiego i podłączenie szkoły 

do sieci miejskiej 

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

własne) 

 

 

 

            

 Zadanie częściowo zrealizowane bądź w realizacji ciągłej      

 Zadanie realizowane przez MKS      

 Zadanie zrealizowane, zakończone      

 Zadanie niezrealizowane, lub zagrożone brakiem realizacji      
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V.1.2.2 PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST Z TERENU MIASTA MIELCA NA LATA 2018-2032 

 

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

z dnia 12 kwietnia 2018 r.  

Główne założenia 

Celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  

w celu zminimalizowania negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy, 

spowodowanych azbestem oraz doprowadzenie do sukcesywnej likwidacji 

oddziaływania azbestu na środowisko. Program realizuje główne założenia zawarte 

dokumencie: „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”. 

Realizacja Programu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

W roku 2020 zdemontowano i odebrano wyroby azbestowe w ilości 80,762 Mg  

z 47 nieruchomości za kwotę 49.977,98. Zgodnie z aktualizacją dokumentu do 

wyeliminowania zidentyfikowanych wyrobów azbestowych pozostało 101,228 Mg od 

osób fizycznych oraz 126,245 Mg od osób prawnych. 

 

V.1.2.3 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA MIELCA NA LATA 
2017 – 2020 Z PERPEKTYWĄ NA LATA 2021- 2024 

  

Wykonując ustawowy obowiązek wynikający z zapisu art. 17 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Prezydent Miasta Mielca  

w 2016 roku przygotował dokument pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta 

Mielca na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” przyjęty Uchwałą Rady 

Miejskiej w Mielcu nr XXVIII/283/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku. 

Realizacja Programu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie realizowane jest na bieżąco. W 2020 r. 

przeprowadzono 10 kontroli osób fizycznych oraz przeprowadzono 2 kontrole 

podmiotów odbierających nieczystości ciekłe od osób fizycznych.  

Kampanie i akcje informacyjne dotyczące szkodliwości spalania odpadów  

w domowych paleniskach oraz nielegalnego pozbywania się odpadów. W ramach 

zadania przeprowadzono 40 kontroli domów jednorodzinnych. Kontrole miały 

charakter głównie informacyjno-edukacyjny, ukierunkowane na możliwość 

skorzystania z dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania oraz na wskazanie 

obowiązku wymiany przestarzałych systemów grzewczych zgodnie z wytycznymi 

Uchwały Antysmogowej dla strefy podkarpackiej. 

Sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. 

Tabela nr 48 zawiera informację na temat masy zdemontowanego/usuniętego  

w 2020 r. azbestu.  
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Tabela nr 48 Zestawienie dotyczące zdemontowanego/usuniętego w 2020 r. azbestu 

ROK 

ILOŚĆ 
[Mg] 

ILOŚĆ 
NIERUCHOMOŚCI 

OBJĘTYCH 
AKCJĄ 

PONIESIONE 
KOSZTY  

[PLN] WYROBY 
ZDEMONTOWANE 

WYROBY 
USUNIĘTE 

RAZEM 

2020 25,311 55,451 80,762 47 49 977,98 zł 

 

V.1.2.4 PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA MIELCA  

 

Plan został przyjęty uchwałą Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia  

30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta 

Mielca”. Plan zawiera uporządkowane i zhierarchizowane działania, które należy 

podjąć w perspektywie kilkunastu lat, a które pomogą w przystosowywaniu Miasta do 

zmian klimatu i łagodzeniu negatywnych skutków tych zmian. Zapisy Planu Adaptacji 

do zmian klimatu dla Miasta Mielca obowiązującego od 30 maja 2019 r. w swoich 

założeniach przewidują aktualizację Planu adaptacji wraz z opracowaniem raportu  

z jego realizacji co 3 lata.  

Realizacja Programu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec, w ramach której zrealizowano: 

- Budowę układów retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla Centrum 

 w Mielcu – zadanie nr I, 

- Budowę układów retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla Centrum  

w Mielcu – zadanie nr II. 

Przystosowanie infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i przestrzeni komunikacyjnej 

do zmian klimatu. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, w ramach której 

zrealizowano przebudowę niewydolnych i źle funkcjonujących układów odwodnienia 

terenów miejskich, których konieczność przebudowy została stwierdzona w trakcie 

prowadzonych inwestycji miejskich. 

Rozwój i wzmocnienie funkcji rekreacyjnych powiązanych z rekultywacją  

i renaturalizacją terenów o walorach przyrodniczych, w ramach którego zakończono  

w roku 2020 realizację projektu nr POIS.02.05.00-00-0062/16 pn. „Poprawa jakości 

środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec”. 
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V.1.2.5 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA 
STREFY PODKARPACKIEJ ORAZ PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr XXVII/463/20 z dnia  

28 września 2020 r. przyjął „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej  

- z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 

PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”. Zarząd województwa 

monitoruje realizację przez podmioty i organy wskazane w Programie działań 

naprawczych realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym. Gmina Miejska 

Mielec w ramach corocznych sprawozdań przekazuje m.in. informacje dotyczące: 

wymiany źródeł ogrzewania, termomodernizacji budynków, podłączeń do sieci 

ciepłowniczej budynków, modernizacji taboru komunikacji miejskiej, poprawy 

drogowych rozwiązań, rozwoju infrastruktury rowerowej, edukacji ekologicznej. 

Raportowane działania analizowane są  m.in. w zakresie: ograniczenia niskiej emisji  

i emisji komunikacyjnej, poprawy drogowych rozwiązań w województwie, rozwoju 

infrastruktury rowerowej, modernizacji taboru komunikacji miejskiej oraz edukacji 

ekologicznej. 

 

V.1.3 POZOSTAŁE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU OCHRONY 
POWIETRZA 

 

V.1.3.1 POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ NA TERENIE MIASTA MIELCA 

 

Niewątpliwym dopełnieniem podejmowanych działań w celu ochrony powietrza 

jest prowadzony monitoring jakości powietrza w oparciu o rozbudowaną sieć sensorów 

automatycznych rozmieszonych w 19 punkach pomiarowych na terenie miasta,  

z których stan jakości powietrza mieszkańcy mogą śledzić na czternastu 

wyświetlaczach umieszczonych na budynkach szkół oraz obiektach użyteczności 

publicznej. Oczywistym atutem jest także mobilna stacja pomiarowa zanieczyszczenia 

powietrza i hałasu, która daje możliwości szerokiego zakresu pomiarów w różnych 

częściach miasta, pozwalając na analizę zanieczyszczeń pochodzących z niskiej 

emisji, co umożliwia także typowanie miejsc na poszczególnych osiedlach gdzie 

problem ten jest szczególnie nasilony. Z realizacji przeprowadzonych pomiarów 

zanieczyszczeń, sporządzono 46 raportów. 

Zrealizowano pracę badawczo – rozwojową pt. „Realizacja pomiarów 

porównawczych, analiz wyników z badań przeprowadzonych bezzałogowym statkiem 

w okresie grzewczym oraz wykonanie raportu z niskiej emisji na terenie miasta Mielec”. 
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V.1.3.2 ZAKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA 

 

W 2020 r. przeprowadzono także badania w miejskich przedszkolach oraz 

żłobkach celem wskazania kierunków działań przyczyniających się do poprawy jakości 

powietrza w placówkach wczesnoedukacyjnych. Wyniki w postaci raportu zostały 

przekazane do analizowanych placówek celem zapoznania i zastosowania zaleceń  

w nim  zawartych.  

W związku z zaobserwowanymi przekroczeniami w pomieszczeniach 

przeznaczonych do zabawy, a także i do odpoczynku, w roku 2020 zakupiono 

40 oczyszczaczy powietrza za kwotę 49 20,00 zł, w celu poprawy jakości powietrza 

w placówkach oświatowych. 

 

V.1.3.3 PRZEPROWADZENIE POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ NA TERENIE 
GMINY MIEJSKIEJ MIELEC  

 

W miesiącu grudniu zrealizowano pomiary zanieczyszczeń w strugach dymu  

z domów jednorodzinnych na wybranych osiedlach, tj. os. Wolności, os. Kazimierza 

Wielkiego, os. Kilińskiego, os. Dziubków oraz os. Kilińskiego. W ramach 

prowadzonych działań realizowano pomiar koncentracji pyłu zawieszonego metodą 

rozproszonej fotometrii laserowej dla frakcji PM1, PM2 oraz PM10. Dodatkowo 

określano zawartość związków chemicznych m.in. tlenku węgla, dwutlenku siarki, 

dwutlenku azotu, amoniaku, chlorowodoru, formaldehydu, siarkowodoru oraz lotnych 

związków organicznych. Koszt realizacji pomiarów wyniósł 15 000,00 zł. 

 

V.1.3.4 OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ 
NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH  
Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 

W ramach projektu w 2020 i 2021 r. zrealizowano dostawę, montaż  

i uruchomienie 6 szt. automatycznych kotłów opalanych biomasą w gospodarstwach 

domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec, w tym:  

1) Dostawę i montaż kotłów na pellet o mocy 15 kW – 2 szt; 

2) Dostawę i montaż kotłów na pellet o mocy 20 kW – 4 szt, 

3) Dostawę i montaż zasobników ciepłej wody użytkowej: 150l - 2 szt., 200 l – 

2 szt. 

oraz dostawę, montaż i uruchomienie 77 szt. gazowych kotłów kondensacyjnych  

w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec. 

Realizacja dostaw (kotły opalane biomasą):  ECO-TEAM Sp. z o.o., Częstochowa,   

ul. Władysława Jagiełły 60, całkowita wartość prac: 139 692,30 zł. 

Realizacja dostaw (kotły gazowe): FLEXIPOWER Grup Sp. z o.o. Kudrowice 12, 

Pabianice, całkowita wartość robót  1 252 730,70 zł. 

Podmiot dofinansowujący:  
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Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Projekt/program (nazwa):  Czysta energia  

Działanie 33: Poprawa jakości powietrza 

Poddziałanie: Realizacja planów niskoemisyjnych    

 
Zdjęcie nr 2 Kotły dostarczane w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych 

 

 

V.1.3.5 DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA  

 

W dniu 28 maja 2020 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Mielcu  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych 

z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie powietrza. 

Końcem roku 2020 zakończono realizację programu dotacyjnego 

dofinansowania wymiany źródeł ogrzewania dla osób fizycznych. Dofinansowaniem 

zostało objętych 89 nieruchomości, które spełniły warunki i wymagania zawarte  

w regulaminie udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie  

kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł 

ciepła. Kwota przeznaczona na dofinansowanie z budżetu Gminy zabezpieczona była 

na poziomie 200 000,00 zł. Taką samą kwotę Gmina Miejska Mielec pozyskała jako 

pomoc finansową od Powiatu Mieleckiego. Kwota 400 000,00 zł mogła pokryć 

dofinansowanie maksymalnie dla 100 nieruchomości. Zainteresowanie programem 

było bardzo duże, niestety część mieszkańców z różnych przyczyn przed jak i po 

podpisaniu umowy z Gminą, zrezygnowała z możliwości dofinansowania. Całkowity 

koszt wydatkowany na dofinansowania wyniósł 354 582,00 zł. 
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V.1.4 GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Zorganizowany przez gminę system gospodarowania odpadami komunalnymi 

objął wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zgodnie z zapisami art. 6c 

ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach). Dodatkowo na podstawie uchwały Nr XXVI/265/2020 Rady Miejskiej                

w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 r. odbiór odpadów realizowany był również                      

z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, z wyłączeniem terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów w ramach podpisanej umowy na lata 

2018-2020 zlecono, na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego  

w okresie od 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2020 r., konsorcjum firm w składzie:  

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

2) Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie,  

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

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

W celu zachowania ciągłości usługi, w kolejnym postępowaniu przetargowym 

wyłoniono nowy podmiot - konsorcjum, któremu powierzono odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec,  

w składzie: 

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

2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., 

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

Organizacja systemu gospodarowania odpadów komunalnych  

Obowiązujący w 2020 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec obligował wszystkich właścicieli nieruchomości do 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. W latach poprzednich to właściciele 

nieruchomości decydowali, czy powstające na ich nieruchomościach odpady będą 

gromadzone w sposób selektywny czy nie. Zmiana przepisów krajowych  

a w konsekwencji przepisów na szczeblu lokalnym wykluczyła możliwość rezygnacji  

z segregacji - zmiana zapisów regulaminu obowiązywała od dnia 01.04.2020 r. Zbiórka 

odpadów komunalnych obejmowała następujące frakcje: 

1) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury, 

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, 

3) opakowania wielomateriałowe,  

4) metale, opakowania metalowe, 

5) szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania ze szkła, 

6) odpady BIO, 

7) odpady zielone,  

8) odpady wielkogabarytowe,  

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki, 

10)  zużyte opony,  
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11) popiół pochodzący z gospodarstw domowych, 

12) przeterminowane leki, 

13)  zużyte baterie i akumulatory, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

15)  inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych 

(tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, chemikalia, zużyte akumulatory, 

lakiery, środki ochrony roślin itp.). 

Odpady komunalne, podobnie jak w latach poprzednich odbierane były bezpośrednio  

z nieruchomości, jak i zbierane w PSZOK, aptekach, wyznaczonych punktach czy  

w trakcie mobilnych zbiórek (Zdjęcie nr 3). 

 

Zdjęcie nr 3 System odbierania i zbierania odpadów komunalnych 

 

Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości obejmował: 

1) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury – pojemnik/worek koloru 

niebieskiego, 

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania 

wielomateriałowe, metale, opakowania metalowe – pojemnik/worek koloru 

żółtego, 

3) szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania ze szkła – pojemnik/worek koloru 

zielonego, 

4) odpady BIO z możliwością gromadzenia odpadów zielonych – pojemnik  

w kolorze brązowym,  

5) popiół pochodzący z gospodarstw domowych – worek w kolorze szarym, 

6) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym 

zużyte świetlówki, zużyte opony – odbierane w ramach tzw. wystawki, 

BZEPOŚREDNIO Z 
NIERUCHOMOŚCI

PSZOK MOBILNE "PSZOK"
POLETKA 

EKOLOGICZNE
APTEKI

PUNKTY 
ZBIERANIA 

ZUŻYTYCH BATERII
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7) odpady niepodlegające segregacji.  

Częstotliwość odbioru odpadów uzależniona była od rodzaju nieruchomości, na której 

powstają odpady komunalne (Tabela nr 49). 

Tabela nr 49 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości  

Rodzaj odpadu Rodzaje nieruchomości 

Zabudowane budynkami mieszkalnymi: 

Niezamieszkałe 
jednorodzinnymi wielolokalowymi 

ODPADY 

NIEPODLEGAJĄCE 

SEGREGACJI 

1 x tydzień 
nie rzadziej niż  

1 x tydzień 

nie rzadziej niż  

1 x tydzień 

ODPADY 

SUROWCOWE 
1 x miesiąc 1 x tydzień 1 x miesiąc 

ODPADY BIO (od 

kwietnia do 

października) 

1 x tydzień 1 x tydzień 2 x rok 

ODPADY BIO (od 

listopada do marca) 
1 x miesiąc 1 x tydzień 1 x miesiąc 

Odpady odbierane w 

ramach „wystawki” 
2 x roku 6 x roku - 

 

Mieszkańcy mogli również oddawać zgromadzone przez siebie odpady 

surowcowe do wyznaczonych na terenie miasta specjalnych punktów nazywanych 

Poletkami Ekologicznymi. Odbiór odpadów z poletek odbywał się dwa razy  

w miesiącu. Miejsca te były ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.  

W 2019 r. rozpoczęto pilotażowy program zbiórki odpadów w postaci zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Na terenie miasta ulokowano trzy specjalistyczne 

pojemniki na tego typu odpady. Pojemniki te cieszyły się sporą popularnością wśród 

mieszkańców. W 2020 r. podpisane zostało porozumienie z firmą MB Recycling Sp.  

z o.o. w ramach którego na terenie Mielca ustawiono  9 specjalistycznych 

(czerwonych) pojemników, do których mieszkańcy mogli oddawać zgromadzone na 

nieruchomościach odpady w postaci drobnego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego np. suszarki, telefony, ładowarki, lokówki, tostery itp.  

Zgodnie z wymogami ustawowymi gminy mają obowiązek tworzyć Punkty 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), które stanowią 
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uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami. W 2020 r. na terenie miasta Mielca 

funkcjonowały dwa takie punkty w następujących lokalizacjach: Teren Zakładu 

Utylizacji Odpadów Komunalnych, ul. Wolności 171, 39-300 Mielec oraz ul. Targowa 

7, 39-300 Mielec.  Na mocy porozumienia z Gminą Mielec PSZOK przy ul. Wolności 

był prowadzony wspólnie. Ze względu na zaostrzenie przepisów ochrony środowiska, 

w szczególności wymogów jakie muszą spełnić obiekty, w których gromadzone 

(magazynowane) są odpady, jak również mając na uwadze koszty niezbędne do 

poniesienia w celu ich spełnienia we wrześniu 2020 r. postanowiono o zamknięciu 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Targowej.  

Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (np. farby, 

lakiery, rozpuszczalniki, oleje środki ochrony roślin, termometry, zużyte świetlówki itp.) 

mieszkańcy mogli dostarczyć samodzielnie do PSZOK lub z skorzystać z możliwości 

oddania tego typu odpadów do tzw. mobilnych punktów zbiórki odpadów 

problemowych. W 2020 r. tego typu zbiórka odbyła się dwa razy w 18 wyznaczonych 

punktach (na każdym z osiedli miasta Mielca). 

 

Koszty poniesione na rzecz sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w 2020r. wraz z wprowadzoną do budżetu nadwyżką wypracowaną w latach 

poprzednich wyniosły 17 123 963,61 zł. Jednocześnie wydatki związane z całym 

system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. zamknięto w kwocie 

22 746 974,09 zł, z czego 18 734 709,62 zł zapłacono z budżetu na 2020 r. natomiast 

4 012 264,47 zł z budżetu na 2021 r. Oznacza to, że finalnie koszty związane  

z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów nie zostały pokryte z wpłat właścicieli 

nieruchomości, strata wyniosła 5 623 010,48 zł (1 610 746,01 zł pokryto  

z budżetu gminy, natomiast koszty roku 2020 r. w wysokości 4 012 264,47 zł obciążyły 

budżet na 2021 r.). W 2020 r. podpisana została kolejna umowa na odbiór 

 i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która obowiązywała od 01.04.2020 r. 

Zaoferowane przez wykonawcę ceny były znacznie wyższe niż te ponoszone                      

w poprzednich latach – w przetargu ofertę złożył tylko jeden wykonawca, konsorcjum 

firm. Ze względu na wybuch pandemii COVID-19 w Polsce podniesienie stawek 

wysokości opłaty możliwe było dopiero od miesiąca lipca, gmina ponosiła wyższe 

koszty już od miesiąca kwietnia. Dodatkowo pandemia wpłynęła na zwiększenie 

produkowanych przez właścicieli nieruchomości odpadów, zwłaszcza opakowań 

jednorazowych jak również odpadów w postaci środków ochrony indywidualnej, co 

przełożyło się na wysokość kosztów poniesionych za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych w 2020 r. – rozliczenie z podmiotem odbierającym odpady, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonywane jest na podstawie masy 

odebranych i zagospodarowanych odpadów.   

Liczba mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi  

Dane zawarte w złożonych przez mieszkańców deklaracjach wskazują na 

zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Mielec 47 980 osób. W porównaniu do roku 

poprzedniego odnotowano spadek ilości zadeklarowanych mieszkańców o 364 osoby. 
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Natomiast według danych z Ewidencji Ludności, liczba mieszkańców miasta Mielca na 

dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 58 024 osób. W dalszym ciągu obserwujemy 

tendencję spadkową ilości zameldowanych osób – w stosunku do roku poprzedniego 

o 395 mniej zameldowanych osób. Porównując dane ilości zameldowań z danymi ze 

złożonych deklaracji widać utrzymującą się tendencję braku ok. 10 000 mieszkańców 

(różnica pomiędzy zameldowanymi osobami a zgłoszonymi, jako faktycznie 

zamieszkałe wyniosła 10 044).  

Różnica ilości osób spowodowana jest przebywaniem osób zameldowanych 

poza miejscem zamieszkania spowodowanych ogólnopolską tendencją emigracji 

zarobkowej, mobilnością pracowników kierujących się przesłankami ekonomicznymi, 

chęcią zdobycia przez osoby młode wykształcenia. W celu weryfikacji ilości osób 

zgłaszanych w deklaracjach w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 

prowadzone są liczne czynności wyjaśniające oraz kontrolne. 

 
Tabela nr 50 Zestawienie liczby osób zgłoszonych w deklaracjach oraz zameldowanych 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób z deklaracji 48 227 48 201 48 425 48 344 47 980 
Liczba osób z Ewidencji 

Ludności 
59 699 59 296 58 818 58 419 58 024 

 

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy 

W 2020 r. podejmowano liczne działania mające na celu kontrole 

przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.  

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzano czy właściciele nieruchomości dopełnili 

obowiązku złożenia deklaracji oraz czy gromadzone na nieruchomościach odpady były 

segregowane. Weryfikacji podlegały również składane deklaracje o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czynności weryfikacyjne 

przeprowadzane były pod kątem sprawdzenia czy podatnik opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: 

1) złożył w ustawowy  terminie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, zgłaszając; 

- pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca (w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych) lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (w odniesieniu do 

nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem odbioru odpadów), lub 

- kolejną deklarację/zmianę danych podanych w deklaracji w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających 

na danej nieruchomości; 

2) reguluje należności ustalone przez siebie w deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3) czy złożył deklarację na prawidłowym druku;  
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4) czy zastosował stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynikające z Uchwały Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; 

5) czy kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona przez 

podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest prawidłowo 

wyliczona. 

Łącznie sprawdzono ok 4750 deklaracji. 

Zweryfikowano, w ramach czynności sprawdzających, 480 nieruchomości z czego:  

1) skierowano 110 wezwań do podatników opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w celu złożenia wyjaśnień/dokumentów, na podstawie których 

została sporządzona deklaracja/korekta deklaracji (zostało zgłoszonych  

79 osób),  

2) dla pozostałych weryfikowanych nieruchomości skierowano pisma do 

zarządców nieruchomości zabudowy wielorodzinnej z prośbą o sprawdzenie 

terminowości oraz prawidłowości składania oświadczeń przez właścicieli 

mieszkań/lokalu, osób którym służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osób 

faktycznie zamieszkujących lokal. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przeprowadzono 36 kontroli, z czego:  

1) 4 kontrole dotyczyły właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, 

2) 15 kontroli dotyczyło właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, 

3) 17 kontroli dotyczyło właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne. 

 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy 

W 2020 r. odebrano łącznie 20874,925 Mg odpadów komunalnych, zarówno  

z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. W porównaniu do 2019 r. 

odnotowano spadek o 1 098,779 Mg ogólnej masy odpadów. Największy udział 

odpadów stanowi frakcja niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

 tj. 13 498,006 Mg – w odniesieniu do 2019 r. masa ta spadła o 2 940,964 Mg. Spadek 

ilości odpadów zmieszanych świadczy o skutecznie prowadzonej akcji edukacyjnej  

z zakresu prawidłowej segregacji. Zmiana postaw naszych mieszkańców wpływa 

realnie na to ile odpadów komunalnych zostanie wyprodukowanych. Szczegółowy 

wykaz odpadów w podziale na rodzaj przedstawia Tabela nr 51.  

Mieszkańcy miasta Mielca, w ramach zorganizowanego przez gminę systemu, mogą 

korzystać z usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK  

(w 2020 r. na terenie Mielca funkcjonowały 2 takie punkty). W 2020 r. w PSZOK-ach 

zebrano łącznie 1.225,4819 Mg odpadów. W porównaniu do roku poprzedniego 

odnotowano wzrost ilości odpadów o 25,1919 Mg. 
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Tabela nr 51 Zestawienie rodzaju i masy odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta 

Mielca w 2020 r. 

 

 

Osiągnięte przez Gminę Miejską Mielec poziomy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy zobowiązane są do podjęcia 

działań zapewniających odpowiednie zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na 

podstawie art. 3aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, gminy obowiązane były do osiągnięcia za rok 2020 poziomu: 

1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  

w wysokości co najmniej 50% wagowo; 
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2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

Dodatkowo gminy zobowiązane były ograniczyć masę odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. - 

do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r.  

Na podstawie złożonych przez podmioty zobowiązane, rocznych sprawozdań  

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r. gmina osiągnęła następujące 

poziomy: 

1) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - osiągnięty poziom 

93,45%, 

2) poziom całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania – osiągnięty poziom 3,76%, 

3) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne – osiągnięty poziom 100%. 

 

V.1.5 EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

Edukacja ekologiczna jest jednym z ważniejszych działań podejmowanych 

przez gminę na rzecz ochrony środowiska. Podnoszenie poziomu świadomości 

ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych naszej lokalnej społeczności 

poprzez promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju jest jednym  

z najistotniejszych czynników pozytywnie wpływających na jakość otaczającego 

środowiska. 

Edukacja w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi, ograniczania ich 

powstawania oraz prawidłowej segregacji to jeden z ważniejszych kierunków działań 

realizowanych przez gminę. W 2020 r. przy współpracy z przedszkolami miejskimi 

zaplanowano szereg działań mających przybliżyć najmłodszym mieszkańcom 

zagadnienia dotyczące odpadów. Pod hasłem „Mieleckie EkoPrzedszkolaki” 

zaplanowano przegląd twórczości, konkurs plastyczny, pokaz mody odpadowej, 

„chodzącą” bajkę śmieciową. Niestety stan pandemii uniemożliwił realizację 

większości zadań. Nasi najmłodsi mieszkańcy wspólnymi siłami napisali bajkę, która 

zwraca uwagę na kwestie związane z odpadami. Każdy przedszkolak otrzymał jeden 

egzemplarz bajki, dodatkowo egzemplarze przekazane zostały do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. 

 

 

 

 



 

96 
 

Zdjęcie nr 4 Okładka bajki napisanej przez mieleckich przedszkolaków 

 

W marcu 2020 r. ogłoszony został konkurs „Pojazd Przyszłości” (pojazdy  

z odpadów). Konkursu ogłoszony został przez Urząd Miejski w Mielcu Wydział 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w partnerstwie z Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Miejskim Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego  

w Mielcu. Konkurs skierowany został do dzieci w wieku od 10 do 14 lat (tj. odpowiednik 

IV-VII klasy szkoły podstawowej) zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Mielec, 

jednakże sytuacja związana z epidemią zmusiła Gminę do odwołania konkursu.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, udostępniona została 

aplikacja BLISKO z modułem GOSPODARKA ODPADAMI. W aplikacji zgromadzone 

są najważniejsze informacje na temat gospodarowania odpadami komunalnymi  

np. harmonogram odbioru wszystkich frakcji odpadów odbieranych bezpośrednio  

z nieruchomości jednorodzinnych, terminy płatności za odbiór odpadów, wyszukiwarka 

podpowiadająca gdzie należy wrzucić określony rodzaj odpadów. W aplikacji 

mieszkańcy znajdą również informacje na temat PSZOK, jak również mogą zgłosić 

nielegalne wysypisko, czy też tzw. kopciucha. 
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Zdjęcie nr 5  Aplikacja BLISKO 

 

Dla mieszkańców zabudowy wielolokalowej gmina przygotowała specjalne tablice 

edukacyjne, na których zawarto informację na temat prawidłowej segregacji odpadów, 

czy też odpadów przyjmowanych w PSZOK. Tablice, przy współpracy z zarządcami 

nieruchomości, umieszczone zostały na wszystkich altankach śmietnikowych. 
 

Zdjęcie nr 6 Tablica przedstawiająca zasady segregacji 

 

 
 

Poza wyżej opisanymi działaniami gmina systematycznie przypomina 

mieszkańcom o segregacji poprzez publikację informacji na stronie www.mielec.pl, 

Facebook oraz w lokalnej prasie. 

Czyste powietrze w Mielcu to priorytet nie tylko w działaniach realizowanych 

przez gminę, ale również naszych mieszkańców. W ramach edukacji ekologicznej 

przygotowano kampanię, która miała zwrócić uwagę mieszkańców na problem niskiej 

emisji w naszym mieście. Na przełomie 2020 r. oraz 2021 r. wyemitowany został spot 

radiowy, poruszający problematykę spalania w piecach odpadów komunalnych, jak 

również propagowanie działań zmierzających do zmian nawyków z korzyścią dla 

zdrowia mieszkańców. Spot miał również wydźwięk informacyjny o możliwości 

http://www.mielec.pl/
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starania się o uzyskanie dofinansowania do ekologicznego źródła ogrzewania.  

Z myślą o edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

wczesnoszkolnym, stworzono film-animację rysunkową, przedstawiającą problem 

smogu oraz wskazującą na rozwiązania przyczyniające się do minimalizacji jego 

skutków. Dzieci pozyskają również wiedzę o zagrożeniach jakie niesie spalanie 

odpadów oraz jakie działania chronią przez utratą zdrowia. W celu podniesienia 

świadomości mieszkańców zrealizowano ulotkę informacyjną dot. możliwości 

pozyskania dofinansowania do działań w zakresie termomodernizacji, wymiany 

stolarki okiennej i drzwiowej, grzejników, a także do zakupu pomp ciepła czy paneli 

fotowoltaicznych, a także o możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł 

ogrzewania z gminnego programu dotacyjnego. Koszt realizacji kampanii wyniósł  

11 797,75 zł. 
 

Zdjęcie nr 7 Kadr z filmu-animacji poruszającego kwestię smogu 

 

 

Ważny element edukacji stanowił projekt „Pszczoła w mieście” (projekt 

zainicjowany w roku 2017). Zadanie pn. „Spopularyzowanie wartości owadów, 

rozpropagowanie znaczenia pszczół w ekosystemie oraz życiu codziennym poprzez 

utrzymanie i hodowlę 10 pni pszczelich na terenie Gminy Miejskiej Mielec” realizowane 

zostało przez Stowarzyszenie Apicultura. Ze względu na ograniczenia wynikłe  

z ogłoszenia stanu pandemii zadecydowano o pozostawieniu uli w jednej lokalizacji 

oraz zorganizowaniu miejskiego miodobrania w wąskim gronie. Wydarzenie to miało 

miejsce w dniu 10.09.2020 r. na terenie Wodociągów Miejskich przy ul. Wolności. 

Zadaniem Wykonawcy było przygotowanie filmu dokumentującego proces wybierania 

miodu, który  opatrzony treściami przybliżającymi życie i zachowania pszczół stanowił 

materiał szkoleniowy rozdystrybuowany następnie do mieleckich szkół. 
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V.1.6 ZIELEŃ MIEJSKA 

 

V.1.6.1 CAŁOROCZNA KONSERWACJA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH 

 

Zadanie obejmowało kompleksowe działania związane z obsługą parków 

miejskich (8 szt.), skwerów i zieleńców (16 szt.), zieleni w pasach drogowych oraz 

części niezagospodarowanych terenów zielonych (nieużytków). W szczególności:  

1) nasadzenia kwiatów sezonowych i roślin trwałych,  

2) pielęgnacja nasadzeń,  

3) wycinka i pielęgnacja drzew i zadrzewień, 

4) utrzymanie boisk osiedlowych, 

5) wykaszanie, 

6) okolicznościowe dekorowanie miejsc pamięci, wywieszanie flag,  

7) zbieranie i wywóz nieczystości.  

W roku ubiegłym działanie było realizowane w ramach trzech zadań:  

1) utrzymanie parków, skwerów, nasadzeń oraz zieleńców zlokalizowanych przy 

głównych trasach komunikacyjnych (umowa zawarta na okres dwóch lat: 2019 - 

2020r.) – kwota realizacji w 2020 r.: 1 851 120,00 zł, 

2) utrzymanie pasów drogowych i niezagospodarowanych terenów zieleni na 

obszarze Gminy Miejskiej Mielec - kwota realizacji w 2020 r.: 272 952,49 zł,  

3) świadczenie usługi wycinki, pielęgnacji oraz zabiegów chirurgicznych  

w koronach drzew i krzewów zlokalizowanych na terenach Gminy Miejskiej 

Mielec - kwota realizacji w 2020r.: 73 657,00 zł. 

Łączna, regularnie utrzymywana w ramach zadania powierzchnia w roku 2020 – 126 

ha (w roku 2019 – 130,9 ha). 

 

V.1.6.2 ZAKUP MATERIAŁÓW DO NASADZEŃ 

 

W roku 2020 za kwotę 27 249,95 zł została zrealizowana dostawa drzew  

i krzewów  na potrzeby obsadzenia terenów miejskich. Listę roślin i ich rozmieszczenie 

obrazuje Tabela nr 52. 
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Tabela nr 52 Spis i rozmieszczenie zakupionych roślin 

 
 

W ramach przytoczonego wyżej zamówienia, realizacji umowy na utrzymanie 

parków, skwerów, nasadzeń oraz zieleńców zlokalizowanych przy głównych trasach 

komunikacyjnych   oraz  różnych inwestycji miejskich w roku 2020 łącznie posadzono 

ok. 619 szt.  drzew i ok. 15 050 szt. krzewów. Przeważająca część znajduje się na 

terenie parku przy ul. Kazimierza Wielkiego.  

 

V.1.6.3 PRACE SPECJALISTYCZNE 

 
W ramach niestandardowych, specjalistycznych działań podejmowanych  

w związku z zarządzaniem terenami zielonymi zlecono przeprowadzenie szczegółowej 

analizy stanu fitosanitarnego pięciu ważnych krajobrazowo drzew z terenu Mielca: dąb 

szypułkowy  (pomnik przyrody) przy ul. Sienkiewicza 48, „krzywa” lipa zlokalizowana 

we wschodniej  części Rynku Starego Miasta, jesion wyniosły (pomnik przyrody) przy 

ul. Rudnik oraz dwa dęby przy ul. Pogodnej. Specjalista dendrolog ocenił kondycje 

roślin i opracował zalecenia dotyczące ich dalszej pielęgnacji.   

Ponadto wykonano inwentaryzację stanu lasu dla działek leśnych stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Mielec (dz. Nr 1426/4, 1432/10, 1433/9, obręb 8 – Lasy), 

niezbędną do uchwalenia MPZP w związku z planowanym poszerzeniem cmentarza 

komunalnego i koniecznym wylesieniem tego terenu.  
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Alnus glutinosa 'Imperialis' 4 4

głóg  'Paul's Scarlet' 1 3 3 7

głóg jednoszyjkowy 2 2

jabłoń  'Evereste' 3 7 5 15

jabłoń 'Mokum' 2 5 7

jarząb mączny 'Magnifica' 2 2

klon czerwony 'Redpointe' 2 3 5

klon jawor 'Bruchem' 1 3 4

klon jawor 'Worley' 2 2

klon pospolity 'Drummondi' 1 1

lipa drobnolistna 'Greenspire' 1 1 2

lipa drobnolistna 'Rancho' 1 5 6

róża 'Short Truck' 510 510

zadrzewnia 'Butterffly' 300 300

Suma końcowa 5 1 6 2 7 2 18 4 1 3 510 5 3 300 867
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W 2020 r. rozpatrzono 89 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie 252 

drzew i krzewów (odmowa w przypadku 8 szt.), ponadto do Prezydenta Miasta Mielca 

od osób fizycznych wpłynęły 152 zgłoszenia dotyczące zamiaru usunięcia 960 szt. 

drzew (sprzeciw w przypadku 9 sztuk). 

 

 

V.1.7 OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

 

Uchwałą Nr XXI/211/2020 Rada Miejska w Mielcu w dniu 28 maja 2020 r. 

przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2020 rok.  

Główne założenia Programu: 

1) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,  

2) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,  

3) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych,  

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, promowanie postaw  

i zachowań wobec bezdomnych zwierząt.  

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w roku 

2020 wynIosła ogółem: 727 000,00 zł. 

W roku 2020 główne zadania wynikające z Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi przekazano do realizacji, na podstawie konkursu, Stowarzyszeniu OAZA 

dla Zwierząt Mielec, mającego swoją siedzibę w Mielcu, przy ul. Krańcowej 11, na 

podstawie umowy nr SSZ.524.2.2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku. Organizacja 

zapewniła opiekę bezdomnym zwierzętom przede wszystkim poprzez prowadzenie 

miejskiego schroniska dla zwierząt pod nazwą "Pies i Kot" zlokalizowanego w Mielcu 

przy ul. Targowej 11. 

Na wsparcie realizacji zadania publicznego poprzez organizację pozarządową   

z ogólnej puli przeznaczono 710 000,00 zł.  

W ramach realizacji w/w umowy:  

1) do schroniska przyjęto 167 psów oraz 131 kotów,  

2) wydano 84 skierowań na kastrację kotów wolnożyjących, 

3) wykonano sterylizacje i kastracje zwierząt domowych dostarczanych przez 

właścicieli: 3 psy oraz 30 kotów,  

4) pozyskano nowych właścicieli dla 91 psów i 106 kotów, 

5) dokarmiano ok 68 kotów wolnożyjących za pośrednictwem 38 opiekunów 

społecznych (karmicieli),  

6)  dokonano zakupu 2 sztuk budek dla wolnożyjących kotów, 

7) zapewniono opiekę na zwierzętami rannym w wypadkach oraz przewóz dzikich 

zwierząt do Ośrodka w Przemyślu,  

8) nawiązano współpracę z wolontariuszami w schronisku. 
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Pozostałe działania wynikające z Programu i realizowane bezpośrednio przez Gminę 

Miejską Mielec: 

1) utrzymanie zwierząt gospodarskich (w sytuacjach wymagających ich odebrania 

dotychczasowym opiekunom) – w roku 2020 nie było takiego przypadku, 

2) interwencje weterynaryjne w przypadku zwierząt poszkodowanych 

w zdarzeniach drogowych – wydatkowanie w kwocie 12 000,10 zł. 

 

 

V.2 TRANSPORT 

 

V.2.1 DROGI, ŚCIEŻKI ROWEROWE I PARKINGI NA TERENIE 
GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

V.2.1.1 TRANSPORT DROGOWY 

 

Na terenie Mielca znajduje się ogółem 172,406 km dróg publicznych, w tym: 

a) wojewódzkich – 18,582 km, 

b) powiatowych – 23,667 km, 

c) gminnych – 130,157 km. 

Oprócz dróg publicznych mamy jeszcze 16,034 km dróg wewnętrznych, będących 

własnością Gminy Miejskiej Mielec. 

 

V.2.1.2 ŚCIEŻKI ROWEROWE 

 

Na terenie miasta znajduje się ogółem 51,893 km ścieżek rowerowych, w tym 

zarządzanych przez: 

a) Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8,714 km, 

b) Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu – 16,106 km, 

c) Gminę Miejską Mielec – 27,073 km. 

 

V.2.1.3 PARKINGI 

 

W zasobach miejskich tj. przy ulicach, budynkach mieszkalnych i na odrębnych 

parkingach będących własnością Gminy Miejskiej Mielec znajduje się 8 618 

wyznaczonych miejsc parkingowych. 

Oprócz wspomnianych miejsc parkingowych funkcjonują parkingi przy różnych 

urzędach, budynkach w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, sklepach i centrach 

handlowych oraz parkingi przy zakładach pracy.  

 

 



 

103 
 

 

V.2.2 KOMUNIKACJA MIEJSKA 

V.2.2.1 SIEĆ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

 

Od 1.01.2020 r. obowiązywał rozkład jazdy, obejmujący 33 linie, które można 

podzielić na 5 grup: 

1) Linie miejskie – od numeru 1 do 11, 

2) Linie miejskie szkolne – od numeru 11 do 14 z oznaczeniem „S”, 

3) Linie miejskie – strefowe od numeru 21 do 28, 

4) Linie miejskie – kościelne od numeru 34 do 36, 

5) Linie podmiejskie – numer 41, 43, 44, 44A, 45, 46, 48. 

Z dniem 01 stycznia 2020 r. Gmina Gawłuszowice wypowiedziała porozumienie 

międzygminne, tym samym rezygnując z usług MKS Sp. z o.o. 

Autobusy Miejskiej Komunikacji obsługiwały ww. Gminę na linii numer 48, trasa Mielec 

– Młodochów (sołectwa Brzyście i Młodochów). W konsekwencji, linia została skrócona 

i kończyła się na przystanku Chrząstów Pętla. 

Wraz z brakiem porozumienia z Gminą Gawłuszowice, Gmina Tuszów Narodowy 

zrezygnowała z korzystania z linii numer 48 (sołectwa Babicha i Borki Nizińskie). 

Po licznych interwencjach i protestach mieszkańców Gmin Gawłuszowice i Tuszów 

Narodowy z dniem 01.09.2020 r. linia numer 48 została przywrócona do pierwotnego 

rozkładu jazdy (Mielec- Młodochów). 

W I kwartale 2020 roku na terenie całego kraju wprowadzono stan epidemii 

 w związku z zagrożeniem wywołanym przez wirusa SARS-Cov-2. Wiązało się to  

z nałożeniem licznych ograniczeń w całym kraju. Odbiło się to również na pracy 

komunikacji miejskiej. W ciągu roku 2020 r. były wprowadzane następujące znaczące 

zmiany w rozkładzie jazdy: 

1) od 16.03.2020 r. wprowadzono w dni powszednie sobotni rozkład jazdy oraz 

zawieszono kursowanie linii nr 10, 34, 35 oraz 36; od 16.03.2020 r. do 31.03.2020r. 

cześć kursów linii nr 21, 24, 25 i 28 została wzmocniona na całej długości, bądź  

w jej części w zależności od potrzeb; 

2) od 04.05.2020 r. wprowadzono sobotni rozkład jazdy z liniami strefowymi jak  

w dzień roboczy; w dalszym ciągu zawieszone pozostały linie nr 10, 34, 35 i 36; 

3) od 01.06.2020 r. wprowadzono wakacyjny rozkład jazdy, w dalszym ciągu 

zawieszone pozostały linie nr 10, 34, 35, i 36 ; 

4) od 01.09.2020 r. wprowadzono standardowy rozkład jazdy; linia nr 48 powróciła do 

miejscowości Brzyście, Babicha, Borki Nizińskie i Młodochów;  

5) od 07.11.2020 r. wprowadzono ograniczenia w rozkładzie jazdy: linie nr 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 oraz 8 – w dni robocze kursowały wg sobotniego rozkładu jazdy; linie nr 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 11 oraz 43 – kursowały bez zmian; linie nr 9, 10, 11S, 

12S, 13S, 14S, 34, 35 oraz 36 – zostały tymczasowo zawieszone; linie nr 41, 44, 

44A, 45, 46 oraz 48 –  w dni robocze kursowały wg wakacyjnego rozkładu jazdy 

(kursy oznaczone literą „f” lub „w” nie były wykonywane). 
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Według  stanu na dzień 31.12.2020 r. komunikacja miejska realizowana  była  

w ramach 33 linii autobusowych o łącznej długości 416,9 km na terenie miejskim oraz 

podmiejskim. 

Wszystkie w/w linie autobusowe można podzielić na sześć kategorii ze względu na 

kryterium zakresu czasowego: 

1) 9 całorocznych tras całotygodniowych – 1,2,3,4, 5,7,8,21,24, 

2) 9 całorocznych tras funkcjonujących tylko od poniedziałku do soboty – 6, 25, 28, 41, 

44, 44A 45, 46, 48, 

3) 5 całorocznych tras funkcjonujących od poniedziałku do piątku – 11, 22, 23, 26, 27, 

4) 1 całoroczną trasę funkcjonującą tylko w czwartki i w soboty (dni targowe) – 10,  

5) 3 całoroczne trasy funkcjonujące tylko w niedziele – 34, 35 i 36, 

6) 6 tras funkcjonujących tylko w powszednie dni nauki szkolnej – 9, 11S, 12S,13S, 

14S, 43.  
 

       Tabela nr 53 Elementy sieci komunikacji autobusowej w mieście  

 

Elementy sieci 2020 r. 

Liczba linii autobusowych [szt.], w tym: 33 

Długość linii ogółem [km] 416,9 

Liczba przystanków i słupków [szt.] 446 

 
      Tabela nr 54 Trasy linii miejskich w komunikacji autobusowej w mieście  

 

L.p. Nr trasy Trasa miejska 

1 1 Ducha Świętego – Biernackiego 

2 2 Ducha Świętego- Szarych Szeregów 

3 3 Ducha Świętego – Szarych Szeregów / Krańcowa  

4 4 Ducha Świętego – Cmentarz Komunalny 

5 5 Szarych Szeregów – Os. Rzochów (Rzemień ZSR) 

6 6 Jagiełły – Szarych Szeregów 

7 7 Jagiełły – Inwestorów 

8 8 Ducha Świętego – Wolności  

9 9 Ducha Świętego – Szarych Szeregów / Kochanowskiego 

10 10 Biernackiego – Szarych Szeregów 

11 11 Ducha Świętego – Kosmonautów  

12 11S Os. Mościska – Solskiego 

13 12S Moniuszki – Kościuszki 

14 13S Obrońców Pokoju – Os. Łuże 

15 14S Os. Rzochów – Pisarka 

16 21 Dworzec – SSE Brama Główna / Strefa 

17 22 Os. Rzochów – SSE Brama Główna /Strefa 

18 23 Inwestorów – SSE Brama Główna / Strefa 

19 24 Ducha Świętego – Strefa Pętla 

20 26 Św. Jana Pawła II – COP-u /Strefa 

21 27 Pisarka – COP-u / Strefa 

22 28 Pisarka – Strefa Pętla  

23 34 Dworzec – Kosmonautów  

24 35 Jagiełły – Pisarka 

25 36 Szafera – Zygmuntowska 

1 listopad "S" Obsługa Cmentarzy 

Długość linii miejskich [km] 273,67 

Liczba linii miejskich [szt.] 25 
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Liczba przystanków 
i słupków miejskich 

269 

 
     Tabela nr 55 Trasy linii podmiejskich w komunikacji autobusowej 
 

L.p. Nr trasy Trasa 

1 25 Rzemień ZSR – Strefa Pętla 

2 41 Dworzec - Rzędzianowice 

3 43 Obrońców Pokoju – Szydłowiec 

4 44 Legionów – Trześń / Wola Chorzelowska 

5 44A Legionów – Trześń Pętla 

6 45 Dworzec – Przecław 

7 46 Dworzec – Chorzelów (Ławnica) 

8 48 Dworzec – Młodochów 

Długość linii podmiejskich 
[km] 

143,23 

Liczba 
linii podmiejskich [szt.] 

8 

Liczba 
przystanków podmiejskich 

[szt.] 
168 

 

W porównaniu do 2019 roku stan linii zwiększył się o 1. Dodatkowo ilość 

kilometrów na liniach miejskich i podmiejskich zmniejszyła o 24,25 km w stosunku do 

roku 2019.  

V.2.2.2 STAN TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MKS SP. Z O.O.  NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2020 r. 

 
   Tabela nr 56 Stan rodzajowy i struktura wiekowa taboru autobusowego w dniu 31.12.2020 r. 

Marka 
autobusu 

Liczba autobusów w przedziałach wiekowych 
 

Razem Do 3 lat 4-6 lat 7-10 lat 11-15 lat 
16-20 

lat 
Powyżej 

20 lat 

Autobusy miejskie niskopodłogowe (LF) i niskowejściowe (LE) 

Jelcz M121MB - - - - - 4 4 

 
 
 

44 

Neoplan K4016 - - - - - 1 1 

Solaris Urbino 
12 

- - - - 2 - 2 

Solaris Urbino 
12 CNG 

6 - - - - - 6 

Solaris Urbino 
10,5 

10 - - - - - 10 
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Solaris Urbino 
10 

- - - 4 - - 4 

Solaris Urbino 
8,9 

- - 10 - - - 10 

Jelcz M101I  
SALUS 

- - - - 1 - 1 

Autosan 
Sancity 9 

2 - - - - - 2 

Tedom 123G 
CNG 

- - 2 2 - - 4 

Autobusy miejskie 

Autosan A8V 
Wetlina 

- - - 1 - - 1 1 

Razem 18 0 12 7 3 5 45 45 

Udział 
w całości 

40,00% 0% 26,60% 15,60% 6,70% 11,10% 100%  

 

 

V.3 WODOCIĄGI I ZAOPATRZENIE W WODĘ, 

KANALIZACJA, USUWANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 

KOMUNALNYCH, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

ORAZ URZĄDZEŃ SANITARNYCH, UNIESZKODLIWIANIE 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

V.3.1 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIASTA W WODĘ 

 

Długość eksploatowanej sieci wodociągowej w mieście wynosi 214,4 km.  

Z usługi dostawy wody korzysta 99,8% mieszkańców. Długość eksploatowanej sieci 

kanalizacyjnej w mieście wynosi 224,7 km. Z usługi odbierania ścieków korzysta  

99,2% mieszkańców. 

 

V.3.2 KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA I SANITARNA 

V.3.2.1 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZĘŃ 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU NA LATA 2018-2021 

 

Plan został przyjęty w drodze uchwały Nr XLIV/437/2018 Rady Miejskiej w Mielcu  

z dnia 28 lutego 2018 r. 

Realizacja założeń Planu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

1) Budowa systemu zaopatrzenia w wodę. 
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Zakończono prace związane z wykonaniem otworów badawczo – poszukiwawczych. 

Sporządzono dokumentację hydrogeologiczną dokumentującą zasoby eksploatacyjne 

ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowościach: 

Szydłowiec gm. Mielec i Rzemień, gm. Przecław. 

2) Budowa sieci i włączenia do nowobudowanych domów. 

Zadanie realizowane sukcesywnie w miarę rozwoju budownictwa mieszkaniowego na 

terenie miasta Mielca. 

3) Przebudowa wodociągu DN 400 ul. Kwiatkowskiego. 

Magistrala wodociągowa została przebudowana. 

4) Przebudowa wodociągu DN 280 do ul. Przemysłowa (MMR-SSE)  

Wodociąg został przebudowany. 

5) Modernizacja Ozonowania Wody  

Inwestycja w trakcie realizacji - planowane zakończenie maj 2021. 

6) Termomodernizacja budynków realizowana sukcesywnie. 

7) Urządzenia analityczne (spektrofotometr absorbcji atomowej) dla oczyszczalni 

ścieków - zakupiono. 

8) Koparkę zakupiono. 

 

V.3.2.2 UTRZYMANIE KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ I SANITARNEJ, 
 W TYM REMONTY I MODERNIZACJE 

 

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Mielca 

W ramach tej usługi udrożniono i wyczyszczono niesprawne wpusty uliczne 

wraz z przykanalikami, studnie rewizyjne oraz mało przepustowe rurociągi kanalizacji 

deszczowej. Zabezpieczono, a następnie wyremontowano o uszkodzone elementy 

sieci kanalizacyjnej, które w wyniku awarii (bądź złego stanu technicznego 

wynikającego z długotrwałej eksploatacji) zagrażały bezpieczeństwu osób  

i pojazdów. Jednocześnie przywracano teren objęty pracami remontowymi do stanu 

poprzedniego. Przebudowano niewydolne i źle funkcjonujące układy odwodnienia 

terenów miejskich, których konieczność przebudowy została stwierdzona w trakcie 

prowadzonych inwestycji miejskich jak również na zgłoszenia mieszkańców. 

Dodatkowo oczyszczono i udrożniono  rurociągi zbiorcze kanalizacji deszczowej  

o łącznej długości 1 602 m.    

Łącznie w roku 2020 wydatkowano na ten cel kwotę: 229 636 zł. 

 

Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Mielca 

Realizując przedmiotową usługę wykonano szereg robót konserwacyjnych 

polegających na karczowaniu krzaków, wykaszaniu traw, udrażnianiu i odmulaniu 

skarp i dna rowów (w tym kanałów i wodnic). W zakresie przedmiotowego zamówienia 

mieściły się również prace związane z usuwaniem namułu z przepustów i rurociągów, 

zbieranie i wywóz nieczystości. Dodatkowo przebudowano (wymieniono na nowe) 

rurociągi będące elementami uszkodzonych przepustów drogowych w ilości 10 sztuk. 

Na bieżąco monitorowano spływ wód w przedmiotowych urządzeniach wodnych, 
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poprzez oczyszczanie krat zlokalizowanych na wlotach do rurociągów (odcinków 

krytych). W roku 2020 wykonano w/w prace na rowach o łącznej długości ok. 28,2 km.  

Wydatkowano na ten cel kwotę: 279 240 zł. 

 

Bieżące utrzymanie studni i zdrojów ulicznych, toalet miejskich i fontann na 

terenie miasta Mielca 

W ramach usługi bieżącego utrzymania studni i zdrojów ulicznych, która 

obejmuje 65 studni i 3 zdroje uliczne, mieszczą się m.in. następujące czynności: 

1) bieżące utrzymanie i konserwacja studni i zdrojów ulicznych, 

2) awaryjne usuwanie usterek (technicznych i sanitarnych) oraz zabezpieczenie 

terenu w miejscach występowania awarii, niezwłocznie po zgłoszeniu przez 

Zamawiającego, 

3) zabezpieczenie przed skutkami występowania złych warunków 

atmosferycznych. 

W roku 2020 wydatkowano na ten cel kwotę: 64 880 zł. 

Bieżącym utrzymaniem objęte były również fontanny miejskie zlokalizowane na 

Placu Armii Krajowej i w Rynku Starego Miasta. Czynności realizowane w ramach tej 

usługi  obejmowały m.in.:  

1) stałe monitorowanie i lokalizowanie nieprawidłowości pracy urządzeń, 

czyszczenie dysz strumieniowych i zbiorników, kontrolę i konserwację zespołów 

pompowych oraz zasilania elektrycznego; 

2) konserwacje bieżące, kontrole działania i całodobowy dozór fontann, mycie, 

czyszczenie i dezynfekcję poszczególnych ich elementów. 

W roku 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę: 40 388 zł.  

Zapewnieniem bieżącego utrzymania były objęte również toalety publiczne 

(miejskie): 

1) samoobsługowe zlokalizowane przy ul. Rzecznej, Pisarka, Nowy Rynek, 

Powstańców Warszawy,  

2) z obsługą zlokalizowane przy ulicy M.C. Skłodowskiej oraz w budynku Miejskiej 

Biblioteki Publicznej.   

Zapewniając ich prawidłowe funkcjonowanie wykonywano m.in. czynności polegające 

na:  

1) wyposażaniu toalet w środki czystości oraz środki sanitarne i higieniczne 

niezbędne do jej użytkowania i sprzątania, sprzęt i środki do sprzątania oraz do 

dezynfekcji, 

2) niezwłocznym usuwaniu awarii urządzeń i uszkodzeń toalet wynikających  

z niewłaściwego korzystania z niej, 

3) bieżącej wymianie elementów zużywalnych np. żarówek itp. 

W  roku 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę: 167 368 zł. 
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V.3.3 UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
Zgodnie z zapisami art. 9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach podmiot odbierający odpady komunalne jest obowiązany do przekazywania 

odebranych od właścicieli nieruchomości: 

1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za 

pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

 z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach; 

2)  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do 

instalacji komunalnej. 

Instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych 

odpadów, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 

207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologii,  

o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca: 

1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do 

odzysku, lub 

2) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z art.  38b Marszałek województwa w Biuletynie Informacji Publicznej 

prowadzi listę funkcjonujących instalacji (Tabela nr 57) spełniających wymagania dla 

instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane 

decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów oraz instalacji komunalnych 

planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji. Na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec nie funkcjonuje żadna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych. 

 
Tabela nr 57 Funkcjonujące na terenie Województwa Podkarpackiego instalacje komunalne 

Lp. 

Funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego instalacje komunalne do 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

Nazwa instalacji/Adres instalacji 

1. 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów/ Kozodrza, 39-103 Ostrów 

2. 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej 
zbiórki, kompostownia / ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno 

3. 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej 
zbiórki / Wolica, 38- 200 Jasło 

4. 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów/Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica 

5. 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych (MBP)/ ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola 

https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(17)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16901353?unitId=art(207)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16901353?unitId=art(207)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16901353?unitId=art(143)&cm=DOCUMENT
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6. 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych - Zakład Segregacji i Kompostownia Odpadów/ ul. Strefowa 8,  
39-400 Tarnobrzeg 

7. 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, 
kompostownia/Giedlarowa, 37-300 Leżajsk 

8. 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych - Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, 
kompostownia/ m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów 

9. 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia 

frakcji podsitowej/Młyny 111a, 37-550 Radymno 

10. 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych - Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki 
kompostownia/ul. Piastowska, 37-700 Przemyśl 

Funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego instalacje komunalne do 
przetwarzania odpadów powstałych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych - składowiska 

11. 
Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Kozodrza” 

12. 
Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Krosno” 

13. 
Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Przemyśl” 

14. 
Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Stalowa Wola” 

15. 
Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Sigiełki” 

16. 
Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Młyny” 

17. 
Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Średnie Wielkie” 

18. 
Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko „Giedlarowa” 

 

Odebrane w 2020 r. z terenu Gminy Miejskiej Mielec:  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przekazano do Instalacji 

komunalnej Młyny - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów, Zakładu zagospodarowania odpadów w Kozodrzy - Instalacja do 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, Instalacji komunalnej 

Gorlice - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych  

w Stalowej Woli - Instalacja Komunalna, Zakładu Segregacji i Kompostowania 

Odpadów w Tarnobrzegu, 

2) bioodpady stanowiące odpady komunalne odebrane bezpośrednio  

z nieruchomości, jaki i zebrane w PSZOK przekazano do Instalacji do 
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biologicznego przetwarzania odpadów zielonych Młyny, Kompostowni 

bębnowej z bioreaktorem Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp.  

z o. o. w Paszczynie oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. 

Kompostownia bębnowa z bioreaktorem w Dębicy. 

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazano na 

Składowisko Kozodrza - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

oraz Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Młyny. 

 

 

 

V.4 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, CIEPLNĄ 

ORAZ GAZ 

 

V.4.1. ENERGIA ELEKTRYCZNA 

V.4.1.1 ŻRÓDŁA POZYSKANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MIASTA MIELCA 

 

Na terenie miasta energię elektryczną wytwarza instalacja kogeneracyjna 

Elektrociepłowni Mielec. Elektrociepłownia Mielec posiada własną sieć dystrybucyjną, 

na której obszarze, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Z sieci, oprócz urządzeń 

własnych elektrociepłowni, są zasilanie  2 zakłady produkcyjne na średnim napięciu 

(należące do firm: PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z. o. o. i Kirchhoff Polska Sp. z o.o.) 

oraz kilkunastu odbiorców na niskim napięciu (są to odbiorcy przemysłowi prowadzące 

działalność gospodarczą na działce, na której zlokalizowana jest Elektrociepłownia 

Mielec, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie). 

Sieć Elektrociepłowni Mielec jest bezpośrednio połączona tylko z siecią Energii 

Euro Park – firmy, która pełni rolę operatora sieci dystrybucyjnej na terenie Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej. Nadmiar energii elektrycznej z sieci Elektrociepłowni Mielec jest 

wyprowadzany za pomocą 6 linii średniego napięcia (2 linie 15 kV o oznaczeniu GSZ 

nr 9 i 10 oraz 4 linie 6 kV o oznaczeniu E1 nr 1 i 2, E4 nr 6) do sieci Energii Europark. 

Jeżeli energia wyprodukowana w Elektrociepłowni Mielec nie zostanie skonsumowana 

na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to jest ona transformowana na wysokie 

napięcie (110kV) i wprowadzana do sieci PGE Dystrybucja SA. Taka sytuacja ma 

miejsce sporadycznie, ponieważ zazwyczaj zapotrzebowanie na energię elektryczną 

przez przedsiębiorstwa ulokowane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej znacznie 

przewyższa nadwyżki energii uzyskiwane w sieci Elektrociepłowni Mielec. 

W celu umożliwienia zasilania odbiorców na średnim napięciu zainstalowano 

dwa złącza kablowe czteropolowe, rozłącznikowe, 15 kV.  Pierwsze jest zlokalizowane 

na działce Elektrociepłowni Mielec i zostało wykonane bezpośrednio na linii GSZ nr 9.  
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Drugie jest zlokalizowane na terenie firmy Kirchhoff, na przyłączu wyprowadzonym                 

z pierwszego złącza kablowego i umożliwia zasilania firmy Autopart. 

Na terenie miasta działa też Elektrownia wiatrowa „KOLMAX” Mielec – moc 

przyłączeniowa 0,25 MW, moc zainstalowana 1,36 MW, przyłączona do sieci SN PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Farma wiatrowa działa od 2011 r. 

Prócz tego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. dysponuje 

elektrownią na biogaz z oczyszczalni ścieków Mielec o mocy przyłączeniowej 0,562 

MW. Przyłączona jest ona do sieci SN PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. 

Energia jest zużywana jednak w całości na potrzeby własne oczyszczalni ścieków.  

 

V.4.1.2 PRZESYŁ I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

Przesył energii elektrycznej w mieście Mielec odbywa się za pomocą linii 

wysokiego napięcia (110kV) będące na majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Rzeszów: 

1) Chmielów – Mielec, 

2) Połaniec – Mielec, 

3) Połaniec – Mielec Smoczka, 

4) Mielec – Radomyśl, 

5) Mielec – Mielec WSK, 

6) Mielec Smoczka – Mielec WSK. 

Ponadto, na przedmiotowym obszarze zlokalizowane są linie elektroenergetyczne 110 

kV będące własnością innego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

Długość sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Mielec (nie ujęto linii WN, 

SN i nN będących na majątku obcym): linie WN 26,7 km (w tym: napowietrzne: 26,7 

km; kablowe: 0 km), linie SN 206,9 km (w tym: napowietrzne 75,7 km; kablowe: 131,2 

km), linie nN- 431,9 km (w tym: napowietrzne 87,7 km; kablowe 183,5 km, przyłącza 

napowietrzne 71,1km; przyłącza kablowe 89,6 km). 

Stan techniczny sieci SN i nN jest dobry. 

Linie elektroenergetyczne posiadają rezerwy mocy umożliwiające zasilanie 

istniejących i przyszłych odbiorców na terenie miasta Mielec. 

Obszar miasta Mielec jest zasilany z następujących stacji 

elektroenergetycznych: 

1) stacja 110/15 kV (GPZ) Mielec (transformator 110/15 kV o mocy 25 MVA, 

obciążenie – ok. 9,5 MW; transformator 110/15 kV o mocy 25 MVA, obciążenie 

– ok. 10,5 MW), 

2) stacja 110/15 kV (GPZ) Mielec Smoczka (transformator 110/15 kV o mocy 16 

MVA, obciążenie – ok 11,6 MW; transformator 110/15 o mocy 16 MVA, 

obciążenie – 0 MW). 

Stacje wyżej wymienione posiadają rezerwy mocy. 
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V.4.1.3 GLOBALNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MIELCU I ODBIORCY 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

Najliczniejszą grupą odbiorców energii elektrycznej są odbiorcy indywidualni, 

podłączeni do sieci niskiego napięcia należącej do PGE Dystrybucja S.A. Są to przede 

wszystkim gospodarstwa domowe w grupie taryfowej G (G11, G11p, G12, G12p, 

G12w) oraz handel i usługi, a także inni drobni odbiorcy. 

 

 

V.4.2 ENERGIA CIEPLNA 

V.4.2.1 DOSTAWCY ENERGII CIEPLNEJ DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

 

Dostawcą ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej jest Elektrociepłownia Mielec  

Sp. z o.o., należąca do Grupy SFW Energia. W kapitale zakładowym spółki Gmina 

Miejska Mielec posiada mniejszościowy pakiet udziałów. 

 
V.4.2.2 STAN SIECI CIEPŁOWNICZEJ MPEC SP. Z O.O. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu zakupione ciepło  

 z EC Mielec przesyła do Odbiorców ciepła na terenie miasta poprzez miejski system 

ciepłowniczy składający się z sieci ciepłowniczych i przyłączy wysokoparametrowych 

oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych niskoparametrowych o łącznej długości 

48,54  km. Sieci i instalacji wykonanych w nowej technologii z rur preizolowanych jest 

33,94  km, co stanowi około 70 %. Pozostałe 30% są to sieci kanałowe z lat 70-90 –

tych ubiegłego wieku, które wymagają modernizacji. Biorąc pod uwagę ilość 

występujących w ubiegłych latach rocznie awarii na sieciach i przyłączach (poniżej  

2 sztuk) należy ocenić ich stan jako średnio dobry. 

 

V.4.2.3 WYBRANE INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ MPEC SP. Z O.O.  
W 2020 R. 

 

W 2020 r. spółka zrealizowała zadania inwestycyjne na kwotę 2 904 tysięcy zł.  

W ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie 

ciepłowniczym miasta Mielca” działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś 

priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020 wybudowano i zmodernizowano 1600 mb.  

sieci ciepłowniczych i przyłączy oraz zamontowano 2 węzły cieplne dwufunkcyjne 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wszystkie węzły cieplne zostały 

włączone w system monitoringu wraz z zdalnym odczytem liczników ciepła. 

Na poniesione w 2020 r. nakłady w kwocie 2 904 tysięcy zł składają się: 
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1) podłączenie nowych odbiorców (przyłącza i węzły) – 298,20 tysięcy zł, 

2) modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych (z POIS) – 2 068,30 tysięcy zł, 

3)  modernizacja węzłów cieplnych (z POIS) - 264,40 tysięcy zł, 

4) pozostałe nakłady – 273,4 tys. zł. 

 

 

V.5 GMINNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

 
Gmina Miejska Mielec realizuje działania z zakresu mieszkalnictwa 

komunalnego m.in. poprzez tworzenie zasobu mieszkaniowego, uchwalanie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu, zawieranie umów na czas 

nieoznaczony, zawieranie umów najmu lokalu socjalnego, czy umów najmu 

tymczasowego pomieszczenia. Ponadto, jednym z istotniejszych zadań z tego 

obszaru, nałożonych na gminy, jest realizacja strategii wytyczającej kierunki i zakres 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym, tj. wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem, przyjmowanego w drodze uchwały przez 

radę. Uchwałą Nr VII/66/2019 w dniu 15 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Mielcu 

uchwaliła Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Miejskiej Mielec na lata 2019-2023, który stanowi kontynuację wcześniej przyjętych 

założeń polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Mielec. Program ten obejmuje  

w szczególności: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

gminy w poszczególnych latach, 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu 

technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach, 

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

7) wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 

koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których 

gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne, 

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności: 

- niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali, 

- planowaną sprzedaż lokali. 
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V.5.1 ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W 2020 
ROKU 

 

Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Mielec tworzą lokale stanowiące 

własność Gminy znajdujące się w budynkach komunalnych oraz w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. mieszkaniowy zasób Gminy 

składał się z 952 lokali (tabele nr 58 i 59), w tym: 

1) 208 lokali socjalnych, z czego: 

a) 175 lokale socjalne znajdują się w 11 budynkach stanowiących wyłączną 

własność Gminy, 

b)  33 lokale socjalne znajdują się w 5 budynkach stanowiących współwłasność 

Gminy (zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe); 

2) 744 pozostałych lokali (w tym 12 tymczasowych pomieszczeń), z czego: 

a) 128 lokali i 12 tymczasowych pomieszczeń znajduje się w 11 budynkach 

stanowiących wyłączną własność Gminy, 

b) 3 lokale znajdują się przy Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 9,  

w budynku administracyjnym Cmentarza Komunalnego, 

c) 601 lokale znajdują się w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 
 

Tabela nr 58 Budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy Miejskiej Mielec 

L.p. Adres budynku 
Liczba lokali  
w budynku 

1 Batorego 14 3 

2 Hetmańska 8 4 

3 Konfederacka 4 4 

4 Krakowska 4 1 

5 MMR 36 33 

6 MMR 37 33 

7 MMR 38 12 

8 MMR 39 20 

9 MMR 40 21 

10 Obrońców Pokoju 8 6 

11 Inwestorów 3A 24 

12 Inwestorów 3B 24 

13 Inwestorów 3C 24 

14 Inwestorów 3D 36 

15 
MMR 11, 13, 14, 15, 16, 

18, 19 – baraki 
łącznie 70 
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Tabela nr 59 Zestawienie lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy według stanu na dzień 

31.12.2020 r. 

L.p. 

Adres budynku,  
w którym 

zlokalizowane są 
lokale Gminy 

Liczba 
wszystkich 

lokali  
w budynku 

Liczba lokali stanowiących własność Gminy  

Lokale 
socjalne 

Pozostałe 
lokale 

mieszkalne 
Łącznie Uwagi 

1.       Batorego 14 3 --- 3 3  

2.  Drzewieckiego 11 1 --- 1 1 

lokal znajdujący 
się w budynku SP 
9, administrowany 

przez SP 9 

3.  Hetmańska 8 4 --- 4 4  

4.  Kilińskiego 16 4 --- 1 1  

5.  Konfederacka 4 4 --- 4 4  

6.  Kościuszki 2 5 --- 2 2  

7.  Kościuszki 4 1 --- 1 1 

lokal znajdujący 
się w budynku SP 
2, administrowany 

przez SP 2 

8.  Krakowska 4 1 --- 1 1  

9.  Legionów 8 5 --- 4 4  

10.  Legionów 13 4 --- 1 1  

11.  Legionów 32 4 --- 2 2  

12.  Lwowska 11 8 --- 1 1  

13.  Rynek 6 8 --- 1 1  

14.  Pisarka 5A 16 --- 3 3  

15.  Asnyka 1 32 8 1 9  

16.  Asnyka 2 34 6 6 12  

17.  Asnyka 3 32 --- 4 4  

18.  Asnyka 4 40 --- 3 3  

19.  Biernackiego 8 50 --- 9 9  

20.  Biernackiego 9 30 --- 5 5  

21.  Biernackiego 13 30 --- 7 7  

22.  Biernackiego 15 30 --- 9 9  

23.  Bogusławskiego 1 18 --- 1 1  

24.  Bogusławskiego 2 27 --- 1 1  

25.  Bogusławskiego 3 18 --- 2 2  

26.  Bogusławskiego 4 27 --- 5 5  

27.  Bogusławskiego 6 18 --- 5 5  

28.  Bogusławskiego 8 18 --- 1 1  

29.  Bogusławskiego 10 18 --- 2 2  

30.  Chopina 1 70 --- 8 8  

31.  Chopina 2 65 --- 7 7  

32.  Chopina 3 36 --- 1 1  

33.  Chopina 4 20 --- 2 2  

34.  Chopina 6 18 --- 2 2  

35.  Chopina 10 18 --- 4 4  

36.  Chopina 12 18 --- 1 1  

37.  Chopina 14 18 --- 2 2  
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L.p. 

Adres budynku,  
w którym 

zlokalizowane są 
lokale Gminy 

Liczba 
wszystkich 

lokali  
w budynku 

Liczba lokali stanowiących własność Gminy  

Lokale 
socjalne 

Pozostałe 
lokale 

mieszkalne 
Łącznie Uwagi 

38.  Czarneckiego 1 24 5 3 8  

39.  Czarneckiego 2 18 --- 3 3  

40.  Dworcowa 3 46 --- 16 16  

41.  Fredry 1 68 --- 12 12  

42.  Fredry 2 68 --- 14 14  

43.  Fredry 4 32 8 3 11  

44.  Grunwaldzka 2 56 --- 13 13  

45.  Grunwaldzka 4 52 --- 6 6  

46.  Kędziora 1 50 --- 9 9  

47.  Kochanowskiego 1 50 --- 5 5  

48.  Kochanowskiego 2 64 --- 26 26  

49.  Kochanowskiego 3 50 --- 11 11  

50.  Kochanowskiego 4 63 --- 23 23  

51.  Kochanowskiego 5 80 --- 34 34  

52.  Kochanowskiego 6 64 --- 26 26  

53.  Konopnickiej 1 40 --- 4 4  

54.  Konopnickiej 3 24 --- 3 3  

55.  Konopnickiej 6 48 --- 3 3  

56.  Kraszewskiego 1 48 --- 7 7  

57.  Kraszewskiego 2 48 --- 5 5  

58.  Kusocińskiego 3 68 --- 8 8  

59.  Łukasiewicza 1 68 --- 5 5  

60.  MMR 11 9 9 --- 9  

61.  MMR 13 9 9 --- 9  

62.  MMR 14 9 9 --- 9  

63.  MMR 15 9 9 --- 9  

64.  MMR 16 16 13 3 16 
w tym 3 

pomieszczenia 
tymczasowe 

65.  MMR 18 9 9 --- 9  

66.  MMR 19 9 9 --- 9  

67.  MMR 36 33 --- 33 33 
w tym 1 

pomieszczenie 
tymczasowe 

68.  MMR 37 33 --- 33 33 
w tym 2 

pomieszczenia 
tymczasowe 

69.  MMR 38 12 --- 12 12  

70.  MMR 39 20 --- 20 20  

71.  MMR 40 21 --- 21 21  

72.  Niepodległości 1 55 --- 9 9  

73.  Niepodległości 3 28 --- 4 4  

74.  Niepodległości 4 34 --- 3 3  

75.  Niepodległości 5 66 --- 9 9  

76.  Niepodległości 6 34 --- 6 6  

77.  Niepodległości 8 34 --- 4 4  
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L.p. 

Adres budynku,  
w którym 

zlokalizowane są 
lokale Gminy 

Liczba 
wszystkich 

lokali  
w budynku 

Liczba lokali stanowiących własność Gminy  

Lokale 
socjalne 

Pozostałe 
lokale 

mieszkalne 
Łącznie Uwagi 

78.  Niepodległości 9 101 --- 15 15  

79.  Niepodległości 11 65 --- 10 10  

80.  Niepodległości 18 9 --- 2 2  

81.  Niepodległości 20 40 --- 8 8  

82.  Niepodległości 22 40 --- 9 9  

83.  Obrońców Pokoju 8 6 --- 6 6 
pomieszczenia 

tymczasowe 

84.  Obrońców Pokoju 10 5 --- 3 3  

85.  Sikorskiego 1 27 --- 3 3  

86.  Skargi 1 27 --- 5 5  

87.  Skargi 3 30 --- 6 6  

88.  Skłodowskiej 6 24 6 6 12  

89.  Solskiego 4 67 --- 7 7  

90.  Solskiego 10 56 --- 12 12  

91.  Solskiego 12 75 --- 9 9  

92.  Solskiego 14 74 --- 11 11  

93.  Solskiego 16 75 --- 10 10  

94.  Solskiego 18 30 --- 7 7  

95.  Solskiego 20 30 --- 5 5  

96.  Solskiego 22 30 --- 5 5  

97.  Solskiego 24 30 --- 8 8  

98.  Staffa 2 27 --- 3 3  

99.  Staffa 4 27 --- 2 2  

     100 Staffa 13 55 --- 6 6  

     101 Staffa 15 48 --- 5 5  

     102          Tetmajera 2 48 --- 2 2  

     103 Tetmajera 4 48 --- 5 5  

     104 Wyspiańskiego 2 48 --- 5 5  

     105 Wyspiańskiego 3 27 --- 4 4  

     106 Zapolskiej 1 18 --- 3 3  

     107 Zapolskiej 2 18 --- 2 2  

     108 Królowej Jadwigi 66 1 --- 1 1 

lokal znajduje się  
w budynku 

administracyjnym 
Cmentarza 

Komunalnego, 
administrowany 
przez MPGK Sp. 

z o.o. 

     109 Warneńczyka 9 125 --- 39 39  

     110 Wolności 29 30 --- 7 7  

     111 Inwestorów 3A 24 24 --- 24  

     112 Inwestorów 3B 24 24 --- 24  

     113 Inwestorów 3C 24 24 --- 24  

    114 Inwestorów 3D 36 36 --- 36  

ŁĄCZNIE 3791 208 744 952  
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Mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Mielec zarządza spółka Miejski 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, której 100 % 

udziałowcem jest Gmina Miejska Mielec. Gmina Miejska Mielec prowadzi politykę 

sukcesywnej sprzedaży lokali mieszkalnych oddanych w najem na czas nieoznaczony 

na rzecz ich najemców, z zastosowaniem preferencyjnych warunków cenowych, 

zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr L/499/2018 Rady Miejskiej w Mielcu  

z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec oraz warunku udzielenia bonifikaty od 

ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. W 2020 r. w oparciu o ww. uchwałę sprzedano 

w trybie bezprzetargowym  24 lokale mieszkalne o łącznej pow. 1180 m2, uzyskując 

dochód netto w wysokości: 642 279,33  zł. 

 

V.5.2 CZYNSZE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH W MIELCU 

 
Zasady polityki czynszowej, dotyczącej mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Mielec, zostały określone w Wieloletnim Programie Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2023 i kształtują się  

w następujący sposób: 

1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wylicza się na podstawie 

stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, ustalanej przez Prezydenta 

Miasta Mielca dla wszystkich lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 402/2012 Prezydenta Miasta Mielca z dnia  

23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali 

mieszkalnych, stawka bazowa czynszu  wynosiła 3,05 zł za 1m2 powierzchni użytkowej 

lokalu i według stanu na dzień 31.12.2020 r. jest nadal aktualna.  

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i zmianie Kodeksu cywilnego w lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu 

mieszkaniowego organ wykonawczy ustala stawkę czynszu za 1m2 pow. użytkowej 

lokali mieszkalnych, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających 

ich wartość użytkową, mając na uwadze w szczególności: 

1) położenie budynku, 

2) położenie lokalu w budynku, 

3) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacja oraz ich 

stanu, 

4) ogólny stan techniczny budynku. 

2. Stawkę bazową czynszu ustala się na poziomie pozwalającym na prawidłową 

eksploatację zasobu i utrzymanie go w stanie niepogorszonym. 

3. Stawki czynszu, o których mowa w pkt 1, wylicza się z uwzględnieniem czynników 

podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali, według zasad podanych 

w pkt 5. 
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4. Czynniki podwyższające lub obniżające wartość czynszu lokali ze względu na ich 

wartość użytkową uwzględniające: 

1) położenie budynku: 

a) ze względu na korzystne usytuowanie budynku, w którym znajduje się lokal, np. 

cicha ulica, dużo zieleni – stawkę czynszu podwyższa się o 10%, 

b) ze względu na niekorzystne usytuowanie budynku, w którym znajduje się lokal, 

np. brak w jego otoczeniu zieleni, oddalenie od komunikacji miejskiej – stawkę 

czynszu obniża się o 10%. 

2) położenie lokalu w budynku: 

a) ze względu na usytuowanie mieszkania na pierwszym lub drugim piętrze – 

stawkę czynszu podwyższa się o 10 %, 

b) ze względu na usytuowanie mieszkania na parterze, czwartym i wyższym piętrze 

bez windy, ciemne, z widokiem na niekorzystne otoczenie – stawkę czynszu 

obniża się o 10 %. 

3) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan 

przedstawia tabela. 

 

Tabela nr 60 Wskaźniki oczynszowania lokali ze względu na stan wyposażenia ich w instalacje 

Lp. 
Stan wyposażenia lokalu  

w instalacje 
% stawki 
czynszu 

1 Lokal o współczesnym standardzie* 100% 

2 Lokal bez jednej instalacji lub łazienki 85% 

3 
Lokal bez dwóch instalacji lub bez jednej 
instalacji i łazienki 

75% 

4 
Lokal bez trzech instalacji lub bez dwóch 
instalacji i łazienki 

65% 

5 Lokal bez trzech instalacji i łazienki 55% 

6 Lokal tylko z instalacją elektryczną 50% 

 

*Współczesny standard to lokal z łazienką wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, 
gazową i c.o. 

4) ogólny stan techniczny budynku: 

a) ze względu na ponadprzeciętny stan techniczny budynku, w którym znajduje 

się lokal, tj. budynek wybudowany w wysokim stanie pierwotnym, względnie po 

kapitalnym remoncie wykonanym po roku 1980 – stawkę czynszu podwyższa 

się o 10%, 

b) ze względu na niższy niż przeciętny stan techniczny budynku, w którym 

znajduje się lokal, tj. budynek przeznaczony do remontu kapitalnego lub 

rozbiórki – stawkę czynszu obniża się o 10 %. 

5. Czynniki obniżające i podwyższające stawkę czynszu określone na podstawie: 

położenia budynku, położenia lokalu w budynku, wyposażenia budynku i lokalu 

 w urządzenia techniczne i instalacje wraz z ich stanem technicznym oraz ogólnego 

stanu technicznego budynku, sumują się z zastrzeżeniem pkt 5. 
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6. Wysokość stawki czynszu za lokal, po zsumowaniu czynników podwyższających  

i obniżających wartość użytkową lokalu, nie może być mniejsza niż 50% stawki 

bazowej czynszu. 

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego stawka czynszu za lokal socjalny nie 

może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym 

zasobie mieszkaniowym. 

 

V.5.3 POMOC MIESZKANIOWA GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 

Gmina Miejska Mielec tworzy warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

mieszkańców miasta Mielca o niskich dochodach. Zadanie to należy do zadań 

własnych gminy. Podstawą prawną tego obowiązku jest ustawa z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu 

cywilnego. Jest ono realizowane m.in. poprzez oddawanie w najem lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Same zasady oddawania  

w najem lokali, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, ustalane są w drodze 

uchwały przez radę. Przy oddawaniu w najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Mielec stosowane są zasady wynikające z Uchwały Nr XLIX/484/2018 Rady 

Miejskiej w Mielcu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec, zmienionej 

Uchwałą Nr LI/523/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 września 2018 r., zgodnie 

z którymi: 

1. Oddanie w najem wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy lokali na 

czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, które spełniają łącznie następujące 

warunki: 

1) są członkami wspólnoty samorządowej Gminy, 

2) mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, 

3) prowadzą gospodarstwa domowe o niskich dochodach tj. udokumentowany średni 

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 pełnych 

miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie 

przekracza: 

a) w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury, 

b) w gospodarstwie wieloosobowym 150% najniższej emerytury, 

2. Oddanie w najem lokali socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego 

Gminy może nastąpić na rzecz osób, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) są członkami wspólnoty samorządowej Gminy, 

2) nie mają tytułu prawnego do lokalu, 

3) dochody ich gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości 

udokumentowanego średniego miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny  

w okresie 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku 

o najem lokalu: 
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a) w gospodarstwie jednoosobowym 125% najniższej emerytury, 

b) w gospodarstwie wieloosobowym 100% najniższej emerytury, 

3. Najemcy mogą dokonywać wzajemnej zamiany lokali wchodzących w skład zasobu 

mieszkaniowego Gminy oraz lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego 

Gminy z lokalami znajdującymi się w innych zasobach w razie spełnienia 

następujących warunków 

1) posiadania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, 

2) braku zadłużenia w opłatach za lokal, 

3) uregulowania spraw meldunkowych, 

4) uzyskania pisemnej zgody zarządu spółdzielni, w przypadku zamiany z najemcą 

lokalu spółdzielczego, 

5) wcześniejszego przeniesienia prawa własności, w przypadku zamiany  

z właścicielem lokalu. 

W 2020 r. kontynuowano przydział lokali socjalnych oraz lokali oddawanych 

 w najem na czas nieoznaczony osobom zakwalifikowanym w 2018 r. do otrzymania 

lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec. Z uwagi na fakt, że                      

w połowie 2019 r. lista mieszkaniowa osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali 

socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Mielec została zrealizowana,  

w dniach 3.06.2019 r. do 16.07.2019 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniowała 

następne w kolejności wnioski o najem lokali socjalnych. Na podstawie wydanej przez 

Komisję opinii, Prezydent Miasta Mielca ustalił listę osób zakwalifikowanych do 

otrzymania lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Mielec dla 13 

rodzin, która w 2020 r. była sukcesywnie realizowana w miarę pozyskiwania wolnych 

lokali socjalnych. 

Do końca 2020 r. wydano 15 skierowań do zawarcia umów najmu lokali 

socjalnych oraz umów najmu lokali oddawanych w najem na czas nieoznaczony,  

z podziałam na: 

1) lokale socjalne – 6 skierowań, 

2) wynikające z wyroku Sądu orzekającego eksmisję wraz z ustaleniem  

o przysługującym prawie do lokalu socjalnego) - 1 skierowanie, 

3)  lokale na czas nieoznaczony – 8 skierowań. 

Ponadto wyrażono zgodę na przedłużenie umów najmu lokali socjalnych  

i pomieszczeń tymczasowych dla 36 lokatorów. 

 

 

V.5.4 INWESTYCJE W BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

 

W dniu 12 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Spółdzielnią Pracy 

„Inwestprojekt Świętokrzyski” z siedzibą w Kielcach została zawarta umowa  na 

opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem działek oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych związanych z jego 
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realizacją. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązał się do opracowania  

2 wariantowej koncepcji architektonicznej zespołu budynków wielorodzinnych wraz  

z zagospodarowaniem terenu dla Etapu I oraz Etapu II oraz opracowania 

wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia w ramach Etapu I.  

W 2019 r. wykonawca dokumentacji złożył wniosek o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Decyzja o środowiskowych uwarunkowania 

realizacji przedsięwzięcia jest wymogiem formalnym i koniecznym do złożenia wniosku 

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie Wykonawca w lipcu 2019r. 

przekazał Gminie projekt budowlany, a w październiku 2019 r. projekt wykonawczy.   

Z uwagi na przeciągająca się procedurę administracyjną pozyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia wykonawca dopiero  

w 2020 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która 

ostatecznie została wydana w dniu 23 lipca 2020 r.  

Równolegle do prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej  

i uzyskaniem pozwolenia na budowę podejmowano działania zmierzające do 

wypracowania najkorzystniejszego modelu finansowania inwestycji związanej  

z budową bloków mieszkalnych. Ostatecznie Gmina Miejska Mielec 12 marca 2021 r. 

przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, która stanowi  alternatywę dla 

tych osób, których nie stać na kredyt mieszkaniowy lub które nie chcą obarczać się 

długoletnim zobowiązaniem finansowym. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to nowy 

program realizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, który 

zastąpił program Mieszkanie +.  

 

 

V.6 TARGOWISKA 

V.6.1 TARGOWISKA W MIELCU 

 

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec funkcjonują trzy wyodrębnione targowiska miejskie: 

1) przy ul. Sportowej – na działce o nr ew. 2913/7 Obręb 2 - Osiedle o pow. 77,10 

a, czynne w każdy czwartek i sobotę, 

2) przy ul. Sandomierskiej – na działce o nr ew. 1779/1, obręb 1 - Stare Miasto  

o pow. 19,78 a, czynne od poniedziałku do soboty, 

3) przy ul. Wolności – czynne od poniedziałku do soboty, 

4) „Mój Rynek” w Mielcu – czynne od poniedziałku do soboty, 

Targowiska Miejskie przy ul. Wolności i „Mój Rynek” zlokalizowane na działce o nr ew. 

1642/1 obręb 2 – Osiedle o pow. 88,21 a. Łączna powierzchnia targowisk wynosi 

185,09 a. 
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V.6.2 GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB ROZPOCZĘTE  
W 2020 ROKU 

 

Targowisko Miejskie "Mój Rynek" w Mielcu powstało w ramach przyznania 

pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 

przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, poddziałanie: Wsparcie 

inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 

ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego 

dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. 

Nowe Targowisko Miejskie „Mój Rynek” zostało oddane do użytku 10.12.2020 r. 

Łącznie funkcjonuje 95 nowych stanowisk handlowych, w tym 55 dla rolników. 

Targowisko podzielone jest na trzy strefy sprzedaży:  

1) strefa A przeznaczona dla rolników - 43 stragany dla sprzedaży produktów rolno – 

spożywczych,  

2) strefa B przeznaczona dla rolników - 12 straganów dla sprzedaży produktów rolno-

spożywczych w systemie rolnictwa ekologicznego,  

3) strefa C ogólnodostępna – 40 straganów dla sprzedaży produktów nie związanych 

produkcją rolno-spożywczą. 

Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone jest w odpływ wody deszczowej, 

ma zadaszone stanowiska handlowe, miejsca parkingowe oraz budynek 

sanitarnohigieniczny.  

Na terenie targowiska powstała wiata śmietnikowa. Stoiska handlowe posiadają 

oświetlenie w technologii Led oraz zewnętrzną instalację gniazd wtykowych. Na placu 

targowiska zostały zamontowane trzy punkty poboru wody.  

 

V.6.3 ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE UMOŻLIWIAJĄCE 
FAKTYCZNY I STAŁY NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM 

TARGOWISK 

 

Uchwała Nr XXVI/270/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 

r. w sprawie Regulaminów Targowisk Miejskich. 

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminów Targowisk w Mielcu stało się konieczne 

z uwagi na fakt powstania Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Mielcu.  

W regulaminie doprecyzowano zasady korzystania z targowisk przez handlujących.  

Uchwała Nr XXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie opłaty targowej. 

W związku z powstaniem Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Mielcu w celu 

określenie wysokości stawek opłaty targowej na tym targowisku podjęto ww. uchwałę. 

Dodatkowo zaktualizowano zapisy uchwały tak, aby zostały one dostosowane do 

aktualnej sytuacji. Zlikwidowano zapis „sprzedaż z ręki, kosza, torby, wiadra itp. 
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wytwory własnej produkcji” oraz sprzedaż z pojazdu dla targowisk przy ul. Wolności, 

Sandomierskiej, Sportowej ponieważ w praktyce handlujący nie korzystają z tego 

sposobu sprzedaży. 

  W związku z epidemią SARS-CoV-2 wydano zarządzenia: 

1) Zarządzenie Nr 564/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia działalności targowisk miejskich, 

2) Zarządzenie Nr 578/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie zawieszenia dokonywania rezerwacji stoisk handlowych na 

targowiskach miejskich oraz w sprawie zawieszenia poboru opłat za rezerwację 

stoisk handlowych na targowiskach miejskich, 

3) Zarządzenie Nr 598/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia działalności targowisk miejskich, 

4) Zarządzenie Nr 656/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zawieszenia dokonywania 

rezerwacji stoisk handlowych na targowiskach miejskich oraz w sprawie 

zawieszenia poboru opłat za rezerwację stoisk handlowych na targowiskach 

miejskich, 

Zarządzenie Nr 847/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 4 grudnia 2020 r.  

o zmianie zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad rezerwacji 

stanowisk handlowych na targowiskach miejskich zlokalizowanych przy ul. 

Wolności, ul. Sandomierskiej i ul. Sportowej w Mielcu, które przewiduje 25 % 

bonifikatę dla rolników sprzedających na Targowisku Miejskim „Mój Rynek”. 

 

V.7 CMENTARZE GMINNE 

V.7.1 INFORMACJA O ILOŚCI CMENTARZY NA TERENIE GMINY 
MIEJSKIEJ MIELEC 

 

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec znajdują się następujące samodzielne 

obiekty cmentarne: 

1. Cmentarz komunalny przy ul. Królowej Jadwigi  

Obiekt powstał pod koniec lat 70-tych. Na podstawie umowy Nr IM.7093-09/1434/2008 

z dnia 01.09.2008 r. zarządcą cmentarza jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej  Sp. z.o.o. w Mielcu.  

2. Cmentarz wyznaniowy – parafialny, znajdujący się przy ulicach Sienkiewicza  

i Długosza.  

Cmentarz stanowi własność parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza. 

3. Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w latach 1944-1945 znajdujący się 

przy ul. Wolności.  

Bieżące koszty obsługi pokrywa Gmina Miejska w ramach utrzymania terenów zieleni. 

4. Cmentarz wyznaniowy - parafialny, znajdujący się przy ul. Rzochowskiej. 

Cmentarz stanowi własność parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Marka Ewangelisty. 
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5. Cmentarz wyznaniowy przy ul. Nałkowskiej. 

Umiejscowiony przy ul. Nałkowskiej i Traugutta, znajduje się tam obelisk z napisem 

"Pamięci trzystu Żydów, ofiar barbarzyństwa hitleryzmu w latach 1939-1945”. 

Cmentarz założony przez gminę żydowską w Mielcu, zniszczony w latach 1939-1945 

przez hitlerowców. Zamknięty do celów grzebalnych. 

6. Cmentarz wyznaniowy przy ul. Jadernych. 

Pierwszy cmentarz ludności pochodzenia żydowskiego w Mielcu, założony ok XVII 

wieku przy obecnej ul. Jadernych. Dokonano na nim kilku tysięcy pochówków. 

Cmentarz zniszczony przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Zamknięty do 

celów grzebalnych. 

 

V.7.2 ŚRODKI WYDATKOWANE NA CELE ZWIĄZANE                                
Z UTRZYMANIEM CMENTARZA KOMUNALNEGO 

 

W 2020 r. na utrzymanie cmentarza komunalnego Gmina Miejska Mielec przeznaczyła 

środki finansowe w wysokości 70 793,39 zł, w tym: 

1) w nowej części cmentarza komunalnego utwardzono tłuczniem kamiennym 340 

m2 alejek oraz obrzeżono kolejne 98 mb za kwotę 51 029,99 zł,  

2) zrealizowano płatność za projekt przebudowy przyłącza energetycznego  

do budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym i na jego podstawie 

wykonano konieczną modernizację - łączna wartość 18 327,00 zł, 

3) wynajem toalet przenośnych w okresie Święta Zmarłych – koszt: 1 436,40 zł. 
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VI. NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2020 r. 

 

VI.1 INWESTYCJE LINIOWE 

 

VI.1.1 BUDOWA UKŁADÓW RETENCJI WÓD OPADOWYCH  
I ROZTOPOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 

Podmiot dofinansowujący:  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Projekt/program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

 

Część I -  zbiorniki retencyjne w obrębie ulic Grunwaldzkiej, Solskiego  

i Kusocińskiego 

 
Zdjęcie nr 8 Budowa zbiornika retencyjnego – etap I 
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Zdjęcie nr 9 Budowa zbiornika retencyjnego – etap I 

 

 
 
Zdjęcie nr 10 Budowa zbiornika retencyjnego – etap I 

 

 
 

Wykonawca: Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów 

Całkowita wartość prac: 13 020 747,16 zł 
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Budowa układu retencji wód opadowych i roztopowych dla na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec – część I, obejmowała następujący zakres ; 

- Układ retencji UR – 2, zbiornik o średnicy DN1000 mm i pojemności 864 m3   

z grawitacyjnym opróżnianiem; 

- Układ retencji UR – 3, zbiornik o średnicy DN1000 mm i pojemności 263 m3  

z grawitacyjnym opróżnianiem; 

- Układ retencji UR – 4,  zbiornik o średnicy DN2500 mm i pojemności 1443 m3  

z pompowym opróżnianiem poprzez pompownie P4. 

W  zadaniu tym,  w ramach robót dodatkowych uporządkowano tereny położone 

pomiędzy ulicami  Solskiego, Grunwaldzką, Kusocińskiego a boiskiem MOSIR nr 2  

poprzez: 

- wyburzenie starego ogrodzenia MOSIR; 

- zagospodarowanie terenów MOSIR  pomiędzy boiskiem nr 2 a ulicami Kusocińskiego 

i Solskiego; 

- budowę łącznika pomiędzy ulicami Solskiego i Kusocińskiego wraz z 64 miejscami 

parkingowymi (wg projektu zagospodarowania terenów wokół Miejskiej Biblioteki 

Publicznej). 

 

Część II -  zbiornik retencyjny w rejonie Hotelu Polskiego 
 

Zdjęcie nr 11 Budowa zbiornika retencyjnego – etap II 

 

 
 

Wykonawca: SANTEX Kazimierz Czapka 

ul. Wspólna 13 B; 39-120 Sędziszów Małopolski 

Całkowita wartość prac:  6 880 156,02 zł 
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Budowa układu retencji wód opadowych i roztopowych dla na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec – część II, obejmowała wykonanie układu retencji składającego się 

przede wszystkim ze zbiornika o średnicy DN3000 i pojemności 1590 m3  

i z pompowym opróżnianiem poprzez pompownię P1. Roboty budowlane przy drugim 

etapie tego zadania rozpoczęto zawarciem umowy w grudniu 2019 r. i obejmowały one 

podobny zakres prac jak w etapie I. W ramach realizacji etapu II zadania odtworzono 

nawierzchnie terenów zielonych na terenie MOSiR. 

 

VI.1.2 DODATKOWE MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. 
KUSOCIŃSKIEGO (MBO) 

 

Wykonawca: KALBRUK S.C. Monika Kamińska, Tomasz Kamiński 
i Bogdan Kamiński 

ul. Traugutta 16, 39-300 Mielec 
Całkowita wartość prac: 98 879,09 zł 

 

W ramach realizacji zadania (vis-a-vis basenów miejskich) wykonano 

utwardzenie 297 m2 terenu ograniczonego krawężnikiem poprzez wykonanie 

nawierzchni z betonowych płyt ażurowych, na podbudowie z kruszywa kamiennego 

 i warstwie odcinającej. Powstało 21 nowych miejsc parkingowych. 

 

VI.1.3 PRZEBUDOWA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI – DROGI GMINNEJ 
NR 103174R WRAZ Z BUDOWĄ UL. ŚW. ANNY W MIELCU 

 

Podmiot dofinansowujący:  

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

Projekt/program/fundusz: Fundusz Dróg Samorządowych 

 

Zdjęcie nr 12 Ulica Królowej Jadwigi 
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Wykonawca: Konsorcjum firm: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Wolności 44, 39-300 Mielec – Lider; 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „ DROKAM” Tomasz Wojtas 

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów – Partner 
Elektromontaż Rzeszów S.A. 

ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów - Partner 
Całkowita wartość prac: 4 861 818,07 zł 

 

W ramach realizacji zadania wykonano m.in.: 

a) na ul. Królowej Jadwigi: nową nawierzchnię asfaltową (9 814 m2), chodniki  

z betonowej kostki brukowej (4 248,5 m2), ścieżkę rowerową asfaltową (3 857,6 m2), 

przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej (1 500 m), budowę nowych latarni 

oświetlenia ulicznego, 3 wiaty przystankowe, 

 b) na ul. Św. Anny: nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej (2 168 m2), 

chodniki z betonowej kostki brukowej (439 m2), budowę kanalizacji deszczowej  

(350 m), budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. 

 

VI.1.4 PRZEBUDOWA UL. PRZEMYSŁOWEJ – DROGI GMINNEJ W 
MIELCU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYZOWANIA TYPU „MAŁE 

RONDO” Z UL. WOJSKA POLSKIEGO 

Podmiot dofinansowujący:  

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

Projekt/program/fundusz: Fundusz Dróg Samorządowych 

 

Zdjęcie nr 13 Ulica  Przemysłowa 
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Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu 

 ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec 

Całkowita wartość prac: 6 969 122,08 zł 

 

W ramach realizacji zadania wykonano m.in.: nową nawierzchnię asfaltową (11 

463 m2), parkingi z betonowych płyt ażurowych (1 102 m2), chodniki z betonowej kostki 

brukowej (4 901,5 m2), ścieżkę rowerową asfaltową (2 685 m2), przebudowę istniejącej 

kanalizacji deszczowej (1 153 m), budowę nowych latarni oświetlenia ulicznego,  

2 wiaty przystankowe. 

 

VI.1.5 MODERNIZACJA UL. WARNEŃCZYKA – ETAP I 

 

 

Wykonawca: KALBRUK S.C. Monika Kamińska, Tomasz Kamiński 
i Bogdan Kamiński 

ul. Traugutta 16, 39-300 Mielec 
Całkowita wartość prac: 745 839,66 zł 

 

W ramach realizacji zadania wykonano remont ulicy na odcinku ok. 250 m, t.j. 

od skrzyżowania z ul. Zygmuntowską do skrzyżowania z ul. Dąbrówki (wraz z tymi 

skrzyżowaniami). Wykonane roboty obejmowały m.in.: rozbiórkę elementów drogi  

i odwodnienia, remont kanalizacji deszczowej, ułożenie warstw nowej nawierzchni 

asfaltowej (1 128 m2), ułożenie nawierzchni parkingów z betonowych płyt ażurowych 

(1 152 m2) i z betonowej kostki brukowej (208 m2), ułożenie chodników z betonowej 

kostki brukowej (1 282 m2), ułożenie betonowej kostki brukowej wyniesionych wysp na 

skrzyżowaniach (1 050 m2), demontaż istniejących oraz montaż nowych elementów 

oświetlenia ulicznego. 

 

VI.1.6 BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NA TERENIE 
MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO 

 

Podmiot dofinansowujący:  

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

Projekt/program/fundusz: Fundusz Dróg Samorządowych 

 

Wykonawca: BRUK-DAR Dariusz Skawiński 

Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin 

Wartość prac do zrealizowania wg umowy: 2 453 800,00 zł 
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Zakres prac obejmuje, w szczególności budowę drogi gminnej wraz 

 z chodnikiem, zatoką autobusową, odwodnieniem, kanałem technologicznym  

i oświetleniem. 

W dniu 17 listopada 2020 r. nastąpiło zawarcie umowy na realizację 

przedmiotowej inwestycji. Termin wykonania został ustalony na dzień 16 sierpnia 2021 

r. na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia, że termin nie zostanie dotrzymany.  

 

VI.1.7 BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ – BOCZNEJ OD UL. 
IWASZKIEWICZA 

 
Zdjęcie nr 14 Droga boczna od ul. Iwaszkiewicza 

 

 

Wykonawca: Firma Transportowo–Usługowo–Handlowa PIOTRANS Piotr Stępień 

U. Jana Pawła II 1, 39-340 Padew Narodowa 

 Całkowita wartość prac: 159 941,52 zł 

 

W ramach realizacji zadania wykonano pierwszy etap budowy przedmiotowej 

drogi, w ramach którego na odcinku 452 m wykonano m.in.: roboty przygotowawcze 

(roboty pomiarowe, usunięcie humusu, karczowanie zagajników), roboty ziemne, 
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warstwę odsączającą (2 824 m2), podbudowę tłuczniową o grub. warstw 15 i 8 cm  

(2 226 m2), obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75 cm. 

VI.1.8 UTWARDZENIE TERENU NA MIEJSCA POSTOJOWE  
PRZY UL. BOTANICZNEJ 

 

Wykonawca: BRUK-DAR Dariusz Skawiński 

Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin 

 Całkowita wartość prac: 96 400,00 zł 

  

W ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie 545 m2 terenu 

ograniczonego krawężnikiem poprzez wykonanie nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej, na podbudowie z kruszywa kamiennego i warstwie odcinającej. Powstało 21 

nowych miejsc parkingowych. 

 

VI.1.9 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. BOCZNEJ 
DĄBRÓWKI 

 
Zdjęcie nr 15 Miejsca postojowe przy ul. Dąbrówki bocznej 

 

 
 

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o.  

ul. Wolności 44, 39-300 Mielec 

Całkowita wartość prac: 120 576,78 zł 
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W ramach realizacji zadania wykonano: zatokę parkingową o nawierzchni  

z betonowych płyt ażurowych, na podbudowie z kruszywa kamiennego i warstwie 

odcinającej (296 m2) - powstało 25 nowych miejsc parkingowych, przebudowę 

istniejącego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (394 

m2), przestawienie trzech istniejących latarni oświetleniowych. 

 

VI.1.10 BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU 
POMIĘDZY UL. LACHNITA A UL. SPORTOWĄ 

 
Zdjęcie nr 16 Ciąg pieszo-rowerowego (ul. Lachnita - ul. Sportowa) 

 

 
 

 

Wykonawca: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Józef Turek 

Ul. Kasprzaka 12e, 39-300 Mielec 

Całkowita wartość prac: 60 501,29 zł 

 

W ramach realizacji zadania wykonano chodnik o nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej (133 m2) oraz oświetlenia wykonanego chodnika. 
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VI.1.11 UTWARDZENIE TERENU NA MIEJSCA POSTOJOWE  
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 

 

Wykonawca: BRUK-DAR Dariusz Skawiński 

Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin 

 Całkowita wartość prac: 82 900,00 zł 
 

W ramach realizacji zadania wykonano stanowiska postojowe o nawierzchni  

z betonowych płyt ażurowych, na podbudowie z kruszywa kamiennego i warstwie 

odcinającej (125 m2) - powstało 10 nowych miejsc parkingowych oraz budowę drogi 

dojazdowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (157 m2). 

 

 

VI.1.12 BUDOWA OŚWIETLENIA UL. RYBACKIEJ 

 

Wykonawca: : Elektromontaż Rzeszów S.A. 

Ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów 

 Całkowita wartość prac: 122 597,54 zł 

 

W ramach zrealizowanych prac wykonano montaż 14 sztuk słupów oświetlenia 

ulicznego wraz z oprawami wykonanych w technologii LED. 

 

VI.1.13 BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU ZABAW PRZY UL. WITOSA 

 

 

Wykonawca: Elektromontaż Rzeszów S.A., 

Ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów  

Całkowita wartość prac: 49 667,40 zł 
 

W ramach zrealizowanych prac wykonano montaż 6 sztuk słupów 

oświetleniowych wraz z oprawami wykonanych w technologii LED. 
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VI.1.14 ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ 
WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA 

ENERGOOSZCZĘDNE 

 
Wykonawca: F.H.U. ELMEX,  

Ul. Racławicka 7B, 39-300 Mielec 

 Całkowita wartość prac: 126 799,10 zł 

 
W ramach poprawy efektywności energetycznej w uzgodnieniu z Rejonem 

Energetycznym w Mielcu dokonano kompleksowej wymiany źródeł światła  

z sodowego na wykonane w technologii LED (89 sztuk opraw) przy ulicach 

Partyzantów, Wolności, Ossolińskich, Staffa, Żeromskiego, Wyspiańskiego i Skargi. 

 

VI.2 INWESTYCJE KUBATUROWE 

 

VI.2.1 BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20 

 
Podmiot dofinansowujący:  

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

Projekt: Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Gminie Miejskiej 

Mielec 

Projekt: Przedszkole marzeń – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie 

Miejskiej Mielec, 

Projekt: Utworzenie nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 20                    

w Mielcu 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Program: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 

2020 (Moduł 1b) 
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Zdjęcie nr 17 Przedszkole Miejskie nr 20 

 

 
 

 
Zdjęcie nr 18 Przedszkole Miejskie nr 20 

 

 
 

Wykonawca: Firma Budowlana Arkada Mielec Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 30, 39-300 Mielec  

Całkowita wartość prac: 15 464 869,73 zł 
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W 2020 r zakończono prace związane z budową Przedszkole Miejskiego nr 20. 

Projekt przewidywał wykonanie oddziałów żłobka, przedszkola oraz pomieszczeń dla 

oddziałów integracyjnych. Budynek wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: 

wodociągowo-kanalizacyjne, gazową, ogrzewania z węzłem cieplnym, chłodzenia, 

wentylacji mechanicznej, elektryczną i teletechniczną, a także z instalacje zewnętrzne: 

wodociągową, elektryczną z oświetleniem terenu, kanalizację deszczową z drenażem 

i kanalizację sanitarną. 

W ramach inwestycji wykonane zostało także ogrodzenie i zagospodarowanie 

terenu - mała architektura, plac zabaw, komunikacja piesza, droga wewnętrzna  

i parkingi. Zakres prac uwzględniał także dostawy i montaż wyposażenia pomieszczeń 

sanitarnych i wyposażenia kuchni. Wewnątrz budynku poza salami przedszkolnymi 

żłobkowymi, wykonano m.in. atrium, salę sensoryczną i salę gimnastyczną. Cały 

budynek został wykonany w standardzie pasywnym, co oznacza bardzo dobre 

parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, 

mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. 

Parametry techniczne budynku: 

Kubatura brutto części nadziemnych: 12 007,80 m3; 

Powierzchnia zabudowy: 2 403,15 m2; 

Powierzchnia netto budynku: 2 674,29 m2; 

w podziale na: 

powierzchnię użytkową: 1 727,52 m2; 

powierzchnię usługową: 101,04 m2; 

powierzchnię ruchu: 649,81 m2; 

Liczba kondygnacji: 2. 

Prace związane z budową Przedszkola Miejskiego nr 20 zakończono 12 

sierpnia 2020 r. 

 

VI.2.2 BUDOWA HALI SPORTOWEJ NA TERENIE MOSIR PRZY UL. 
SOLSKIEGO 1 W MIELCU W FORMULE „ZAPROJEKTUJ  

I WYBUDUJ” 

 

Podmiot dofinansowujący:  

Ministerstwo Sportu i Turystyki  

Fundusz: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  

Program: Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2017 

Program: Programu SPORTOWA POLSKA – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury  
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Zdjęcie nr 19 Budowa hali sportowej – widok ogólny 

 

 
 

Zdjęcie nr 20 Budowa hali sportowej – hala treningowa 
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Zdjęcie nr 21 Budowa hali sportowej – arena główna 

 

 
 

Zdjęcie nr 22 Budowa hali sportowej – część basenowa 
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Wykonawca: Konsorcjum firm:  
 Mosty Łódź S.A.  

ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź - Lider 
 Balzola Polska Sp. z o.o.  

Aleja Jana Pawła II 12; 00-124 Warszawa - Partner  
Construccionesy Promociones Balzola S.A.  

Avenida Sabino Arana 20 3o, 48013 Bilbao, Hiszpania - Partner 

Wartość prac do zrealizowania wg umowy na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

136 723 503,60 zł  

 
W dniu 18 października 2018 r. została zawarta umowa na wykonanie 

inwestycji.  W ramach zakresu umownego zostanie wykonana hala widowiskowo – 

sportowa, sala treningowa z zapleczem i basen, które stanową jeden obiekt budowlany 

na gruncie prawa budowlanego i jeden przedmiot odbioru końcowego.  

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu uległy  w 2020 r. zmianie dla części 

hali sportowej ze względu na dostosowania wysokości hali sportowej do wymogów 

europejskich i międzynarodowych, polegających na zapewnieniu wysokości użytkowej 

hali w strefie gry piłki sitkowej min. 12,50 m.  

 

1. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU PO WPROWADZENIU ZMIAN 

 

Parametry techniczne obiektu po zmianie tj. po podniesieniu wysokości hali 

sportowej:  

-  Powierzchnia zagospodarowania terenu – 25 277,77 m2, 

-  Powierzchnia zabudowy projektowanej – 10 014,05 m2, 

-  Powierzchnia komunikacji i terenów  utwardzonych – 10 797,15 m2, 

-  Powierzchnia biologicznie czynna – 4 335,95 m2, 

-  Powierzchnia użytkowa budynku – 17 306,80 m2, 

-  Kubatura brutto – 145 184,91 m3, 

-  Wysokość  budynku – 18,10 m, 

-  Ilość kondygnacji – 3 (w tym 1 podziemna). 

Część basenowa: 

Kompleks basenowy będzie mieścił następujące niecki wykonane ze stali nierdzewnej: 

- nieckę basenu pływackiego o wymiarach 25 m x 21 m, 

- nieckę basenu do nauki pływania o wymiarach 21 x 7,5 m,  

- nieckę basenu rekreacyjnego z brodzikiem dla dzieci o wymiarach max 20,3 m x 9,92 

m,  

- wannę z hydromasażem o średnicy 2,5m (2 szt.). 

 

Bilans ilości użytkowych: 

- liczba użytkowników w części sportowej – max 176 osób,  

- liczba pracowników – max 62 osoby + max 132 osoby korzystające z części biurowej, 

- liczba użytkowników pływalni – max 288 osoby,  

- liczba widzów w hali głównej – max 3056 osób,  
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- liczba widzów pływalni – max 404 osoby  

- liczba widzów hali treningowej – max 48 osób.  

Główne założenia projektowe skoncentrowano na stworzeniu funkcjonalnego 

 i czytelnego projektu hali widowiskowej, który pozwoli na maksymalne i elastyczne 

wykorzystanie jej wnętrza. Zaprojektowany budynek jest wielofunkcyjnym obiektem 

sportowym. Przewiduje się, że na głównej hali sportowej odbywać się będą takie 

imprezy jak: mecze piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki oraz futsalu, koncerty, inne 

widowiska. Część basenowa głównie będzie wykorzystywana przez mieszkańców 

Mielca ale będą tu organizowane również zawody na szczeblu krajowym. Trzecia 

funkcjonalna część obiektu – sala treningowa  z zapleczem została wyposażona  

w pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę siatkową, ręczną i koszykówkę. Wydzielono 

również specjalną część do wspinaczki oraz siłownię wraz z zapleczem szatniowym.  

 

 

2.  POZWOLENIE ZAMIENNE NA BUDOWĘ  

 

W toku realizacji robót poza wydaniem przez Starostwo Powiatowe w Mielcu 

 w dniu 11 kwietnia 2019 r. dla przedmiotowej inwestycji, zamiennego pozwolenia na 

budowę - Decyzja nr 327/2019, została wydana także inna decyzja - nr 818/2020                 

z dnia 01.10.2020 r. w zakresie budowy podziemnych sieci elektroenergetycznych sN 

i nN, związana z zasilaniem hali sportowej.   

W ww. zamiennym pozwoleniu na budowę, zostały ujęte wymagania Zamawiającego 

określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, który stanowi podstawową 

dokumentację przetargową, techniczną i umowną w trakcie realizacji projektu  

w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

3.  PROJEKTY WYKONAWCZE  

 

W 2020 roku zostały odebrane przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu 

dokumentacje wykonawcze w następującym zakresie:  

- konstrukcja stalowa [31.01.2020], 

- konstrukcja żelbetowa [31.01.2020], 

- branża teletechniczna: instalacje teletechniczne wewnętrzne oraz PZT w zakresie 

branży elektrycznej [16.06.2020], 

- branża elektryczna (instalacje elektryczne wewnętrzne) [16.06.2020], 

- mechanika sceniczna [07.07.2020], 

- konstrukcja stalowa – projekt warsztatowy [21.07.2020], 

- branży sanitarnej: instalacje wod.-kan., instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze, 

wentylacja mechaniczna [28.07.2020], 

- technologia basenowa [25.09.2020], 

- technologia kuchni [25.11.2020], 

- niecek stalowych (basenowych) [22.12.2020], 

- podniesienia hali sportowej (architektura, akustyka, konstrukcja stalowa, konstrukcja 

żelbetowa, branża sanitarna) [08 i 22 grudnia 2020 r.], 
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- infrastruktury teletechnicznej [22.12.2020]. 

 

4. PROCEDURY KONTRAKTOWE  

 

W trakcie realizacji robót odbywa się procedura zatwierdzeń materiałowych oraz 

procedura zgłoszenia i zatwierdzenia podwykonawców, zgodnie z zawartą umową.  

 

5. WZMOCNIENIE GRUNTU  

 

Istotną kwestią mająca wpływa harmonogram robót jest przekazanie w półroczu 

2019 r. przez Wykonawcę informacji do Zamawiającego o roszczeniu i konieczności 

wprowadzenia zmiany do umowy w związku z wystąpieniem warunków budowy 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji. W toku robót została opracowana 

dokumentacja wykonawcza a następnie Wykonawca przystąpił do wykonywania 

wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą kolumn przemieszczeniowych Ø360  

i Ø300 pod fundamentami hali sportowej z częścią basenową. Ostatecznie do 

Zamawiającego wpływa roszczenie dotyczące sposobu posadowienia konstrukcji hali 

obejmujące zmiany w kontrakcie w tym wydłużenie kontraktu i podwyższenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Kontraktu o równoważność robót 

dodatkowych, związanych z pośrednim wykonaniem hali. Roszczenie zostało 

odrzucone przez Zmawiającego.  

 

6. TERMIN ZAKOŃCZENIA KONTRAKTU  

 

Zgodnie z pierwotnymi warunkami umownymi zakończenie robót miało nastąpić 

do dnia 18 lutego 2021 r. Natomiast na podstawie zawartego w dniu 1 października 

2020 r. aneksu nr  3 do Umowy termin zakończenia przedmiotu zamówienia uległ 

zmianie do dnia 25.03.2021 r. Ww. aneks nr 3 został zawarty na zakres podwyższenia 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy 

 o opracowanie dokumentacji projektowej / technicznej wielobranżowej – 

wykonawczej, w tym opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zamiennego 

pozwolenia na budowę w celu dostosowania wysokości hali sportowej do wymogów 

europejskich i międzynarodowych, polegających na zapewnieniu wysokości użytkowej 

hali w strefie gry piłki sitkowej min.12,50 m.  

Natomiast na podstawie aktualizacji harmonogramu Wykonawcy w związku  

z koniecznością wykonania wzmocnienia gruntu termin zakończenia prac określono 

na grudzień 2021 r.  

Ww. termin nie został zatwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu  

i służy jedynie do bieżącego monitoringu postępu prac kontraktowych.  
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7. STATUS PRAC NA KONIEC 2020 ROKU 

 

Status prac wykonanych na koniec IV kw. 2020 r. dla części hali sportowej  

i części basenowej: 

 

1) HALA SPORTOWA  

- wycinka zieleni – wykonanie 96%, 

- wykopy pod fundamenty – zakończono, 

- wzmocnienie gruntu – zakończono, 

- budynku - 95%, 

- hydroizolacja pionowa i pozioma – częściowe wykonanie ok. 95%, 

- roboty żelbetowe – beton podkładowy, stopy i ławy (parter) – częściowe 100%  – 

zakończono, 

- roboty żelbetowe poziom +1 (słupy, belki podciągi) – ok 25%, 

- płyty fundamentowe – 100 % – zakończono, 

- konstrukcje ścian parter – 100% – zakończono, 

- konstrukcje ścian poziom +1 – 50%, 

- roboty murowe i ściany parter - ok. 50%, 

- posadzki - ok. 30%, 

- kanalizacja deszczowa zewnętrzna – częściowe wykonanie ok 95%, 

- kanalizacja sanitarna zewnętrzna– częściowe wykonanie ok 95%, 

- instalacje wodociągowe zewnętrzne – częściowe wykonanie ok 90%, 

- instalacje ciepłownicze zewnętrzne - częściowe wykonanie ok 100% - zakończono, 

- instalacja wewnętrzna kanalizacja sanitarna – częściowe wykonanie ok. 45%, 

- instalacje wewnętrzne elektryczne – częściowe wykonanie ok 5%, 

- mała architektura - ok. 30%, 

 

2) CZĘŚĆ BASENOWA  

- wykopy pod fundamenty –  100%, 

- obsypka budynku – ok. 90%, 

- wzmocnienie gruntu – 100%, 

- hydroizolacja pionowa i pozioma – częściowe wykonanie ok. 95%, 

- roboty żelbetowe – beton podkładowy, stopy i ławy – 100%, 

- konstrukcje ścian/ściany żelbetowe – ok 98%, 

- słupy - ok. 92%, 

- konstrukcje stalowe ok. 10%, 

- podciągi ok.90%, 

- szyby windowe ok. 90%, 

- roboty murowe - ok 54%, 

- posadzki – ok. 10%, 

- instalacja wewnętrzna kanalizacja sanitarna – częściowe wykonanie ok. 25%, 

- instalacje wewnętrzne elektryczne – częściowe wykonanie ok. 5%, 

-  technologia basenowa  - uzdatnianie - ok.  55%: 

● słupy podbasenia – 100%,  
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● płyty żelbetowe - 100%, 

● filtry – 100%. 

 

3) PRACE PROJEKTOWE: 

Wykonanie  dokumentacji wykonawczej w zakresie branżowym (dokumentacja  

w trakcie procedury odbiorowej): 

- architektury, aranżacji wnętrz.  

- PZT, 

- elektroakustyki. 

 

4) PROCENTOWE ZAAWANSOWANIE ROBÓT 

Stopień procentowego zaawansowania robót na podstawie stanu odebranych robót  

i stanu fakturacji w stosunku  do harmonogramu rzeczowo-finansowego wynosi około 

25%. 

 

5) WARTOŚĆ ROBÓT KONTRAKTOWYCH14 

 

Umowna wartość robót wynosi:  

 - wartość umowa:    136 569 999,60 zł brutto 

 - wartość aneksu nr 3:                  153 504,00 zł brutto  

Ogólna wartość Umowy:              136 723 503,60 zł brutto 

 

8.  INŻYNIER KONTRAKTU  

 

Nadzór inwestorski, obsługa techniczna i obsługa formalno - prawna 

wykonywana jest przez Firmę ECM Group Polska S.A z siedzibą w Warszawie na 

podstawie zawartej umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. 

VI.2.3 PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PRZY UL. 
MICKIEWICZA 13 NA DZIAŁANIA INTEGRACJI SPOŁECZNO – 

ZAWODOWEJ (KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I SPÓŁDZIELNIA 
SOCJALNA) 

 
Podmiot dofinansowujący:  

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

Projekt: Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu 

nadania im nowych funkcji społecznych 

 

 

                                                           
14 Wg umowy nr 2/ZP/2018 z dnia 18 października 2018 r. wraz z aneksem nr 3 z dnia 01.10.2020 r.  
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Zdjęcie nr 23 Budynek przy ul. Mickiewicza 13 

 

 
 

 

Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany „Malbud” Józef Dolot  
ul. Sękowskiego 4a/3, 39-300 Mielec 

Całkowita wartość prac: 1 966 544,00 zł  
 

W ramach inwestycji wykonano między innymi: 

- instalację c.o., gazu, elektryczną,  wodnokanalizacyjną, słaboprądową 

(teletechniczne, komputerowe, tv, czujki ppoż.), wentylację mechaniczną, 

klimatyzację, domofony, 

- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę - uzupełnienie tynków 

wewnętrznych,  

- ścianki działowe, sufity podwieszane, malowanie, podłogi - posadzki, łazienki 

ogólnodostępne i łazienki dostosowane dla osób  niepełnosprawnych, pętle   

indukcyjne,  plany  tyflograficzne oraz tabliczki na drzwiach, tablice informacyjne  

w języku polskim i alfabecie „Braille’a”,     

- wejście do budynku (schody z balustradą) oraz nową nawierzchnię na dziedzińcu 

budynku. 
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VI.2.4 MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO                    
W MIELCU 

 

Zdjęcie nr 24 Budynki administracyjne Urzędu Miejskiego w Mielcu 

 

 

Wykonawcy:  
„Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych SECURITY OFFICE 

Sp. z o.o., ul. Ks. Jałowego 29, 35-010 Rzeszów (pkt 1),                                                               
FHU UNIVEST Piotr Dolot,     

 ul.  Korczaka 1A, 39-300 Mielec (pkt 2),                                                                                   
„Stolarka AL i  PCV Jakub  Kamiński 

 ul. Tuwima 39, 39-300 Mielec” (pkt 3),                                                                                            
Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Żelazo  

ul. Akacjowa 23, 36-147 Hucina (pkt 4),                                                                                         
HYDRO-MET Sp. z o.o.  

Futoma 750D, 36-030 Błażowa (pkt 5)  
Całkowita wartość prac: 473 977,09 zł  

 
W ramach zadania modernizacja budynków Urzędu Miasta wykonano 

następujące prace: 

1) projekt i roboty instalacyjno-montażowe systemu sygnalizacji włamania  

i napadu (SSWIN) dla trzech obiektów administracyjnych Urzędu Miejskiego  

w  Mielcu. 

Wartość wykonanych prac - 155 000,00 zł, w  tym:  

- budynek Żeromskiego 26 – 78 535,50 zł, 

- budynek Żeromskiego 23 – 48 117,60 zł,   

- budynek Chopina 2 – 28 346,90 zł, 

2) montaż osłon oraz kolców zabezpieczających przed ptakami (gołębie) na budynku 

Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ulicy Żeromskiego 23 – etap I na kwotę 15 744,00 zł, 

3) wymieniono część stolarki okiennej aluminiowej w pomieszczeniu Biura Obsługi 

Mieszkańców  Urzędu  Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 za kwotę 3 801,61 

zł, 

4) wykonano remont  sekretariatu i gabinetu prezydenta, w tym; 

- projekt aranżacji  pomieszczeń  za kwotę 4 450,00 zł, 

- remont sekretariatu i gabinetu prezydenta za kwotę 149 750,00 zł. 
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Całkowita wartość prac - 154 200,00 zł, 

5) wykonano wentylację mechaniczną i klimatyzację w Sali Sesyjnej i wentylację  

w pomieszczeniach Straży Miejskiej. Całkowita wartość  prac – 145 231,48 zł brutto.  

 

VI.2.5 PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
MIEJSKIEGO NR 1 W ZAKRESIE WZMOCNIENIA ŚCIAN I DACHU 

BUDYNKU I INNYCH PRAC ODCIĄŻENIOWYCH I WYMIANĄ 
POKRYCIA DACHU 

 
Zdjęcie nr 25 Przebudowa i remont Przedszkola Miejskiego nr 1 

 

 
 

 

Wykonawca:  
Firma GMC Sp. z o.o., 

ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów, 
Całkowita wartość prac: 282 674,87 zł  

 

 

   W ramach inwestycji wykonano wzmocnienie konstrukcji ścian i dachu budynku, 

wymianę pokrycia dachowego, malowanie dwóch sal lekcyjnych dla dzieci na I piętrze 

oraz naprawy miejscowe odpadającego tynku na elewacji.   
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VI.2.6 OSUSZENIE ŚCIAN I PIWNIC ORAZ WYKONANIE IZOLACJI 
PRZECIWWODNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 8 

 
Zdjęcie nr 26 Prace remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 8 

 

 
 

 
Wykonawca:  

Zakład Remontowo Budowlany  Roman Olszowy 
 ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy 

Całkowita wartość prac: 623 794,61 zł 
 

W 2020 roku wykonano remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 8  

w Mielcu. W ramach tego zadania wykonano między innymi: 

- osuszenie ścian podpiwniczenia  przedszkola od zewnątrz oraz pomieszczeń  piwnic 

od wewnątrz,  

- izolację ścian fundamentowych, 

- ocieplenie,  

- drenaż przy budynku (kanalizacja),  

- zbiornik na wody opadowe i przepompownię ścieków,  

- wentylację mechaniczną i klimatyzację w kuchni.  
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VI.3 INWESTYCJE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU 

 
 

VI.3.1 BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU „PUMPTRUCK” 
(MBO) 

 
Zdjęcie nr 27 Tor rowerowy typu „Pumptruck” 

 

 
 

 

Wykonawca:  
Velo Projekt Sp. z o.o. 

ul. Orzechowa 22, 15-822 Białystok 
Całkowita wartość prac: 427 000,00 zł 

 

 

W 2020 r. wykonano budowę obiektu małej architektury realizowanego  

w miejscu publicznym – toru rowerowego typu „pumptrack” z infrastrukturą 

towarzyszącą, służącego rekreacji oraz uprawianiu dyscypliny sportowej o tej samej 

nazwie polegającej na jeździe rowerem bez napędu i bez konieczności pedałowania 

po torze o zróżnicowanej wysokościowo i w planie trasie, gdzie rozpędzanie i jazda 

może  odbywać się  wyłącznie dzięki balansowi i skoordynowanym ruchom ciała 

użytkownika. W ramach projektowanej inwestycji wykonano rekreacyjny tor rowerowy 

składający się z garbów zwanych muldami oraz profilowanych ramp łukowych na 

zakrętach zwanych bandami ułożonych w rytmiczne sekwencje. Wykonany tor to 

konstrukcja ziemna nasypowa, profilowana zajmująca w planie powierzchnię 

prostokąta o wymiarach 61,5x29,5m i zróżnicowana wysokościowo w przedziale od  

0 –1,2 m. Jest to tor o szerokości całkowitej zmiennej. W pasie występowania muld 

ma on szerokość 4,50 m w pasie band 5,0 m. Szerokość pasma jezdnego jest zmienna  

i wynosi odpowiednio min. 1,5 m i min 1,8 m liczone w rzucie. Na profilowanych 

bandach rzeczywista szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 2,40–2,55 m. 
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Tor ma układ zamknięty składający się z odcinków prostych oraz zakrętów. Odcinki 

proste składają się z muld napędzających podstawowych oraz podwójnych typu „step 

up” –„step down” czy „double”. Na tor składają się też profilowane zakręty – bandy  

o wysokościach zmiennych zależnie od promienia R zakrętu. Całość tworzy obwodowy 

układ jazdy z terenami rozdzielającymi po środku obiektu. 

Powierzchnia całkowita toru rowerowego – 1 209,0 m2, 

Powierzchnia utwardzonych pasm jezdnych – 512,0 m2, 

Powierzchnia trawników/nasadzeń (422 m2/188 m2) – 610,0 m2, 

Długość jezdna torów – 200,0 mb, 

Powierzchnia placów odpoczynku (wliczona w pow. utwardzonych pasm jezdnych) – 

55,0 m2. 

VI.3.2 BUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO W REJONIE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 2 W MIELCU 

 

 

Wykonawca:  
HAMSTER Polska Sp. z o.o.  
Rybnik, ul. Pod Hałdą 37B  

Całkowita wartość prac: 136 284,00 zł 
 

 

Prace obejmowały budowę prefabrykowanej automatycznej jedno 

stanowiskowej toalety publicznej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 przy 

skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Szkolnej. 

Dane użytkowe obiektu: 

- powierzchnia zabudowy - 6,27 m2, 

- powierzchnia użytkowa - 5,20  m2, 

- kubatura budynku  -13,50 m3. 

VI.3.3 REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 3 W MIELCU (MBO) 

 

Zdjęcie nr 28 boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 
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Wykonawca: 
SOLID-STET Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Międzyparkowa 12a/6, 71-245 Szczecin 
Całkowita wartość prac: 531 768,32 zł 

 

 

W 2020 roku zrealizowano pierwszą część zadania pn. „Remont boisk przy 

Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu”, które obejmowało: 

- rozbiórkę starego boiska do gry w piłkę ręczną o nawierzchni asfaltowej,  

- budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wraz  

z odwodnieniem, wyposażeniem i piłkochwytami, 

- przebudowę trybun od strony południowej, 

- budowę oświetlenie boiska. 

 

VI.3.4 PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO – HALA 
TARGOWA W MIELCU 

 

Podmiot dofinansowujący:  

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

Zdjęcie nr 29 Targowisko Miejskie „Hala Targowa” 

 

 
 

Wykonawca: 
Samson Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice 
Całkowita wartość prac: 2 162 171,61 zł 
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W dniu 06 marca 2020 r. podpisano umowę na zaprojektowanie 

 i przebudowanie terenu targowiska miejskiego przy ulicy Wolności. 

W ramach zamówienia podstawowego wykonano dokumentację projektową 

przebudowy placu targowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 

zrealizowano następujące prace: 

- roboty rozbiórkowe starej nawierzchni placu targowego wraz z starymi stoiskami, 

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej wraz  

z oświetleniem zewnętrznym,  

- wykonanie nowej nawierzchni placu targowego i dróg dojazdowych z kostki brukowej 

- montaż nowych stoisk handlowych oraz toalet ogólnodostępnych wraz z wiatą 

śmietnikową. 

W ramach zamówienia dodatkowego zrealizowanego w wyniku skorzystania z prawa 

opcji wykonano dokumentację projektową pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego 

Hala Targowa w Mielcu - etap II”. 

 

VI.3.5 ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POMIĘDZY UL. 
SIKORSKIEGO  UL. STAFFA (PROJEKT I WYKONANIE) 

 

Wykonawca: 
Dokumentacja - REXI Piotr Chmura, 

39-300 Mielec, al. Niepodległości 20/32 
Roboty budowlane - TREEBUD Sp. z o.o. 

Jawornik 337, 32-400 Myślenice 
Całkowita wartość prac: 136 284,00 zł 

 

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową oraz 

wykonano pierwszy etap zagospodarowania. Wykonano między innymi: roboty 

przygotowawcze i rozbiórkowe, nowe warstwy konstrukcyjne pod teren utwardzony 

oraz przygotowano grunt na urządzenie zieleni, na części ustawiono nowe ławki  

z koszami na śmieci, powstały nowe klomby i chodniki z kostki brukowej, nasadzono 

krzewy i drzewa. 
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VI.3.6 PRZEMALOWANIE SAMOLOTU AN2 NA COKOLE PRZY UL. 
LEGIONÓW (MBO) 

 

Zdjęcie nr 30 Samolot AN2 na cokole przy ul. Legionów 

 

 
 

Wykonawca:  

Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Żelazo  
ul. Akacjowa 23, 36-147 Hucina 

Całkowita wartość prac: 51 844,50 zł    

 

W ramach  inwestycji został wyremontowany i pomalowany oryginalny samolot 

AN-2 , usytuowany przy rondzie , przy zbiegu ulic Legionów i Jana Pawła II. 

Samolot został wymalowany na pamiątkę historycznego lotu tej maszyny dookoła 

świata odbytego przez załogę w składzie Waldemar Miszkurka, Andrzej Szymański 

 i Bogdan Gajek w terminie od 22 lipca do 19 października 1997 r. 

 

VI.3.7 BUDOWA PARKU NA DAWNYM WYSYPISKU ŚMIECI 
SMOCZKA WRAZ Z TERENAMI PZYLEGŁEGO LASU ORAZ 

MODERNIZACJA PARKU PRZY UL. KAZIEMIERZA WIELKIEGO 

 

Podmiot dofinansowujący:  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Projekt/program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
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Zdjęcie nr 31 Park miejski przy ul. Kazimierza Wielkiego/plac zabaw na dawnym wysypisku 

śmieci 

  

 

Wykonawcy prac w 2020 r.: 
Park przy ul. Kazimierza Wielkiego 

DENDROLOGICZNIE Maciej Byrczek 
Wietrzno 155, 38-451 Równe 

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Józef Turek 
Ul. Kasprzaka 12e, 39-300 Mielec 

Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. Sp.k. 
Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski 

Park na zrekultywowanym wysypisku 
INTERTORG Spółka cywilna Paweł Bożek, Daniel Marcinik 

ul. Stojałowskiego 3, 38-500 Sanok 
Całkowita wartość prac: 5 191 440,28 zł 

 

 

Inwestycja rozpoczęta w 2018 r. została zakończona w roku 2020. 

Podstawowym założeniem projektu była budowa nowego parku na zrekultywowanym 

wysypisku śmieci SMOCZKA, na powierzchni 15,47 ha oraz modernizacje parku przy 

ul. Kazimierza Wielkiego na powierzchni ok.10 ha. 

Głównym efektem ekologicznym, osiągniętym w wyniku zrealizowania projektu jest 

zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych o 15,47 ha przez powstanie nowego 

parku miejskiego na zrekultywowanym wysypisku, wraz z przyległymi leśnymi 

obszarami należącymi do Gminy Miejskiej Mielec. Park przy ul. Kazimierza Wielkiego 

przywrócono do rekreacji poprzez wykonanie kompleksowych prac pielęgnacyjnych  

w drzewostanie parkowym, założenie nowych rabat i nasadzeń roślinnych, 

zapewnienie warunków siedliskowych faunie żyjącej w miejskich enklawach 

zadrzewień. Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektem to 25,01 ha. 

Do października 2020 r. na terenie tzw. „starego wysypiska” kontynuowano 

prace związane z powstawaniem łąk  kwietnych, trawników i pielęgnacją nasadzeń.  

W II połowie 2020 r. zrealizowano budowę naturalnego placu zabaw wraz  
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z bezpieczną nawierzchnią piaskową, trawiastą, przerostową, dostawa oraz wykonano 

montaż elementów małej architektury. 

W lutym 2020 r. na terenie parku przy ul. Kazimierza Wielkiego przeprowadzono 

zasadniczą część wycinki drzew i karczowania pni po wycinkach. Następnie 

prowadzone były prace związane z nasadzeniami roślin, przygotowaniem gruntu pod 

nowe nasadzenia, zabiegami pielęgnacyjnymi w zaadaptowanym drzewostanie, 

wycinkami drzew kolidujących z nowymi nasadzeniami oraz powieszeniem budek 

lęgowych dla ptaków. W listopadzie została sfinalizowana budowa ciągu pieszo-

jezdnego wraz z montażem elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci.  

VI.3.8 REMONT RZEŹBY PLENEROWEJ LOT 

 
Zdjęcie nr 32 Rzeźba LOT na rondzie przed brama główną SSE w Mielcu 

 

 

 
 

Wykonawca:  

ARTGOM Stanisław Gomoła,  

ul. Pisarka 21/6, 39-300 Mielec 

Całkowita wartość prac: 61 500,00 zł 

 

 

W II półroczu 2020 r. wykonano remont rzeźby plenerowej LOT autorstwa 

Henryka Burzca, zlokalizowanej na rondzie przed Bramą Główną SSE w Mielcu 

(działka ew. nr 55/2, obręb 3 – Przemysłowy). Zadanie zostało zrealizowane przy 

współfinansowaniu Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. 
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VI.3.9 MODERNIZACJA BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI NOŻNEJ 
PRZY UL. PADYKUŁY (MBO) 

 
Zdjęcie nr 33 Boisko przy ul. Padykuły 

 

 
 

Wykonawca:  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kobud” Krzysztof Ozga 

Krawce 102A, 39-410 Grębów 

Całkowita wartość prac: 88 560,00 zł 

  

Modernizację osiedlowego boiska piłkarskiego przy ulicy Padykuły 

zrealizowano jako jedno z zadań Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. 

W ramach wykonanych prac zrekultywowano nawierzchnię boiska trawiastego  

z siewu oraz wykonano remont słupów piłkochwytów. Przęsła z siatki metalowej 

zastąpiono nową  siatkę polipropylenową. Dobudowano boczne piłkochwyty  

o wysokości 6 m, wymieniono bramki do gry w piłkę nożną i zamontowano dwie sztuki 

ławek parkowych oraz  kosz na śmieci.  
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VI.3.10 NASADZENIA ZIELENI PRZY UL. POWSTAŃCÓW 
WARSZAWY, WZDŁUŻ ŚCIEZKI ROWEROWEJ (MBO) 

 
Zdjęcie nr 34 Ścieżka rowerowa przy ul. Powstańców Warszawy 

 

 
 

 

Wykonawca:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Wolności 44, 39-300 Mielec 

Całkowita wartość prac: 39 744,00 zł 

 

 

Zadanie realizowane w grudniu 2020 r. Polegało na wykonaniu nasadzenia 

krzewów w pasie zieleni pomiędzy jezdnią, a ścieżką rowerową, wzdłuż  

ul. Powstańców Warszawy, na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Witosa. 

Do nasadzeń użyto krzewów pęcherznicy kalinolistnej w dwóch odmianach 

kolorystycznych, w ilości 490 szt. Całość została wyściółkowana matą szkółkarską  

i korą.  
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VI.3.11 OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI – SIŁOWNIA 
ZEWNĘTRZNA I PLAC ZABAW PRZY UL. TAŃSKIEGO (MBO) 

 
Zdjęcie nr 35 Tereny rekreacyjne przy ul. Tańskiego 

 

 
 

Wykonawca:  

Starmax Marek Starczewski 

ul. Rycerska 3, 83-050 Bąkowo k. Gdańska 

Całkowita wartość prac: 39 744,00 zł 

 

W ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego rozbudowano istniejący plac 

zabaw przy ul. Tańskiego powiększając asortyment urządzeń zabawowych  

o piramidę linowa, huśtawkę z siedziskiem typu bocianie gniazdo oraz trampolinę. 

Ponadto, na nawierzchni z gumowej  maty przerostowej zainstalowano pięć 

elementów siłowni zewnętrznej.  
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VI.3.12 PLAC ZABAW DLA DZIECI „FRAJDA” PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 13 (MBO) 

 

Zdjęcie nr 36 Plac zabaw „Frajda” 

 

 

 

Wykonawca:  

Simba S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki 

Zemborzyce Tereszyńskie74, 20-515 Lublin 

Całkowita wartość prac: 100 000,00 zł 

 

W ramach zadania wykonano modernizację obiektu zlokalizowanego obok 

budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Łąkowej. Na terenie placu zabaw powstały 

nawierzchnie bezpieczne, a całość została doposażona w zestaw zabawowy, 

huśtawkę z siedziskiem typu bocianie gniazdo, huśtawki sprężynowe dla najmłodszych 

oraz kilka urządzeń siłowni zewnętrznej.  
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VII. OŚWIATA I EDUKACJA 

 

Gmina Miejska Mielec otrzymuje z budżetu państwa subwencję oświatową na 

edukację przedszkolną i szkolną, która pokrywa jedynie niespełna połowę wydatków 

bieżących na edukację. W związku z powyższym Gmina Miejska Mielec, chcąc 

utrzymać jak najwyższy poziom i standardy nauczania - potwierdzany wielokrotnie 

przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i wyniki egzaminów, wydatkowała w 2020 roku 

z własnych środków ponad 69 mln na edukację, co stanowiło prawie 20% wydatków 

ogółem gminy. 

 

VII.1 PRZEDSZKOLA 

 
Gmina Miejska Mielec w roku 2020 realizując zadania gminy w zakresie 

wychowania przedszkolnego, prowadziła 12 przedszkoli miejskich, zapewniając 

bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także 

umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

objętych kształceniem specjalnym.  

Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania mieleckich przedszkoli jest 

zapewnienie każdemu dziecku w wieku przedszkolnym (3-6 lat, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach 2,5 roku) miejsca w przedszkolach publicznych.  

28 sierpnia 2020 r. Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski oficjalnie przekazał 

klucze do nowego nowoczesnego kompleksu edukacyjnego Pani Bożenie 

Kochanowskiej Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 20 w Mielcu. Budynek powstał  

w technologii pasywnej z przeznaczeniem na siedzibę Przedszkola Miejskiego Nr 20, 

które do tej pory funkcjonowało w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu. 

Nowoczesne wyposażenie przedszkola w infrastrukturę w postaci sali do integracji 

sensorycznej, sali świateł, gabinetów specjalistycznych wzmocni działania skierowane 

do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 
  

Tabela nr 61 Dzieci w przedszkolach publicznych 

 

 

     

 

 

 

 

 DANE 
LICZBOWE 

DZIECI REALIZUJĄCE ROCZNE PRZYGOTOWANIE 
PRZEDSZKOLNE 
(ODDZIAŁY „0”) 

473 

DZIECI 
OBJĘTE  WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM 

(PONIŻEJ ODDZIAŁÓW „0”) 
1.253 

OGÓLNA LICZBA DZIECI 
(W 12 PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH) 

1.708 
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  Tabela nr 62 Dzieci w przedszkolach niepublicznych 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

VII.1.1 LICZBA MIEJSC ORAZ LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH 
 

Tabela nr 63 Liczba miejsc i dzieci w przedszkolach miejskich i niepublicznych (wg stanu na 

30.09.2019 r. i 30.09.2020 r.) 

 

Rok szkolny 2019/20 2020/21 

liczba przedszkoli 

ogółem, z tego: 24 24 

przedszkola miejskie 12 12 

przedszkola niepubliczne 12 12 

liczba uczęszczających dzieci 
(wg stanu na 30.09.2019 r. 
 i 2020 r.) 

ogółem, z tego: 2383 2381 

przedszkola miejskie 1674 1712 

przedszkola niepubliczne 709 669 

liczba miejsc (wg stanu na 
30.09.2019 r. i 2020 r.)  

ogółem, z tego: 2646 2697 

przedszkola miejskie 1713 1764 

przedszkola niepubliczne 933 933 

 

W roku 2020 funkcjonowało na terenie Gminy Miejskiej Mielec 24 przedszkola, 

z czego 12 przedszkoli publicznych i 12 niepublicznych. Uczęszczało do nich łącznie 

2381 dzieci, w tym do przedszkoli miejskich 1712 dzieci, czyli o 38 dzieci więcej niż  

w roku poprzednim. Wzrosła również liczba miejsc w przedszkolach o 51 w stosunku 

do roku poprzedniego, co obrazuje powyższa tabela. 

 
Tabela nr 64 Procent dzieci w wieku od 3 do 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym  

w Gminie Miejskiej Mielec (przedszkola miejskie i niepubliczne) stan na 30.09.2020 r.                                                                                                                                                                                                              

 
Dzieci  

sześcioletnie 
2014 

Dzieci 
pięcioletnie                

2015 

Dzieci 
czteroletnie                          

2016 

Dzieci 
trzyletnie                                 

2017 
Razem 

Dzieci zameldowane 566 585 602 593 2346 

 DANE 
LICZBOWE 

DZIECI REALIZUJĄCE ROCZNE PRZYGOTOWANIE 
PRZEDSZKOLNE 
(ODDZIAŁY „0”) 

119 

DZIECI OBJĘTE  WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM 
(PONIŻEJ ODDZIAŁÓW „0”) 

550 

OGÓLNA LICZBA DZIECI W NIEPUBLICZNYCH 
PRZEDSZKOLACH 

(12 przedszkoli) 
669 
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Dzieci uczęszczające do 
przedszkoli miejskich wg 
stanu na 30.09.2020 r. 

464 446 419 360 1689* 

Dzieci uczęszczające do 
przedszkoli niepublicznych 
wg stanu na 30.09.2020 r. 

107 168 192 159 626* 

Razem dzieci w 
przedszkolach 

571 514 611 519 2215* 

Dzieci z innych gmin 23 50 51 36 160 

Dzieci w przedszkolach 
pomniejszone o dzieci z 

innych gmin 
548 564 560 483 2155 

Procent dzieci objętych 
wychowaniem 

przedszkolnym w Gminie 
96,81% 96,41% 93,02% 81,45% 91,85% 

*W tej liczbie nie są ujęte dzieci 2,5 letnie oraz dzieci posiadające odroczenie od obowiązku szkolnego 

Procent dzieci w wieku od 3 do 6 lat zameldowanych na terenie miasta Mielca 

 i objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach miejskich i przedszkolach 

niepublicznych jest wysoki i wynosi 91,85%. 

Przedszkola miejskie zgodnie z oczekiwaniami rodziców, były czynne od 

godziny 6.00-6.30 do godziny 16.00-17.00, zapewniały pięć godzin dziennie bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach szczegółowo określonych  

w poszczególnych statutach przedszkoli. 

Zgodnie z uchwałą Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 kwietnia 

2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec opłata wynosiła 

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego powyżej 

bezpłatnego  czasu. Powyższa opłata ulegała  obniżeniu o 50% w przypadku, gdy  

z usług przedszkola korzystało dziecko z rodziny wielodzietnej uczestniczącej  

w programie „Mielecka Karta Rodziny 3+”, natomiast  z tej opłaty zwolnione były dzieci 

objęte kształceniem specjalnym. 

Koszt wyżywienia całodziennego kształtował się w cenie od 6,00 zł do 7,50 zł. 

Tak jak w latach poprzednich dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Mielcu, miały zapewnioną pomoc w postaci refundowanego jednego posiłku 

gorącego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

W budżetach przedszkoli miejskich zostały zaplanowane dodatkowe środki finansowe 

po 100 zł na dziecko w celu pokrycia wydatków związanych z tzw. „wyprawką 

plastyczną”.  

  Gmina Miejska Mielec w 2020 roku zapewniała dzieciom możliwość udziału 

 w zajęciach dodatkowych (rytmika, taniec) realizowanych we wszystkich 

przedszkolach miejskich.  

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię 

 o wczesnym wspomaganiu rozwoju miały zapewnioną realizację specjalnych potrzeb 

edukacyjnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi jak i w pozostałych 

placówkach. 
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Ogólnie przedszkola publiczne i niepubliczne obejmowały swoim 

oddziaływaniem 107 wychowanków z orzeczeniami. Celowość tworzenia oddziałów 

integracyjnych potwierdza fakt występowania w populacji dzieci w wieku 

przedszkolnym coraz większej grupy posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. We wszystkich przedszkolach miejskich dzieci objęte były 

opieką logopedyczną  i psychologiczną. 

Od 1 września 2020 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 20 rozpoczęła się realizacja 

dwóch projektów unijnych: „Przedszkole Marzeń” i „Utworzenie nowych miejsc 

przedszkolnych”. W ramach tych projektów wszystkie dzieci objęte zostały zajęciami 

logopedycznymi, gimnastyką korekcyjną oraz zajęciami prowadzonymi metodą 

Froebla. 

Przedszkola Miejskie stale poszerzają swoją ofertę edukacyjną poprzez 

opracowywanie i realizację programów autorskich, a także realizację programów 

profilaktyczno-edukacyjnych proponowanych przez instytucje zewnętrzne, np.  

„Jestem bezpieczny”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Mamo, tato, wolę wodę”, 

„Akademia Aquafresh”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Czyste ręce zdrowia więcej”, 

„Dzieciństwo bez próchnicy”, „Mali Przyjaciele”, „Zawsze razem”, „Żyjemy zdrowo na 

sportowo”. 

Rok 2020 to rok bardzo trudnej pracy ze względu na zagrożenie epidemiczne 

koronawirusem. Praca przedszkoli została czasowo zawieszona, później ograniczona, 

aby przejść do pracy w całkowitym reżimie sanitarnym.  

W roku 2020 przypadała 550. rocznica lokacji Miasta Mielca, którą przedszkola ze 

względu na pandemię upamiętniły w szczególny sposób, m.in. przez: organizację 

różnych projektów na terenie swoich przedszkoli, organizację tematycznych 

konkursów, spotkań i pogadanek historycznych w formule on-line, przygotowanie 

kronik historycznych, plakatów, filmów, które zostały przekazane na ręce Prezydenta 

Miasta Mielca. 

VII.2 SZKOŁY 

VII.2.1 SZKOŁY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 

W Gminie Miejskiej Mielec w roku 2020 funkcjonowało 9 szkół podstawowych  

i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (szkoła podstawowa i liceum 

ogólnokształcące) oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu.  

 
Tabela nr 65 Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec 
 

Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły 

1 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Władysława Szafera w Mielcu 
ul. Kilińskiego 37, 39-300 Mielec 

2 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Mielcu 
ul. Kościuszki 4, 39-300 Mielec 

3 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska 

Polskiego w Mielcu 
ul. Żeromskiego 30, 39-300 Mielec 
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4 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki  

i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi  
i Sportowymi w Mielcu 

ul. Solskiego 8, 39-300 Mielec 

5 Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu ul. Grunwaldzka 7, 39-300 Mielec 

6 

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Mielcu w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. 
sierż. pilota Stanisława Działowskiego 

w Mielcu 

ul. Tańskiego 3, 39-300 Mielec 

7 

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami 
Mistrzostwa Sportowego im. 

Władysława Jasińskiego "Jędrusia"  
w Mielcu 

ul. Drzewieckiego 11, 39-300 Mielec 

8 
Szkoła Podstawowa nr 11 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. św. 
Jana Pawła II w Mielcu 

ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec 

9 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka 

Sienkiewicza w Mielcu 
ul. Wandy 11, 39-300 Mielec 

10 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana 

Bytnara "Rudego" w Mielcu w Mielcu 
ul. Łąkowa 6, 39-300 Mielec 

11 
V Liceum Ogólnokształcące w Zespole 

Szkół ogólnokształcących Nr 1  
w Mielcu 

ul. Tańskiego 3, 39-300 Mielec 

 

Tabela nr 66 Szkoły niepubliczne na terenie Gminy Miejskiej Mielec 

L.p. Nazwa szkoły Adres szkoły 

 
1. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu 
ul. Jagiellończyka 13/2 

39-300 Mielec 

 

VII.2.2 UCZNIOWIE SZKÓŁ – LICZBY 

 
Tabela nr 67 Liczba uczniów w szkołach miejskich i niepublicznych (stan na 30.09.2020r.) 

Szkoły publiczne: 
 

Lp. TYPY SZKÓŁ LICZBA UCZNIÓW 
LICZBA 

ODDZIAŁÓW 

1 
SZKOŁY 

PODSTAWOWE 
4.393 212 

2 V LO 328 11 

OGÓŁEM 4.721 uczniów 223 oddziały 
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Szkoła niepubliczna 
 

 

 

 

 

 

 

VII.2.3 ZATRUDNIENIE W SZKOŁACH 

 
Tabela nr 68 Liczba etatów nauczycielskich - subwencyjnych w szkołach miejskich (stan na 

30.09.2020 r.) 

 

Lp. 
Nr 

szkoły 
OGÓŁEM: 

Stażysta 
(etaty) 

kontraktowy 
(etaty) 

mianowany 
(etaty) 

dyplomowany 
(etaty) 

1 SP 1 42,74 1 8,2 7 26,54 

2 SP 2 41,45 0,78 9,06 5,39 26,22 

3 SP 3 67,91 0 12,29 5,99 49,63 

4 SP 6 99,27 6,44 12 6,56 74,27 

5 SP 7 32,27 0,38 4,61 5,33 21,95 

6 SP 9 50,57 0,06 16,44 2 32,07 

7 SP 11 89,18 7 12,39 12,78 57,01 

8 SP 12 14,68 0 5,01 2,17 7,5 

9 SP 13 51,55 1 6,55 3,11 40,89 

10 ZSO 1 76,01 0,75 10,62 11,18 53,46 

RAZEM: 565,63 17,41 97,17 61,51 389,54 

 

VII.2.4 PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W 2020 R. 

 

1. Program Szkolny Klub Sportowy – jego zadaniem jest wspieranie przedsięwzięć 

z zakresu upowszechniania sportu wśród młodzieży poprzez organizowanie 

dodatkowych zajęć sportowych dwa razy w tygodniu. Program współfinansowany 

przez  Podkarpacki  Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. W programie tym wzięło 

udział 20 grup ćwiczebnych z ośmiu szkół miejskich (SP1, SP2, SP3, SP6, SP8, SP9, 

SP11, SP13).  

2. Edukacyjna Sieć Antysmogowa – służy zwiększeniu świadomości uczniów, ich 

rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede 

wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra  

o szczególnym znaczeniu (w tym również w wymiarze praktycznym poprzez 

wykorzystanie urządzeń i technologii informatycznych w szkołach, do mierzenia oraz 

prezentacji poziomu smogu (tj. oceny jakości powietrza)). Udział w tym programie 

wzięły wszystkie szkoły publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Mielec. Część edukacyjna dzieci opiera się na realnych pomiarach jakości 

Lp. 
TYPY SZKÓŁ 

 
LICZBA UCZNIÓW 

LICZBA 
ODDZIAŁÓW 

1 
NIEPUBLICZNA 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

192 15 
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powietrza, które są wyświetlane na zamontowanych w szkołach tablicach 

informacyjnych LED. 

3. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020, który umożliwiał zakup sprzętu komputerowego  

w szkołach, niezbędnego w procesie zdalnego kształcenia, skierowany głównie do 

pomocy dla najbardziej potrzebujących uczniów. Gmina Miejska Mielec wyposażyła w 

ten sposób publiczne szkoły w 40 szt. laptopów ze słuchawkami,  

5 szt. tabletów ze słuchawkami i 11 routerów Wi-Fi. 

4. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - projekt, który 

umożliwiał zakup sprzętu komputerowego – 51 szt. laptopów ze słuchawkami – 

podobnie jak w edycji „Zdalna szkoła” z tą różnicą, że szkoły pomagały głównie 

uczniom z rodzin wielodzietnych. Pomoc w obu edycjach projektu dotyczyła 

wypożyczenia przedmiotowego sprzętu uczniom szkoły. 

5. Szkoły publiczne, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec 

otrzymały także środki finansowe na podstawie wniosków zwiększenia części 

oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2020: 

- z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych 

nauczycieli - 39 182 zł, 

- z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającym na wzroście liczby 

uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem 

części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok – 427 756 zł, 

- z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – 71 

306 zł – (doposażono pracownie przyrodnicze w SP3), 

- z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych 

(dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do 

nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki 

pozyskanych w wyniku adaptacji – 15 000 zł (SP8), 

- z tytułu jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu sprzętu, 

oprogramowania lub przydatnych usług w prowadzeniu zajęć realizowanych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć - 288 500 zł. Z pomocy skorzystało 528 nauczycieli. 

 

Szereg programów edukacyjnych realizowały również poszczególne szkoły, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec. Wśród licznych realizacji 

znalazły się programy i projekty z zakresu edukacji prozdrowotnej, edukacji 

profilaktycznej, edukacji prospołecznej, edukacji informacyjno – komunikacyjnej 

 i medialnej oraz edukacji kulturalnej. Wśród wielu propozycji dla uczniów znalazły się 

między innymi: ogólnopolskie programy „Umiem pływać” dla kl. III, gimnastyki 

korekcyjno - kompensacyjnej, żywieniowe „Owoce i warzywa” oraz „Mleko i produkty 

mleczne”, profilaktyczne, a wśród nich dotyczące profilaktyki uzależnień – m.in. 

„Zachowaj trzeźwy umysł”, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wzbogacenie 
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księgozbioru bibliotek szkolnych, innowacje pedagogiczne, zajęcia z zakresu 

kodowania i programowania, sportowe, patriotyczne, historyczne, w tym związane  

z 550. rocznicą lokacji naszego miasta.   

 

VII.2.5 PROGRAM „MŁODZI NIEPRZECIĘTNI” 

 

 W jubileuszowej XXV edycji „Młodych Nieprzeciętnych” zorganizowanej  

w dwóch turach w reżimie sanitarnym wyróżnionych zostało 42 uczniów, którzy 

wykazali się nieprzeciętnymi wynikami w nauce. Wszystkie wyróżnione osoby 

otrzymały certyfikaty oraz bony SODEXO, które mogły być realizowane w sklepach. 

Dodatkowo za szczególne osiągnięcia uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu 

otrzymała nagrodę specjalną. W ramach programu wybrano również najlepszego 

ucznia każdej ze szkół podstawowych oraz V Liceum Ogólnokształcącego. Łączna 

wartość nagród wyniosła 33 500  zł. Wyróżnienie w postaci certyfikatu 

„Nieprzeciętnego Nauczyciela” za przygotowanie wyżej wymienionych uczniów 

przyznano 33 pedagogom. Rodzice uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Pamiątkowe 

statuetki „Nieprzeciętna Szkoła 2020” dla najlepszych mieleckich placówek w roku 

szkolnym 2019/2020 przyznano Szkole Podstawowej nr 3, jako II w województwie pod 

względem ilości laureatów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, i Szkole 

Podstawowej nr 7. 

 

MIELECKI SUKCES 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu –  w roku szkolnym 2019/2020 zdobyła 

Certyfikat Szkoła Przyjazna Utalentowanym Uczniom - 12 szkół podstawowych  

z terenu województwa podkarpackiego uzyskało taki certyfikat: 

17 tytułów laureata -  II miejsce szkoły w województwie: 

 Alicja Pazdro - wyróżniona przez kuratorium oświaty tytułem wybitnego laureata 

za 4 tytuły laureata zajęła II miejsce w województwie. 

Ponadto: 

 I miejsca w konkursach:  

 Alicja Pazdro z biologii  

 Gabriela Pękalska z biologii  

 Jakub Piękoś z j. angielskiego 

II miejsca w konkursach:  

 Weronika Laska z biologii 

 Alicja Pazdro z fizyki 

 Hubert Bryła z historii 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu  - w roku szkolnym 2019/2020 zdobyła Certyfikat 

Szkoła Przyjazna Utalentowanym Uczniom - 12 szkół podstawowych  

z terenu województwa podkarpackiego uzyskało taki certyfikat: 

5 tytułów laureata –  VII miejsce szkoły w województwie. 

Ponadto: 

I miejsce w konkursach: 
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 Paulina Jabłońska z matematyki. 

VII.2.6 WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. 

Jest on obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby 

ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, 

dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin przeprowadzany jest  

w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

- Języka polskiego 

- Matematyki 

- Języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 

niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten 

język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych). 

 
Tabela nr 69 Liczba uczniów zdających egzamin ósmoklasisty w 2020 r. 

 

LP. 
NR 

SZKOŁY 
LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY PISALI 

EGZAMIN ÓMOKLASISTY W 2020 ROKU 

1 SP nr 1 43 

2 SP nr 2 30 

3 SP nr 3 87 

4 SP nr 6 78 

5 SP nr 7 42 

6 SP nr 8 22 

7 SP nr 9 40 

8 SP nr 11 62 

9 SP nr 12 8 

10 SP nr 13 30 

RAZEM: 442 UCZNIÓW 
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 – JĘZYK POLSKI 

Wykres nr 3 Wyniki egzaminu ósmoklasisty (język polski) 

 

 Wskaźnik w Polsce – 58,44 % 

                                                                                                            Wskaźnik w m. Mielec - 60,17% 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 – MATEMATYKA 

Wykres nr 4 Wyniki egzaminu ósmoklasisty (matematyka) 

 

 Wskaźnik w Polsce – 45,51 % 

 Wskaźnik w m. Mielec - 47,1 % 

 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

SP NR

1

SP NR

2

SP NR

3

SP NR

6

SP NR

7

SP NR

8

SP NR

9

SP NR

11

SP NR

12

SP NR

13

69,0%
66,0%61,0%57,0%66,0%59,0%

58,0%60,0%

42,0%

65,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

SP

NR 1

SP

NR 2

SP

NR 3

SP

NR 6

SP

NR 7

SP

NR 8

SP

NR 9

SP

NR

11

SP

NR

12

SP

NR

13

56,0%
47,0%50,0%49,0%

54,0%

42,0%36,0%
53,0%

21,0%

54,0%



 

172 
 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 – JĘZYK ANGIELSKI 

Wykres nr 5 Wyniki egzaminu ósmoklasisty (język angielskii) 

 

 Wskaźnik w Polsce –  53,46% 

 Wskaźnik w m. Mielec - 59,61% 

 

 

VII.2.7 EGZAMIN MATURALNY W 2020 ROKU 

 

 
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - CZERWIEC 2020 

Wykres nr 6 Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego i zdali egzamin  
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Wykres nr 7 Zdawalność egzaminu pisemnego (procentowo)  

 

 

 

 

 
Wykres nr 8 Liczba zdających poszczególne przedmioty dodatkowe (w osobach) 
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Wykres nr 9 Wybór języków obcych w części obowiązkowej (w osobach) 

 

Wykres nr 10 Zdawalność egzaminu maturalnego w V LO w porówaniu z procentem zdawalności 

w kraju, województwie i powiecie  
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Wykres nr 11 Średnie wyniki egzaminów maturalnych w V LO w porównaniu ze średnimi 

wynikami szkół (LO) w kraju, województwie i powiecie – przedmioty obowiązkowe  

 

 

Wykres nr 12 Średnie wyniki egzaminów maturalnych w V LO w porównaniu ze średnimi 

wynikami szkół (LO) w kraju, województwie i powiecie – przedmioty dodatkowe – poziom 

rozszerzony 

 

Po sesji poprawkowowej egzaminu maturalnego we wrześniu 2020 r.: 

- liczba osób, które przystąpiły do egzaminu dojrzałości – 65 

- liczba osób, które zdały egzamin dojrzałości – 60 

- zdawalność egzaminu dojrzałości w V LO – 92,3%. 
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 2020 rok – pomimo panującej od marca w Polsce i na całym świecie pandemii 

koronawirusa oraz mimo nauki zdalnej – okazał się kolejnym rokiem rozwoju 

 i dobrych wyników w konkursach i egzaminach zewnętrznych szkół prowadzonych 

przez Gminę Miejską Mielec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

177 
 

VIII. ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA 

 

VIII.1 DOSTĘPNOŚĆ NA RZECZ OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI 

 
Realizując obowiązki nałożone na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę  

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła                    

w życie 20 września 2019 r.  na terenie Gminy Miejskiej Mielec z dniem 8 września 

2020 r. wyznaczony został  Koordynator ds. dostępności. 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług, 

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zgodnie  

z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec w zakresie zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, 

4) przedstawianie Prezydentowi Miasta Mielca bieżących informacji  

o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań. 

Gmina Miejska Mielec kierując się ideą dostępności i równego traktowania wobec 

wszystkich osób zobowiązała się realizować założenia Programu Dostępność Plus 

 i tym samym w roku 2020 została partnerem na rzecz Dostępności. 
 

Zdjęcie nr 37 Tablica informacyjna o partnerstwie na rzecz Dostępności 
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VIII.2 WSPIERANIE RODZINY I PRZECIWDZIAŁANIE 

ZJAWISKOM PATOLOGII SPOŁECZNEJ 

 

VIII.2.1 POLITYKA PRORODZINNA 

 

VIII.2.1.1 PROGRAM SAMORZĄDOWY „MIELECKA KARTA RODZINY 3+” 

 

Niniejszy program został przyjęty w drodze uchwały Nr XXXVIII/335/2014 Rady 

Miejskiej w Mielcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 

Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Mielecka Karta 

Rodziny Trzy Plus”, zmienionej uchwałą Nr XXIV/248/2016 z dnia 20 października 

2016 r. oraz uchwałą Nr XXVII/269/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

Stanowi on ogół działań samorządu miasta, skierowanych do rodzin 

wielodzietnych zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec, w której rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie lub małżonek 

rodzica/opiekuna, rozliczają się z podatku dochodowego na rzecz Gminy i mają na 

utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Członkami rodziny wielodzietnej są: rodzice/rodzic 

lub opiekun/opiekunowie, małżonek rodzica/opiekuna, dzieci w wieku do ukończenia 

18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy 

się/studiuje w systemie stacjonarnym lub bez ograniczenia wieku, w przypadku 

dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

polegających na przyznaniu zniżek i ulg stosowanych przez partnerów Programu. 

Podstawowe założenia programu: 

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego 

wizerunku,  

2) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększanie szans rozwojowych  

i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci i młodzieży,  

3) poprawa sytuacji demograficznej Mielca. 

 
Zdjęcie nr 38 Wzór Mieleckiej Karty Rodziny 3+ oparty na Mieleckiej Karcie Miejskiej 
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Zdjęcie nr 39 Wzór naklejek promocyjnych dla partnerów programu 

 
 

Szczegółowy sposób wykonania Programu określa zarządzenie Nr 790/2017 

Prezydenta Miasta Mielca z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie realizacji Programu” 

Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”, zmienione zarządzeniem Nr 1375/2018 z dnia  

3 września 2018 r. Środki finansowe przeznaczone na obsługę Programu w 2020 r. 

wyniosły 5 048,84 zł.  

Realizacja założeń przyjętych w Programie według stanu na dzień  

31 grudnia 2020 r.: 

1) wydano 250 nowych bezkontaktowych kart elektronicznych oraz przedłużono 

dotychczasowe uprawnienia do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji 

oferowanych przez partnerów Programu w 532 przypadkach, 

2) z ulg i zniżek oferowanych przez partnerów Programu rodziny skorzystały 7 580 

razy, 

3) udzielono rabatów na łączną kwotę 143 018,55 zł, 

4) ulgi i zniżki oferowane były przez: 

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu w zakresie korzystania z  pływalni 

krytej Smoczka, kąpieliska letniego. Wysokość zniżki w cenie biletu wstępu 

wynosiła 30% dla rodziców i 50% dla dzieci, w stosunku do obowiązujących 

cen; 

b) Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. w Mielcu w zakresie przejazdów 

liniami, tj. zniżek w cenach imiennych biletów okresowych, normalnych 

i ulgowych gminnych w wysokości: 30% dla  rodziców i 50% dla dzieci, 

w stosunku do aktualnie obowiązujących cen i uprawnień do przejazdów 

ulgowych, ustalonych na mocy odrębnej uchwały; 

c) Inne jednostki organizacyjne Gminy, w tym przedszkola miejskie, żłobki 

miejskie, Samorządowe Centrum Kultury na zasadach określonych 

w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej lub zarządzeniach kierowników tych 

jednostek; 
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d) Partnerów prywatnych firm, którzy przystąpili do programu, według warunków 

określonych przez zarządzających tymi podmiotami; 

5) Przeprowadzono kampanię promocyjną wśród potencjalnych partnerów 

programu, oferujących swoje usługi dla mieszkańców Miasta Mielca; 

6) Informowano rodziny o przysługujących im uprawnieniach zadeklarowanych 

przez partnerów programu zamieszczonych na stronie internetowej urzędu: 

http://www.mielec.pl/mielecka-karta-rodziny-3/ 

Ponadto od początku funkcjonowania Programu do 31 grudnia 2020 r. wydano łącznie 

4 063 nowych kart oraz objęto Programem 902 rodziny. 

 

VIII.2.1.2 KARTA DUŻEJ RODZINY  

 

Ogólnopolski program rządowy zawierający system zniżek oraz dodatkowych 

uprawnień skierowanych do rodzin wielodzietnych realizowany jest od stycznia 2015 

roku. Realizacja zadań gminy związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny należy 

do zadań z zakresu administracji rządowej. 

Realizacja założeń Programu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

1) w roku 2020 przyznano 544 kart tradycyjnych i 348 elektronicznych, 

2) od początku funkcjonowania Programu: 

a) liczba rodzin wielodzietnych posiadających przynajmniej jedną zamówioną 

Kartę tradycyjną wynosi 1 591, elektroniczną 474, 

b) przyznano osobom uprawnionym Kartę tradycyjną w łącznej liczbie 5 678,  

w tym dzieciom w łącznej liczbie 2 783 i rodzicom/małżonkom w liczbie 2 895, 

c) przyznano osobom uprawnionym Kartę elektroniczną w łącznej liczbie 1 432,  

w tym: 601 dzieciom i 831 rodzicom/małżonkom. 

Koszt realizacji przez gminę ustawy o Karcie Dużej Rodziny związany  

z przyznaniem Karty finansowany jest ze środków budżetu państwa. W 2020 r. Gmina 

Miejska Mielec otrzymała dotację celową na realizację zadania w kwocie  

1 722,55 zł.  

Najważniejsze działania podejmowane w 2020 roku: 

1) informowano członka rodziny wielodzietnej o przysługujących mu 

uprawnieniach oraz wskazywano stronę internetową Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień 

przysługujących członkom rodzin wielodzietnych posiadających Karty, portal 

informacyjno-usługowy emp@tia, 

2) przekazywano również adres strony internetowej Urzędu dotyczący zasad 

funkcjonowania KDR, 

3) informowano o obowiązku niezwłocznego powiadomienia tutejszego Urzędu  

o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian 

danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania. 

 

 

 

http://www.mielec.pl/mielecka-karta-rodziny-3/
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Zdjęcie nr 40 Wzór Karty Dużej Rodziny  

 

 

Zdjęcie nr 41 Wzór elektronicznej Karty Dużej Rodziny  

 
 

Zdjęcie nr 42 Wzór logo rodziny wielodzietnej 

 

VIII.2.1.3 KAMPANIA „POSTAW NA RODZINĘ” 

 

Kampania „Postaw na rodzinę” – jest to akcja prorodzinna, propagująca 

wspólne spędzanie czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz aktywność 

twórczą, która wpływa na integrację rodziny. Celem kampanii było wspieranie 

pozytywnego obrazu rodziny, budowanie solidarności wielopokoleniowej oraz 

wzmacnianie więzi. Kampania skierowana była do wszystkich mieszkańców Mielca. 

Z pomocą materiałów zakupionych w ramach kampanii realizowane były działania 
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skierowane do uczniów szkół podstawowych i ich rodziców, ukierunkowane na 

budowanie wzajemnego  szacunku i pozytywnej  komunikacji. Zlecono również 

przygotowanie spersonalizowanego interaktywnego autorskiego programu 

animacyjnego ukierunkowanego na wspólne spędzanie czasu przez całe rodziny 

 i wzmacnianie więzi rodzinnych pt. „Jak to Mikołaj prezenty pakuje” w formie filmu, 

który został udostępniony mieszkańcom miasta Mielca w dniu 6 grudnia. Ponadto  

w ramach kampanii nastąpiło wsparcie finansowe projektu wzmacniającego więzi 

rodzinne oraz poczucie przynależności do rodzinnej wspólnoty, skierowanego do 

rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze realizowanego przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu. 15  

 
Zdjęcie nr 43 Certyfikat samorząd przyjazny rodzinie 

 
 

VIII.2.1.4 MIELECKA SAMORZĄDOWA KARTA PRAW RODZIN  

 

W dniu 26.09.2019 r. Rada Miejska w Mielcu podjęła uchwałę nr XII/124/2019  

w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Mielec Mieleckiej Samorządowej Karty Praw 

Rodzin. Jest ona wyrazem ochrony wartości poświadczonych w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety  

i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, 

prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami 

uwzględniającego stopień dojrzałości dziecka, wolności jego sumienia, wyznania  

                                                           
15 Działania finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, szczegółowo opisane w punkcie VIII.2.1 
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i przekonania, a także prawa dziecka do ochrony przed przemocą, wyzyskiem, 

okrucieństwem, demoralizacją oraz prawo do opieki i pomocy władz dla dzieci 

pozbawionych opieki rodzicielskiej.  

Na mocy wyżej wymienionej uchwały Prezydent Miasta Mielca powołał Zarządzeniem 

Nr 462/2019 w dniu 23 grudnia 2019 r. Gminną Komisję ds. Rodzin. Wyboru 

Przewodniczącego Komisji dokonano w dniu 11.02.2020 r. na I jej posiedzeniu.  

 

VIII.2.2 OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – ŻŁOBKI 

 

VIII.2.2.1 ŻŁOBKI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 

W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Mielca, na koniec 2020 r. 

zarejestrowanych było 12 żłobków, w tym 5 żłobków prowadzonych przez Gminę 

Miejską Mielec oraz 7 żłobków niepublicznych.  

Liczba miejsc w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy w 2020 r. wynosiła ogółem 

670. Liczba ta obejmowała 430 miejsc w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miejską 

Mielec oraz 240 miejsc w żłobkach niepublicznych. 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba miejsc w żłobkach prowadzonych przez Gminę 

Miejską Mielec zwiększyła się z 237 do 430. W 2020 r. w żłobkach miejskich utworzono 

45 nowych miejsc. 

 
Tabela nr 70 Liczba miejsc w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w latach 2010 
– 2020  

Nazwa żłobka 
Liczba 
miejsc 
2010 r. 

Liczba 
miejsc 
2013 r. 

Liczba 
miejsc od 

1.11.2017 r. 

Liczba 
miejsc od 

1.06.2018 r. 

Liczba 
miejsc od 
1.02.2019r 

Liczba 
miejsc od 

1.09.2020 r. 

Żłobek Miejski 
 Nr 3 

ul. Pisarka 9 

 
87 

 
87 

 
87 

 
107 

 
107 

 
107 

Filia Żłobka 
Miejskiego 

 Nr 3 
ul. Drzewieckiego 

11 

- - 40 45 58 58 

Żłobek Miejski 
 Nr 5 

ul. Konopnickiej 2 
75 100 100 110 110 110 

Żłobek Miejski 
 Nr 7 

ul. Botaniczna 6 
75 90 90 110 110 110 
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Filia Żłobka 
Miejskiego Nr 7 

ul. Warneńczyka 4 
- - - - - 45 

RAZEM 237 277 317 372 385 430 

 

Tabela nr 71 Żłobki niepubliczne wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Mielca wraz z liczbą miejsc 

Nazwa żłobka 
Liczba miejsc – wg stanu na 

dzień 31.12.2020 r. 

Niepubliczny Żłobek Mistrzowie Zabawy 
ul. Budowlana 12 

25 

Niepubliczny Żłobek Bajkowa Akademia 
ul. Wojsławska 23 

33 

Niepubliczny Żłobek Świętego Józefa w Mielcu 
ul. Piotra Skargi 4 

64 

Niepubliczny Żłobek Świętego Józefa w Mielcu 
ul. Kahla 47 

48 

Niepubliczny Żłobek Mistrzowie Zabawy 
ul. Jadernych 5 

15 

Żłobek „Mieleckie Smerfy” 
ul. Kilińskiego 91A 

25 

Niepubliczny Żłobek ‘ Bajkowy Żłobek” 
 Al. Ducha Św. 38A 

30 

RAZEM 240 

*dane z portalu informacyjno – usługowego emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

 

W 2020 r. do żłobków na terenie Gminy uczęszczało łącznie 818 dzieci, w tym 

662 dzieci do żłobków prowadzonych przez Gminę, a 156 dzieci do żłobków 

prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina.  

 
Tabela nr 72 Liczba dzieci objętych opieką w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miejską 
Mielec   
 

Nazwa żłobka 
Liczba dzieci korzystających 

z opieki  
w ciągu roku 

Liczba dzieci objętych opieką 
według stanu na dzień 

31.12.2020 r. 

Żłobek Miejski Nr 3 
ul. Pisarka 9 

164 100 

Filia Żłobka Miejskiego Nr 3 
ul. Drzewieckiego 11 

88 54 

Żłobek Miejski nr 5 
ul. Konopnickiej 2 

182 109 
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Żłobek Miejski Nr 7 
ul. Botaniczna 6 

184 104 

Filia Żłobka Miejskiego Nr 7  
ul. Warneńczyka 4 

44 44 

RAZEM 662 411 

* dane ze sprawozdania OD-1 Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Zadania własne Gminy Miejskiej Mielec w zakresie opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 realizowane są przy pomocy gminnej jednostki organizacyjnej - Zespołu 

Żłobków Miejskich w Mielcu. 

VIII.2.2.2 DOCHODY I WYDATKI ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W 2020 R. 

 

1. Wydatki: 6 619 806,81 zł, w tym: 

1) Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń: 5 718 928,17 zł, 

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 881 846,32 zł 

3) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 19 032,32 zł. 

2. Dochody: 933 527,70 zł, w tym: 

1) Opłata stała za pobyt dzieci: 738 698,16 zł, 

2) Opłata za wyżywienie dzieci: 183 549,96 zł, 

3) Wynajem w Żłobku Miejskim Nr 3: 5528,46 zł 

4) Pozostałe dochody: 5751,12 zł. 

 

VIII.2.2.3 DOTACJE  

 

Gmina Miejska Mielec otrzymała dotację celową z budżetu państwa  

w wysokości 129 600,00 zł na zapewnienie funkcjonowania 80 miejsc dla dzieci                    

w wieku do lat 3, w tym 40 miejsc w Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Drzewieckiego 

11, utworzonych w dniu 1 listopada 2017 r. przy udziale programu „MALUCH plus 

2017”, 25 miejsc w Żłobku Miejskim Nr 5 przy ul. Konopnickiej 2 oraz 15 miejsc dla 

najmłodszych dzieci w Żłobku Miejskim Nr 7, ul. Botaniczna 6, utworzonych w dniu  

1 września 2013 r. przy udziale programu „MALUCH 2013-edycja I” oraz od września 

do grudnia 2020 r. 18 000,00 zł na zapewnienie funkcjonowania 45 miejsc w Filii 

Żłobka Miejskiego Nr 7 ul. Warneńczyka 4 – środki z programu „MALUCH +2020 

moduł I B”. 

 

VIII.2.2.4 REMONTY WYKONANE W ŻŁOBKACH W 2020 R.  

 

1. Żłobek Miejski Nr 5 - remont gabinetu intendenta – malowanie ścian, ułożenie 

wykładziny wraz z oblistwowaniem, zakup i montaż drzwi, malowanie ościeżnic, 

zamurowanie okna. 
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2. Żłobek Miejski nr 7 - wymiana dwóch pionów kanalizacji/demontaż żeliwnej instalacji 

kanalizacyjnej, montaż instalacji kanalizacyjnej PCV/; szpachlowanie, malowanie 

ścian w zalanych salach, ułożenie płytek w łazience, montaż listew przypodłogowych; 

oraz remont pomieszczeń jadalni grupy II /malowanie ścian, ułożenie terakoty, 

malowanie rur, grzejników i osłon grzejnikowych. 

3. Drobne naprawy i konserwacje zrealizowane przez Zespół Żłobków Miejskich 

(konserwacje dźwigów i instalacji c.o., naprawy sprzętu RTV i AGD, usługi 

hydrauliczne, roboty elektryczne). 

VIII.2.3 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

 

Na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania 

rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. 

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem  

w placówce wsparcia dziennego. Gmina wydaje zezwolenia na prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego oraz wspiera ich działalność. 

W 2020 r. na terenie Gminy Miejskiej Mielec funkcjonowało 14 placówek wsparcia 

dziennego. Placówki te funkcjonowały w 3 formach: 

1) Połączonej – opiekuńczo-specjalistycznej – 1, 

2) Opiekuńczej – 5, 

3) Pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – 8.  

Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego wynosiła 282. W trakcie danego roku 

występuje ruch wychowanków w każdej z placówek. Przeciętna liczba dzieci 

korzystających z placówek wsparcia dziennego wyniosła 151 dzieci, natomiast 

faktycznie z takiego wsparcia w ciągu roku skorzystało 285 dzieci. 
 

Tabela nr 73 Placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miejskiej Mielec 

Forma placówek 
 

Liczba 
placówek 

Liczba 
miejsc 

Liczba 
osób, które 
skorzystały  

z PWD 

Specjalistyczno-opiekuńcza 1 45 55 

Opiekuńcza 5 117 117 

Pracy podwórkowej 8 120 113 

Ogółem 14 282 285 

 

Na wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego Gmina Miejska 

Mielec przeznaczyła w 2020 r.  środki pochodzące z Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

w wysokości 550 482,00 zł. 
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VIII.2.4 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

 

W 2020 roku działaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

objętych było 229 rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Mielec (wzrost 

o 2 rodziny w stosunku do roku ubiegłego). 

Skalę i częstotliwość występowania przemocy w rodzinach objętych procedurą 

„Niebieskie Karty” w 2020 roku przedstawia tabela nr 74. 

 
Tabela nr 74 Zdarzenia przemocowe w rodzinach 

 

Liczba rodzin,  
w których występuje 
zjawisko przemocy 

w rodzinie 

Częstotliwość zdarzeń przemocowych w ww. rodzinach 
(należy podać liczbę rodzin) 

1 raz w roku od 2 do 5 razy w roku 6 razy w roku i więcej 

 
229 

 
200 29 0 

 

W roku 2020, podobnie jak w roku poprzednim, najliczniejszą grupę osób 

doświadczających przemocy w rodzinie stanowiły kobiety, następnie dzieci (osoby do 

18 roku życia), zaś najmniej liczną grupę stanowili mężczyźni. Szczegółowe dane 

prezentuje zestawienie w tabeli nr 75. 

 
Tabela nr 75 Osoby doświadczające przemocy  

 

Ogółem 
osoby 

dotknięte 
przemocą 

w 
rodzinie 

Kobiety Mężczyźni Dzieci 

Ogółem 

z tego: 

Ogółem 

z tego: 

Ogółem 

z tego: 

osoby 
starsze* 

osoby 
niepełno-
sprawne 

osoby 
starsze* 

osoby 
niepełno-
sprawne 

do 
13 
r.ż. 

od 
14 
do 
18 
lat 

niepełno-
sprawne** 

 
501 

 

 
229 

 
39 25 45 13 8 227 171 56 0 

* Kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia. 

**dzieci od 0 do 18 roku życia. 

 

Wśród osób stosujących przemoc w rodzinie w 2020 roku najliczniejszą grupę 

stanowili mężczyźni – 89,9% (206 osób), odsetek kobiet stosujących przemoc  

w rodzinie nieznacznie spadł i stanowił 10 % (23 osoby - o 2 mniej niż w roku 2019). 

Obrazuje to tabela nr 76. 

 
Tabela nr 76 Osoby stosujące przemoc  

 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 
Osoby 

niepełnoletnie* 

229 23 206 3 
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Jak pokazuje poniższe zestawienie (tabela nr 77) w roku 2020 liczba 

sporządzonych „Niebieskich Kart – A)” wyniosła ogółem 204 (o 16 mniej niż w roku 

2019), zaś podmiotem najczęściej wszczynającym procedurę „Niebieskie Karty” była 

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu. 

 
Tabela nr 77„Niebieska Karta” (liczby)  

 

Nazwa podmiotu 
sporządzającego 
formularz NK-A 

Liczba formularzy 
„Niebieska Karta–

A” wszczynających 
procedurę 

Liczba ponownych 
formularzy 

„Niebieska Karta–
A” 

Razem (suma): 
 liczba formularzy 

„Niebieska Karta-A” 
ogółem dla danej służby 

 
Policja 

 
120 

 
18 138 

Jednostka 
organizacyjna pomocy 

społecznej 
29 25 54 

Gminna komisja 
rozwiązywania 

problemów 
alkoholowych 

6 0 6 

Oświata 5 1 6 

Ochrona zdrowia 0 0 0 

Łącznie: 160 44 204 

 

Liczba procedur „Niebieskie Karty: prowadzonych przez Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej 

Mielec wyniosła: 9. Liczba procedur „Niebieskie Karty” prowadzonych przez 

pracowników socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu 

(pełniących każdorazowo funkcje lidera grupy roboczej, koordynującego realizację 

procedury „NK” w danej rodzinie) wyniosła: 321, co stanowi wzrost o 16 w stosunku 

do roku ubiegłego. 

 
Tabela nr 78 przedstawia dane dotyczące pracy grup roboczych 

 

Liczba 

prowadzonych 

przez grupy 

robocze spraw  

w ramach 

procedury 

„Niebieskie 

Karty” - ogółem 

Liczba 

utworzonych  

w 2020 r. grup 

roboczych* 

Liczba 

pracujących  

w 2020 r. grup 

roboczych** 

Liczba osób 

doświadczających 

przemocy  

w rodzinie, 

których ww. 

postępowanie 

dotyczyło 

Liczba osób 

stosujących 

przemoc  

w rodzinie lub 

podejrzewanych  

o stosowanie 

przemocy, których 

ww. postępowanie 

dotyczyło 

231 

 

155 

 

 

231 

 

287 229 
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Jak pokazuje powyższe zestawienie, w roku 2020 powołanych zostało 155 grup 

roboczych w celu realizacji procedury „Niebieskie Karty” (w 155 rodzinach  

w roku 2020 wszczęto procedurę „NK”), natomiast liczba pracujących w okresie 2020 

roku grup roboczych wyniosła 231, co wynika z faktu, iż w 2020 roku kontynuowano 

realizację 76 procedur wszczętych w rodzinach w 2019 roku. W okresie od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2020 roku liczba posiedzeń grup roboczych wyniosła: 1.064. W okresie 

sprawozdawczym w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” zostało 

sporządzonych 189 formularzy „Niebieska Karta – C oraz 128 formularzy „Niebieska 

Karta – D”. 

W 2020 roku zakończonych zostało łącznie 151 procedur „Niebieskie Karty”,  

w tym 130 ze wzglądu na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione podejrzenie  

o zaprzestaniu stosowania przemocy w rodzinie oraz 21 ze względu na stwierdzenie 

braku zasadności prowadzenia procedury w rodzinie (decyzja podejmowana jest 

wspólnie na posiedzeniu grupy roboczej/zespołu przez członków grupy 

roboczej/zespołu). 

VIII.2.4.1 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC NA LATA 2016-
2020  

 

Program został przyjęty w drodze uchwały Nr XVIII/167/2016 Rady Miejskiej    

w Mielcu z dnia 4 lutego 2016 roku. 

Podstawowe założenia Programu: 

Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Mielca oraz 

ograniczenie negatywnych skutków tego zjawiska poprzez 4 kierunki działań: 

1) profilaktyka i edukacja społeczna, 

2) ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

3) oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, 

4) podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Środki finansowe poniesione na realizację Programu w 2020 r. wyniosły: 72 831,10 

zł16. Program realizowany jest w oparciu o roczny harmonogram.  

W ramach realizacji Programu w 2020 r. podjęto w szczególności następujące 

działania: 

1. W obszarze profilaktyki i edukacji społecznej realizowano: 

1) kampanię: „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”, 

2) lokalną kampanię społeczną pn. „Migiem po …moc – edycja II” - program 

oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy, w ramach 

                                                           
16 Środki na realizację zadania pochodziły ze budżetu Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r., dotacji 
pozyskanej z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie 
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 
oraz finansów zaplanowanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
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której opracowano diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta 

Mielca, 

3) włączono się w 4 kampanie ogólnopolskie, 

4) akcję „NAZYWAM SIĘ MILIARD” PROTESTUJ|TAŃCZ|POWSTAŃ  PRZECIWKO 

PRZEMOCY WOBEC KOBIET, SZCZEGÓLNIE PRZECIWKO MOLESTOWANIU 

SEKSUALNEMU KOBIET I DZIEWCZĄT, 

5) akcję „OTWARTE DRZWI” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu  

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Ochrony Ofiar Przestępstw, 

6) nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi  i placówkami oświatowymi  

w zakresie realizacji zadań zleconych przez Gminę Miejską Mielec – podjęto 32 

inicjatywy z 39 podmiotami, 

7) przeprowadzono warsztaty dla rodziców dotyczące zapobiegania powielaniu 

nieprawidłowych wzorców rodzinnych lub środowiskowych – liczba uczestników –  

30 osób, 

8) zrealizowano cykl wykładów na Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku pn. „Pora 

na seniora” – 125 uczestników, 

9) przeprowadzono warsztaty dla Rad Pedagogicznych z metody „Porozumiewania się 

bez Przemocy” (NVC) - zostały one przeprowadzone w 10 Szkołach Podstawowych, 

w Mielcu oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mielcu – 146 uczestników, 

10)  realizowano programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i przedszkolach                  

miejskich, 

11)  realizowano projekt „O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego”–   

odbyły się prelekcje, wykłady, porady dla rodziców – liczba uczestników – 5 osób, 

12)  realizowano projekt „Rodzina razem – zdrowo i sportowo – edycja jesienno - 

zimowa” – warsztaty edukacyjne dla rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny 

– udział wzięło 8 rodziców i 6 dzieci, 

13)  realizowano projekt „Biblioteczka Asystenta”, „Telefon do asystenta” - wsparcie 

rodzin z  dziećmi w okresie pandemii COVID-19 – liczba odbiorców – 80-200 osób 

(w tym  rodzice i dzieci),  

14)  przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-wychowawcze  i socjoterapeutyczne   

organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mielcu – liczba uczestników 

– 86 osób, 

15)  udzielano  poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 847 

osób skorzystało z porad, 

16)  prowadzono konsultacje dla rodziców i młodzieży zagrożonych przemocą  

w rodzinie, w  ramach tych działań Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Mielcu prowadziła  psychoedukację rodziców ze słabym poziomem kompetencji 

wychowawczych - udzielono  porady 9 osobom, 

17)  prowadzono pracę profilaktyczną z rodzinami z grup ryzyka i zagrożonych 

wystąpieniem  przemocy prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Mielcu – wsparciem objęto 229 rodzin. 
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2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie dotyczyła: 

1) funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie Gminy Miejskiej Mielec i grup roboczych – w pracach grup roboczych 

udział wzięło 102 osoby, w pracach Zespołu 18 osób, 

2) realizacji procedury „Niebieskie Karty” w 229 rodzinach, 

3) upowszechniania informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy 

medycznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej – upowszechniono min.  

1 500 szt. materiałów, 

4) udzielania wsparcia, pomocy i specjalistycznego poradnictwa  min. 811 osobom,  

5) tworzenia warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

otrzymania w pierwszej kolejności mieszkania socjalnego – 1 rodzina otrzymała 

mieszkanie socjalne, 

6) utworzenia i prowadzenia grupy wsparciowo – psychoedukacyjnej –  

18 uczestników, 

7) przeprowadzenia badania dotyczącego analizy czynników sprzyjających  

i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – 

opracowano 1 raport, 

8) sporządzania formularzy „Niebieska karta-C” z osobami dotkniętymi przemocą  

w rodzinie – liczba sporządzonych formularzy: 189. 

3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie związane było z: 

1) podejmowaniem interwencji i reagowaniem przez służby na stosowanie przemocy  

w rodzinie – 441, 

2) sporządzeniem 38 wniosków o tymczasowe aresztowanie, 

3) wydaniem 28 nakazów opuszczenia lokalu wspólnie zajmowanego z osobą 

doświadczającą przemocy w rodzinie, 

4) wydaniem 109 nakazów powstrzymywania się osoby stosującej przemoc od 

kontaktów  

z osobą doświadczającą przemocy, 

5) objęciem 26 sprawców dozorem kuratora, 

6) sporządzeniem 204 formularzy „Niebieska Karta-A”, 

7) sporządzeniem 128 formularzy „Niebieska Karta-D” ze sprawcami przemocy  

w rodzinie, 

8) realizacją programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących 

przemoc  

w rodzinie dla 26 osób, 

9) wszczynaniem 81 procedur o leczenie odwykowe oraz kierowanie 81 osób na 

terapię odwykową. 

4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących 

działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczyło 

realizacji: 

1) superwizji dla 20 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, 

2) szkolenia dla osób zajmujących się przemocą w rodzinie  - 187 uczestników 

szkoleń. 
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5. Projekt „Migiem po…moc – edycja II”17 dotyczył: 

1) opracowania diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Mielca – 

badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród 304 uczniów klas siódmych  

i ósmych publicznych Szkół Podstawowych w Mielcu, 

2) realizacji lokalnej kampanii społecznej w formie działań promocyjnych  

i informacyjnych obejmujących przygotowanie treści dt. zjawiska przemocy oraz 

sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych dla osób  

z dysfunkcją słuchu w formie „Migobooka”, który rozpowszechniony został poprzez 

umieszczenie na portalu społecznościowym Facebook miasta Mielca – 1 700 

wyświetleń, 

 

Zdjęcie nr 44 Udostępniona na portalu Facebook animacja wizualno-dźwiękowa tzw. 

„Migobook”, obejmująca treści dt. „Porozumiewania się bez Przemocy” (NVC) 

 

 

3)  organizacji treningu terapeutyczno-rozwojowego  dla osób niesłyszących –  

w ramach tego działania grupa osób niesłyszących uczestniczyła w dwudniowym 

maratonie „Świętokrzyskie smaki” – 30 uczestników. 

 
Zdjęcie nr 45 Udział osób niesłyszących i niedosłyszących w wyjazdowym treningu 

terapeutyczno – rozwojowym w miejscowości Śniadka Druga 

 

                                                           
17 Gmina Miejska Mielec pozyskała środki finansowe ( 47 450 zł ) w ramach Programu Osłonowego 
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie”- edycja 2020 r. zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 
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4) przeprowadzenia zajęć z choreoterapii dla seniorów z Formacji Tanecznej „Gracja” 

oraz członków Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Mielcu –  

16 uczestników zajęć, 

5) organizacji koncertu „Przeciw Przemocy” przygotowanego przez rzeszowski zespół 

KLANG. Koncert w formie online udostępniony został mieszkańcom miasta Mielca, 

Zdjęcie nr 46 Koncert w formie online udostępniony mieszkańcom miasta Mielca na kanale You 

Tube i portalu społecznościowym Facebook 

 

6) przeprowadzenia cyklu wykładów „Pora na seniora” na Mieleckim Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku na temat zjawiska przemocy  oraz instytucji świadczących pomoc 

w tym zakresie, radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz zapoznanie środowisk 

senioralnych z metodą „Porozumiewania się bez przemocy” (NVC) – 125 

uczestników wykładów, 

7) realizacji warsztatów dla rodziców  dotyczących zapobiegania powielaniu 

nieprawidłowych wzorców rodzinnych lub środowiskowych. Do udziału  

w warsztatach zaproszeni zostali niesłyszący rodzice wychowujący słyszące dzieci 

-  30 uczestników, 

8) realizacji warsztatów dla 10 Rad Pedagogicznych - „Język serca” w szkole  

z metody „Porozumiewania się bez przemocy” (NVC) – 146 uczestników 

warsztatów, 

9) organizacji konferencji w formie online pod hasłem „Migiem po...moc- edycja II” – 

165 uczestników konferencji.  

VIII.2.4.2 DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W 2020 R.  

 

Zasady funkcjonowania Zespołu określa uchwała Nr XXVII/271/2016 Rady 

Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania 

 i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Mielec oraz szczegółowych warunków jego 
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funkcjonowania. Zespół powołany został w drodze zarządzenia Nr 354/2019 

Prezydenta Miasta Mielca z dnia 5 września 2019 r. z późniejszymi zmianami. 

Zadania Zespołu dotyczą: 

1) realizacji działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

2) integrowania i koordynowania działań jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, 

oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, prokuratury, innych 

podmiotów oraz specjalistów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, w szczególności poprzez: 

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

c)  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

d)  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, 

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 
Wykres nr 13 Skala zjawiska przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania 

 

 

Liczba posiedzeń grup roboczych – 1 064.  

Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie wynosi 501, z czego 91% 

stanowiły kobiety i dzieci.  
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Wykres nr 14 Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie 

 
 

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 

wyniosła 229 osoby, z czego 90% stanowili mężczyźni.  

 
Wykres nr 15 Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 

 
 

Zespół składający się z 18 członków w 2020 roku podejmował następujące 

działania:  

1) obradował na 4 posiedzeniach, na które zaproszeni byli wszyscy jego 

członkowie, 

2) obradował na 158 spotkaniach w gronie minimum 3 członków, 
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3) utworzył 155 grup roboczych, składających się z przedstawicieli różnych 

instytucji, służb, placówek oświaty i opieki nad dziećmi oraz innych podmiotów 

funkcjonujących na terenie miasta Mielca, które podjęły pracę z rodzinami 

objętymi procedurą „Niebieskie Karty”, 

4) kontynuował z lat poprzednich procedurę „Niebieskie Karty” w 76 rodzinach, 

5) sam Zespół zajmował się realizacją 9 procedur „Niebieskie Karty”, 

6) prowadził procedurę „Niebieskie Karty” w 229 rodzinach na terenie miasta 

Mielca, 

7) zakończył 151 procedur „Niebieskie Karty”.  

Zespół podejmował w 2020 roku bieżącą współpracę z: 

1) 4 Zespołami Interdyscyplinarnymi funkcjonującymi w innych gminach, 

2) Prokuraturą Rejonową w Mielcu, która zwracała się z postanowieniem                        

o żądaniu wydania rzeczy Zespołu w sprawach dotyczących 17 rodzin, 

3) Komendą Powiatową Policji w Mielcu - przekazane zostały kopie dokumentów  

z realizacji procedury „Niebieskie Karty” dotyczące 6 rodzin, udzielone zostały 

pisemne informacje dotyczące 36 rodzin, 

4) sądami i policją w zakresie prowadzonych postępowań również poprzez 

składanie zeznań w sprawach o znęcanie się nad członkiem rodziny.  

 

VIII.3 PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA 
 

VIII.3.1 PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ 
GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC W 2020 ROKU 

 

VIIII.3.1.1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 
ROK  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przyjęty został uchwałą Nr XIV/151/2019 

Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2019 r.  

Celem Programu jest rozwijanie i wzmacnianie gminnego systemu przeciwdziałania 

uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie. W 2020 r. 

Program został zrealizowany na poziomie 87,63. 
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Wykres nr 16 Kwota wydatkowana na działania podejmowane w ramach GPPiRPAiPN za 2020 r. 

 

Najważniejsze działania podjęte w 2020  r. w ramach realizacji Programu: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków 

1) Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy dla osób uzależnionych  

i członków rodzin osób uzależnionych oraz poniesienie kosztów utrzymania 

pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8, gdzie funkcjonuje Punkt 

Konsultacyjny ds. Uzależnień i  Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie, grupy 

wsparcia, Anonimowych Alkoholików i Al Anon;  

2) Działania podjęte w ramach realizacji zadania publicznego „Realizacja programów 

i działań na rzecz osób pijących szkodliwie, uzależnionych, współuzależnionych 

oraz osób doświadczających i stosujących przemoc domową” przez NZOZ 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu w tym organizowanie wyjazdów 

integracyjno – rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich 

rodzin: 

- świadczenia dla osób uzależnionych - 23 osoby, 49 godzin świadczeń 

indywidualnych, 

- 4 godziny świadczeń grupowych; 

-  2 obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych -  53 osoby, 

144 godziny; 

3) Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Mielcu18. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, ochrona przed przemocą w rodzinie 

                                                           
18 Szczegóły w informacji o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Mielcu  

1031 923,04 zł

266 783,55 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie Narkomanii
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1) Tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

terenie Gminy Miejskiej Mielec19; 

2) Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja dyżurów w punkcie 

konsultacyjnym ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 

terenie Gminy Miejskiej Mielec” przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe 

Życie”.  

 

Wykres nr 17 Porady udzielane w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałania 

Przemocy w rodzinie 

 

 

3) Działania podjęte w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja 

programów i działań na rzecz osób pijących szkodliwie, uzależnionych, 

współuzależnionych oraz osób doświadczających i stosujących przemoc 

domową” przez NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu –  

- świadczenia indywidualne - 26 osoby, 76 godzin; 

- trening asertywności i warsztaty dla Dorosłych Dzieci Alkoholików – 20 osób, 220 

godzin; 

4) Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 

alkoholowym oraz konsultacje specjalistyczne z rodzicami - 148 godz., 85 

indywidualnych sesji; 

                                                           
19 Szczegóły w informacji o realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Gminie Miejskiej Mielec na lata 2016-2020 

244

166

38
7623

466

Osoby uzależnione od alkoholu

Dorośli członkowie rodziny alkoholika (w tym współuzależnieni)

Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Osoby doznające przemocy w rodzinie

Osoby stosujące przemoc w rodzinie

Inne ( nie ujęte w pkt. 1–5 w tym pomoc prawna)
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5) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy 

Opiekuńczo – Wychowawczej „Lumen” Oddział Caritas przy Parafii Św. 

Mateusza w Mielcu – 174 godziny zajęć, 16 uczestników;   

6) Realizacja zadania  publicznego „Organizacja wypoczynku zimowego w formie 

obozu profilaktyczno – sportowego z elementami socjoterapii dla dzieci  

z terenu Gminy Miejskiej Mielec” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Ducha 

Świętego w Mielcu – 45 uczestników. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej  

i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych   

i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - 

wychowawczych i socjoterapeutycznych 

1) Realizacja programów i projektów profilaktycznych dla uczniów mających wpływ 

na obniżenie poziomu niepożądanych zachowań społecznych, oraz szkoleń dla 

rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych 

programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowiu i trzeźwemu 

życiu: 

a) organizowanie i finansowanie programów edukacyjno - profilaktycznych 

w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich  

mieszczących się na terenie gminy w tym  autorskich programów szkolnych 

i środowiskowych dla dzieci i młodzieży, 

b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla 

rodziców, których celem jest wspieranie dziecka i przygotowanie go do 

podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych 

z używaniem substancji psychoaktywnych; 

 

Wykres nr 18 Uczestnicy programów i warsztatów profilaktycznych 

 

 
2) Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania 

wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: 

rodzice uczniowie rodzice uczniowie

2019 2020

1576

3721

868

1956
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a) organizacja wieczorków muzycznych dla młodzieży w wieku 14 do 18 lat 

pozostających w mieście podczas ferii zimowych – 4 spotkania, w każdym 

spotkaniu  udział wzięło od 30 do 80 uczestników, 

b) realizacja zadania publicznego dt. organizacji czasu wolnego dzieci  

i młodzieży z terenu Osiedla Rzochów pn. „Wspólnie odkrywajmy nowe pasje” 

przez Stowarzyszenie „Mamy dla Was czas” -  130,5 godziny zajęć, 34 

uczestników, 

c) realizacja zadania  publicznego „Wsparcie realizacji projektów związanych  

z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem 

działań z zakresu profilaktyki uzależnień” przez Polskie Towarzystwo 

Gimnastyczne  „Sokół 1893” w Mielcu – 144 godziny zajęć, 15 uczestników, 

d) organizacja wakacyjnych zajęć profilaktyczno – sportowo – rekreacyjnych  

w Szkole Podstawowej nr 1,3,6,7,8,9,11,13 oraz w Miejskim Ośrodku Sportu  

i Rekreacji w Mielcu - 779 uczestników, 

e) doskonalenie umiejętności prospołecznych dzieci i młodzieży uczestniczących 

w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, artystycznych, kulturalnych  

i ogólnorozwojowych mających wpływ na obniżenie poziomu niepożądanych 

zachowań społecznych w Szkole Podstawowej nr 3,8, 9,13 - 165 uczestników, 

f) wsparcie finansowe działalności szkolnego wolontariatu w Szkole Podstawowej 

nr 1 oraz szkolnego wolontariatu i kółka dziennikarskiego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu –  90 uczestników, 

g) wsparcie finansowe Akcji Samorządu Uczniowskiego „Szkolny Dzień 

Profilaktyki” oraz akcji profilaktycznej w świetlicy „Sobą być – bezpieczne 

korzystanie z Internetu”, 

h) zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 – 564 uczestników,  

i) realizacja spersonalizowanego interaktywnego autorskiego programu 

animacyjnego ukierunkowanego na wspólne spędzanie czasu przez całe 

rodziny i wzmacnianie więzi rodzinnych pt. „Jak to Mikołaj prezenty pakuje”  

w formie filmu, który został udostępniony mieszkańcom miasta Mielca w dniu 

 6 grudnia, 

j) wsparcie finansowe projektu wzmacniającego więzi rodzinne oraz poczucie 

przynależności do rodzinnej wspólnoty skierowanego do rodzin przeżywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze realizowanego przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Mielcu –  w projekcie uczestniczyło 32 rodziny, w tym 67 

dzieci. 

3) Edukacja i informacja publiczna: 

a) realizacja ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, których uczestnikiem była 

Gmina Miejska Mielec: „Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Przeciw pijanym 

kierowcom", "Dopalacze powiedz stop”, „Postaw na rodzinę” oraz „Reaguj na 

przemoc”, 
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Zdjęcie nr 47 Statuetka przyznana przez Krakowską Akademię Profilaktyki dla Miasta Mielca 
zasłużonego dla profilaktyki 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) kalibracja testerów trzeźwości Alcoblow zakupionych w ramach kampanii 

poruszającej problematykę nietrzeźwości na drogach, 

c) zakup ulotek i materiałów edukacyjnych przygotowanych w ramach kampanii, 

których uczestnikiem była Gmina Miejska Mielec –   5 119 szt., 

d) zakup rocznej prenumeraty czasopism „Charaktery”, „Świat problemów”, 

e) w ramach wkładu własnego Gminy Miejskiej Mielec w projekcie „Migiem 

po…moc – edycja II” opracowana została  diagnoza zjawiska przemocy  

w rodzinie na terenie Miasta Mielca. Diagnoza zrealizowana została w formie 

badania ankietowego, które zostało przeprowadzone w mieleckich szkołach 

podstawowych końcem roku 2020 na próbie liczącej 304 uczniów. W diagnozie 

wzięli udział uczniowie klas siódmych i ósmych, czyli młodzieży w wieku 13 – 14 

lat, 

f) wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 

2 w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”– uczestnikami  

podjętych działań było 395 uczniów, 414 rodziców i 35 nauczycieli, 

g) wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 

2, 6, 7, 13 w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 

uczestnikami podjętych działań  było 3 773 uczniów, 380 rodziców, 42 

nauczycieli, 

h) organizacja szkolenia online z zakresu prawa w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – 32 uczestników. 
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4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,  służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii 

1) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku 

publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; 

promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych: 

a) realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenia placówki wsparcia dziennego 

w formie opiekuńczo – specjalistycznej w budynku przy ul. Chopina 8 oraz 

placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w budynku przy ul. 

Warneńczyka 3” przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 66 wychowanków,  
b) realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenia placówki wsparcia dziennego 

w formie  opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z Osiedla  Niepodległości  

i Żeromskiego” przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej 

przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu – 34 wychowanków, 
c) realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenia placówki wsparcia dziennego 

w formie  opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z Osiedla Lotników” przez Parafię 

Rzymskokatolicką pw. Ducha Świętego w Mielcu – 33 wychowanków, 
d) realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenia placówki wsparcia dziennego 

w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z Osiedla Inwestorów” przez 

Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia „Rozwiązanie” – 11 

wychowanków, 
e) realizacja zadania publicznego pn.„ Działania na rzecz utrzymania trzeźwości  

i abstynencji przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych” 

przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie" - 593 uczestników działań. 
2) Wspomaganie działalności instytucji działających w obszarze profilaktyki 

i rozwiązywania problemów uzależnień: 

a) zakup wyposażenia dla Oddziału Odwykowego w Straszęcinie tj. biurka 

szafkowego, szafki niskiej zamykanej oraz fotela kubełkowego wykorzystanych 

do prowadzenia terapii z osobami uzależnionymi, 

b) zakup alkomatu wraz z ustnikami dla NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień w Mielcu. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

13¹ i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego: 

1) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Mielcu;  

2) podejmowanie akcji kontrolnych przez upoważnionych członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w stosunku do podmiotów 

sprzedających i podających napoje alkoholowe pod kątem przestrzegania 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

3) podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu 
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nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji 

i reklamy napojów alkoholowych.20 

 

W uznaniu prowadzonych działań Gmina Miejska Mielec została włączona do Wielkiej 

Koalicji Gmin na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. 

 
Zdjęcie nr 48 Zaświadczenie przynależności do Wielkiej Koalicji Gmin  

 

 

 

VIII.3.1.2 DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH W MIELCU W 2020 R.  

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu została 

powołana na mocy art. 41 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarządzeniem  

Nr 351/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu oraz przyjęcia 

regulaminu jej działania, zmienionym Zarządzeniem Nr 706/2020 Prezydenta Miasta 

Mielca z dnia 10 lipca 2020 r.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Mielcu wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

 

 

                                                           
20 Szczegóły w informacji o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Mielcu 
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Do najważniejszych zadań Komisji należy: 

1) współpraca z Urzędem Miejskim w Mielcu w zakresie realizacji zadań własnych 

gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 

2) opiniowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu; 

3) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania 

i spożywania napojów alkoholowych, zwanej dalej „kontrolą”, obejmującej: 

a) przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, zawartych w Ustawie, 

dotyczących w szczególności zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 

i nietrzeźwym, 

b) sprawdzenie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu zgodnie z prawem 

miejscowym, 

c) rozpatrywanie przypadków zakłócania porządku publicznego w miejscu 

sprzedaży lub najbliższej okolicy w związku ze sprzedażą napojów 

alkoholowych przez dany punkt, 

d) weryfikację przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych, 

określonych w zezwoleniu Prezydenta Miasta Mielca, 

4) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego; 

5) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie Gminy Miejskiej Mielec w zakresie przewidzianym ustawą 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w oparciu o porozumienie oraz 

współpraca z innymi podmiotami, realizującymi zadania w obszarze spraw 

społecznych, zgodnie z kompetencjami; 

6) przedkładanie corocznie propozycji działań do projektu Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na dany rok kalendarzowy oraz opiniowanie projektu tego 

Programu. 

2. Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu na koniec 

2020r. liczyła 11 osób. Komisja w 2020 roku obradowała na 11 posiedzeniach. 

3. W 2020 roku zespół pomiarowo – kontrolny Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Mielcu posiadający upoważnienia Prezydenta Miasta 

Mielca dokonał 81 kontroli w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie miasta Mielca. Przeprowadzono 65 wizji placówek handlowych  i lokali 

gastronomicznych przed wydaniem zezwolenia oraz 16 kontroli przestrzegania przez 

przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie miasta Mielca. W trakcie przeprowadzonych kontroli 

stwierdzono pojedyncze przypadki m.in. brak wywieszek informujących  

o szkodliwości alkoholu dla zdrowia oraz nie posiadano w punkcie sprzedaży alkoholu 

oryginałów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach procedury 

kontrolnej  przeprowadzono  obserwację  lokali  gastronomicznych w zakresie 

przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
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alkoholizmowi ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom 

nieletnim. Uwag i nieprawidłowości w tym zakresie w czasie kontroli nie stwierdzono. 

W 2020 roku Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu  

zbierała się 11 razy w celu zaopiniowania 65 wniosków Wydziału Dróg, Transportu, 

Energetyki i Działalności Gospodarczej o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Komisja w postanowieniach wydała łącznie 145, w tym z opinią 

pozytywną 142: ( A – 61, B – 39, C – 42). 

5. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 

byli powoływani do 112  grup roboczych utworzonych w 2020 roku w celu udzielenia 

pomocy w rodzinie w których istniało podejrzenie  występowania przemocy 

(posiedzenia grup roboczych odbywają się średnio raz w miesiącu).  

6. Ponadto, w 2020 r członkowie  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Mielcu wdrożyli 6 procedur „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie 

formularzy „Niebieska Karta-A”. 

7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu zajmowała się 

sprawami dotyczącymi problematyki nadużywania alkoholu przez mieszkańców 

Gminy Miejskiej Mielec, gdzie 83 osoby zostały skierowane na spotkanie 

interwencyjno – motywacyjne z terapeutą uzależnień/ psychoterapeutą - (na które 

stawiło się 57 osób). 

8. Skierowano 16 osób na badania do biegłych sądowych (psychologa i psychiatry) 

 w celu wydanych opinii w przedmiocie uzależnienia a 14 osób przybyło na badanie  

( w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną na przeprowadzenie osobistego 

badania uczestników postępowania w roku 2020 biegli sądowi wyznaczyli jedynie  

6 dni). Na ten cel wydatkowano 5 940 zł. 

9. Złożono do Sądu Rejonowego w Mielcu 4 wnioski o zobowiązanie do 

przymusowego leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego. Koszty 

związane z opłatami sądowymi wyniosły 160 zł.  

10. W przypadku 63 spraw/ procedur kontynuowane są działania zmierzające do 

ustalenia czy istnieje konieczność wystąpienia z wnioskiem do Sądu o zastosowanie 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

11. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 

zakończyła/umorzyła w 2020 roku 51 spraw, dotyczących problematyki nadużywania 

alkoholu przez mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec – (powody 

odstąpienia/zakończenia: wycofanie wniosku przez Wnioskodawcę, śmierć uczestnika 

postępowania, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu, 

uzyskała informację, iż Prokuratura Rejonowa w Mielcu zbadała sprawę i nie znalazła 

podstaw do skierowania wniosku do Sądu Rejonowego w Mielcu, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu, uzyskała informację,  

iż Prokuratura Rejonowa w Mielcu, zbadała sprawę i skierowała wniosek do Sądu 

Rejonowego w Mielcu o leczenie odwykowe uczestnika postępowania; Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu, uzyskała informację, 

 iż Prokuratura Rejonowa w Mielcu prowadzi postępowanie w sprawie leczenia 

odwykowego uczestnika postępowania; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Mielcu skierowała wniosek do Sądu Rejonowego w Mielcu o leczenie 
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odwykowe uczestnika postępowania; istniejące już postanowienie Sądu Rejonowego 

w Mielcu o przymusowym leczeniu odwykowym, względem uczestnika postępowania, 

podjęto dobrowolne leczenie odwykowe w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

uczestnik postępowania przebywa w Zakładzie Karnym, gdzie odbywa karę 

pozbawienia wolności, brak wspólnego zamieszkania, brak możliwości ustalenia 

miejsca pobytu, wyjazd do innej miejscowości lub za granicę państwa, brak podstaw 

prawnych do prowadzenia sprawy/ brak przesłanek ustawowych do wszczęcia 

procedury zobowiązania do przymusowego leczenia odwykowego, zdaniem biegłych 

uczestnik postępowania nie wymaga specjalistycznego leczenia odwykowego – picie 

szkodliwe). 41 osób podjęło leczenie odwykowe w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

12. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 

zakończyła/umorzyła w 2020 roku 72 spraw rozpoczętych 2019 r., dotyczących 

problematyki nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec. 

13. Ponadto, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 

zakończyła/umorzyła w 2020 roku 3 sprawy rozpoczęte 2018 r., dotyczące 

problematyki nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec. 

14. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 

kontaktowali się z 284 osobami (w tym; 221 osób uzależnionych od alkoholu /osób 

wobec których podejmowane były działania zmierzające do ustalenia czy istnieje 

konieczność skierowania wniosku do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia 

odwykowego, 63 członków ich rodzin) oraz 96 rodzinami. 

15. W 2020 roku członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych   w Mielcu wzięli udział w: szkoleniu organizowanym przez Krakowską 

Akademię Profilaktyki kierowaną do członków Gminnych Komisji - 5 osób, kursie 

języka migowego KSS 1 – 2 osoby, szkoleniu pt. „Zasady tworzenia gminnego 

programu profilaktycznego” – 1 osoba, szkoleniu pt. „Zadania Gminnych Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie przekrojowe – 1 osoba.  

16. Działania Komisji finansowane są z Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota 

wydatkowana na działania Komisji w 2020 r. wyniosła 26 260 zł.  

 

VIII.3.1.3 PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWKO 
PNEUMOKOKOM DLA OSÓB 65+ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA 
MIELCA 

 

Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną, aby zwiększyć 

bezpieczeństwo i ochronę  zdrowia licznej grupy seniorów zamieszkujących na terenie 

miasta Mielca podjęta została decyzja o uruchomieniu szczepień przeciwko 

pneumokokom.  

„Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+ 

zamieszkałych na terenie miasta Mielca” przyjęty został w drodze uchwały  

nr XXVI/274/2020  Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 26 listopada 2020 roku. 
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Adresatami  programu są osoby w wieku 65+ zamieszkałe na terenie gminy, które nie 

były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom w dorosłości, a stan zdrowia 

pozwala na ich zaszczepienie oraz wyraziły zgodę.  

Głównym celem Programu jest uzyskanie nie mniejszego niż 80% poziomu 

zaszczepienia przeciw pneumokokom w populacji osób 65+ objętej w danym roku 

programem na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 

 

Zdjęcie nr 49 Bon zdrowotny dla mieszkańca miasta Mielca na szczepienie przeciwko 

pneumokokom 

 

 
  
Szacunkowy koszt realizacji programu corocznie dla 200 osób wyniesie 64 000,00 zł. 
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VIII.4 POMOC SPOŁECZNA 

 

VIII.4.1 DZIAŁANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 
REALIZOWANE PRZEZ MOPS, W TYM UDZIELONE ŚWIADCZENIA 

 

VIII.4.1.1 INFORMACJE OGÓLNE 

 

Celem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 

w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby uprawnienia i możliwości, wspieranie 

osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  

i umożliwienie im życia w warunkach godnych człowieka oraz zapobieganie powstaniu 

nowych problemów społecznych przez podejmowanie działań zmierzających do 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, wspieranie rodzin 

wychowujących dzieci poprzez finansowe wsparcie na pokrycie potrzeb związanych  

z ich wychowaniem. 

Zadania te znajdują swoje umocowanie m.in. w następujących aktach prawnych:  

1) ustawie o pomocy społecznej,  

2) ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

3) ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

4) ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, 

5) ustawie o zatrudnieniu socjalnym, 

6) ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

7) ustawie o świadczeniach rodzinnych, 

8) ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

9) ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

10)  ustawie o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

11)  ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

12)  rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Start”, 

13)  ustawie o dodatkach mieszkaniowych, 

14)  ustawie o systemie oświaty - w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. 

 

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r. była prowadzona 

w szczególnych okolicznościach i warunkach wynikających z ogłoszenia w dniu  

20 marca na terenie Rzeczpospolitej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2. 

Ta rzeczywistość wymusiła konieczność przeformułowania pracy MOPS 

zarówno z powodu bardzo szybko zmieniających się okoliczności faktycznych, ale 
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także nowych uregulowań i rozwiązań prawnych. Nowa sytuacja zobligowała także do 

podjęcia nowych działań i form wsparcia osób znacznego kręgu osób, które ucierpiały 

w wyniku wybuchu epidemii. 

W tym miejscu wskazać należy, że ogółem w 2020 r. z pomocy Ośrodka 

skorzystało: 

1) z zakresu działań z pomocy społecznej: 1.098 rodzin – osoby te korzystały 

zarówno ze świadczeń pieniężnych ( zasiłek stały, okresowy, zasiłek celowy,  

w tym zasiłek na zakup posiłku lub żywności w ramach Programu „Posiłek  

w szkole i w domu” i zasiłek celowy specjalny), jak i niepieniężnych (praca 

socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu, 

poradnictwo specjalistyczne, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie usługi 

opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, mieszkania chronione, pobyt 

 i usługi w domu pomocy społecznej), 

2) z zakresu wspierania rodziny – 44 rodziny (w tym jedna rodzina zgodnie  

z ustawą „za życiem”), 

3) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 229 rodzin (rodziny  

w których prowadzona była procedura Niebieskie Karty), 

4) ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla 

opiekuna: 3.820 rodziny, 

5) ze świadczenia wychowawczego: 6.473 rodziny, 

6) ze świadczenia „Dobry start”: 4.363 rodziny, 

7) z jednorazowego świadczenia „Za życiem”: 6 rodzin, 

8) z dodatków mieszkaniowych: 481 rodziny, 

9) z dodatków energetycznych: 295 rodzin, 

10)  ze stypendium szkolnego: 19 rodzin. 

Ponadto wsparcia w związku z wybuchem epidemii udzielono 3391 osobom objętym 

izolacją i kwarantanną oraz 50 seniorom w ramach programu „Wspieraj Seniora.” 

 

VIII.4.1.2 POMOC UDZIELANA W FORMIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ZGODNIE  
Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, z których korzystały osoby i rodziny zamieszkujące na terenie miasta 

Mielca zaliczyć należy zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, w tym zasiłek 

celowy na zakup posiłku lub żywności oraz zasiłek celowy specjalny. 

Podstawową formą pomocy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, przy braku 

dochodu bądź przy bardzo niskich dochodach są zasiłki stałe. Zasiłek stały 

przyznawany jest w ustawowej wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy kryterium 

dochodowym, a posiadanym dochodem. Osobom pobierającym zasiłek stały, które nie 

posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacana jest składka 

zdrowotna. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Ustawa o pomocy społecznej szczegółowo 



 

210 
 

określa wysokość zasiłków okresowych. Wysokość zasiłku okresowego stanowi 

różnicę między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem, z tym że zasiłek nie 

może być niższy niż 50 % tej różnicy, jednak nie mniejszy niż 20 zł. 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. 

Może on być przyznany w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, 

opału, odzieży, niezbędnych sprzętów wyposażenia gospodarstwa domowego oraz 

kosztów drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Do otrzymania zasiłku celowego 

uprawnione są również osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku zdarzenia 

losowego, bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tego rodzaju przypadkach 

świadczenie to może być przyznane niezależnie od dochodu i może nie podlegać 

zwrotowi.  

Specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 

określone w ustawie kryterium dochodowe. 

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy 

społecznej wynosi 528 zł na osobę w rodzinie i 701 zł dla osoby samotnej.  

Poniższa tabela prezentuje formy świadczeń z których korzystały osoby i rodziny  

w 2020 r.  
 

Tabela nr 79 Formy udzielanej pomocy w postaci świadczeń pieniężnych w 2020 r. 

 

Formy pomocy 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób  

w 
rodzinach 

ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 
(dotowane) 

182 1757 917.576 181 213 

w tym przyznane dla osoby: 
samotnie gospodarującej 

160 1604 874.246 160 160 

pozostającej w rodzinie 22 153 43.330 21 53 

ZASIŁKI OKRESOWE - 
OGÓŁEM 

253 1659 337.181 253 465 

INNE ZASIŁKI CELOWE ( w 
tym zasiłki na zakup posiłku 
lub żywności)I W NATURZE 

OGÓŁEM 

373 X 499.448 372 655 

w tym: zasiłki specjalne 
celowe 

45 86 30.850 45 66 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 

142 x 73.700 142 x 

 

VIII.4.1.3 POMOC UDZIELANA W FORMIE ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH 
ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej zgodnie z ustawą,  

z których korzystały osoby zgłaszające się do MOPS w 2020 r. należały: praca 

socjalna, poradnictwo specjalistyczne, sprawienie pogrzebu, schronienie, posiłek, 

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, 
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specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania oraz  

w ośrodku wsparcia, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, mieszkanie chronione. 

 

VIII.4.1.3.1  POSIŁKI I DOŻYWIANIE 

 

Od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. realizowany był program rządowy 

„Posiłek w domu i szkole” na lata 2019 – 2023.  
 

Tabela nr 80 Program Pomocy Państwa w zakresie dożywiania w 2020 r. 

 

Wyszczególnienie ogółem 

Dzieci 
do 7-go 
r. życia 

Uczniowie 
do czasu 

ukończenia 
szkoły 

ponadpodst. 

Pozostałe 
osoby 

ogółem ogółem ogółem 

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH 
PROGRAMEM OGÓŁEM 

519 49 113 365 

w tym liczba osób korzystających z: posiłku 216 23 68 129 

zasiłku celowego 430 41 102 296 

KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) 408.869 x x x 

z tego: środki własne 81.774 x x x 

dotacja 327.095 x x x 

LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM 24 x x x 

w tym: STOŁÓWKI 24 x x x 

INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania 
kanapek, mleka itp.) 

0 x x x 

LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH 
DOŻYWIANIE 

24 x x x 

w tym: szkoły 10 x x x 

przedszkola 9 x x x 

żłobki 1 x x x 

Inne 4 x x x 

Średni koszt jednego posiłku (w zł) 5,50 4,16 4,45 5,80 

LICZBA POSIŁKÓW 16059 1044 2241 12774 

 

 

Liczba osób korzystających z posiłków w 2020 r. wyniosła: 216. Wskazać należy,  

że wybuch epidemii koronawirusa spowodował zamknięcie placówek wydających 

posiłki, osoby nie pozostały jednak bez pomocy, ponieważ w okresie zamknięcia tych 

placówek potrzebującym zamieniono świadczenie z formy niepieniężnej na pieniężną 

w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 

Środki finansowe na dożywianie pochodziły z funduszu samorządowego oraz dotacji 

celowej. Wydano ogółem: 16059 posiłków. 

Dożywianie prowadzone było w 24 placówkach w tym: 

- 10 szkołach, 

- 9 przedszkolach, 
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- 1 żłobku, 

- 4 innych stołówkach (jadłodajnie CARITAS, DDP, Powiatowy Zespół Placówek 

Szkolno - Wychowawczych). 

 
Tabela nr 81 Środki finansowe przeznaczone na dożywianie w 2020 r. 

 

Rok 
Środki 

samorządowe 
Dotacja 
celowa 

Razem 

2020 r. 81 774 327 095 408 869 

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka 

 

VIII.4.1.3.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, W TYM 
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  

 

W 2020 r. Gmina Miejska Mielec zleciła Polskiemu Komitetowi Pomocy 

Społecznej, na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, wykonanie usług 

opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagały pomocy innych osób oraz dla osób posiadających rodzinę, która takiej 

pomocy nie może zapewnić. W roku 2020 usługami opiekuńczymi objęto 52 osoby, 

łącznie świadczeń (godzin usług) było 23 579.  

Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze odprowadzone do budżetu gminy  

w 2020 r. wyniosły 89 805,20 zł. 

 
Tabela nr 82 Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze 2020 r. – środki 

samorządowe 

 

Wykonawca usług PKPS Mielec 

Liczba osób objętych pomocą usługową ( w tym 1 
osoba objęta specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi ) 
52 

Cena 1 godz. usługi (własne) w zł 
21,00 zł  

(I-III) 
24,00 zł 
 (IV-XII) 

Koszt pomocy usługowej w zł 546.030,00 

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka 

 

VIII.4.1.3.3 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃĆZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI ŚWIADCZONE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA  

 
W 2020 r. Gmina Miejska Mielec zleciła wykonanie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Polskiemu Komitetowi Pomocy 

Społecznej, na podstawie umowy o realizację zadania publicznego. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
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niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. Usługi te obejmują czynności polegające na uczeniu i rozwijaniu 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji, jako wspierania 

procesu leczenia. 

Z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi w 2020 r. uzyskano 41 876,33 zł, które 

przekazano na rachunek gminy. 

 
Tabela nr 83 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

Wykonawca usług PKPS Mielec 

Liczba osób objętych pomocą usługową 58 

Cena 1 godz. w zł. 
30,00 zł 

(I-III) 
40,00 zł 
(IV-XII) 

Koszt pomocy usługowej w zł. 385 010,00 

 

VIII. 4.1.3.4 SPRAWIENIE POGRZEBU 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej sprawianie pogrzebu, w tym osobom 

bezdomnym  jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Odbywa 

się w  sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Rada gminy 

określa, w drodze uchwały, zasady sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Mielec 

osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym (Uchwała Nr XLV/457/2018 Rady 

Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 2018r.). Pogrzeb dzieci martwo urodzonych 

organizuje się dwa razy do roku w specjalnie do tego przeznaczonej mogile 

zlokalizowanej na terenie Cmentarza Komunalnego w Mielcu, po uprzednim 

dokonaniu kremacji zbiorowej i umieszczeniu popiołów w zbiorowej urnie.  

W 2020 roku dokonano pochówku sześciorga dzieci martwo urodzonych. Z tego tytułu 

gmina poniosła wydatki łącznie na kwotę 3326 zł.  

 

VIII.4.1.3.5 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 

której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 

przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej.  

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało 

134 osoby. W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 41 decyzji 

kierujących do domu pomocy społecznej, w tym 4 osoby zostały skierowane na 

podstawie postanowienia sądu. 

Na przestrzeni ostatnich lat liczba osób kierowanych do domów pomocy społecznej 

systematycznie wzrastała co związane jest z występującym zjawiskiem starzenia się 
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społeczeństwa. Natomiast w roku 2020 r. odsetek osób kierowanych uległ pewnemu 

zmniejszeniu, powodu tego stanu rzeczy upatrywać należy w wybuchu epidemii 

COVID-19. Powstałe zawirowania związane z zamknięciem domów pomocy 

społecznej, koniecznością wykonywania wymazów na obecność COVID-19 dla 

potencjalnych pensjonariuszy oraz obawy przed zachorowaniem związane 

 z zamieszkaniem w większym skupisku ludzkim, do którego niewątpliwie należy 

zaliczyć całodobową placówkę wsparcia zahamowały nieco zainteresowanie osób. 

Jednocześnie jednak nastąpił wzrost kosztu pobytu w domach pomocy społecznej.  

W większości osoby kierowane do domów pomocy społecznej są osobami 

samotnymi, bądź osobami, którym rodzina nie jest w stanie pomóc z różnych 

względów osobistych, czy zdrowotnych, a osoby takie wymagają całodobowej opieki. 

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu dopłacał do kosztów 

pobytu 85 osób przebywających w domach pomocy społecznej, natomiast pozostałe 

osoby ponosiły pełną opłatę za swój pobyt lub do ich pobytu dopłacały rodziny. 

Odpłatność za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej poniesiona ze strony rodzin 

w 2020 roku wyniosła kwotę: 685 721,16 zł. 

 

VIII.4.1.3.6 ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela osobom bezdomnym pomocy  

w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla 

osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na 

podstawie decyzji administracyjnej. Osoby bezdomne mogą otrzymać również 

wsparcie w noclegowni lub ogrzewalni. W noclegowni, schronisku dla osób 

bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan 

zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Rada 

gminy określa, w drodze uchwały szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za 

pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Uchwała Nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej 

w Mielcu z dnia 30 października 2019 r.) 

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec działa Schronisko dla bezdomnych kobiet  

i mężczyzn prowadzone przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta koło Mielec,  

z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 19. W 2020 roku Gmina Miejska Mielec zawarła 

umowę o realizacje zadania publicznego Nr SSZ.524.1.2020: „Zapewnienie na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych kobiet  

i mężczyzn, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina 

Miejska Mielec, noclegowni oraz ogrzewalni”. Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta 

zapewnia 21 miejsc dla mężczyzn i 8 miejsc dla kobiet w schronisku, 12 miejsc  

w noclegowni oraz do 4 miejsc w ogrzewalni. Łącznie w 2020 roku udzielono pomocy 

w postaci tymczasowego pobytu w schronisku dla 17 mężczyzn i 2 kobiety,  

w noclegowni przebywało 45 osób, a w ogrzewalni 25 osób.  
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VIII.4.1.3.7 PRACA SOCJALNA I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WYBUCHU EPIDEMII COVID-19  

 

Praca socjalna prowadzona jest: 

- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności  

i samodzielności życiowej; 

- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań 

instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizował pracę socjalną z osobami 

 i rodzinami mającymi różnorodne problemy, w tym również ze środowiskami 

wieloproblemowymi wymagającymi zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. 

W 2020 roku tą formą pomocy objętych było 1098 rodzin, natomiast wyłącznie pracą 

socjalną 550 rodzin. 
 

Tabela nr 84 Formy działań podejmowanych w ramach pracy socjalnej 

 

L.p. Formy pracy socjalnej 
Liczba rodzin 

2020 

1. 
Udzielanie wsparcia emocjonalnego członkom rodziny 

(oddziaływania terapeutyczne) 
1098 

2. Motywowanie do poszukiwania zatrudnienia 243 

3. Udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych 264 

4. Współpraca z kuratorem sprawującym nadzór w rodzinie 76 

5. Motywowanie do kontynuowania leczenia 671 

6. Monitorowanie procesu leczenia 359 

7. 
Edukacja w zakresie problemu uzależnienia oraz 
motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego 

268 

8. Motywowanie do utrzymywania abstynencji 267 

9. 
Edukacja oraz udzielanie poradnictwa w zakresie 

prawidłowego pełnienia funkcji rodzicielskich 
310 

10. Współpraca z pedagogami szkolnymi 197 

11. 
Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 
264 

12. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mielcu 293 

13. Organizacja pomocy w formie żywności 397 

14. Pomoc w uzyskaniu poradnictwa psychologicznego 52 

15. Monitorowanie sytuacji w rodzinie 1005 

16. 
Mobilizowanie do uczestnictwa w projekcie systemowym w 

celu aktywizacji społeczno-zawodowej 
172 

17. Edukacja w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego 698 

18. 
Udzielanie pomocy w zakresie procedury ubiegania się 

uzyskanie stopnia niepełnosprawności 
164 

19. Współpraca z pracownikami socjalnymi z innych instytucji 135 

20. 

Współpraca z instytucjami na rzecz udzielenia pomocy i 
wsparcia rodzinie (PCPR, służba zdrowia, ZPO, Urząd 

Miejski, Straż Miejska, Starostwo Powiatowe, MZBM, OPiTU, 
Sąd Rejonowy, ngo) 

441 

21. 
Nawiązywanie współpracy z dalszymi krewnymi w celu 

zorganizowania wsparcia rodziny 
191 
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22. Podejmowanie współpracy z środowiskiem sąsiedzkim 48 

23. 
Udzielanie pomocy w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych w 

rodzinie 
350 

24. 
Organizacja pomocy rzeczowej (odzież, obuwie, podręczniki 

szkolne) 
41 

25. Pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej 256 

26. Pomoc w uzyskaniu poradnictwa prawnego 316 

27. Udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczeń rodzinnych 61 

28. 
Edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania 

budżetem domowym 
657 

29. 
Praca na rzecz rozwijania umiejętności poszukiwania 

zatrudnienia 
281 

30. 
Udzielenie pomocy w celu zapewnienia pobytu w placówce 

wsparcia (DPS, DDP, ZOL) 
127 

31. 
Występowanie o pomoc materialna do organizacji 

charytatywnych 
28 

32. Udzielenie pomocy w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego 111 

33. Współpraca z pracodawcami 54 

34. 
Udzielanie informacji o możliwościach uzyskania 

specjalistycznej pomocy w instytucjach 
384 

35. Zabezpieczenie schronienia 28 

36. Współpraca z organizacjami (PKPS, CARITAS) 504 

37. Współpraca z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną 29 

38. 
Udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczenia 

rentowego/emerytalnego 
38 

39. 
Udzielenie pomocy w zorganizowaniu wypoczynku letniego 

dla dzieci 
22 

40. Udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych 23 

41. Aktywizacja społeczna / zawodowa 332 

42. Udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych 50 

43. Edukacja w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej 539 

44. 
Motywowanie do zmiany stylu życia, wzmacnianie zasobów 

własnych oraz umiejętności ich wykorzystywania 
518 

45. Udzielenie pomocy w uzyskaniu lokalu mieszkalnego 34 

46. 
Udzielenie pomocy w celu integracji ze środowiskiem po 

opuszczeniu zakładu karnego 
15 

47. Udzielenie pomocy w podjęciu zatrudnienia 129 

48. Udzielenie pomocy w nabyciu ubezpieczenia 44 

49. Organizacja czasu wolnego 217 

50. Współpraca z opiekunem prawnym 46 

 

Oprócz pracy socjalnej poradnictwem specjalistycznym objętych zostało 222 rodziny. 

Poradnictwo to obejmowało poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne.  
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VIII 4.1.4 INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU  

VIII.4.1.4.1 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WYBUCHEM EPIDEMII KORONAWRUSA  

 

W związku z wybuchem epidemii koronawirusa konieczne było podjęcie 

zupełnie nowych form wsparcia dla osób, które ucierpiały w związku z tymi 

wydarzeniami. 

Działania te przebiegały dwutorowo i obejmowały: 

- pomoc dla osób przebywających w kwarantannie bądź izolacji domowej oraz  

- wsparcie seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na zachorowanie na COVID-19. 

W ramach pomocy osobom przebywającym na kwarantannie bądź w izolacji domowej 

w 2020 r., po uzyskaniu z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu list 

osób objętych kwarantanną i izolacją, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej niezwłocznie nawiązywali kontakt z osobami na nich umieszczonymi,  

w celu rozpoznania ich potrzeb i ewentualnego udzielenia niezbędnej pomocy.  

W sumie odbyto 3391 rozmów telefonicznych. Niejednokrotnie były to rozmowy  

o charakterze nie tylko rozeznającym sytuację, ale także o charakterze wspierającym 

(zwłaszcza w sytuacji hospitalizacji, czy śmierci osób z najbliższego otoczenia 

objętych kwarantanną). Wielokrotnie pracownicy udzielali także informacji 

 o możliwościach zabezpieczenia potrzeb własnym staraniem – tzn. przekazywali 

numery telefonów, czy inne dane pozwalające osobom pozbawionym możliwości 

opuszczania mieszkań, dokonywania zakupów drogą elektroniczną. Ta forma 

wsparcia była istotna, zwłaszcza w pierwszych tygodniach po ogłoszeniu stanu 

epidemii, ponieważ ten rynek usług był mało rozwinięty, a osoby zainteresowany nie 

posiadały niezbędnej wiedzy, co budziło niepokój, i dyskomfort psychiczny nie tylko  

z powodu obaw o własne zdrowie, ale także w powodu braku dostępu do dóbr, które 

wcześniej były powszechnie dostępne.  

Ponadto pięciokrotnie udzielano osobom przebywającym w kwarantannie pomocy              

w trybie art. 48 b ustawy o pomocy społecznej, była to pomoc na łączną kwotę 1101,11 

zł. Także pięciokrotnie udzielano pomocy w dokonaniu zakupu produktów 

spożywczych i leków. Trzynastu osobom przekazano pomoc w formie paczek 

żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Działania 

związane z dostarczaniem produktów żywnościowych i leków odbywały się we 

współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Mielcu. 

Przez cały okres ogłoszonego stanu epidemii w 2020 r. pracownicy MOPS 

pełnili całodobowy dyżur telefoniczny w celu zapewnienia pomocy osobom logującym 

się do tzw. aplikacji „kwarantanna” – dane z tej aplikacji przekazywane były przez 

pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Liczba tych zgłoszeń wyniosła 33.  

W drugim module pomocy, w ramach pomocy seniorom Gmina Miejska Mielec 

przystąpiła w 2020 r. do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Program zakładał 

wsparcie dla osób (co do zasady) powyżej 70 roku życia, które ze względu na stan 

zdrowia oraz sytuację rodzinną nie miały możliwości zapewnienia sobie niezbędnych 
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potrzeb, czy to w postaci zrobienia niezbędnych zakupów, czy załatwienia 

najpilniejszych spraw urzędowych. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mielcu. 

Łączny koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 16 157,62 zł (w tym: wkład własny: 

3258 zł) wynikał on z rzeczywiście rozeznanych potrzeb oraz wydatkowania środków 

publicznych w sposób celowy i rzetelny. 

W realizację Programu zaangażowanych było 9 pracowników socjalnych 

bezpośrednio obsługujących seniorów i współpracujących z wolontariuszami (były to 

osoby już zatrudnione w jednostce) oraz 31 wolontariuszy. Z wolontariuszami 

podpisane zostały stosowne porozumienia zgodnie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. Taki sposób realizacji programu wynikał z wcześniejszych 

pozytywnych doświadczeń ze współpracy z wolontariuszami angażującymi się na 

rzecz społeczności lokalnej, którzy w poprzednich latach współpracowali z MOPS 

Mielec. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom, wolontariuszom, 

jak i seniorom opracowana została i wprowadzona do stosowania zarządzeniem 

Dyrektora MOPS Instrukcja bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla seniora  

w ramach Programu „Wspieraj Seniora”. Z działań w ramach Programu skorzystało:  

8 seniorów, którzy zgłosili się za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz 

42 osoby, które zgłosiły się poza infolinią. Wśród tych osób tylko 2 osoby miały poniżej 

70 lat, jednakże ze względu na szczególną sytuację życiową oraz niepełnosprawność 

zostały zakwalifikowane do udziału w Programie. Łącznie zrealizowano 139 zgłoszeń 

(zarejestrowano natomiast 174 zgłoszenia). Faktyczna liczba zrealizowanych na rzecz 

seniorów działań była jednak dużo wyższa, wynikało to z faktu, że jedno zgłoszenie 

obejmowało często zapotrzebowanie na większą liczbę usług. Pomoc seniorom 

polegała m.in. in. na robieniu zakupów (art. spożywcze, środki higieny osobistej)  

i dostarczaniu ich do seniorów – (114 razy), wyprowadzaniu psa ( był to pies 

przewodnik osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim) – 36 razy, 

zakupie leków (17 razy), przyniesieniu ciepłego posiłku (2), załatwianiu drobnych 

spraw urzędowych i innych drobnych usług (25 razy). Dodać także należy,  

że w związku panującą epidemią koordynacja działań pomiędzy seniorami  

a wolontariuszami była przedsięwzięciem niezwykle wymagającym nakładu czasu, 

wynikało to m.in. z faktu, że często wcześniej przygotowane grafiki musiały ulegać 

zmianie np. z powodu obejmowania kwarantanną wolontariuszy, co powodowało 

konieczność angażowania dodatkowych osób oraz dużej elastyczności i nakładu pracy 

osób odpowiedzialnych za przedmiotowe grafiki pracy. 

Działania MOPS wyszły jednak dalej niż uregulowania Programu „Wspieraj 

Seniora”. Bazując na wcześniejszych dobrych doświadczeniach współpracy  

ze społecznością lokalną w okresie przedświątecznym dzięki pomocy młodzieży  

z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu do seniorów trafiły ręcznie 

wykonane karty świąteczne wraz z życzeniami. W pomoc osobom starszym 

zaangażowali się uczniowie i nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu 

oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, którzy przekazali na rzecz 

seniorów upominki. 
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VIII.4.1.4.2 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMEM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ  

 

Pracownicy biorą współudział w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa, przez wydawanie skierowań do tego programu oraz powiadamianie 

osób uprawnionych do odbiory produktów żywnościowych. Pomocą żywnościową  

w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 objęte były osoby i rodziny 

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekraczał 

200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej 

tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie. 

Celem operacji w ramach Podprogramu 2019 było zapewnienie najuboższym osobom 

i rodzinom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków 

towarzyszących w okresie od grudnia 2019r. do lipca 2020 roku. Zadaniem Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej było kwalifikowanie osób i rodzin do Programu  

i wydawanie skierowań organizacji realizującej Program tj. Polskiemu Komitetowi 

Pomocy Społecznej w Mielcu. W 2020 roku w Gminie Miejskiej Mielec uprawnionych 

do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu było 747 osób, w 398 

rodzinach. Osoby te skorzystały z pomocy w formie produktów żywnościowych.  

 Od listopada 2020 roku rozpoczął się kolejny Podprogram 2020, który będzie 

realizowany do sierpnia 2021 roku dla osób, których dochód nie przekracza 220% 

kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  

tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. 
 

VIII.4.1.4.3 POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE POTWIERDZANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  

 

Postępowania prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia  

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Mielca z dnia 02.05.2017r.  

nr OA.0052.231.2017 Dyrektora MOPS do wydawania decyzji administracyjnych – 

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - świadczeniobiorcom innym 

niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie miasta Mielca. 

W 2020 r. prowadzono 46 postępowań w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

VIII.4.1.4.4 POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE KIEROWANIA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU 
SAMOPOMOCY O ZASIĘGU GMINNYM, DZIENNEGO DOMU POMOCY IM. JANA PAWŁA II ORAZ 
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIACH W ZAKRESIE KIEROWANIA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU 
SAMOPOMOCY PROWADZONEGO PRZEZ PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA ZLECENIE POWIATU  

 

Gmina Miejska Mielec zapewnia pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 

43 osobom z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych 

funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia  

w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia 
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zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Placówka 

świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi  

i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub 

podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania 

w życiu społecznym. Każdy z uczestników ma opracowany i realizowany indywidualny 

plan wspierająco – aktywizujący. W 2020 roku przyznano decyzja administracyjną 

usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy dla 48 osób (liczba większa niż liczba 

miejsc, ze względu na rotację osób zainteresowanych). 

Dom Dziennego Pobytu w Mielcu przy ul. Sitki 3 jest ośrodkiem wsparcia, który 

funkcjonuje od stycznia 2018 r. i zapewnia pobyt dla 30 osób starszych z terenu gminy 

miasta Mielca. Gmina zleciła jej prowadzenie Parafii p.w. Św. Mateusza Apostoła  

i Ewangelisty w Mielcu i zawarła umowę o realizację zadania „Prowadzenie domu 

dziennego pobytu dla osób starszych mieszczącego się przy ul. Sitki 3 w Mielcu” 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. Placówka zapewnia wsparcie osobom, które ze względu 

na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy  

w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Uczestnicy mają zapewniony dzienny 

pobyt, posiłki, możliwość korzystania z opieki fizjoterapeuty, psychologa, możliwość 

rozwijania swoich umiejętności w trakcie warsztatów (plastycznych, muzycznych, 

muzykalno-sprawnościowych, tanecznych, kulinarnych, teatralnych, komputerowych  

i z rękodzieła), uczestnictwo w wycieczkach oraz imprezach kulturalnych  

i towarzyskich. Skierowanie do Dziennego Domu Pobytu w formie decyzji 

administracyjnej wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 

podstawie wniosku osoby zainteresowanej oraz w oparciu o przeprowadzony rodzinny 

wywiad środowiskowy. W 2020 roku prowadzono postepowania i wydano skierowania 

do placówki dla 35 osób. (liczba większa niż liczba miejsc, ze względu na rotację osób 

zainteresowanych). 

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku osób 

ubiegających się lub korzystających z uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego 

Domu Samopomocy przy ul. Wojsławskiej w Mielcu, prowadzonego na zlecenie 

powiatu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej gromadzą niezbędne 

dokumenty, przeprowadzają wywiad środowiskowy i skompletowane akta sprawy 

przekazują do Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu działającego  

z upoważnienia starosty. 
 

VIII.4.1.4.5 ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE PROWADZONE NA RZECZ OSÓB I RODZIN 
PRZEZ PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

W ramach zajęć grupowych i indywidualnych zrealizowano następujące 

projekty: 

- „O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego”, 

- „Biblioteczka Asystenta”, 

- „Telefon do asystenta”, 

- „Rodzina razem - zdrowo i sportowo- edycja jesienno-zimowa”, 
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- „Podróż z Mikołajem przez polskie tradycje Świąt Bożego Narodzenia”, 

- „SUPERMOCNI nie tylko od Święta – jak rozumieć trudne emocje i jak sobie z nimi 

radzić”, 

- „Pomoc dydaktyczna dzieciom i młodzieży”. 

Szczegółowy opis realizowanych projektów zawiera „Sprawozdanie z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2020 rok”. 

 

VIII.4.1.4.6 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  

 

Klub Integracji Społecznej funkcjonował od 1 września 2020 roku w ramach 

realizacji projektu: „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w wys. 690 237,07 zł. Wkład 

własny stanowił 5% tj. 36 328,28zł wartości projektu. Umowa o dofinansowanie 

projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie została podpisana w dniu  

30 stycznia 2020r., a jego realizacja miała się rozpocząć od 1 kwietnia 2020r. Ze 

względu na stan pandemii umowa została aneksowana w dniu 17 lipca 2020 r.  

i termin realizacji projektu został zmieniony na: 1 września 2020r. do 30 września 2022 

roku. 

Od 1 września 2020 roku do pracy w Klubie Integracji Społecznej zostali 

zatrudnieni: psycholog oraz pracownik socjalny, w pełnym wymiarze czasu pracy, na 

podstawie umowy o pracę. Na stanowisko koordynatora KIS został oddelegowany  

w wym. 1/2 etatu starszy specjalista pracy socjalnej (po 4 godziny dziennie). Od  

1 września 2020 roku finansowane było wynagrodzenie personelu projektu.  

Od 1 września 2020 roku prowadzona była rekrutacja do udziału w projekcie. 

Na pierwszym etapie działania rekrutacyjne podejmowali pracownicy socjalni 

pracujący bezpośrednio z osobami korzystającymi z pomocy MOPS.  

Z prowadzeniem rekrutacji od początku występowały trudności spowodowane 

pogarszającą się z każdym dniem sytuacją epidemiologiczną i ciągłym wzrostem liczby 

zachorowań na terenie powiatu mieleckiego, który jako jeden z pierwszych został 

ogłoszony czerwoną strefą. Ta sytuacja szczególnie negatywnie wpływała na 

pozyskanie do udziału w projekcie osób z niepełnosprawnościami. W okresie 

sprawozdawczym jeden uczestnik projektu zarazem rozpoczął, jak i zakończył udział 

w projekcie. Osoba ta objęta była także wsparciem w ramach pobytu w mieszkaniu 

chronionym. Dodatkowo udzielone wsparcie psychologiczne pozwoliło przełamać 

bariery i podjąć zatrudnienie. Do końca grudnia 2020 zawarte zostało 16 kontraktów 

socjalnych (7 kobiet i 9 mężczyzn), osoby te zostały objęte poradnictwem 

psychologicznym i pracą socjalną. 
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VIII.4.1.4.7 PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2020  

 

W 2020 roku aplikowaliśmy o środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 353. 810,00 zł. Program kierowany był do 

pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które 

wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowaniu w życiu społecznym.  

Głównym celem Programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy 

ogólnodostępnego wsparcia dla osób z w/w. niepełnosprawnością z terenu miasta 

Mielca. Realizacja Programu miała przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez 

umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym, 

kulturalnym, rozrywkowym, czy tez sportowym. Z bezpłatnej formy wsparcia asystenta 

skorzystało w 2020 roku 59 osób.  

W związku z wysokim zainteresowaniem osób niepełnosprawnych uzyskaniem 

wsparcia i pomocy, wynikającym z ich rosnących potrzeb i ograniczeń, ponownie 

aplikowaliśmy o środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

– edycja 2021 opracowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  

W 2021 roku Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających 

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczenie równoważne oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem  

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, które wymagają 

usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu                              

w życiu społecznym. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało Gminie 

Miejskiej Mielec na 2021 rok środki w kwocie 621.180,00 zł. – finansowane 100%. 

Ponadto złożono wniosek o środki z Solidarnościowego Funduszu osób 

Niepełnosprawnych na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. 

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają 

wsparcia w pomocy doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki 

nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało 

Gminie Miejskiej Mielec na 2021 rok środki w kwocie 110 160,00 zł – finansowane 100 

% (brak wkładu własnego). 
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VIII.4.1.5 ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

Świadczenia wypłacone w 2020 r. obejmowały: 

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: 

a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka; 

b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego; 

c) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 

d) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 

e) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; 

f) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 

2. Świadczenia opiekuńcze:  

a) zasiłek pielęgnacyjny; 

b) specjalny zasiłek opiekuńczy; 

c) świadczenie pielęgnacyjne; 

3. Zasiłek dla opiekuna. 

4. Świadczenie rodzicielskie. 

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – ze środków gminnych. 

7. Fundusz alimentacyjny. 

8. Świadczenie wychowawcze. 

9. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”. 

10. Jednorazowe świadczenie „Dobry start”. 

Przyznana dotacja na 2020 r. na realizację zadań z zakresu świadczeń 

rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia „Za życiem”, 

składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów obsługi przez Dział Świadczeń 

Rodzinnych wynosiła 19 166 063,00 zł, a wykonanie wyniosło 19 159 166,36 zł tj. 

100%. 

Przyznana dotacja na 2020 r. na realizację zadań z zakresu świadczenia 

wychowawczego przez Dział Świadczeń Rodzinnych wynosiła 59 740 000,00 zł, 

a wykonanie wyniosło 59 717 159,25 zł tj. 100%. 

Przyznane środki na 2020 r. na zadania z zakresu jednorazowej zapomogi  

z tytułu urodzenia dziecka ze środków gminnych tzw. „mieleckie becikowe” wynosiła 

550 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 507 000,00 zł  tj. 92,2%. 

Wydatkowanie zmalało o 116 000,00 zł w stosunku do 2019 r. 

Przyznana dotacja na 2020 r. na zadania z zakresu programu „Dobry start” 

wynosiła 1 924 730,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 924 554,61 zł tj. 100%. 

W okresie sprawozdawczym: 

a) liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła – 3 109, 

b)  liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny - 858 w, tym: 

- na jedno dziecko - 280, 

- na dwoje dzieci - 383, 

- na troje dzieci - 167, 

http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=295
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=296
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=297
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=297
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=298
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=302
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=299
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=301
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=301
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=300
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=809
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- na czworo i więcej dzieci - 58, 

c) liczba rodzin pobierających świadczenie rodzicielskie - 139, 

d) liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 186, 

e) liczba osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 308, 

f) liczba rodzin pobierających zasiłek dla opiekuna - 18, 

g) składki emerytalno-rentowe opłacono średnio 217 osobom, 

h) liczba dzieci, na które przyznano jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 

dziecka ze środków gminnych (tzw. „mieleckie becikowe”) - 507 dzieci, 

i) liczba dzieci uprawnionych do świadczenia „Dobry start” – 6 217. 

 
Tabela nr 85 Wydatki na świadczenia rodzinne 

 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł* 
Liczba 

świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 2 209 627,62 19 718 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: 1 052 227,37 9 389 

2.1. urodzenia dziecka 63 246,56 97 

2.2. 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

135 394,44 383 

2.3. samotnego wychowywania dziecka 197 409,90 1 026 

2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 228 625,38 2 225 

2.4.1. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 
roku życia 

34 483,64 393 

2.4.2. 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 
5 roku życia 

194 141,74 1 832 

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego 110 417,07 2 101 

2.6. 
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania: 

12 648,50 178 

2.6.1. 
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem 
w miejscowości, w której znajduje się szkoła 

3 712,83 36 

2.6.2. 
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje się szkoła 

8 935,67 142 

2.7 wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 304 485,52 3 379 

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w.2) 3 261 854,99 29 107 

4. Świadczenia opiekuńcze w tym: 11 589 602 26 675 

4.1. zasiłki pielęgnacyjne 4 917 570 22 798 

4.2. specjalne zasiłki opiekuńcze 164 930 267 

4.3. świadczenia pielęgnacyjne 6 507 102 3 610 

5. zasiłek dla opiekuna 94 100 152 

6. Razem (w.3 + w.4 + w. 5) 14 945 556,99 55 934 

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 345 000 345 

8. Razem (w. 6 + w. 7) 15 290 556,99 56 279 

9. Świadczenie rodzicielskie 863 739 950 

10. Razem (w. 8 + w. 9) 16 154 295,99 57 229 

 

 
W 2020 r. wydano łącznie 3 930 decyzji dot. świadczeń rodzinnych. 
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Tabela nr 86 Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne 
 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł 
Liczba 

świadczeń 

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 207 480,64 2 622 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 214 001,55 1 489 

3. Razem składki: 1 421 482,19 4 111 

Źródło: opracowanie własne Ośrodka. 
 

Tabela nr 87 Wydatki na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek społecznych 

 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł 

1. 
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna 
521 396,07 

Źródło: opracowanie własne Ośrodka. 
 

 
Tabela nr 88 Wydatki na jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka ze środków gminnych 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Wydatki w zł 
za rok 2018 

Wydatki w zł 
za rok 2019 

Wydatki w zł za 
rok 2020 

1. 

 
Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka – ze środków 

gminnych 
 

554 000,00 623 000,00 507 000,00 

 
Tabela nr 89 Wydatki na świadczenie „Za życiem” 
 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł 
Liczba 

świadczeń 

1. Jednorazowe świadczenie „za życiem” 24.000,00 6 

Źródło: opracowanie własne Ośrodka. 

 
 Tabela nr 90 Wydatki na świadczenie wychowawcze 
 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł 
Liczba 

świadczeń 

1. Świadczenie wychowawcze 59.225.397,89 10.508 

2. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych 491.761,36 X 

3. Razem 59.717.159,25 X 

Źródło: opracowanie własne Ośrodka. 

 

W 2020 r. wydano łącznie 1 143 decyzji i informacji dot. świadczeń wychowawczych. 
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 Tabela nr 91 Wydatki na świadczenie „Dobry start” 
 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł 
Liczba 

świadczeń 

1. Jednorazowe świadczenie „Dobry start” 1 863 600,00 6217 

2. Koszty obsługi 60 954,61 X 

3. Razem 1 924 554,61 X 

Źródło: opracowanie własne Ośrodka. 

 

 
Tabela nr 92 Wydatki na fundusz alimentacyjny 
 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł* 
Liczba 

świadczeń 

1. Fundusz alimentacyjny 1.299.244,00 3.227 

*Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie są pomniejszone o świadczenia nienależnie pobrane. 

 

Wydatki na świadczenia rodzinne zwiększyły się w stosunku do 2019 r.,  

w związku ze zmianą kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, większą ilością osób 

pobierający świadczenie pielęgnacyjne oraz większą ilością osób pobierających 

zasiłek pielęgnacyjny ze względu na posiadane orzeczenia o niepełnosprawności. 

 W porównaniu z rokiem 2019 r. zmniejszeniu uległy wydatki na: dodatek do 

zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, dodatek z tytułu 

urodzenia się dziecka, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.  

 

Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizuje zadania w zakresie 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów. W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 

zostały podjęte następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: 

 
Tabela nr 93 Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych 
 

Liczba dłużników alimentacyjnych, których wezwano do zgłoszenia się w celu 
przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego 

141 

Liczba dłużników alimentacyjnych, z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny 
i odebrano oświadczenie majątkowe 

44 

Liczba dłużników alimentacyjnych, których zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie 
pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy 

8 

Liczba przekazanych do urzędu pracy wniosków o aktywizację zawodową dłużnika 
alimentacyjnego 

20 

Liczba wydanych decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych 

14 

Liczba wydanych decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika 
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

31 
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Liczba dłużników alimentacyjnych, w stosunku do których złożono wniosek o ściganie za 
przestępstwo niealimentacji 

71 

Liczba dłużników alimentacyjnych, w stosunku do których skierowano do starosty wniosek o 
zatrzymanie prawa jazdy 

9 

Liczba dłużników, w stosunku do których skierowano zawiadomienia w trybie art. 304 Kpk o 
ściganie za przestępstwo niealimentacji 

79 

 

W wyniku prowadzonego postępowania w 2020 roku kwota zwrócona przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosła 809 776,67 zł. 
 

Czyste powietrze 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od miesiąca października 2020r. 

prowadzi postępowania w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego dla beneficjentów ubiegających się o przyznanie 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku  

z realizację programu „Czyste Powietrze”. Celem Programu” Czyste Powietrze” jest 

poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 

wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. Program umożliwia zainteresowanym skorzystanie  

z dofinansowania i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne. 

Przedmiotowe zaświadczenia wystawiane prze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Mielcu poprzedza postępowania w zakresie ustalenia dochodu i stanowi niezbędny 

dokument do uzyskania dofinansowania z Programu a osoby o niskich dochodach 

mogą liczyć na wyższe dofinansowanie. 

W okresie od października 2020 r. do grudnia 2020 r. złożono 12 wniosków  

i wydano 12 zaświadczeń. W związku z zainteresowaniem Programem „Czyste 

powietrze” (do miesiąca kwietnia 2021r. złożono 17 wniosków) - Ośrodek będzie 

kontynuował realizację zadanie. 

VIII.4.1.6 POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW  

 

W 2020 r. na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały nr IX/65/2015 

Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Miejskiej Mielec - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu 

realizował zadania polegające na przyznawaniu uczniom pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. 

VIII.4.1.6.1 STYPENDIA SZKOLNE  

W roku szkolnym 2019/2020 rozpatrzono 34 wniosków o przyznanie pomocy 

materialnej dla ucznia w formie stypendium szkolnego. Na ich podstawie w okresie od 

stycznia do czerwca 2020 r. z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzystało  

15 uczniów. 
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W roku szkolnym 2020/2021 rozpatrzono 39 wniosków o przyznanie pomocy 

materialnej w formie stypendium szkolnego. W okresie od września do grudnia 2020r. 

z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzystało 23 uczniów. 

Na wypłatę stypendiów szkolnych w 2020 r. przeznaczono kwotę 27.494,56 zł, w tym 

5.498,92 zł to kwota ze środków własnych Gminy Miejskiej Mielec. 

 

Tabela nr 94 Stypendia szkolne w roku 2020 

 

Wyszczególnienie 

Szkoły podstawowe Szkoły ponadpodstawowe 

liczba uczniów 
objętych 
pomocą 

Łączna kwota 
pomocy 

liczba 
uczniów 
objętych 
pomocą 

Łączna 
kwota 

pomocy 

Stypendia szkolne 32 23454,78 zł 6 3295,78 zł 

Zasiłki szkolne 3 744,00 zł ----- -------- 

 
 

Wykres nr 19 Liczba uczniów i rodzin korzystających z pomocy w formie stypendium szkolnego 

w latach 2019 – 2020 

 

 
Źródło: opracowanie własne Ośrodka. 

 

Jak pokazuje wykres, w 2020 roku liczba rodzin i uczniów korzystających  

z pomocy w formie stypendium szkolnego była niższa, w porównaniu do roku 2019. 

Niższe wykonanie spowodowane było głównie nierozliczeniem się wnioskodawców  

z otrzymanej pomocy (brak dostarczenia faktur potwierdzających poniesione koszty) 

oraz poprawą sytuacji materialnej w rodzinach, związaną z realizacją ustawy 

o pomocy w wychowywaniu dzieci ( 500+) i rządowym programem „Dobry start” (300+). 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2019 rok 2020 rok

Liczba uczniów

Liczba rodzin 



 

229 
 

VIII.4.1.6.2 ZASIŁEK SZKOLNY 

 

W 2020 r. do MOPS w Mielcu wpłynęły 4 wnioski o przyznanie zasiłku 

szkolnego, z czego przyznano pomoc dla 3 uczniów.  

Na wypłatę zasiłków szkolnych w 2020 r. przeznaczono kwotę 744,00 zł, w tym 148,80 

zł ze środków własnych Gminy Miejskiej Mielec. 

 

VIII.4.1.7 DODATKI MIESZKANIOWE 

 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez 

gminę, mającym na celu umożliwienie osobom o niskich dochodach pokrycie części 

kosztów utrzymania mieszkania. Taką formę pomocy dla osób, które przy 

wykorzystaniu własnych możliwości finansowych nie są w stanie pokryć obciążających 

ich kosztów związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego reguluje ustawa z dnia 

21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. 

W 2020 r. przyjęto 828 wniosków o dodatek mieszkaniowy, tj. mniej o 1 niż 

w roku 2019. Łączna liczba wydanych decyzji w 2020 roku wyniosła 823 (2019 r. – 

850). W 2020 roku z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 481 

gospodarstw domowych. Kwota dofinansowania do czynszu wyniosła łącznie: 

737.702,29 zł.  

Zestawienie, dotyczące kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 

2019-2020 przedstawia poniższa. Z porównania wynika, że w 2020 roku nastąpił 

wzrost wypłaconych świadczeń o kwotę: 6  729,16 zł. 

 
Tabela nr 95 Dodatki mieszkaniowe wypłacone w latach 2019 – 2020 

 

Rok 
Kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych 
Liczba wypłaconych dodatków 

2019 669 973 13 zł 4 297 

2020 737702 29 zł 4234 

Źródło: opracowanie własne Ośrodka 

 

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej 

do pobierania należności za lokal mieszkalny, w którym mieszka wnioskodawca. 

 

Tabela nr 96 Dodatki mieszkaniowe z podziałem na użytkowników mieszkań w 2020 roku 

 

Wyszczególnienie 
(użytkownicy mieszkań) 

Liczba wypłaconych 
dodatków 

mieszkaniowych 

Kwota wypłaconych 
dodatków 

mieszkaniowych 

Ogółem 4 234 737 702,29 

z tego w zasobie 
gminnym 1 875 358 458,68 

spółdzielczym 1789 284 015,03 
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wspólnot 
mieszkaniowych 

 
559 

 
92 143,69 

prywatnym 11 3 084,89 

innym 0 0 
  

VIII.4.1.8 ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY  

 

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa. 

Przyznawanie i wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego reguluje ustawa 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zryczałtowany dodatek energetyczny 

przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 

30 kwietnia 2020 wynosiła: 

- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,37 zł miesięcznie, 

- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,80 zł miesięcznie, 

- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł miesięcznie,                     

a w okresie od 1 maja 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku wynosi: 

- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 10,94 zł miesięcznie, 

- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie, 

- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł miesięcznie. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w 2020 roku wypłacił 2.381 dodatków 

energetycznych dla 295 gospodarstw domowych na kwotę: 33.021,50 zł. Liczba 

wydanych decyzji administracyjnych w 2020 roku wyniosła: 585. 

 
Tabela nr 97 Liczba wypłaconych dodatków energetycznych w 2019 - 2020 roku 

 

Wyszczególnienie 

Liczba wypłaconych 
dodatków 

energetycznych 

 
Wydatkowane środki dotacji 

 
Rok 2019 

 
Rok 2020 

 
Rok 2019 

 
Rok 2020 

Odbiorcy wrażliwi wg limitu rocznego 
zużycia energii elektrycznej: 900 kWh 

1092 1043 12 407,82 zł 11 581, 56 zł 

Odbiorcy wrażliwi wg limitu rocznego 
zużycia energii elektrycznej: 1250 kWh 

1184 1079 18 725,51 zł 16 650,48 zł 

Odbiorcy wrażliwi wg limitu rocznego 
zużycia energii elektrycznej: 1500kWh 

235 259 4 452,4 zł 4 789,46 zł 

Razem 2511 2381 35 585,73 zł 33 021,50 zł 

Koszt wypłaty dodatku 
( nie więcej niż 2,0% kwoty) 

 711,71 zł 660,43 zł 

Ogółem  36 297,44 zł 33 681,93 zł 
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VIII.4.2 REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB 
NIEPEŁNOSPORAWNYCH 

 

Pomoc niesłyszącym i niedosłyszącym mieszkańcom miasta Mielca 

 

Przez cały rok w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego  

w Mielcu odbywa się od poniedziałku do piątku pomoc niesłyszącym  

i niedosłyszącym mieszkańcom miasta Mielca. Ogólnie w okresie od 02.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. zostało wykonanych 559 usług. Na przestrzeni lat liczba udzielanych 

usług  osobom  niesłyszącym z roku na rok rośnie. Niesłyszący najczęściej zgłaszali 

się w  sprawach dotyczących ochrony zdrowia, a także w socjalno bytowych oraz 

życia codziennego. Prosili o pisanie różnego typu podań lub wypełnianie druków  

urzędowych, które dla nich stanowią ogromne wyzwanie. Ponad to udzielono pomocy 

w takich sprawach jak: rozmowy telefoniczne w sprawie pracy, uczestnictwo  

w konsultacjach lekarskich, pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu do 

komunikowania się (telefony komórkowe, komputery), pomoc w pisaniu pism do ZUS-

u, w pisaniu wniosków o rentę socjalną, wniosków do PCPR o wydanie orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności, a także o sprzęt pomagający w codziennym 

funkcjonowaniu. Pracownik proszony był o tłumaczenie w szpitalu, przychodniach, 

sklepach, na policji i w urzędach, MSM, MZBM. Ze względu na sytuację 

epidemiologiczną większa ilość usług była świadczona przy użyciu wideo rozmów. 

Ponad to usługi tłumacza języka migowego świadczone były podczas spotkań  

z mieszkańcami, konferencji, warsztatów.  

 

 
Wykres nr 20 Usługi tłumacza migowego z podziałem na obszary tematyczne 

 

 

83

192
126

126

32

PRAWNE I OBYWATELSKIE  SPOŁECZNE OCHRONY ZDROWIA

SOCJALNO BYTOWE ŻYCIA CODZINNEGO



 

232 
 

Kontynuowane są również tłumaczenia na język migowy sprawozdania 

międzysesyjne Prezydenta Miasta Mielca składane podczas sesji Rady Miejskiej  

w Mielcu. 

 

VIII.4.3 WSPARCIE OSÓB STARSZYCH 

VIII.4.3.1 MIELECKA KARTA SENIORA – AKTYWNY SENIOR 60+  

 
Program został wprowadzony uchwałą Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Mielcu  

z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Mielecka Karta Seniora – Aktywny 

Senior 60+”, zmienioną Uchwałą Nr XVI/149/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. 

Szczegółowy sposób wykonania Programu określa zarządzenie Nr 388/2016 

Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 

dokumentów obowiązujących w Programie „Mieleckiej Karty Seniora – Aktywny Senior 

60+”. 

 

Zdjęcie nr 50 Mielecka Karta Seniora 

 

 

Podstawowe założenia Programu: 

1) kształtowanie pozytywnego wizerunku mieleckich seniorów, 

2) podniesienie poziomu aktywności społecznej i jakości życia grupy 

mieszkańców 60+, np. poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, 

zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, które 

mają pozytywny wpływ na samopoczucie oraz kondycję fizyczną i zdrowotną, 

3) przygotowanie specjalnych ofert dla seniorów w postaci ulg i zniżek. 

Realizacja założeń Programu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

1) w 2020 r. wydano 200 Kart, 

2) 4 258 razy seniorzy skorzystali z ulg i zniżek, 

3) udzielono rabatów na kwotę 13 825,40 zł, 

4) przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną dla uczestników 

Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Mieleckiej Rady Seniora, 

5) współpracowano z 26 prywatnymi partnerami, którzy przystąpili do programu, 
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6) informowano seniorów o przysługujących im uprawnieniach zadeklarowanych 

przez partnerów programu, 

7) przekazywano w formie papierowej wykaz partnerów oraz dla zorientowanych 

wskazywano adres strony internetowej urzędu http://www.mielec.pl/mielecka-

karta-seniora/ 

Ponadto od początku funkcjonowania programu do dnia 31 grudnia 2020 r. wydano  

2 871 kart. 

 

 

VIII.5 POMOC INSTYTUCJONALNA ŚWIADCZONA  

W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

VIII.5.1 OŚRODKI WSPARCIA 

 

Pomoc instytucjonalna jest niezbędnym i znaczącym elementem systemu 

pomocy społecznej. Obejmuje ona usługi wykonywane przez wyspecjalizowane 

jednostki organizacyjne zapewniające kompleksową pomoc klientom (zaspakajanie 

między innymi niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych  

i edukacyjnych). 

 

VIII.5.1.1 DOM DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. KOCJANA 15  

 

Dom Dziennego Pobytu (DDP) w Mielcu jest ośrodkiem wsparcia przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej. Dom dysponuje 40 miejscami. DDP czynny jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. Dom Dziennego Pobytu 

przyczynia się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych. 

Przeciwdziała uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej, umożliwia spędzenie 

wolnego czasu wśród rówieśników, a jednocześnie daje możliwość wykazania się 

swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Zajęcia mają na celu podniesienie aktywności 

fizycznej i psychicznej seniorów. W 2020 r. placówka zorganizowała m.in.: spotkanie 

noworoczne; uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka; wizyta dzieci ze szkoły nr 8; 

wspólne kolędowanie, wybory rady Domu; walentynki, uroczystość z okazji Dnia 

Kobiet. 

  W 2020 roku z usług DDP korzystały 43 osoby skierowane decyzją 

administracyjną przez MOPS w Mielcu. Dom również przygotowywał posiłki obiadowe 

w ramach pomocy rządowej dla rodzin potrzebujących (ok. 17 osób od stycznia do 

czerwca 2020 r.). Osoby korzystające z posiłku ponoszą odpłatność na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej oraz Uchwale Rady Miejskiej w Mielcu. 

Stacjonarna działalność placówki została ograniczona w związku  

z ogłoszeniem stanu epidemii. Mimo okresowego zamknięcia placówki personel 

http://www.mielec.pl/mielecka-karta-seniora/
http://www.mielec.pl/mielecka-karta-seniora/
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pomagał pensjonariuszom w codziennych czynnościach takich jak zakupy, 

zaopatrzenie w leki, załatwienie spraw urzędowych i pomocowych. Seniorom 

dostarczano także obiady do miejsca zamieszkania. Wielką pomocą w tym zakresie 

było zaangażowanie w okresie od 15 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. 10 członków 

Stowarzyszenia Kibiców FKS Stal Mielec „Chłopcy ze Stali”, którzy w tym okresie 

rozwozili do domów ciepłe posiłki dla 25 podopiecznych tej placówki. 

Mimo zamknięcia, DDP „na odległość” obchodził razem z seniorami wszystkie 

uroczystości: 

- Wielkanoc - dostarczono seniorom drobne upominki (pisanki, babeczki), 

- Dzień Matki - przekazano kartki z życzeniami dla seniorek. 

- „Mikołajki” i Święta Bożego Narodzenia - dostarczono dania wigilijne, pierniczki, 

upominki gwiazdkowe oraz choineczki przygotowane przez personel i życzenia 

świąteczne. 

Personel utrzymywał z seniorami stały kontakt telefoniczny.  

 

VIII.5.1.2 DOM DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. BŁ. KS. ROMANA SITKI 5  

Gmina Miejska Mielec zleciła w formie wsparcia (z udziałem środków 

finansowych Gminy) prowadzenie Domu Dziennego Pobytu nazwanego „Domem św. 

Jana Pawła II” po przeprowadzonym konkursie ofert Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na podstawie umowy o realizację zadania 

publicznego  zgodnie z przepisami ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Parafia przekazała na realizację zadania publicznego środki finansowe przyznane 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, środki finansowe uzyskane ze 

świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego oraz pracę społeczną 

członków. Odpłatność za pobyt seniora w placówce reguluje uchwała Nr XLII/427/2018 

Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Domu Dziennego pobytu dla 

osób starszych przy ulicy Sitki 3 w Mielcu.  

Placówka funkcjonująca od stycznia 2018 r. ma za zadanie dalsze 

podtrzymywanie sprawności psychofizycznej osób starszych w celu jak najdłuższego 

funkcjonowania w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim, w miejscu zamieszkania. Osoby 

starsze mogą zaspokoić potrzebę kontaktu i integracji społecznej, bez rozstania się z 

dotychczas zamieszkiwanym środowiskiem lokalnym. Dom Dziennego Pobytu był 

prowadzony dla 30. osób starszych, niesamodzielnych, mieszkających na terenie  

miasta Mielca.  

W ramach funkcjonowania ośrodek wsparcia zapewniał podopiecznym: 

1) 8-godzinny pobyt w godz. 8:00-16.00 od poniedziałku do piątku, 

2) wyżywienie (2 posiłki - śniadanie i obiad; w tym jeden z nich ciepły), 

3) możliwość udziału w różnorodnych zajęciach i warsztatach, mających na celu 

aktywizację społeczną podopiecznych oraz poprawę sprawności fizycznej, 

4) regularnie odbywały się zajęcia: plastyczne muzyczne, muzykalno - 

sprawnościowe oraz warsztaty: taneczne, kulinarne, teatralne, rękodzieła oraz 
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komputerowe. Każda z ww. form aktywizacji jest dostosowana do preferencji  

i potrzeb podopiecznych oraz realizowana jest z wykorzystaniem odpowiednich 

pomocy dydaktycznych, 

5) wsparcie w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego, 

6) wycieczki i imprezy kulturalno – towarzyskie stymulujące, nawiązywanie  

i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich oraz zapobiegające wykluczeniu 

osób starszych, 

7) usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu poprzez skorzystanie z pomocy 

Fizjoterapeuty i Rehabilitanta, 

8) konsultacje dietetyka, prawnika i psychologa. 

 
    Zdjęcie nr 51 Dom Dziennego Pobytu przy ul. Sitki 5 

 

VIII.5.1.3 SCHRONISKO, NOCLEGOWNIA I OGRZEWALNIA 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, udzielanie 

schronienia jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, a po myśli 

art. 48a ust. 1 ustawy udzielenie schronienia następuje przez przyznanie 

tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych. Z kolei 

standardy, jakie muszą spełnić miejsca tymczasowego pobytu, określa 

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r. 

w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, 

obowiązujące od dnia 31 maja 2017 r. Schronisko zapewnia całodobowe, tymczasowe 

schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, 

wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Pobyt dla bezdomnego 

w schronisku zapewniony jest wyłącznie dla osoby trzeźwej (w schronisku nie mogą 

przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji 

psychoaktywnych, chociaż ustawa dopuszcza wyjątkowo odstępstwo od tej zasady) 

 i zdolnej do samoobsługi, której stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób 
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przebywających w placówce. Noclegownia zapewnia schronienie osobom 

bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego,  

w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę 

życia i zdrowia – co do zasady – trzeźwym (ale z możliwością odstępstwa od tego 

wymogu), zdolnym do samoobsługi. Umieszczenie w noclegowni nie wymaga 

przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji 

administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. 

Ogrzewalnia umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych 

pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące. Podobnie jak  

w przypadku noclegowni – ustawa nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 

środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za 

udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. 

Gmina Miejska Mielec podpisała umowę o realizację zadania publicznego  

w dniu 02 stycznia 2020 r. pod tytułem: „Zapewnienie na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn których 

ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Miejska Mielec, 

noclegowni oraz ogrzewalni”. Realizację niniejszego zadania z zakresu pomocy 

społecznej gmina zleciła w formie dofinansowania po uprzednim przeprowadzeniu 

konkursu ofert w trybie ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszeniu Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 

Alberta Koło Mieleckie z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 19. Szczegółowe zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób 

bezdomnych określa przedmiotowa uchwała Nr XLII/428/2018 Rady Miejskiej  

w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r., zmieniona Uchwałą Nr XIII/140/2019 Rady 

Miejskiej w Mielcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub 

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (weszła w życie  

3 grudnia 2019 r.). 

W ramach realizacji zadania: 

1) zapewniono całodobowy pobyt oraz zaspokojono potrzeby socjalno – bytowe 

dla 21 bezdomnych mężczyzn i 8 kobiet poprzez: 

- własne łóżko wraz z szafką na rzeczy osobiste i odzież, 

- odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach nie mniejszą niż 20o C, stały dostęp do 

natrysków i sanitariatów, 

- regularne posiłki trzy razy dziennie w tym jeden gorący,  

- zakup i dostępność do środków czystości, 

- wymiana bielizny osobistej, odzieży i obuwia, 

- pomoc osobom chorym w ustaleniu wizyty u lekarza rodzinnego oraz placówek 

specjalistycznych, 

- zakup oraz dostęp do podstawowych i niezbędnych środków farmakologicznych, 

- dostęp do prasy, książki i  telewizji, 

2) umożliwiono całodobowy pobyt w noclegowni z pełnym wyżywieniem w celu 

ograniczenia przebywania tych osób w przestrzeni publicznej w związku  
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z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 

znaną jako COVID-19, 

3) wydzielono miejsce izolacji/kwarantanny w celu nadzoru nad osobami 

bezdomnymi,  

4) zapewniono krótkotrwały pobyt w ogrzewalni jesienno-zimową porą chroniąc 

przed wychłodzeniem lub zamarznięciem, 

5) sprawowano kontrolę nad przestrzeganiem zasad regulaminu, w tym  stanu 

trzeźwości, ładu i porządku w otoczeniu,   

6) zapewniono środki ochrony osobistej, w tym również maseczki ochronne, 

7) przestrzegano zasad dezynfekcji, 

8) dbano o czystość i higienę osobistą, 

9) prowadzono pracę socjalną, 

10)  realizowano wraz z mieszkańcem postanowienia kontraktu socjalnego, 

11)  motywowano do podjęcia prób usamodzielnienia się oraz walki  

z uzależnieniami,  

12)  zachęcano do udziału w spotkaniach mityngowych grup AA z terapeutami, 

13)  zapewniono dostęp do urządzeń kulturalno – oświatowych, 

14)  czuwano nad bezpieczeństwem jego mieszkańców oraz dozorowano mienie. 

 

Zdjęcie nr 52 Budynki Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, noclegowni oraz 

ogrzewalni przy ul. Sandomierskiej 19 w Mielcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.5.1.4 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MIELCU  

 

       Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej 

Mielec oraz ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego (czynny w dni robocze od 7:30 do 

15:30) dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – dla 43 osób - osób 

przewlekle psychicznie chorych - Dom typu „A” i osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym a także osób  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują 

inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne- Dom typu „B”. 



 

238 
 

   

   ŚDS działa według rzetelnego systemu wsparcia społecznego. Działalność 

Domu finansowana jest w całości ze środków rządowych przekazywanych przez 

Wojewodę Podkarpackiego. Liczba miejsc dotowanych w 2020 roku wynosiła 43,  

a łączna liczba osób, które uczęszczały na zajęcia zgodnie z decyzjami kierującymi na 

koniec roku wynosiła 44. Decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy 

wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu. 

  Kryteria pobytu w Domu określa ustawa o pomocy społecznej, ustawa  

o ochronie zdrowia psychicznego, regulamin organizacyjny, statut Domu,                             

a w szczególności rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy. 

Osoby skierowane do Domu w 2020 roku korzystały z wielu usług i form realizacji 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 2020 roku działał na podstawie Programu 

Działalności Domu i Rocznego Planu Pracy zatwierdzonego przez jednostkę 

prowadzącą czyli Gminę Miejską Mielec i Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego. 

W Domu prowadzone były zajęcia w postaci treningów umiejętności społecznych  

w ramach zajęć zespołowych i indywidualnych z uczestnikami. 

 

 

Do podstawowego zakresu usług świadczonych w Domu należy zaliczyć: 

1) Trening funkcjonowania w codziennym życiu: 

w tym :  

- trening dbałości o wygląd zewnętrzny, 

- trening nauki i higieny, 

- trening kulinarny, 

- trening umiejętności praktycznych, 

- trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, 

- trening porządkowy w tym wzrost świadomości ekologicznej np. nauka segregacji 

śmieci i odpadów, 

2) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,  

w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, 

sąsiadami, z innymi uczestnikami w różnych sytuacjach społecznych, w czasie 

zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury, 

3) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym rozwijanie 

zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, 

udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, 

4) Trening umiejętności społecznych, 

5) Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, 

6) Trening umiejętności komunikacyjnych, 

7) Poradnictwo psychologiczne, 

8) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Pomoc w dostępie do niezbędnych 

świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt  
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u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony 

zdrowia, 

9) Zapewnienie niezbędnej opieki, 

10) Zapewnienie śniadania i ciepłego obiadowego posiłku w ramach zajęć 

terapeutycznych w pracowni gospodarstwa domowego, 

11) Terapię ruchową w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację. 

 

Głównymi celami i efektami działalności, osiągniętymi w 2020 roku były: 

1) Udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego naszym uczestnikom 

i ich rodzinom lub opiekunom, 

2) Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

funkcjonowania w życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym, 

3) Przeciwdziałanie izolacji społecznej, zapobieganie marginalizacji życia  

i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi, 

4) Kształtowanie właściwych postaw społecznych osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin, tolerancji i życzliwości, 

5) Usamodzielnienie osób z zaburzeniami psychicznymi w funkcjonowaniu  

 w środowisku rodzinnym i lokalnym, 

6) Zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, 

7) Integracja społeczna. 

  

Formy i efekty działań aktywizująco - wspierających 

Zajęcia w 2020 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielcu odbywały się 

w następujących formach: 

1) W ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu, treningu umiejętności 

praktycznych, treningu umiejętności interpersonalnych i przygotowującego do 

podjęcia pracy w warunkach pracy chronionej na przystosowanych 

stanowiskach pracy prowadzona była terapia zajęciowa w następujących 

pracowniach (wg planów wspierająco- aktywizujących w poszczególnych 

pracowniach): 

- Gospodarstwa domowego, 

- Ogólnotechnicznej, 

- Muzykoterapii, 

- Plastycznej z elementami krawiectwa, 

- Komputerowej. 

2) w ramach zajęć terapeutycznych codziennie odbywały się kąciki tematyczne, 

które są formą treningu spędzania czasu wolnego, treningu umiejętności 

interpersonalnych i treningu funkcjonowania w życiu codziennym: 

- Poniedziałek – „Przegląd prasy codziennej, tygodników, magazynów”, 

- Wtorek – „Porady kulinarne”, 

- Środa – „Kącik popularnonaukowy – wiedzy o świecie”, 

- Czwartek – „Zainteresowań artystycznych lub sportowych”, 

- Piątek – „Żyjmy zdrowo”. 
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Efekty: umiejętność współpracy w grupie, integracja, rozładowanie napięcia i stresu, 

rozwijanie zainteresowań z różnych dziedzin życia, nabycie umiejętności 

poznawczych i praktycznych m. in. Poznanie zasad prawidłowego odżywiania, 

poznanie wydarzeń z kraju i świata itp. 

3) w ramach treningów umiejętności społecznych uzyskano następujące efekty: 

- budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie relacji grupowych, integracja grupy, 

poszerzanie wiedzy na tematy społeczne, nabycie umiejętności  kształtowania 

motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, 

- zajęcia odbywały się w grupach tematycznych dostosowanych do potrzeb danej 

grupy uczestników. 

4) w ramach treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów: 

- uzyskanie samodzielności życiowej, 

- poprawa funkcjonowania i nabycie zdolności interpersonalnych związanych  

z umiejętnością przebywania w grupie, 

- zwiększenie odporności na frustracje, akceptacja siebie i swojej choroby. 

5) w ośrodku prowadzone były zajęcia z socjoterapii w ramach zajęć grupowych  

i zajęć indywidualnych. 

6) w Domu prowadzone jest poradnictwo psychologiczne w ramach zajęć 

indywidualnych zarówno dla uczestników jak ich rodzin, oraz zajęcia  

z psychoterapii w ramach zajęć zespołowych. 

7) w ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu odbywały się 

następujące treningi w formie zajęć grupowych i indywidualnych: 

- Trening lekowy – nabycie świadomości choroby i systematycznego leczenia się, 

uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków w aptece, 

zwiększenie samodzielności w prawidłowym i bezpiecznym przyjmowaniu leków, 

nabycie umiejętności rozpoznawania objawów ubocznych i przeciwdziałania im, 

- Trening nauki higieny – dbanie o czystość i estetyczny wygląd, porady i dyskusje na 

temat zdrowego trybu życia i utrzymania higieny osobistej, m. in. nauka obsługi pralki, 

żelazka (nabycie umiejętności prasowania), 

- Trening dbałości o wygląd zewnętrzny – poprawa funkcjonowania z zakresu wyglądu 

zewnętrznego i doprowadzenie do całkowitej lub częściowej samodzielności w tym 

zakresie, 

- Trening spędzania czasu wolnego – czytanie prasy i czasopism, oglądanie audycji 

telewizyjnych lub słuchania radia, umiejętność prowadzenia rozmowy, gry edukacyjne, 

wyjścia na zewnątrz np. wystawy tematyczne, wyjazdy na imprezy integracyjne, 

oglądanie seansów filmowych, nabycie umiejętności planowania i organizowania 

czasu wolnego itp. 

- Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi – nabycie umiejętności 

racjonalnego dysponowania własnym budżetem, świadomość konieczności 

terminowego regulowania rachunków domowych, nabycie umiejętności dokonywania 

przemyślanych i świadomych zakupów, wyjścia zespołowe do sklepów spożywczych, 

przemysłowych, na bazar itp. 
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- Trening porządkowy – nabycie umiejętności dbania o własne otoczenie, zachowanie 

czystości wokół siebie w ramach wykonywanych czynności i w miejscu publicznym, 

segregowanie śmieci, dbałość o otoczenie wokół obiektu (m. in. rabatki kwiatowe, 

trawniki), inne czynności porządkowe przydatne do prowadzenia własnego 

gospodarstwa domowego. 

- Trening kulinarny – nauka i nabycie umiejętności przygotowania śniadania, posiłków, 

herbaty itp., obróbka wstępna i termiczna produktów spożywczych, umiejętności 

posługiwania się sprzętem kuchennym i AGD, nauka pieczenia ciast na spotkania 

integracyjne. 

- Trening samoobsługi i zaradności życiowej – nabycie umiejętności przygotowania 

stołów do posiłków, umiejętności posługiwania się sztućcami , dbanie o estetykę                   

i porządek w pracowni, wdrożenie i nabycie umiejętności związanych  

z bezpieczeństwem i higieną. 

8) W ramach zajęć z muzykoterapii – w tym (choreoterapia, dramatoterapia, rytm 

i muzyka). 

Obecnie ŚDS posiada zespół muzyczny, który brał udział w kolędowaniu w DPS 

Mielec. 

Zajęcia odbywają się w szerokim zakresie: nauka gry na instrumentach, słuchanie 

muzyki relaksacyjnej, poważnej i rozrywkowej, a także  w formie zajęć relaksacyjnych 

(leżąc na materacach). Odtwarzamy także stare płyty winylowe i rozmawiamy na temat 

różnych nurtów muzycznych. 

9) Zajęcia w ramach terapii ruchowej w sali rehabilitacyjnej i na zewnątrz. 

Zajęcia rekreacyjno- sportowe w ramach terapii ruchowej i rekreacji  

w następujących formach: 

- zajęcia na sali do terapii ruchowej wyposażonej w sprzęt rehabilitacyjny dostosowane 

do wymogów sanitarnych w związku z COVID-19, 

- zajęcia rekreacyjne na zewnątrz na terenie obiektu ośrodka. 

10)  Kontakty z opiekunami i rodzinami uczestników – indywidualne rozmowy 

telefoniczne, rozwiązywanie sytuacji trudnych, informowanie o postępach 

uczestników. 

W okresie pandemii COVID-19 wszystkie w/w zajęcia w ramach działalności Domu 

odbywały się w określonym reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik korzystający  

z terapii przy wejściu do budynku miał mierzoną temperaturę, dezynfekował ręce  

i zakładał czystą maseczkę. Na zajęciach w poszczególnych pracowniach uczestnicy 

zachowywali dystans społeczny, przebywali w małych grupach lub na zajęciach 

indywidualnych. 

 

Ogólne efekty działalności 

Do ogólnych efektów działalności ŚDS za 2020 rok można zaliczyć:  

1) Wzrost samodzielności i zaradności życiowej uczestników, 

2) Podtrzymanie i nabywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

funkcjonowania, 

3) Nabycie umiejętności radzenia sobie w życiu, a przede wszystkim nabycie 

świadomości choroby i walka z nią, 
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4) Wzrost poczucia własnej wartości m. inn. poprzez integrację społeczną, 

5) Ogólne usprawnienie psychiczne i fizyczne uczestników, 

6) Wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 

Poprzez wspólne treningi i zajęcia wspierająco - aktywizujące dla większości osób 

samotnych i dotkniętych chorobą znalezienie sensu i celów w życiu, zminimalizowanie 

zaburzeń psychicznych i marginalizacji społecznej oraz wykluczenia społecznego. 

 

Ocena realizacji zadań, wnioski i kierunki zadań 

          Poprzez wymienione i opisane formy pracy, treningi umiejętności, terapię 

zajęciową, grupy tematyczne, kąciki zainteresowań i całokształt działalności, oraz 

opisane efekty zostały zrealizowane w pełni cele i zadania wynikające z działalności 

terapeutycznej z uczestnikami Domu za 2020 rok. 

 

VIII.5.1.5 MIESZKANIA CHRONIONE PRZY UL. MICKIEWICZA 13  

 

Gmina Miejska Mielec w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2020 r. realizowała 

projekt pn. „Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych 

na terenie Gminy Miejskiej Mielec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu 

do usług społecznych i zdrowotnych. W dniu 14.02.2018r. została podpisana umowa 

na dofinansowanie realizacji projektu, którego całkowita wartość wydatków 

kwalifikowalnych wynosi: 654 489,41zł; wysokość dofinansowania to kwota: 619 

421,19 zł. Wymagany wkład własny wynosi minimum 5 % wydatków kwalifikowalnych 

projektu.  

Projekt był skierowany do osób pełnoletnich zamieszkujących na terenie miasta 

Mielca, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub 

chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług 

o charakterze całodobowym.  

W projekcie przyjęto założenie, iż w okresie realizacji w mieszkaniach chronionych 

treningowych skorzysta z pobytu 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn).  

W ramach obowiązku zachowania trwałości projektu „Tworzenie miejsc pobytu 

w nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec”, 

określonej jako utrzymanie działalności mieszkań chronionych przez okres 26 

miesięcy od daty zakończenia projektu, kontynuowano realizację zadania 

(finansowanie ze środków samorządowych). W roku 2020 z tej formy wsparcia 

skorzystało 23 osoby.  

 

VIII.5.1.6  WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ  

 

  Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu (zwany dalej: WTZ) jest placówką pobytu 

dziennego, przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz 

innymi współistniejącymi dysfunkcjami, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do 
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znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wydane przez Powiatowy 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Zakres realizowanych przez placówkę zadań obejmuje rehabilitację społeczną, 

zawodową oraz ruchową. Działalność ta zmierza do przygotowania 

niepełnosprawnych uczestników do samodzielnego, niezależnego, odpowiedzialnego 

i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie (w miarę ich możliwości).  

Obecnie w placówce przebywa 52 uczestników posiadających orzeczenie  

o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności i 38 uczestników 

posiadających orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności. Każda z tych osób posiada skierowanie do WTZ podpisane przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

WTZ, jako placówka rehabilitacyjna realizuje swoje cele poprzez: 

1) usprawnianie ogólne, 

2) nabywanie, rozwijanie i utrwalanie umiejętności wykonywania czynności dnia 

codziennego, 

3) rozwijanie zaradności osobistej poprzez naukę dokonywania wyborów przy 

podejmowaniu różnych decyzji, rozwijania umiejętności komunikowania się, 

planowania oraz decydowania o swoich sprawach, 

4) rozwijanie podstawowych oraz w miarę możliwości specjalistycznych 

umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy, 

5) kształtowanie psychofizycznych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu 

czynności zawodowych. 

Obecnie WTZ w Mielcu jest największą tego typu placówką w Polsce południowo-

wschodniej. Na dzień 31.12.2020 r. uczestników z terenu Mielca było 62, a z terenu 

powiatu 27. Jedna uczestniczka mieszka w powiecie kolbuszowskim. 

Zajęcia terapeutyczne prowadzone były w 16 pracowniach tematycznych. Mieszczą 

się one w budynku przy ulicy Kocjana 15, (8 pracowni - 50 osób), ul. Pogodnej 2  

(3 pracownie - 15 osób) i ul. ks. Sitki 5 (5 pracowni - 25 osób). Aktualnie w WTZ 

funkcjonują następujące pracownie: 

1) pracownia komputerowa - ul. Kocjana; 

2) pracownia rękodzieła artystycznego; 

3) pracownia przystosowania do życia codziennego - ul. Pogodna; 

4) pracownia stolarsko-gospodarcza; 

5) pracownia krawiecko-dziewiarska; 

6) pracownia introligatorsko-papiernicza; 

7) pracownia gospodarstwa domowego; 

8) pracownia tkacka; 

9) pracownia plastyczna; 

10)  pracownia technik różnych - ul. Pogodna; 

11)  pracownia plastyczno-ogrodnicza; 

12)  pracownia rękodzieła; 

13)  pracownia techniczna; 

14)  pracownia przystosowania do życia codziennego - ul. Sitki; 

15)  pracownia komputerowa - ul. Sitki. 
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Wszyscy uczestnicy warsztatu objęci są rehabilitacją ruchową, której celem jest 

utrzymanie ich w miarę dobrej sprawności ogólnej, ruchowej i kondycyjnej. Każdy 

uczestnik ma zapewnioną opiekę psychologa oraz pierwszą pomoc przedmedyczną. 

Poprzez rehabilitację społeczną uczestnicy przygotowywani są do życia  

w społeczeństwie. Cel ten realizowany jest poprzez pomoc w załatwianiu prostych 

spraw życia codziennego, uczestnictwo w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych 

jedno i wielodniowych, udział w różnych imprezach okolicznościowych, wyjściach do 

kina, zwiedzaniu wystaw w Muzeum Regionalnym oraz SCK.  

Jednakże w związku z epidemią COVID-19 założenia rehabilitacji społecznej 

nie zostały zrealizowane z uwagi na okresowe zawieszenie zajęć rehabilitacyjnych 

(17.03. do 30.05.2020 r. oraz od 25.09. do 29.11.2020 roku). W pozostałych terminach 

zajęcia rehabilitacyjne prowadzone były w systemie rotacyjnym z zachowaniem 

procedur postępowania w okresie epidemii COVID-19. W okresach zawieszenia 

działalności stacjonarnej pracownicy warsztatu utrzymywali ciągły kontakt telefoniczny 

z uczestnikami prowadząc formy  wsparcia psychicznego.  

W miesiącu czerwcu WTZ przystąpił do programu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja 

społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. W ramach w/w programu WTZ 

otrzymały kwotę 18.900, - zł z przeznaczeniem na środki dezynfekcyjne, środki 

ochrony osobistej oraz urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń.  

  Przy WTZ działa Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób 

Wspierających. Wspólnie omawiane i ustalane są działania na rzecz uczestników. 

Średni koszt utrzymania 1 uczestnika w 2020 r. wynosił 1.897,83 zł miesięcznie. 

 

VIII.5.2 WSPIERANIE RODZINY 
 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w ramach Działu Specjalistycznej 

Pracy Socjalnej, funkcjonuje Zespół ds. Asysty Rodzinnej. Pracę Zespołu reguluje 

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W skład zespołu wchodzą 

asystent rodziny, konsultant – prawnik, psycholog lub/i pedagog, W pracach zespołu 

uczestniczy także pracownik socjalny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

rodziny.  

Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach swojej działalności dokonywał analiz 

sytuacji rodzin przeżywających trudności - 18 posiedzeń Zespołu zakończyło się 

wnioskiem o objęcie rodziny wsparciem przez asystenta rodziny oraz dokonaniem 

podziału zadań do realizacji przez asystenta i pracownika socjalnego.  

Zespół ds. Asysty Rodzinnej spotykał się na posiedzeniach 87 razy w celu dokonania 

analizy sytuacji rodziny i efektów działań podejmowanych przez asystenta rodziny 

 i pracownika socjalnego, jak również w celu ewaluacji lub/i wprowadzenia zmian  

w planie pracy z rodziną. W roku 2020 ze wsparcia udzielanego przez 3 asystentów 

rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu korzystało 



 

245 
 

44 rodziny. Łącznie w rodzinach objętych pracą asystenta rodziny przebywało 74 

małoletnich dzieci. 

 
Tabela nr 98 Liczba rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny na podstawie czasu pracy 

 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne Ośrodka. 

 

Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny korzystały adekwatnie do 

potrzeb, z poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego  

i pedagogicznego. Poradnictwo realizowały osoby zatrudnione w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej oraz w innych instytucjach, m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej.  

Tabela nr 99 Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny     

w roku 2018-2020 

 

Rok 2018 2019 2020 

Liczba asystentów rodziny w gminie 2 2 3 

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów 27 38 44 

Źródło: opracowanie własne Ośrodka. 

 

W 2020 roku wzrosła liczba zatrudnionych asystentów rodziny w Gminie 

Miejskiej o 1, w stosunku do roku poprzedniego. Liczba rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny zwiększyła się o 6. 

 

VIII.6 REALIZACJA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA MIELCA NA 

LATA 2014 -2021 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mielca na lata 2014 

– 2021 określa najważniejsze działania, które należy realizować, aby zapewnić 

mieszkańcom wspólnoty samorządowej miasta warunki sprzyjające rozwojowi 

społecznemu oraz wzrostowi poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze 

społecznym. 

Wśród licznych instytucji i podmiotów realizujących zadania w sektorze polityki 

społecznej  państwa, na poziomie gminy istotną rolę pełnią instytucje realizujące 

zadania pomocy społecznej. W Gminie Miejskiej Mielec zadania te realizuje Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu wraz z jednostkami organizacyjnymi.  

W ujęciu strategicznym realizacja zadań pomocy społecznej to nie tylko 

udzielanie wsparcia finansowego, ale przede wszystkim szeroko rozumiana praca 

Czas pracy asystenta z rodziną Liczba rodzin 

do 3 miesięcy 7 

powyżej 3 do 12 miesięcy 15 

powyżej 1 roku 22 
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socjalna i poradnictwo specjalistyczne, realizowane zgodnie z podejściem 

empowerment, które: wzmacnia potencjał sprawstwa osób, rodzin i grup w przypadku, 

gdy jest on zbyt słaby, by były one w stanie aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym 

lub by do takiej aktywności powrócić; Zapewnia usługi osobom i rodzinom, gdy 

okoliczności życiowe lub rodzinne (w tym obowiązki opiekuńcze) ich aktywność 

ograniczają; aktywnie  opiekuje  się  tymi,  którzy  opieki  wymagają,  w tym  mobilizuje 

zasoby  tkwiące  w środowisku społecznym, by opieka ta była najlepszej jakości. 

Poniższe zestawienie tabelaryczne prezentują realizację zadań przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mielcu oraz jednostki organizacyjne w roku 2020, 

wpisujących się w cele strategiczne, cele operacyjne oraz kierunki działań określone 

w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mielca na lata 2014 – 

2021. 

VIII.6.1 ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB I RODZIN 
DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UBÓSTWA 

 

Cel strategiczny I. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin dotkniętych problemem ubóstwa. 

1.1.Cel operacyjny 1. Podjęcie działań łagodzących skutki ubóstwa. 

1.1.1.Działanie 2. Świadczenie pomocy finansowej. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) pomoc finansowa (zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej) 

- liczba rodzin objętych pomocą finansową:  

 424  

- liczba osób w rodzinach objętych pomocą  

 finansową: 735  

- liczba usamodzielnionych klientów pomocy społecznej: 

92  

2) przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych 

- liczba rodzin otrzymujących św. rodzinne:  

 3109 

- liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny: 858 

 w tym: 

 na 1 dziecko: 280 

 na 2 dzieci: 383 

 na 3 dzieci: 167 

 na 4 i więcej dzieci: 58 
- liczba dzieci objętych  

 św. rodzinnymi: 5405 

- liczba rodzin pobierających świadczenie  

 rodzicielskie: 139 

- liczba dzieci, na które przyznano świadczenie 

 rodzicielskie: 144 

- liczba rodzin pobierających świadczenie  

 wychowawcze: 6473 

- liczba dzieci uprawnionych do świadczenia  

 wychowawczego: 10508 

- liczba rodzin, którym przyznano jednorazową 

zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ze środków 

gminnych: 507 
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- liczba dzieci, na które przyznano jednorazową 

zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ze środków 

gminnych: 507 

- liczba rodzin z problemem niepełnosprawności dzieci 

pobierających zasiłek rodzinny z dodatkiem z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 

213 

- liczba dzieci z problemem niepełnosprawności 

pobierających zasiłek rodzinny z dodatkiem z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospr.: 237 

- liczba rodzin pobierających zasiłek pielęgnacyjny: 

2002 

- liczba osób pobierających świadczenie  

 opiekuńcze: 381 

 w tym: 

 świadczenie pielęgnacyjne: 330 

 specjalny zasiłek opiekuńczy: 33 

 zasiłek dla opiekuna: 18 
- liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny z 

dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 

65 

 w tym: 

 liczba rodzin, w których ojciec nie żyje: 35 

 liczba rodzin, w których ojciec dziecka jest 
nieznany: 29 

 liczba rodzin, w których powództwo o ustalenie 
alimentów zostało oddalone: 1  

- liczba dzieci pobierających zasiłek rodzinny  

 z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka: 84 

 w tym: 

 liczba dzieci, których ojciec nie żyje: 47 

 liczba dzieci, w których ojciec jest nieznany: 36 

 liczba dzieci w rodzinach, w których powództwo o 
ustalenie alimentów zostało oddalone: 1 

- liczba rodzin niepełnych pobierających zasiłek 

rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka oraz dodatkiem z tytułu 

rozpoczęcia roku szkolnego: 54 

- liczba dzieci w rodzinach rodzin niepełnych 

pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz 

dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 74 

- liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego: 186 

- liczba osób pobierających świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego: 308 

 w tym: 

- liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wychowywanych przez osobę 

pozostającą w związku małżeńskim z osobą 

zobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej: 

65 
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- liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wychowywanych przez osobę 

pozostającą w związku małżeńskim z osobą 

niezobowiązaną do alimentacji wobec osoby 

uprawnionej: 24 

 - liczba osób uprawnionych do świadczeń  

 z fund. alimentacyjnego wychowywanych  

 przez rodzica niepozostającego w związku 

 małżeńskim: 200 

- liczba osób uprawnionych do świadczeń  

 z fund. alimentacyjnego wychowywanych 

 przez rodziców niepozostających w związku 

 małżeńskim: 18 

- liczba osób uprawnionych do świadczeń 

 z fund. alimentacyjnego pobierających  

 świadczenie alimentacyjne na siebie: 2 

- liczba rodzin, którym przyznano jednorazowe 

świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o 

którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin 

 „Za Życiem”: 6 

- liczba rodzin, pobierających świadczenie „Dobry start”: 

4363 

- liczba dzieci uprawnionych do świadczenia „Dobry 

start”: 6217 

3) przyznawanie i wypłata świadczeń na dożywianie 

- liczba rodzin objętych programem: 305  

 w tym: 

 240 rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku 
celowego na zakup posiłku 

 149 rodziny korzystające z pomocy w formie jednego 
gorącego posiłku 

- liczba osób w rodzinach objętych 

 świadczeniami na dożywianie: 519  

 w tym: 

 241 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku 
celowego na zakup posiłku 

 216 osób w rodzinach korzystających  
z pomocy w formie gorącego posiłku 

4) przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych 

- liczba rodzin, które skorzystały z dodatku  

 energetycznego: 295 

- liczba osób, które skorzystały z dodatku  

 energetycznego: 701 

5) przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych 

- liczba rodzin, które skorzystały z dodatku 

 mieszkaniowego: 481 

 - liczba osób, które skorzystały z dodatku 

 mieszkaniowego: 1219 

6) przyznawanie i wypłata pomocy materialnej dla 
uczniów 

- liczba rodzin, które skorzystały  

 ze stypendium: 19 

- liczba uczniów, którzy skorzystali  

 ze stypendium: 27 

- liczba rodzin, które skorzystały z zasiłku szkolnego: 2 
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- liczba uczniów, którzy skorzystali z zasiłku szkolnego: 

3 

1.1.2. Działanie 3. Świadczenie pomocy w naturze. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych 

- liczba rodzin korzystających z dożywiania  

 dzieci: 75  

 - liczba dzieci objętych dożywianiem: 91  

2) świadczenie usług opiekuńczych 
 

- liczba rodzin korzystających ze świadczeń w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi: 1 

- liczba dzieci korzystających z usług: 1 

3) świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych 
(pokrywane ze środków rządowych) 

- liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 58  

 w tym: 

- liczba osób dorosłych: 7  

 - liczba dzieci korzystających ze świadczenia: 51  

4) pomoc rzeczowa w formie produktów 
żywnościowych 

- liczba rodzin objętych pomocą rzeczową w formie produktów 

żywnościowych: 419  

- liczba osób w rodzinach objętych 

 pomocą rzeczową w formie produktów żywnościowych: 890  

5) rozdysponowanie żywności z Programu 
Pomocy Żywnościowej Unii Europejskiej FEAD 

- liczba rodzin, które otrzymały żywność: 398 

- liczba osób w rodzinach, które otrzymały 

 żywność: 747 

1.2.3. Działanie 3. Opracowanie Programu Aktywności Lokalnej. Wdrażanie aktywnych form wychodzenia  

z ubóstwa. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) praca socjalno-mobilizacyjna do aktywnego 
poszukiwania zatrudnienia 

- liczba osób objętych pracą socjalną w kierunku 

motywowania do aktywnego poszukiwania zatrudnienia: 

243  

- liczba osób objętych instrumentami aktywizacji społecznej i 

zawodowej: 16  

2) zatrudnienie w ramach staży - liczba osób korzystających ze staży:0 

3) realizacja projektów z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

- liczba osób uczestniczących w projekcie z EFS:  

 16  

4) zawieranie kontraktów socjalnych - liczba osób objętych kontraktem socjalnym:70 

5) opracowanie indywidualnego planu pomocy 
- liczba osób objętych Planem Integracji Społeczne/ 

Zawodowej/ Społ.-Zawodowej: 0 

6) realizacja kursów zawodowych - liczba osób, które ukończyły kurs zawodowy: 0 

7) opracowanie Programu Aktywności Lokalnej 
- liczba opracowanych programów aktywności  

 lokalnej: 0 
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VIII.6.2 PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ POMOC NA 
RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH 

Cel strategiczny II. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz pomoc na rzecz osób bezrobotnych. 

2.1. Cel operacyjny 1. System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych.  

2.1.1. Działanie 2. Poradnictwo dla osób poszukujących pracy oraz promowanie aktywnych 
 form wychodzenia z bezrobocia. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

 
stosowanie kontraktu socjalnego w pracy z klientem 
 

 
- liczba osób bezrobotnych objętych kontraktem  
 socjalnym: 48  

działania z zakresu pracy socjalnej 

 
- liczba rodzin z problemem bezrobocia objętych pracą 
socjalną: 202 
- liczba osób w rodzinach z problemem bezrobocia objętych 
prac. socj.: 361 

poradnictwo (prawne, pedagogiczne, psychologiczne, 
socjalne) 

 
- liczba rodzin z problemem bezrobocia objętych 
poradnictwem: 239  
- liczba osób w rodzinach z problemem  
 bezrobocia objętych poradnictwem: 342  
 

doradztwo zawodowe 

 
- liczba osób bezrobotnych objętych doradztwem 
zawodowym: 0 
- liczba godzin zrealizowanego doradztwa  
 zawodowego:0 

mobilizacja do aktywnego poszukiwania zatrudnienia 

 
- liczba osób niepracujących mobilizowanych do aktywnego 
poszukiwania zatrudnienia: 196  
 

 
kształtowanie u bezrobotnych odpowiedzialności za 
swój los i umiejętności przystosowania się do 
samodzielnego życia, np. uczenie prowadzenia 
gospodarstwa domowego, racjonalnego 
gospodarowania ograniczonymi środkami oraz 
planowania najbliższej przyszłości własnej rodziny) 

- liczba osób bezrobotnych objętych działaniami 
edukacyjnymi (m.in. uczenie prowadzenia gospodarstwa 
domowego, racjonalnego gospodarowania ograniczonymi 
środkami oraz planowania najbliższej przyszłości własnej 
rodziny): 162  

promocja przedsiębiorczości wśród bezrobotnych - liczba osób bezrobotnych objętych działaniem: 0 

2.1.2. Działanie 3. Opracowanie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Budowanie sieci 
współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy i powiatu w celu 
rozwiązywania problemu bezrobocia. 

Metody działania Wskaźniki realizacji działania 

1) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu 
udziału klientów w aktywnych programach 
przeciwdziałania bezrobociu typu kursy zawodowe, 
szkolenia, staże dla absolwentów 

- liczba osób bezrobotnych, na rzecz których 
 podejmowano współpracę z urzędem pracy: 8 



 

251 
 

2) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz 
Urzędem Miejskim w celu zwiększenia udziału klientów 
w organizowanych pracach interwencyjnych i robotach 
publicznych, pracach społecznie użytecznych  

- liczba osób bezrobotnych, na rzecz których podejmowano 
współpracę w celu zwiększenia udziału klientów MOPS w 
organizowanych pracach interwencyjnych, robotach 
publicznych, pracach społecznie użytecznych: 4 

promowanie i wspieranie powstawania podmiotów 
ekonomii społecznej 

 
- liczba realizowanych działań: 0 
 

 

VIII.6.3 WSPARCIE RODZINY W REALIZACJI FUNKCJI 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, SZCZEGÓLNIE W RODZINACH 

DYSFUNKYJNYCH,WIELODZIETNYCH I NIEPEŁNYCH 
WYMAGAJACYCH POMOCY  W ROZWIĄZYWANIU TRUDNOŚCI  

RZUTUJĄCYCH NA ROZWÓJ DZIECI  I MŁODZIEŻY 

 

2.2.2. Działanie 2. Objęcie pomocą rzeczową rodzin dotkniętych problemem bezrobocia. 

Metody działania Wskaźniki realizacji działania 

 
dożywianie 

 
- liczba rodzin z problemem bezrobocia objętych 
 dożywianiem: 109 
- liczba osób w rodzinach z problemem bezrobocia 
 objętych dożywianiem: 227 

 
wydawanie żywności i/lub odzieży 

- liczba osób bezrobotnych, które otrzymały 
 żywność i/lub odzież: 214 

Cel strategiczny III. Wsparcie rodziny w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie w 

rodzinach dysfunkcyjnych, wielodzietnych i niepełnych, wymagających pomocy w 

rozwiązywaniu trudności rzutujących na rozwój dzieci i młodzieży 

3.1. Cel operacyjny 1. Wsparcie dziecka i rodziny, w tym dysfunkcyjnej. 

3.1.1. Działanie 1. Systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) diagnoza deficytów w zakresie pełnienia ról 
rodzicielskich, wydolności opiekuńczo - 
wychowawczej, zaniedbań względem dzieci 
 

- liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,  

w których realizowano pracę socjalną: 62 

- liczba dzieci w rodzinach z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi objętych praca socjalną: 125  

2) diagnoza sytuacji dziecka w rodzinie, 
środowisku szkolnym i rówieśniczym 

- liczba rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, 

w których diagnozowano sytuację dziecka: 24  

- liczba dzieci objętych diagnozą: 34  

3) pomoc rodzicom niewydolnym wychowawczo 
w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo-
wychowawczych 

- liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

objętych działaniami  

 pomocowymi: 91  

- liczba dzieci w rodzinach z problemami opiekuńczo-wych. 

objętych działaniami pomocowymi: 129  

- liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodzinnego: 44  

- liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta 

rodzinnego: 74  
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VIII.6.4 STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 
WSPARCIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 

DŁUGOTRWALE LUB CIĘŻKO CHORYCH, 
ZAPEWNIAJĄCEGO IM WŁAŚCIWĄ OPIEKĘ 

 

4) współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z 
placówkami oświatowymi (psychologiem i 
pedagogiem szkolnym) w celu bieżącej 
analizy sytuacji dzieci i młodzieży.  

- liczba rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, 

w odniesieniu do których podejmowano współpracę 

placówkami  

 oświatowymi: 41  

- liczba dzieci w rodzinach z problemami opiek.-wych., w 

odniesieniu do których podejmowano  

 współpracę: 70  

- liczba podejmowanych przez pracowników MOPS kontaktów 

w ramach współpracy z placówkami oświatowymi: 584  

5) ponoszenie odpłatności za dzieci 
umieszczone w pieczy zastępczej 

- liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, za które 

ponoszono odpłatność: 37  

6) ponoszenie odpłatności za dzieci 
umieszczone w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych 

- liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, za które ponoszono odpłatność: 4  

7) wsparcie asystenta rodzinnego 
 

 

 

 

 

8) współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej 

- liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodzinnego: 44 

- liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta 

rodzinnego: 74 

- liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wych. w odniesieniu 

do których podejmowano współpracę: 2  

- liczba dzieci w rodzinach z problemami opiek.-wych., w 

odniesieniu do których podejmowano  

 współpracę: 21 (asystenci rodziny), 2  

- liczba podejmowanych przez MOPS kontaktów  

z koordynatorem pieczy zastępczej: 13 

9) realizacja programów zajęć edukacyjnych dla 
rodziców, rozwijających kompetencje 
rodzicielskie 

- liczba programów: 7 

- liczba uczestników zajęć: 440  

- liczba godzin zrealizowanych  

 zajęć: 40 

Cel strategiczny IV. Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych, 

długotrwale lub ciężko chorych, zapewniającego im właściwa opiekę. 

4.1.Cel operacyjny 1. Poprawa warunków materialno-bytowych osób niepełnosprawnych długotrwale lub 

ciężko chorych oraz ich rodzin. 

4.1.1. Działanie 2. Świadczenie pomocy finansowej. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) przyznawanie i wypłata świadczeń pieniężnych 
w oparciu o ustawę o pomocy społecznej  
 

- liczba rodzin z problemem niepełnosprawności lub 

długotrwałej choroby korzystających ze świadczeń 

pieniężnych: 257 

- liczba osób w rodzinach z problemem niepełnospr. lub 

długotrwałej choroby korzystających ze świadczeń 

 pieniężnych: 358  

2) wypłata świadczeń rodzinnych 

- liczba rodzin z problemem niepełnosprawności dziecka, 

pobierających zasiłek rodzinny z dodatkiem z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 213  
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- liczba dzieci z problemem niepełnosprawności 

 pobierających zasiłek rodzinny z dodatkiem  

 z tytułu kształcenia i rehabilitacji  

 dziecka: 237 

3) wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń 
opiekuńczych 

- liczba rodzin z problemem niepełnosprawności  

 pobierających zasiłek pielęgnacyjny: 2002  

- liczba osób pobierających świadczenie opiekuńcze: 381 

w ty w tym: 

- liczba osób pobierających świadcz. 

 pielęgnacyjne: 330 

- liczba osób pobierających specjalny zasiłek 

 opiekuńczy: 33 

- liczba osób pobierających zasiłek dla  

 opiekuna: 18 

4) kierowanie i pokrywanie kosztów związanych z 
pobytem w DPS 

- liczba osób skierowanych do Domu Pomocy 

 Społecznej: 41 

- liczba osób umieszczonych w Domu Pomocy 

 Społecznej: 32 

- liczba osób, których koszt pobytu w Domu Pomocy 

Społecznej został dofinansowany: 85  

4.2. Cel operacyjny 2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych  

w środowisku lokalnym. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) praca socjalna – wspieranie rodzin, w których 
występuje problem niepełnosprawności oraz 
długotrwałej choroby, wyrabianie zaradności 
osobistej i pobudzanie aktywności społecznej 
osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych 

- liczba rodzin z problemem niepełnosprawności lub/i 

długotrwałej choroby, objętych pracą socjalną: 512  

- liczba osób niepełnosprawnych lub/i długotrwale chorych w 

rodzinach objętych pracą socjalną: 583 

2) poradnictwo i pomoc w załatwianiu formalności 
związanych z ustaleniem niepełnosprawności i 
stopnia niepełnosprawności i/lub zasadami 
wsparcia ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 
 

 

- liczba rodzin z problemem niepełnosprawności lub/i 

długotrwałej choroby objętych poradnictwem: 83 

- liczba osób niepełnospr. lub/i długotrwale chorych objętych 

poradnictwem: 91 

- liczba rodzin z problemem niepełnosprawności lub/i 

długotrwałej choroby objętych poradnictwem w ramach: 

ŚDS: 48, WTZ: 90 

- liczba osób niepełnospr. lub/i długotrwale chorych objętych 

poradnictwem w ramach:  

 ŚDS: 48, WTZ: 90 

3) zapewnienie usług specjalistycznych 
opiekuńczych w środowisku lokalnym 

- liczba rodzin z problemem niepełnosprawności lub/i 

długotrwałej choroby korzystających z usług opiekuńczych: 

104  

 w tym: 

 51 rodzin korzystało z usług opiekuńczych 
 53 rodziny osoby korzystały ze specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
- liczba osób niepełnosprawnych lub/i długotrwale chorych 

korzystających z usług  

 opiekuńczych: 110  

 w tym: 

 52 osób korzystało z usług opiekuńczych 
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 58 osób korzystało ze specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

4) uwrażliwienie społeczności lokalnej na 
potrzeby osób niepełnosprawnych i 
długotrwale chorych 
 

- liczba imprez/spotkań integracyjnych: SDS: 14, WTZ: 0 

- liczba wydanych ulotek eduk.-informacyjnych:  

 ŚDS: 20, WTZ: 0  

- liczba uczestników imprez/spotkań  

 integracyjnych: ŚDS: 408, WTZ: 0  

- liczba artykułów w lokalnych mediach: ŚDS: 5, WTZ: 0 

- liczba zrealizowanych akcji/kampanii: ŚDS: 3, WTZ: 0 

5) wspieranie aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych 

- liczba osób niepełnosprawnych objętych  

 wsparciem: ŚDS: 48, WTZ: 90 

6) kierowanie i ponoszenie odpłatności za osoby 
umieszczone w domach pomocy społecznej 

- liczba osób skierowanych do domów pomocy  

 społecznej: 41  

- liczba osób objętych odpłatnością za pobyt w domu 

pomocy społecznej: 85 (dopłata ze środków gminy) 

7) organizacja czasu wolnego osób 
niepełnosprawnych 

 

- liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniem: ŚDS: 

48, ZISZ: 41, w tym 

 formy organizowania czasu wolnego:  

 treningi: dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, 
kulinarny, umiejętności praktycznych, porządkowy, 
gospodarowania budżetem, samoobsługi i zaradności 
życiowej, umiejętności społecznych, umiejętności 
komunikacyjnych  

 gry edukacyjne i logiczne, kąciki tematyczne 

 oglądanie filmów tematycznych, gry sportowe 

 wycieczki rowerowe, basen, gra w siatkówkę na hali 
MOSiR 

 biblioterapia (wyjścia do biblioteki i czytelni) 

 spacery do lasku oraz na siłownie na świeżym powietrzu 

 występy, udział w przeglądach twórczości 

 udział w spartakiadach 
- liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniem: WTZ: 

90, w tym: 

 terapia zajęciowa 

4.2.2. Działanie 2. Likwidowanie barier społecznych, psychologicznych i fizycznych dyskryminujących osoby 

niepełnosprawne. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) zapobieganie osamotnieniu i izolacji 
poprzez umożliwienie udziału w życiu 
kulturalno-społecznym 
 

 

- liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami 

umożliwiającymi udział w życiu kult.-społecznym: ŚDS: 48, 

WTZ: 0 

- łączna liczba osób uczestniczących w realizowanych 

działaniach (osoby niepełnosprawne + osoby z otoczenia 

społecznego): ŚDS: 408, WTZ: 0 

2) zwiększanie wiedzy społeczeństwa na 
temat osób niepełnosprawnych lub/i 
długotrwale chorych 

- liczba wydanych ulotek eduk.- informacyjnych: 

 WTZ: 0, ŚDS: 48 

- liczba imprez/spotkań integr.: WTZ: 0, ŚDS: 14 

- liczba uczestników imprez/spotkań  

 integracyjnych: ŚDS: 408, WTZ: 0 

- liczba artykułów w lokalnych mediach:); ŚDS: 5, WTZ: 0, 
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VIII.6.5 TWORZENIE GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA 
ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY W RODZINIE I NARKOMANII 

Cel strategiczny V. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy 

 w rodzinie i narkomanii. 

5.1. Cel operacyjny 1. Organizowanie wsparcia na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy  

w rodzinie. 

5.1.1.Działanie 1. Rozwój i modernizacja usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) zmniejszenie rozmiarów aktualnie 
występujących problemów alkoholowych i/lub 
przemocy w rodzinie;  
 

- liczba rodzin objętych działaniami pracowników MOPS w 

ramach procedury ,,Niebieskie Karty”: 229 

- liczba osób w rodzinach objętych działaniami pracowników 

MOPS w ramach procedury „Niebieskie Karty”: 501 

 - liczba osób nadużywających alkoholu objętych działaniami: 138 

2) podejmowanie działań interwencyjnych, 
których celem jest uniemożliwienie dalszego 
krzywdzenia dziecka lub innych członków 
rodziny, informowanie pokrzywdzonych  
o przysługujących im prawach oraz 
możliwościach korzystania z pomocy i 
wsparcia ze strony wyspecjalizowanych 
instytucji, rejestracja środków i przebiegu 
wydarzeń oraz podjętych czynności, stały 
kontakt z zagrożoną rodziną, rozpoznawanie 
skali zjawiska i zagrożeń w rodzinie, 
motywowanie ofiar przemocy do żądania 
ochrony swoich praw i szukania pomocy 

 

 

- liczba rodzin objętych działaniami interwencyjnymi: 

 229 

- liczba dzieci w rodzinach objętych działaniami interwencyjnymi: 

227 

- liczba rodzin, którym udzielono informacji: 229 

- liczba rodzin objętych rejestrem: 160 

- liczba prowadzonych teczek rodzin w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”: 229 

- liczba monitorowanych rodzin: 285 

- liczba diagnozowanych środowisk: 229 

- liczba osób doznających przemocy w rodzinie objętych 

działaniami pomocowymi w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”: 501 

- liczba osób stosujących przemoc w rodzinie objętych 

działaniami interwencyjnymi w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”: 229 

- liczba osób, którym przekazano materiały edukacyjne i ulotki 

informacyjne: 493  

3) rozszerzanie działań terapeutyczno-
leczniczych, których celem jest 
minimalizowanie i usuwanie doznanych urazów 
i krzywd 

- liczba osób objętych wsparciem terapeutyczno-

psychologicznym: 28  

4) wsparcie( prawne, psychologiczne, 
pedagogiczne) dla osób współuzależnionych 

- liczba osób współuzależnionych objętych wsparciem: 316 (126 

psychologiczne, 190 prawne ) 

5) realizacja Procedury Niebieskiej Karty; - liczba prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”: 231 

- liczba zrealizowanych akcji/kampanii:  

 SDS: 3, WTZ: 0 

3) współpraca z istniejącymi placówkami 
zajmującymi się wspieraniem osób 
niepełnosprawnych na terenie Gminy 
(ŚDS, WTZ, OREW) 

- liczba rodzin w odniesieniu do których podejmowano 

współpracę: MOPS 81, WTZ 0, ŚDS 48 

- liczba podejmowanych kontaktów z placówkami 

zajmującymi się wspieraniem osób niepełnosprawnych i 

/lub przewlekle psychicznie chorych: MOPS,136, WTZ 0, 

ŚDS16 
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6) organizacja wsparcia dla ofiar przemocy w 
rodzinie 

- liczba osób doznających przemocy w rodzinie objętych 

wsparciem: 501 

- liczba osób w rodzinach objętych  

 wsparciem: 730 

7) organizacja działań interwencyjnych wobec 
sprawców przemocy w rodzinie. 

- liczba osób stosujących przemoc, wobec których podejmowano 

działania interwencyjne: 229 

 

VIII.6.6 STWORZENIE SPRAWNEGO SYSTEMU POMOCY NA RZECZ 
DZIECI I RODZIN DOTKNIĘTYCH SIEROCTWEM, ZARÓWNO 

NATURALNYM JAK I SPOŁECZNYM 

Cel strategiczny VI. Stworzenie sprawnego systemu pomocy na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych problemem 

sieroctwa. 

6.1.Cel operacyjny 1. System wsparcia na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych problemem 

 sieroctwa. 

6.1.1.Działanie 1. Świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) przyznawanie i wypłata świadczeń pieniężnych 
w oparciu o ustawę o pomocy społecznej  

 

- liczba rodzin dotkniętych problemem sieroctwa/rodzin 

niepełnych, korzystających ze świadczeń pieniężnych: 40 

- liczba osób w rodzinach dotkniętych problemem sieroctwa 

korzystających ze świadczeń  

 pieniężnych: 112  

2) przyznawanie i wypłata obligatoryjnych 
świadczeń rodzinnych 

 

- liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny z dodatkiem z tyt. 

samotnego wychowywania 

 dziecka: 65 

 w tym: 

 liczba rodzin, w których ojciec dzieci nie żyje:35 

 liczba rodzin, w których ojciec dziecka jest nieznany: 29 

 liczba rodzin, w których powództwo o ustalenie alimentów 
zostało oddalone:1 

- liczba dzieci pobierających zasiłek rodzinny z dodatkiem z tyt. 

samotnego wychowywania dziecka:84 

 w tym: 

  liczba dzieci, których ojciec nie żyje:47 

  liczba dzieci, których ojciec jest nieznany:36 

  liczba dzieci, w rodzinie, w której powództwo  
o alimenty zostało oddalone:1 

- liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego:186 

- liczba osób pobierających świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego: 308 

 w tym: 

 liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w 
związku małżeńskim z osobą zobowiązaną do alimentacji 
wobec osoby uprawnionej: 65 

 liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w 
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VIII.6.7 ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ŻYCIOWEJ LUDZI 
STARSZYCH POPRZEZ POMOC W ŁAGODZENIU TRUDNOŚCI 

WYNIKAJĄCYCH Z WIEKU I STWORZENIE MOŻLIWOŚCI 
UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM 

związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną do alimentacji 
wobec osoby uprawnionej: 24 

 liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wychowywanych przez rodzica 
niepozostającego w związku małżeńskim: 200 

 liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wychowywanych przez rodziców 
niepozostających w związku małżeńskim: 18 

 liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego pobierających świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego na siebie: 2 

3) zapewnienie podstawowego wyposażenia do 
szkoły w celu wyrównywania szans 
edukacyjnych 

 

- liczba rodzin niepełnych pobierających zasiłek rodzinny wraz z 

dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz 

dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 54 

- liczba dzieci w rodzinach niepełnych, pobierających zasiłek 

rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka oraz dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:74 

 

4) zapewnienie ciepłego posiłku w szkole 

- liczba dzieci z rodzin niepełnych lub/i dotkniętych problemem 

sieroctwa korzystających z ciepłego posiłku w szkole: 53 

5) dofinansowanie pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej 
- liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej, których 

pobyt objęto dofinansowaniem: 37  

6.1.1.2.Działanie 2. Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem dotkniętym problemem 

 sieroctwa. 

1) Współpraca z organizacjami i instytucjami 
zajmującymi się opieka nad osieroconym 
dzieckiem 
 

2) szkolenia dla pracowników socjalnych na 
temat: pracy z rodziną; pracy w systemie 
rodzinnej pieczy zastępczej; wczesnego 
rozpoznawania nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rodziny czy zaznajamiania ze 
sposobami pracy z rodziną zastępczą. 

- liczba instytucji oraz organizacji zajmującymi się opieką nad 

osieroconym dzieckiem, z którymi nawiązano współpracę: 0  

 

- liczba odbytych szkoleń:3  

- liczba pracowników uczestniczących 

 w szkoleniach: 3  

 

 

Cel strategiczny VII. Zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc w łagodzeniu trudności 

wynikających z wieku i stworzenie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. 

7.1.Poprawa jakości życia ludzi starszych. Wspieranie aktywności tych osób i ich rodzin. 

7.17.1.1.Działanie 1. Stworzenie optymalnych warunków do godnego starzenia się i aktywizacji osób w podeszłym 

wieku. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) zapewnienie warunków zaspokajania potrzeb 
bytowych, zdrowotnych i społecznych 
 

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym korzystających ze 

świadczeń pieniężnych: 62  

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym korzystających pracy 

socjalnej (odwiedzanie, wsparcie, poradnictwo): 302 
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VIII.6.8 ORGANIZACJA WSPARCIA OSÓB BEZDOMNYCH 
 I ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ 

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym objętych ubezpieczeniem 

zdrowotnym przez MOPS: 16 

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym korzystających posiłków: 

28 

2) poprawa jakości i ilości świadczonych usług – 
rozszerzenie usług opiekuńczych o usługi 
specjalistyczne 

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym  

 objętych usługami: 38  

 

3) poradnictwo specjalistyczne  
(rodzinne, psychologiczne, prawne, itd.) 

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym objętych poradnictwem: 

316 

4) kierowanie i pokrywanie kosztów związanych z 
pobytem w Domu Pomocy Społecznej 

- liczba osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej: 41  

- liczba osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej: 32 

- liczba osób, których koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej 

został dofinansowany: 85  

- ogólna liczba osób korzystających z pobytu w DPS: 134 

Cel strategiczny VIII. Organizacja wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. 

8.1. Zapobieganie bezdomności. 

8.1.1. Działanie 1. Przeciwdziałanie postawania zagrożenia wśród osób i rodzin utraty lokali  

 mieszkalnych. 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) przyznawanie i wypłata dodatków 
energetycznych 

- liczba rodzin które skorzystały z dodatku  

 energetycznego: 295 

- liczba osób, które skorzystały z dodatku  

 energetycznego: 701 

2) przyznawanie i wypłata dodatków 
mieszkaniowych 

- liczba rodzin, które skorzystały z dodatku  

 mieszkaniowego: 481 

- liczba osób, które skorzystały z dodatku  

 mieszkaniowego: 1219 

8.1.2.Działanie 2. Wsparcie osób bezdomnych. 

1) umieszczenie w schronisku lub noclegowni  
 

- liczba osób bezdomnych skierowanych do schroniska: 19  

- liczba osób bezdomnych skierowanych do noclegowni: 45  

- liczba osób korzystających z noclegowni: 45 

- liczba osób bezdomnych, którym dofinansowano pobyt w 

schronisku: 2 (schronisko) 

2) zapewnienie osobom bezdomnym warunków 
zaspokajania potrzeb bytowych 

- liczba osób bezdomnych, którym udzielono pomocy 

finansowej: 12  

- liczba osób bezdomnych, którym zapewniono posiłki: 7  

- liczba osób bezdomnych objętych pomocą rzeczową 

(przekazanie odzieży, produktów żywnościowych): 6  

- liczba osób bezdomnych objętych wsparciem 

 i poradnictwem: 45 

- liczba osób bezdomnych, którym pokryto koszty  

 ubezpieczenia zdrowotnego: 9  

- liczba osób bezdomnych objętych kontraktem socj.: 19 

- liczba osób bezdomnych objętych pracą socjalną: 38  
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VIII.6.9 PODWYŻSZANIE JAKOŚCI PRACY KADRY POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

 

 

 

VIII.6.10 WSKAŹNIKI REZULTATU 

 

Nazwa wskaźnika 
Wartość wskaźnika 

w 2020 roku 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 
objętych instrumentami aktywizacji społecznej i/ lub zawodowej 

2074 

Liczba osób/rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi , 
objętych pomocą 

327 osób 
91 rodziny 

Liczba osób, którym udało się wyjść z bezdomności 5 

Liczba osób/rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, którym 
udzielono specjalistycznej pomocy 

229 rodzin 
501 osób 

Liczba osób, którym przekazana materiały informacyjne/ulotki 445 

Liczba osób objętych dożywianiem, w tym dzieci 
519 osób 
162 dzieci 

Liczba osób objętych różnymi formami świadczeń udzielanych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu 

2074 osób 
1098 rodzin 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i ilość godzin 
świadczonych usług 

52 osoby - usługi opiekuńcze 
58 osób – specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zab. psych. 
34 196 godzin 

Liczba osób, których warunki mieszkaniowe uległy poprawie: 
1219 osób 
481 rodzin 

Liczba funkcjonujących placówek wsparcia dla osób starszych 1 

Liczba osób/rodzin objętych instytucjonalną pomocą w ramach 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

730 

- liczba osób bezdomnych, którym udało się wyjść z 

bezdomności: 5  

Cel strategiczny IX. Podwyższanie jakości pracy kadry pomocy społecznej. 

9.1. Poprawa kwalifikacji, organizacji i jakości pracy. 

9.1.1. Działanie 1. Przeciwdziałanie powstawania zagrożenia wśród osób i rodzin utraty lokali mieszkalnych 

Metody realizacji działania Wskaźniki realizacji działania 

1) kształcenie permanentne (studia, studia 

podyplomowe, kursy, szkolenia, konferencje, wizyty 

studyjne, itp.)  

- liczba pracowników MOPS w Mielcu podnoszących 

kwalifikacje: 50 

- liczba odbytych szkoleń: 38 
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IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

IX.1 ZADANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 

REALIZOWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA MIELCA 
 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym porządek publiczny  

i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, 

należy do zadań własnych gminy. Problematyki zapewnienia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego nie należy rozpatrywać wyłącznie poprzez pryzmat polityki 

kryminalnej i podejmowania działań interwencyjnych. Obejmuje ono również zadania 

z zakresu ograniczania pośrednich przyczyn stanowiących podłoże przestępczości 

oraz patologii społecznych, np. działania w obszarze edukacji, wychowania, ochrony 

zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, narkomanii, 

alkoholizmowi i przemocy w rodzinach, o czym szczegółowo była mowa    

w poprzednich rozdziałach. 

 

IX.1.1 SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA 

 

 Aktualnie w systemie działa 44 kamer monitorujących rejon Starego Miasta, os. 

Niepodległości, Park Leśny, rejon basenu przy ul. Powstańców Warszawy, os. przy ul. 

Inwestorów, teren ZSO przy ul. Pisarka oraz ul. Botaniczną.  

Pełniąc służbę dyżurną zarejestrowano 99 zdarzeń, które wymagały interwencji 

strażników a dodatkowo na wniosek prowadzonych przez KPP Mielec postępowań 

dowodowych zabezpieczono  68 zapisów.   

 

 

IX.1.2 IMPREZY MASOWE I ZGROMADZENIA PUBLICZNE 

 

W związku z ogłoszonym na terytorium Polski stanem epidemii wywołanym 

koronawirusem SARS-CoV-2, w 2020 roku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, odbyło 

się jedynie 7 imprez masowych o charakterze sportowym – meczów piłki nożnej,  

w ramach rozgrywek PKO EKSTRAKLASA, w których uczestniczyło łącznie 18 680 

osób. Każda z tych imprez odbywała się w odpowiednim reżimie sanitarnym, 

wynikającym z bieżących przepisów prawa. W 2020 roku na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec, również w odpowiednim reżimie sanitarnym, odbyły się ponadto  
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4 zgromadzenia oraz 9 imprez artystycznych lub rozrywkowych niebędących 

imprezami masowymi. 

 

IX.1.3 DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. koszty 

wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

ponosi gmina. W uchwale NR XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 23 grudnia 

2019 r. na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  

z terenu Gminy Miejskiej Mielec zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. Kwota ta została 

przeznaczona m.in. na bieżące potrzeby (wypłata ekwiwalentów, zakup  materiałów 

w tym paliwa, remonty samochodów, badania lekarskie, ubezpieczenia, dotacje). 

9 600 zł przekazano w formie dotacji na zakup nowej syreny alarmowej dla OSP 

Rzochów. 

 
Zdjęcie nr 53 Syrena alarmowa OSP Rzochów  
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IX.1.4 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

 

W związku ze zwalczaniem pandemii koronawirusa Covid – 19 z rezerwy 

budżetowej na zarządzanie kryzysowe Gmina Miejska Mielec wydatkowała kwotę 

382 541 zł. W kwocie tej zawarte są wydatki na zarządzanie kryzysowe. Pieniądze na 

zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców przeznaczone zostały m. in. na zakup: 

maseczek i przyłbic, które zostały przekazane mieszkańcom miasta, płynów do 

dezynfekcji dłoni i pomieszczeń, fartuchów, maseczek i przyłbic ochronnych dla 

Szpitala Powiatowego i Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Dla szkół, 

przedszkoli i żłobków przekazano około 100 sterylizatorów powietrza.  

 
Zdjęcie nr 54 Sterylizatory powietrza zakupione w ramach przeciwdziałania COVID - 19 

 

 
Zakupiono i zainstalowano 18 dozowników do dezynfekcji dłoni, które umieszczono 

na miejskich placach zabaw oraz innych miejscach publicznych. 

 
Zdjęcie nr 55 Dozowniki do dezynfekcji dłoni  zakupione w ramach przeciwdziałania COVID - 19 
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W ramach działań rozdysponowano ponad 5 600 l płynów dezynfekcyjnych i 33 000 

tys. maseczek.  

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Urząd Miejski w Mielcu zakupi 

i umieścił w przestrzeni publicznej kolejne dwa defibrylatory (AED). Łączne zakupiono 

i zainstalowano do tej pory 11 sztuk tych urządzeń. 

IX.1.5 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE W SPRAWIE 
PRZYJMOWANIA OSÓB W STANIE NIETRZEŹWYM Z TERENU 

GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

Rada Miejska w Mielcu w drodze uchwały Nr XVI/166/2019 z dnia 23 grudnia 

2019 r. wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia Gminy Miejskiej Mielec z Gminą 

Miasto Rzeszów w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie przyjmowania 

osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Miejskiej Mielec oraz 

sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Izbę 

Wytrzeźwień w Rzeszowie. Porozumienie międzygminne zostało zawarte pomiędzy 

organami wykonawczymi. 

Podstawowe założenia: 

1) zapewnienie czasowego pobytu osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem 

zakłócają spokój, dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, bądź na 

skutek nadużywania alkoholu stanowią niebezpieczeństwo dla otoczenia lub zdrowia 

własnego, 

2) zapewnienie pierwszej pomocy oraz ciągłej opieki, 

3) udzielenie świadczeń sanitarno-higienicznych osobom zatrzymanym w Izbie, 

4) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach 

lecznictwa odwykowego. 

W 2020 r. z terenu Gminy Miejskiej Mielec do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 

dowieziono przez Straż Miejską we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu 

37 osób w stanie nietrzeźwości. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 r.: 

8 700,00 zł z w/w uchwały+ 2 900,00 zł z aneksu do porozumienia z dnia 7 grudnia 

2020 r. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 11 600,00 zł, z której wydatkowano 

10 730,00 zł. 

 

IX.2 STRAŻ MIEJSKA 
 

IX.2.1 INFORMACJE OGÓLNE 

 

Straż Miejska utworzona została w drodze uchwały Nr XVI/99/91 z dnia  

7 sierpnia 1991r. w celu ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec. Straż Miejska umiejscowiona jest w strukturze Urzędu Miejskiego w Mielcu. 

Strażą kieruje Komendant, a nadzór nad jej działalnością sprawuje Prezydent Miasta 

Mielca. Rok 2020 wzorem lat ubiegłych był kolejnym okresem w którym Straż Miejska, 

jako umundurowana formacja samorządowa  realizowała swe zadania  wynikające  
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z ustawy o strażach gminnych, aktów prawa miejscowego oraz poleceń i wytycznych 

Prezydenta Miasta Mielca.  

W roku 2020 Straż Miejska realizowała swoje zadania regulaminowe i zlecone 

w składzie 10 funkcjonariuszy, którzy pełnili swoje obowiązku w systemie 

dwuzmianowym w godz.7-22, a dodatkowo na mocy porozumienia zawartego 

pomiędzy Prezydentem Miasta Mielca a komendantem Powiatowym Policji 

realizowane  były w ramach drugiej zmiany wspólne patrole. Z uwagi na zaistniałą 

pandemię koronawirusa, oraz wynikających z niej obostrzeń zarówno ilość wspólnych 

patroli, jak i ilość podejmowanych interwencji w odniesieniu do roku minionego uległa 

zmniejszeniu, co przełożyło się na całość osiągniętych wyników. 

Głównym zakresem podejmowanych działań stanowiły zadania prewencyjne 

obejmujące czynności kontrolne dotyczące obowiązku noszenia maseczek, 

zachowania dystansów, oraz pomoc osobom pozostającym w ścisłej kwarantannie.  

W ramach tych zadań strażnicy udzielili  41 upomnień, rozdali bezpłatnie mieszkańcom 

ponad 19 000 maseczek, oraz w kilkunastu przypadkach dostarczyli żywność osobom 

przebywającym na kwarantannach. Mając powyższe na uwadze równolegle 

podejmowano działania mające na celu dalszą poprawę czystości i estetyki miasta, 

prowadzone  były działania prewencyjno- restrykcyjne  m. in z zakresu przestrzegania 

przepisów ochrony środowiska, przeciwdziałaniu zachowaniom godzącym w ład  

i porządek publiczny, spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych, 

nieprawidłowym parkowaniem samochodów. 

O rodzaju i potrzebach interwencji decydowały nie tylko stałe zadania regulaminowe, 

lecz również zgłoszenia odbierane od mieszkańców. 

W minionym roku zarejestrowano 2 583 zgłoszenia, które swym zakresem dotyczyły:   

1) Padniętych lub wałęsających się zwierząt – 489 tj. 19%, 

2) Niewłaściwego parkowania pojazdów – 420 tj. 17%, 

3) Ochrony środowiska i gospodarki odpadami  – 336 tj. 13%, 

4) Zagrożeń zdrowia i życia – 335 tj. 13%, 

5) Awarii technicznych – 92 tj. 4%, 

6) Zakłócenia porządku publicznego –  356 tj. 14%, 

7) Zgłoszenia pozostałe - 553 tj. 22%. 
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Wykres nr 21 Przedmiot zgłoszeń kierowanych do Straży Miejskiej w 2020 r. 

 

W okresie sprawozdawczym strażnicy podjęli łącznie 1 495 interwencji,  

z których 1 167 zakończono zastosowaniem środka oddziaływania wychowawczego 

w postaci pouczenia, natomiast wobec sprawców wykroczeń, którzy rażąco 

lekceważyli obowiązujące przepisy wyciągano  konsekwencje karne nakładając 293 

mandaty na sumę 36 800 zł, oraz skierowano  31 wniosków o ukaranie do Sądu 

Rejonowego  

w Mielcu.  

 
Tabela nr 100 Łączne zestawienie podjętych w 2020 r przez strażników interwencji w przełożeniu 

na poszczególne rodzaje wykroczeń  

Lp 
Rodzaj wykroczeń                      

zawartych w: 

Środki 
oddziały

wania 
wychowa
wczego 
(art. 41 

kw) 

Grzywna 
nałożona  
w drodze 
mandatu 
karnego 

Wniosk
i do 

sądu 

Inny sposób 
zakończenia 
czynności 

(np. 
odstąpienie 

od 
skierowania 
wniosku o 
ukaranie, 

przekazanie 
sprawy 
innym 

organom) 

Razem 

liczba kwota 

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń:             

a) 
wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 

publicznemu 
467 19 4850 1  487 

b) 
wykroczenia przeciwko 

instytucjom państwowym, 
samorządowym i społecznym 

      

19%

16%

13%
13%

4%

14%

21%

Padniętych lub wałęsających się zwierząt Niewłaściwego parkowania pojazdów

Ochrony środowiska i gospodarki odpadami Zagrożenie zdrowia i życia

Awarii technicznych Zakłócenia porządku publicznego

Zgłoszenia pozostałe
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c) 
wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia 
17 12 1900 3  32 

d) 
wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi 
w komunikacji 

175 30 3350 11  216 

e) wykroczenia przeciwko osobie       

f) wykroczenia przeciwko zdrowiu 41     41 

g) wykroczenia przeciwko mieniu       

h) 
wykroczenia przeciwko 

interesom konsumentów 
      

i) 
wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej 

2 2 200 1  5 

j) 
wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 
publicznego 

133 45 3700 1  179 

k) 
szkodnictwo leśne, polne i 

ogrodowe 
      

2. 
przepisach wprowadzających 

Kodeks pracy 
      

3. 
ustawie o wychowaniu  w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

289 153 15300 13  455 

4. 
ustawie o ochronie zdrowia 

przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych 

3     3 

5. 
ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach*art. 10 ust 

2a 
4 4 350 1  9 

 
ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach*art. 10 ust 

2b 
      

 
ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach*art. 10 ust 

2c 
      

6. ustawie o ochronie zwierząt 2 1 200   3 

7. ustawie o odpadach 24 26 6850   50 

8. 
ustawie - Prawo ochrony 

środowiska 
3    4 7 

9. ustawie - Prawo o miarach       

10. ustawie - Prawo wodne       

11. 
ustawie o publicznym 
transporcie drogowym 

      

12. 
ustawie o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami 
      

13. 
ustawa o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt 
3 1 100   4 

14. ustawie o ochronie przyrody       

15. 
ustawie o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 
      

16. 

ustawie o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych 

      

17. 
ustawie o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym 
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18. 
ustawie o bateriach i 

akumulatorach 
      

19. ustawie - Kodeks wyborczy       

20. 
akty prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe) 

      

21. innych 4     4 

OGÓŁEM 1167 293 36800 31 4 1495 

 
Tabela nr 101 Zestawienie pozostałych działań podjętych w 2020 r przez strażników  

 

Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba 

1 Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół  

2 Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:  

 

a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 3 

b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym  

 - pojazdy usunięte z drogi  

 - zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a  

3 pojazdy odnalezione  

4 osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania  

5 ujawnione przestępstwa  

6 osoby ujęte i przekazane Policji 2 

7 
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 
miejsca zagrożonego takim zdarzeniem 

15 

8 chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej  

9 
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na 
potrzeby gminy 

10 

10 kontrola osobista, przeglądanie zawartości  podręcznych bagaży osoby  

11 Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:  

 a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju, 356 

 b) zagrożeń w ruchu drogowym, 420 
 c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 336 
 d) zagrożeń życia i zdrowia, 335 
 e) zagrożeń pożarowych (katastrofy), 2 
 f) awarii technicznych, 92 
 g) zwierząt 489 
 Pozostałe zgłoszenia: 553 

 
Tabela nr 102 Współpraca Straży Miejskiej z Policją  

 

Współpraca straży miejskiej z Policją 

 

Lp 
Rodzaj współpracy Krótka informacja dotycząca współpracy 

1 
Patrole mieszane 
- liczba wspólnych patroli w ciągu 
roku 

patrole łączone z wydziałem prewencji w ramach I i II-ej 
zmiany – liczba wspólnych patroli - 174 
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2 

Szkolenia 
- liczba i rodzaj szkoleń 

1 szkolenie w zakresie ochrony lokali wyborczych 

3 
Akcje prewencyjne, - liczba 
zaangażowanych strażników i 
liczba akcji 

patrole prewencyjne na miejskich bazarach – 25 wspólnych 
patroli, liczba zaangażowanych strażników - 25 

4 Inne wspólne inicjatywy 
1.11.2020 – zabezpieczenie parkingu przy cmentarzu 
komunalnym -  2 strażników 

 

Tabela nr 103 Wypadki strażników w związku wykonywaniem  obowiązków służbowych 

 

Wypadki strażników w związku wykonywaniem  obowiązków służbowych Liczba 

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 0 

Wypadki, wskutek których nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu 0 

Wypadki, wskutek których nastąpił czasowy uszczerbek na zdrowiu 1 

Czynna napaść na strażnika gminnego (miejskiego) 0 

OGÓŁEM 1 

 

Struktura procentowa interwencji podjętych w 2020 w porównaniu do lat 2019 i 2018 

przedstawiają się następująco: 

 
Wykres nr 22 Zestawienie procentowe interwencji straży miejskiej w latach 2018-2020  
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IX.2.2 CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH OBSZARÓW,  
W KTÓRYCH STRAŻ MIEJSKA PODEJMOWAŁA INTERWENCJE 

 

IX.2.2.1 INTERWENCJE Z ZAKRESU UTZRYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

 

Do stałych zadań regulaminowych należały działania, których istotą było dbanie 

o zachowanie stanu estetyki i czystości terenu miasta. W tym obszarze strażnicy 

podejmowali  kontrole sanitarno - porządkowe obiektów i nieruchomości w oparciu  

o zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach 

oraz uchwały Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

 i porządku na terenie miasta Mielca, przypominali zarządcom nieruchomości  

o obowiązkach sprzątania ulic i chodników oraz  zachowania czystości i porządku na 

podległych im terenach. Łącznie w 2020 r dokonano 607 takich kontroli.  

W uzupełnieniu w/w  działań informowano zarządców terenów m.in. o nie sprzątanych 

nawierzchniach ulic i chodników, uszkodzonych znakach drogowych, czy awariach 

drogowych sygnalizacji świetlnych. Ilościowe zestawienie podjętych interwencji  

w odniesieniu do poszczególnych zarządców przedstawiało się następująco:  

1) Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – wydano 5 poleceń z zakresu 

posprzątania pasów drogowych, przystanków autobusowych, oraz naprawy 

uszkodzonych znaków drogowych; 

2) Powiatowy Zarząd Dróg – wydano 6 poleceń posprzątania pasów drogowych, 

oraz  naprawy uszkodzonych znaków drogowych;  

3) Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych – interweniowano 6 -krotnie w sprawie 

uszkodzonych  znaków;   

4) Wydziały DTE i OŚZK – interweniowano 44 razy w sprawie zaśmieconych 

terenów, oraz uszkodzonych znaków drogowych; 

5) skierowano do ZUOK  172 zawiadomień o padniętych zwierzętach; oraz 108 

zgłoszeń  do schroniska dla zwierząt o wałęsających się psach 

 

IX.2.2.2  INTERWENCJE Z ZAKRESU WYKROCZEŃ PRZECIWKO PORZĄDKOWI 
I SPOKOJOWI PUBLICZNEMU  ORA ZAGROŻEŃ ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 
MIESZKAŃCÓW  

 

Do jednych z najważniejszych zadań należało przeciwdziałanie 

nieprzestrzegania i reagowanie na zgłoszone lub zauważone przypadki zakłócania 

spokoju i porządku publicznego, w tym nie przestrzeganie zasad zachowania się 

zgodnie z przepisami wynikającymi z zaistniałego stanu pandemii. Działania takie 

prowadzone były zarówno w oparciu o patrole własne w ramach I i II-ej zmiany, jak 

również w ramach II – ej zmiany wraz z Policją. W tym obszarze strażnicy podjęli 487 

interwencji, w których 467 osoby zostały pouczone, na 19 sprawców wykroczeń 

nałożono kary mandatów, w 1 przypadku skierowano wniosek o ukaranie do Sądu 

Rejonowego  w Mielcu.   
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Równie częstym było powtarzające się zjawisko spożywania alkoholu  

w miejscach zabronionych. Strażnicy w tym zakresie podjęli 455 interwencji. Na 153 

osoby nałożono kary  w postaci mandatu karnego, wobec 13 skierowano wnioski  

o ukaranie do Sądu Rejonowego a w stosunku do 289 osób zastosowano karę 

porządkową w postaci pouczenia. Dodatkowo 37 osób będących pod znacznym 

wpływem alkoholu zostało przetransportowane do  Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. 

Prowadząc działania prewencyjne strażnicy przeprowadzali rozmowy  

z personelem sklepów w okolicy których najczęściej występowały w/w zachowania  

a dodatkowo 1 strażnik będący członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wziął udział w 86 kontrolach placówek handlowych pod kątem 

przestrzegania zasad i przepisów sprzedaży wyrobów alkoholowych.  

      W toku pełnionych służb podejmowano interwencji wobec osób, które będąc pod 

wpływem alkoholu leżały na ławkach lub trawnikach w miejscach publicznych,  

12-krotnie wzywano Pogotowie Ratunkowe w celu udzielenia im pomocy lekarskiej,  

w okresie jesienno- zimowych na bieżąco monitorowano miejsca przebywania osób 

bezdomnych. Osobom takim oferowano pomoc w przewiezieniu do schroniska im. 

Brata Alberta lub w przewiezieniu do miejsca zamieszkania, jednak z takiej pomocy 

nie skorzystał żaden z nich. W uzupełnieniu działań z tego zakresu współpracowano 

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kontrolując warunki przebywania osób 

bezdomnych. W minionym roku odbyto 4 wspólne kontrole miejsc ich przebywania. 

Osoby zastane nie wyrażały woli przewiezienia do schronisk im. Brata Alberta, czy też 

do noclegowni.   

Równie uciążliwym problemem dla mieszkańców było zjawisko wałęsania się 

zwierząt porzuconych lub pozbawionych nadzoru ze strony właściciela. Wskutek 

podjętych działań strażnicy przekazali pracownikom schroniska dla zwierząt 108 

zgłoszeń o wałęsających się psach lub kotach,  Wobec 32 właścicieli zwierząt, którzy 

nie sprawowali właściwego nadzoru wyciągnięto konsekwencje pouczając 17 osób, 

nałożono 12 mandatów karnych, oraz skierowano 3 wnioski  o ukaranie do Sądu 

Rejonowego. Dodatkowo 2 osoby naruszających zapisy ustaw  o ochronie zwierząt 

 i ochronie zdrowia zwierząt zostały pouczone. 

W ramach przeglądów osiedli o niskiej zabudowie pod katem 

zinwentaryzowania nieruchomości pod kątem rodzaju paliw stosowanych do 

ogrzewania skontrolowano  posesji. Wraz z tymi działaniami strażnicy kontrolowali 

przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie środowiska, oraz ustawy o odpadach. 

Zrealizowano kontrolę 106 pieców na nieruchomościach osób fizycznych, w 18 

przypadkach stwierdzono spalanie odpadów zabronionych a osoby odpowiedzialne 

zostały ukarane mandatami karnymi,  9 osób pouczono, pobrano 2 próbki popiołu do 

analizy laboratoryjnej, które dały wynik pozytywny.  
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IX.2.2.3 WYKROCZENIA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU I PORZĄDKOWI  
W KOMUNIKACJI  

 

  Do równie częstych zadań Straży Miejskiej należały interwencje wobec 

kierujących pojazdami nie stosującymi się do zasad ruchu drogowego. W tym zakresie 

interweniowano wobec 216 kierujących, z których 175 zostało pouczonych, 30 ukarano 

mandatami karnymi, a wobec 11 skierowano wnioski do Sądu Rejonowego. 

Ograniczona ilość miejsc parkingowych zwłaszcza na terenach osiedli 

mieszkaniowych powodowała, że część kierujących parkowała na terenach zielonych. 

W tym zakresie wyciągnięto konsekwencje wobec 179 kierujących, z których 133 

pouczono, 45 ukarano mandatami karnymi, wobec 1 skierowano wniosek o ukaranie 

do Sądu Rejonowego.   

 

IX.2.2.4 WSPÓŁPRACA Z KPP MIELEC 
 

Realizując ustawowy obowiązek współpracy z Policją strażnicy odbywali 

wspólne służby w ramach zarówno I-ej zmiany z dzielnicowymi oraz II-ej  

z funkcjonariuszami prewencji.  W minionym roku odbyli łącznie  174 wspólnych służb 

realizując zarówno zadania własne, jak i zlecone przez dyżurnego Policji. Prowadzono 

działania prewencyjne na miejskich bazarach, gdzie odbyto 25 wspólnych służb, 

odbyto 1 szkolenie w zakresie ochrony lokali wyborczych. 
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X. KULTURA 

X.1 GMINNA INSTYTUCJA KULTURY 

 

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu jest instytucją kultury Gminy Miejskiej 

Mielec, utworzoną na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 października 1997 r.  

Strukturę organizacyjną SCK tworzą następujące jednostki: 

1) Dom Kultury, 

2) Muzeum Regionalne, 

3) Miejska Biblioteka Publiczna. 

Siedzibą główną SCK jest budynek przy Alei Niepodległości 7. 

Do podstawowych zadań SCK należy edukacja kulturalna i wychowywanie 

przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie 

dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz 

koordynowanie działalności kulturalnej w Mielcu. 

 

X.2 EWALUACJA STATEGII ROZWOJU KULTURY DLA 

MIASTA MIELCA NA LATA 2015-2020 
 

Rok 2020 był ostatnim rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Kultury dla Miasta 

Mielca. Podobnie jak w latach poprzednich do jednostek działających na terenie Mielca 

przekazana została ankieta ewaluacyjna. 

Ankieta pozwoliła poddać analizie osiągnięte w danym roku produkty i rezultaty  

a także porównać je do wyników  z lat poprzednich. Niestety pandemia w znacznym 

stopniu ograniczyła a nawet zatrzymała działalność kulturalną niektórych podmiotów.  

W rezultacie za rok 2020 uzyskano dane jedynie od 14 ankietowanych jednostek. 
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X.3 WYDARZENIA KULTURALNE I ROZRYWKOWE 

ORGANIZOWANE I WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ 

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY W MIELCU  

W ROKU 2020 

 
Tabela nr 104 Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w 2020 r. wg rodzaju działań 

 

 

 

WYDARZENIA KULTURALNE I ROZRYWKOWE ORGANIZOWANE  
I WSPÓŁORGANIZOWANE  PRZEZ SCK  W MIELCU 

W ROKU 2020 

 

 
L.p. 

 
NAZWA DZIAŁANIA 

 

 
ILOŚĆ 

DZIAŁAŃ 
DLA DZIECI I 
DOROSŁYCH 

 
FREKWENCJA 

(w tym ilość 
wyświetleń 

online) 
 

DZIAŁANIA SKIEROWANE 
DO DZIECI  I MŁODZIEŻY 

 

ILOŚĆ 
DZAŁAŃ 

 

FREKWENCJA 
(w tym ilość 
wyświetleń 

online) 

1 
Koncerty o wysokich 

walorach artystycznych  
(w tym on-line) 

17 11 904   

2 

Koncerty popis (w tym: 
wyjazdy taneczne, wyjazdy 
edukacyjne, występy grup, 

realizowane on-line) 

10 4 900 7 3900 

3 Koncerty pozostałe 17 20 857   

4 
Produkcje własne 

(musicale, spektakle itp. w 
tym realizowane on-line 

45 22 348   

5 
Wystawy o wysokich 

walorach artystycznych (w 
tym realizowane on-line) 

13 14 787 1 1688 

6 

Wystawy stałe i 
okolicznościowe (w tym 
współorganizowane oraz 

realizowane on-line) 

33 25 864 9 8 000 

7 Wystawy plenerowe 3 3 700 2 1200 

8 
Imprezy plenerowe (w tym: 

happeningi w plenerze, 
retrospekcje historyczne) 

18 25 882 4 2840 

9 
Imprezy 

współorganizowane 
17 27 274   

10 
Imprezy zlecone (obsługa, 

wynajem) 
3 2 295 1 250 

11 

Imprezy dla dzieci (w tym: 
wakacyjne, andrzejkowe,  
w czasie ferii, spotkanie 

 z Mikołajem itp.) 

97 23 834 85 23 629 

12 
Imprezy pozostałe 

 
5 3 187 3 2 937 
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13 
Konferencje (w tym 
realizowane on-line) 

1 

12 
(uczestników) 

100 
(oglądających 

na żywo) 
248 (Youtube) 

  

14 
Spotkania i promocje 

(wydawnictw, książek w 
tym realizowane on-line) 

7 1 862 2 1400 

15 Konkursy 8 6 243 7 6 151 

16 
Zrealizowane projekty 

MKiDN, NCK i inne (w tym 
realizowane on-line) 

4 7 330 1 1554 

17 
 

Zajęcia 
edukacyjne 

(w tym 
realizowane 

on-line) 

MUD, EA 142 1 512 142 1512 

Lekcje 
muzealne 

26 518 6 143 

Lekcje 
biblioteczne 

18 15 943 7 8 703 

Dyskusyjne 
Kluby 

14 152 8 65 

Zajęcia stałe 

113 zajęć 
tygodniowo – 

14 tygodni 
zajęć stałych 
(plus 28 lekcji 

on-line) 
1544 

1016 os. 
tygodniowo 

1532 
1000 os. 

tygodniowo 

18 
Warsztaty artystyczne 

 
40 5 663 36 5 586 

19 Seanse filmowe 702 26 691   

20 
Nowe horyzonty edukacji 

filmowej 
20 3 475   

21 
Retransmisje (koncerty, 
opery, spektakle, balet) 

6 922   

22 Kino letnie 
12 

 
 

1000   

 
Razem 

 

 
2 822 

 
253 856 1.853 70 558 
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X.3.1 DOM KULTURY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY  
W MIELCU 

 

X.3.1.1 REALIZACJA PROJEKTÓW DOTOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO 
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

 

1. XXIII Mielecki Festiwal Muzyczny 

Odbył się w terminie od 11 września do 4 października 2020r. Złożyło się nań 

sześć koncertów podczas których melomani mogli usłyszeć dzieła reprezentujące 

rozmaite gatunki muzyczne: od muzyki klasycznej poprzez etniczną do jazzowej  

w wykonaniu czołowych artystów z kraju i zagranicy.  

XXIII Mielecki Festiwal Muzyczny spełnił oczekiwania zarówno organizatorów, 

artystów jaki przede wszystkim zgromadzonej publiczności (liczba widzów  - 600  

i odbiorców online  - 2240 na dzień składania raportu do MKiDN) czego dowodem są 

pochlebne opinie wśród mieszkańców regionu i województwa. Efektem realizacji 

zadania było podniesienie się poziomu "wiedzy" muzycznej wśród lokalnej 

i regionalnej społeczności. Bardzo istotne było również oddziaływanie promocyjne 

Festiwalu.  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez 

Instytut Muzyki i Tańca. 

 

2. Oborski. Michałowski. Chopin  

Historia przyjaźni trzech Romantyków. Projekt obejmuje m.in.: 

- Wystawę prac Maksymiliana Oborskiego w Galerii ESCEK  wraz z uroczystym 

wernisażem, 

- Wystawę zewnętrzną, plenerową prezentującą sylwetki i historię przyjaźni 

Oborskiego, Michałowskiego i Chopina, 

- Wydanie eleganckiego albumu prezentującego prace Oborskiego, listy Chopina, 

prace Michałowskiego, 

- Lekcje tematyczne dla dzieci i młodzieży towarzyszące wystawie głównej,  

- Wykłady dla studentów Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  

- Koncert okolicznościowy w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej i A. i P. 

Kopińskich (realizacja online). 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 

„Kultura Interwencje”. 

 

3. XXIII Mielecki Festiwal Muzyczny 

Odbył się w terminie od 11 września do 4 października 2020r. Złożyło się nań 

sześć koncertów podczas których melomani mogli usłyszeć dzieła reprezentujące 

rozmaite gatunki muzyczne: od muzyki klasycznej poprzez etniczną do jazzowej  

w wykonaniu czołowych artystów z kraju i zagranicy.  
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XXIII Mielecki Festiwal Muzyczny spełnił oczekiwania zarówno organizatorów, 

artystów jak i przede wszystkim zgromadzonej publiczności (liczba widzów  - 600  

i odbiorców online  - 2240 na dzień składania raportu do MKiDN) czego dowodem są 

pochlebne opinie wśród mieszkańców regionu i województwa. Efektem realizacji 

zadania było podniesienie się poziomu "wiedzy" muzycznej wśród lokalnej 

i regionalnej społeczności. Bardzo istotne było również oddziaływanie promocyjne 

Festiwalu.  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez 

Instytut Muzyki i Tańca. 

X.3.1.2 UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKACH  

 

1. Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Art 

Traditionnels (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, 

Festiwali i Sztuki Ludowej) - CIOFF®  

Działający przy Domu Kultury SCK Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” jest 

jednym ze 106 zespołów zakwalifikowanych przez Radę Ekspertów CIOFF skupiającą 

najwybitniejszych polskich specjalistów w dziedzinie folkloru i sztuki ludowej do tego 

elitarnego stowarzyszenia. 

2. Dzień Wolnej Sztuki  

Wydarzenie nie zostało zorganizowane z powodu Pandemii COVID-19. 

 

X.3.1.3 UDZIAŁ W PROJEKTACH OGÓLNOPOLSKICH 

 

1. Akademia Chóralna 

Projekt, którego celem jest rozpowszechnienie śpiewu, jako powszechnego 

dobra, przez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów – od przedszkola do 

zespołu zawodowego. Dbałość o obecność śpiewu w życiu każdego człowieka od 

najmłodszych lat to nasza misja. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zmieniającym 

się w zależności od wieku – różne przecież są potrzeby dzieci, dorosłych, amatorów i 

zawodowych śpiewaków. A że właśnie śpiew zespołowy jest najlepszą formą 

obecności śpiewu w życiu, dającą korzyści nie tylko artystyczne, lecz także 

psychologiczne oraz społeczne – to właśnie chóry są sposobem na realizację naszej 

misji. 

 

2. Narodowe Śpiewanie 

„Narodowe Śpiewanie” to cykl koncertów odbywających się w październiku, 

listopadzie i grudniu w polskich filharmoniach. Cykl koncertów jest organizowany przez 

Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu wieloletniego „Niepodległa” na lata 

2017–2022, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Producentem wykonawczym koncertów jest Narodowe Forum Muzyki im. W. 

Lutosławskiego we Wrocławiu.  
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Wydarzenie nie zostało zorganizowane z powodu Pandemii COVID-19. 

 

3. Scena dla Tańca 

Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy  

i instytucje artystyczne w realizacji ich misji. Scena dla tańca jest programem własnym 

Instytutu, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną 

obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach 

prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) 

w całej Polsce.  

Wydarzenie nie zostało zorganizowane z powodu Pandemii COVID-19. 

 

 

X.3.1.4 WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZEŃ Z JEDNOSTKAMI 
ORGANIZACYJNYMI GMINY MIEJSKIEJ MIELEC  

 

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Dom Kultury SCK, Biuro Promocji, 

Informacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Mielcu, Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Mielcu. 

 

1. Dziecinada. Miejski Dzień Dziecka 

Wydarzenie nie zostało zorganizowane z powodu Pandemii COVID-19. 

 

2. Miejska Wigilia dla Samotnych 

Miejska wigilia odbędzie się w zmienionej formule. Zamiast wspólnego posiłku, 

łamania się opłatkiem i wspólnego kolędowania przy wigilijnych stołach ustawionych 

w specjalnym namiocie, tym razem rozdawane były świąteczne paczki żywnościowe. 

 

3. Miejski Sylwester 

Wydarzenie nie zostało zorganizowane z powodu Pandemii COVID-19. 

 

X.3.1.5 IMPREZY REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH GMINY 
MIEJSKIEJ MIELEC  

 

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Dom Kultury SCK, Urząd Miasta Mielca 

 

1. Grunt to Rodzinka 

Dziesiąta edycja miejskiego pikniku rodzinnego nie odbyła się z powodu Założeniem 

pikniku jest stworzenie rodzinom przestrzeni do interesującego i aktywnego sposobu 

spędzania wolnego czasu w gronie najbliższych, jako najlepszej profilaktyki oraz 

istotnego czynnika wzmacniającego więzi rodzinne. Ponadto mieszkańcy miasta 

Mielca, będą mogli wyrazić swoje NIE DLA PRZEMOCY podczas koncertu „Przeciw 

Przemocy” przygotowanego w ramach realizacji projektu „Sięgamy po…moc” 

dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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Wydarzenie nie zostało zorganizowane z powodu Pandemii COVID-19. 

 

 

X.3.1.6 IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE Z INNYMI PODMIOTAMI 

 

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Dom Kultury SCK, Urząd Miasta Mielca, 

Stowarzyszenie Kulturalne JARTE, Klub Inteligencji Katolickiej, Centrum Kształcenia  

i Doskonalenia Nauczycieli, Rada Seniorów, MUTW,  

 

1. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 

Wydarzenie nie zostało zorganizowane przez organizatora głównego 

 z powodu Pandemii COVID-19. 

2. Mieleckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 

Wydarzenie nie zostało zorganizowane przez organizatora głównego z powodu 

Pandemii COVID-19. 

3. XI Mielecki Festiwal Nauki i Techniki 

Wydarzenie nie zostało zorganizowane przez organizatora głównego z powodu 

Pandemii COVID-19. 

4. Nagrody Funduszu Kulturalno – Charytatywnego im. Brata Alberta 

„Albertusy” 

Wydarzenie nie zostało zorganizowane przez organizatora głównego z powodu 

Pandemii COVID-19. 

5. VI Mieleckie Dni Seniora 

Wydarzenie nie zostało zorganizowane przez organizatora głównego z powodu 

Pandemii COVID-19. 

6. Spotkania Lotniczych Pokoleń 

Wydarzenie nie zostało zorganizowane przez organizatora głównego z powodu 

Pandemii COVID-19. 

7. Shalom Mielec 

Wydarzenie nie zostało zorganizowane przez organizatora głównego z powodu 

Pandemii COVID-19. 

8. Edukacja artystyczna i medialna – DK SCK 

- Kulturnik – Filia Domu Kultury (Zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne: balet i  street 

– dance; teatralne, mała architektura, 

- Mielecki Uniwersytet Dziecięcy, 

- Edukacja multimedialna – Kino „Galaktyka” (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, 

Wtorki z Dobrym Kinem, DKF, nażywowkinach.pl),  

- Edukacja artystyczna w ramach zajęć lekcyjnych dla klas 1-3 (plastyka, 

muzyka/śpiew, taniec i teatr ), 

- Edukacja artystyczna w czasie wolnym Zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne: taniec 

towarzyski, nowoczesny, współczesny, ludowy, street – dance; teatralne, mała 

architektura i muzyka dawna, 
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- Zespoły i grupy artystyczne dla dorosłych : ZPiT „Rzeszowiacy” (chór, balet, kapela), 

Kapela ZPiT „Mali Rzeszowiacy”, Big Band Mielec, Mielecka Orkiestra Dęta, Tetr 

Rozmaitości, Chór „Akord”, 

- Cykliczne imprezy edukacyjne: MonoDuoDramy:, Przeciągi Literackie, Scena dla 

Młodego Widza,  

- Wystawy edukacyjne (Galeria ESCEK), 

- Eliminacje Konkursowe (7 konkursów zewnętrznych dla uczniów z Mielca i powiatu)  

Konkursy artystyczne DK SCK (Plastykon. Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej, 

Konfrontacje. Konkurs w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Współczesnego, 

Dance. Miejski konkurs Szkolnych Zespołów  Tanecznych, Pasikonik. Konkurs 

Regionalny Zespołów Tanecznych, Scenażeria. Miejski Przegląd Przedszkolnych 

Grup Teatralnych 

 

X.3.2 MUZEUM REGIONALNE SAMORZĄDOWEGO CENTRUM 
KULTURY W MIELCU 

 

X.3.2.1 UDZIAŁ W PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH  

 

1. Europejski projekt promocji polskiej kultury i tradycji 

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Muzeum Historii Regionalnej 

„Pałacyk Oborskich”/ Muzeum Historii Fotografii „Jadernówka”. 

 

2. Noc Muzeów 

W ramach tej akcji program jest realizowany corocznie przez Muzeum Regionalne 

w Mielcu w różnych formach m.in. w formie imprezy plenerowej, wystaw, koncertów, 

prelekcji. Jedna z niewielu okazji, na zapoznanie się z eksponatami zgromadzonymi  

w muzeach, ze względu na dogodny czas. To wydarzenie stanowi okazję do lepszego 

poznania własnego miasta, oraz do zapoznania się z jego historią.  

Wydarzenie nie zostało zorganizowane z powodu Pandemii COVID-19. 

 

3. Społeczno-edukacyjny projekt promocji zabytków. 

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie: Muzeum Historii Regionalnej „Pałacyk 

Oborskich”/ Muzeum Historii Fotografii „Jadernówka”. 

 

4. Europejskie Dni Dziedzictwa  

Głównym jego celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, 

promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie 

wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu 

międzykulturowego. 

Wydarzenie nie zostało zorganizowane z powodu Pandemii COVID-19. 
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X.3.2.2 UDZIAŁ W PROJEKTACH OGÓLNOPOLSKICH 

 

1. Niepodległa  

„Ojczyzna w potrzebie 1920” 

Rocznicę 100.lecia Bitwy Warszawskiej uczczono wydarzeniami pod hasłem 

„Ojczyzna w potrzebie 1920”. Widowisko słowno-muzyczne "Mundur na nim szary". 

Wystawa plenerowa „Mieleccy bohaterowie 1920”. Rekonstrukcja potyczki  

w wykonaniu Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X DOK, 

Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego Orzeł Biały-Strzelec oraz Stowarzyszenia 

Teatralnego Proscenium z Mielca. Park Oborskich oraz spektakl teatralny „Kobieta 

Rakieta. Rzecz o Oli Szczerbińskiej”, który opracowała i wystawiła Jagoda Siegień. 

Przedstawia on losy drugiej żony Józefa Piłsudskiego - konspiratorki, działaczki 

społecznej, patriotki walczącej o niepodległość ojczyzny oraz jednej z pierwszych 

feministek. Park Oborskich.  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu „Koalicje dla Niepodległej” realizowanego z Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. 

 

5. Edukacja muzealna - Muzeum Regionalne SCK 

  Muzeum Regionalne w Mielcu prowadzi program lekcji muzealnych dla szkół  

i przedszkoli z Mielca i powiatu. Tematy lekcji zostały pogrupowane w kategoriach 

wiekowych oraz według tematów. Wyboru tematu lekcji i terminu realizacji można 

dokonywać drogą telefoniczną  lub mailową z kilkudniowym wyprzedzeniem. Możliwe 

jest także ustalenie terminarza lekcji dla danej szkoły na cały rok szkolny.  

 

X.3.2.1 ZMIANA TEMATYKI I FORM EDUKACJI MUZEALNEJ 

 

Zadanie realizowane na bieżąco. Tematyka działań muzealnych została 

poszerzona o tematy związane z mieszczaństwem, np.: 

- Codzienność w domu mieszczańskim (według statusu materialnego  

i społecznego), 

- Dzień powszedni w zakładzie rzemieślniczym (według wykonywanych zawodów), 

- Życie codzienne mieszczan w rozbiciu na poszczególne zagadnienia np. religijność, 

wierzenia, legendy, zabobony, 

- Tematy około kupieckie np. miary, wagi, 

- Zakupy w sklepie (według oferowanego, poszerzonego asortymentu).  

Poszerzeniu uległy także formy edukacji w postaci kręcenia filmów (na dany temat), 

prowadzenia warsztatów (dla dzieci oraz dzieci i dorosłych), prowadzenia spacerów 

historycznych po różnych częściach miasta (starówka, cmentarz parafialny, szlak 

niepodległościowy, po Parku Oborskich), organizowania wystaw zewnętrznych 

 (z oprowadzaniem i bez). 
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1. Archiwizacja i dokumentacja dziedzictwa niematerialnego 

Edukacja, ochrona, systematyka dziedzictwa niematerialnego: 

- Realizacja w formie audiodźwiękowej wywiadów z ludźmi pamiętającymi „czas 

miniony” w różnych aspektach życia społeczno-polityczno-kulturalnego,  

- tworzenie tzw. „archiwum mówionego”. Wykorzystywanie pozyskanych materiałów 

do kręcenia filmów historycznych np. związanych ze 100.leciem Bitwy Warszawskiej 

lub 550.rocznicą lokacji Miasta Mielca 

Na bieżąco kontynuowany jest proces digitalizacji fotograficznych zbiorów 

muzealnych: 

- archiwum Jerzego Jarosza, 

- archiwum Augusta i Wiktora Jadernych. 

 

2. Stworzenie regionalnej bazy historii mówionej 

Temat tworzenia regionalnej bazy „historii mówionej” jest realizowany 

systematycznie i na bieżąco od 2019 r. Polega na nagrywaniu wspomnień  

i wywiadów z osobami z Mielca i regionu. Nagrane materiały są następnie (po 

opracowaniu) wykorzystywane w działaniach edukacyjnych, muzealnych  

i multimedialnych. 

 

 

X.3.3 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA SAMORZĄDOWEGO 
CENTRUM KULTURY W MIELCU 

 

X.3.3.1 PROMOCJA KSIĄŻKI I BIBLIOTEKI W SRODOWISKU LOKALNYM 

 

1. Narodowe Czytanie 2020 – ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa 

Impreza plenerowa zorganizowana w Rynku miasta z udziałem kilkudziesięciu 

mielczan. Akcja społeczna propagująca znajomość literatury polskiej, której fragmenty 

są odczytywane publicznie w przestrzeni kulturalnej danego miasta.  

W roku 2020 odczytywane były fragmenty „Balladyny” J. Słowackiego. 

 

2. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2020 

Corocznie organizowana ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek 

przez MBP SCK w Mielcu. Realizacja programu odbywa się poprzez organizowanie 

szeregu zajęć i imprez literackich odbywających się we wszystkich oddziałach  

i filiach MBP SCK w Mielcu: spotkania literackie, edukacyjne, tematyczne, zabawy 

plenerowe, ruchowe. Wszystkie działania mają na celu pokazywanie wartości 

związanych z czytaniem oraz korzyści wynikających z przebywania w bibliotece. 

 Wydarzenie nie zostało zorganizowane w dotychczasowej formule z powodu 

Pandemii COVID-19. 
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3. Dyskusyjny Klub Książki  

Program promocji czytelnictwa realizowany przez dwa funkcjonujące 

Dyskusyjne Kluby Książki – dla dorosłych (działa od 13 lat); dla młodzieży (działa od 2 

lat). Program realizowany jest w formie comiesięcznych spotkań miłośników literatury 

(głównie „literatury współczesnej”). Grupa odcelowa to osoby dorosłe oraz do 

młodzież. 

 

4. Spotkania autorskie organizowane w MBP SCK w  Mielcu 

Program realizowany przez cały rok 2020 zakładający organizację spotkań  

o charakterze literacko-edukacyjnym. Założeniem programu jest organizacja spotkań 

tematycznych poprzez zapraszanie znanych osób z dziedziny literatury, sportu, 

zdrowia, profilaktyki uzależnień itp. W roku 2020 część spotkań miała formę online 

(pandemia COVID-19). 

 

5. Ferie z Biblioteką 

Corocznie organizowany program zajęć kulturalno-animacyjnych dla dzieci 

spędzających ferie zimowe mieście. Realizacja programu polega organizowaniu zajęć 

pracy z dziećmi szkolnymi i przedszkolnymi: warsztaty plastyczne, zajęcia manualne, 

zabawy (literackie, umysłowe, edukacyjne, ruchowe, konkursy (literackie, plastyczne), 

zajęcia biblioterapeutyczne. 

 

6. Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki „Barwy Mojej Ojczyzny”  

Konkurs o zasięgu powiatowym polega na prezentacji utworów (poezja; 

piosenka) sławiących piękno i barwy ojczyzny. W konkursie bierze udział młodzież  

z klas VII i VIII szkól podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych z 

powiatu mieleckiego.  

 

7. Edukacja biblioteczna - Miejska Biblioteka Publiczna SCK realizuje ją poprzez: 

- służenie źródłami informacji z różnych dziedzin wiedzy, a także informacją bieżącą 

dotyczącą kraju i spraw lokalnych, 

- popularyzację książki i czytelnictwa oraz lokalnych środowisk kulturalnych 

(organizacja wystaw, spotkań autorskich, konkursów literackich i plastycznych), 

współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi w przysposobieniu 

bibliotecznym, jak i w upowszechnianiu kultury i wiedzy (pogadanki, konkursy) oraz  

w organizacji spędzania przez dzieci i młodzież czasu wolnego (np. cykl: Ferie  

w Bibliotece), 

- prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej skierowanej do dzieci, młodzieży 

 i dorosłych. ofertę kierowaną do specjalnych grup użytkowników: osób chorych (Filia 

nr 2 działająca w szpitalu powiatowym w Mielcu), 

- pełnienie funkcji biblioteki powiatowej (pomoc instrukcyjno-metodyczna dla bibliotek 

publicznych z terenu powiatu mieleckiego, pośredniczenie w zakresie organizacji 

spotkań autorskich oraz udostępnienie mieszkańcom powiatu zbiorów bibliotecznych 

be żadnych ograniczeń). 
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X.3.3.2 NOWE DZIAŁANIA I NOWE PRZESTRZENIE W ZMODERNIZOWANEJ 
BIBLIOTECE  

 

1. Centrum Wiedzy o Mielcu i Regionie. 

W roku 2020 Centrum Wiedzy o Mielcu i Regionie funkcjonuje w oparciu 

 o księgozbiór tradycyjny, gromadzenie wycinków prasowych związanych  

z dokumentowaniem wydarzeń z terenu Mielca i powiatu mieleckiego, pracownicy 

Centrum uczestniczą w tworzeniu Podkarpackiej Bibliografii Regionalnej – wspólna 

inicjatywa bibliotek podkarpackich w zakresie tworzenia elektronicznej bazy danych, 

złożonej z opisów bibliograficznych dokumentujących wydarzenia z terenu danego 

powiatu. Dostęp do Systemy Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego 

dostępny jest za pomocą katalogu: https://sbr.rzeszow-wimbp.sowa.pl/ 

W związku ze stanem pandemii, pod znakiem której upływa rok 2020, 

zmodyfikowane zostały nieco zasady korzystania z Centrum Wiedzy o Mielcu  

i Regionie: zbiory Centrum są udostępniane na miejscu, dotyczy to zbiorów 

książkowych, natomiast na życzenie użytkowników wycinki prasowe lub inne druki 

nieksiążkowe są skanowane i w postaci skanu udostępniane użytkownikom poprzez 

pocztę elektroniczną. Zbiory regionalne są widoczne w elektronicznym katalogu 

zbiorów https://www.mielec-mbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=2  

Systematycznie Centrum wzbogacane jest o nowe zbiory dotyczące szeroko 

rozumianej tematyki regionalnej (zbiory naukowe, popularnonaukowe, literaturę 

piękną, w tym proza i poezja). Od chwili uruchomienia Centrum Wiedzy o Mielcu 

 i Regionie zbiory o charakterze regionalnym gromadzone są tylko i wyłącznie  w tej 

agendzie udostępniania. 

 

2. Wypożyczalnia Multimedialn@   

W 2020 zasoby tej wypożyczalni stopniowo zaczęły być wzbogacane o nowe 

kategorie zbiorów audiowizualnych. Zbiory zostały uzupełnione o 121 tytułów filmów 

na nośniku DVD lub blue ray oraz 6 tytułów gier zakupionych do konsoli. Zbiory 

Wypożyczalni Multimedialnej docelowo zostaną także wzbogacone o kolekcję płyt 

winylowych przeinwentaryzowanych ze zbiorów dawnych. W celu odtwarzania tych 

płyt został zakupiony gramofon, który będzie wyposażony w słuchawki,  

a w Wypożyczalni Multimedialnej zostanie utworzone stanowisko odsłuchu płyt 

winylowych.  

Przez pierwsze dwa miesiące roku 2020 Wypożyczalnia cieszyła się ogromną 

popularnością, natomiast stan pandemii skutecznie uniemożliwił użytkownikom 

aktywne korzystanie z zasobów tego miejsca. 

 

3. Sala audiowizualna  

Rok 2020 uniemożliwił skutecznie, ze względu na ogłoszony na terytorium RP 

stan pandemii i idące wraz z tym zakazy i obostrzenia, realizację planów związanych  

z wypełnieniem tej przestrzeni działaniami kulturalno-edukacyjno-animacyjnymi.  

W możliwych do pracy terminach zostało zrealizowane w Sali Audiowizualnej: dwa 

spotkania autorskie z rodzimymi twórcami literatury Panią Joanną Kłaczyńską  

https://sbr.rzeszow-wimbp.sowa.pl/
https://www.mielec-mbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=2
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i Justyną Żelazo, spotkanie autorskie dla dzieci z Renatą Piątkowską i Malwiną 

Kożurno, spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem, konkurs recytatorski o zasięgu 

powiatowym Barwy Mojej Ojczyzny (X edycja konkursu współorganizowanego przez 

MBP SCK w Mielcu oraz PTG Sokół 1893), spotkanie autorskie z okazji Dnia Kobiet  

z Krystyną Gucewicz i Krystyną Czubówną. 

Planowane imprezy o charakterze literackim, które się nie odbyły ze względu 

na pandemię to zaplanowane na wrzesień wystawa w ramach programu Szalom 

Mielec (wystawa wymagająca specjalnych warunków m.in. całkowitego zaciemnienia 

w miejscu ekspozycji), spotkania autorskie promujące literatów zrzeszonych  

w Mieleckim Towarzystwie Literackim i Grupie Literackiej Słowo – kalendarz rezerwacji 

ujmował niemal każdą niedzielę września, października, listopad i grudnia). 

W Sali Audiowizualnej planowane były także wydarzenia współorganizowane 

ze szkołami z terenu miasta Mielca związane z 550 rocznica lokacji miasta Mielca –  

w możliwym terminie zorganizowane zastało tylko 1 takie spotkanie o charakterze 

historyczno-literackim we współpracy ze SP nr 11 (luty 2020).  

 

4. Galeria  

Galeria MBP SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2 to miejsce, w którym mimo 

pandemii cały rok 2020 prezentowane były wystawy zgodne z założeniami.  

W 2020 w galerii zaprezentowano 5 wystaw czasowych. 3 z nich miały swoje otwarte 

wernisaże oraz były dostępne do zwiedzania dla publiczności. 2  wystawy, ze względy 

na stan pandemii, prezentowano „przez okno” oraz za pośrednictwem mediów 

społecznościowych. 

 
X.4 MECENAT GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 

W 2020 roku Gmina Miejskiej Mielec udzieliła dotacji dla 8 organizacji 

pozarządowych na realizację 8 zadań w zakresie kultury, w formie ,,otwartych 

konkursów ofert’’ na łączną kwotę 136 600,00 zł. 
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XI. SPORT, KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA 

XI.1 MIEJSKA BAZA SPORTOWO – REKREACYJNA 
 

XI.1.1 STADION MIEJSKI 

 

Modernizacja stadionu trwała od stycznia 2011 roku do sierpnia 2013 roku. 

Koszt inwestycji, w całości pokrytej z budżetu miasta, to ponad 40 mln złotych.  

W wyniku przebudowy zmniejszono pojemność stadionu z 22 tysięcy do 6849 miejsc, 

podzielonych na 18 sektorów. Stadion oświetlają jupitery w czterech opcjach: trening, 

zawody lekkoatletyczne, mecz piłkarski, transmisja telewizyjna HD. Parametry 

Stadionu: 

1) boisko piłkarskie o wymiarach: 105m x 68m, 

2) 6-torowa okólna bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią typu Mondo i prostą  

z 9 torami, 

3) dwie skocznie do skoku w dal i trójskoku, 

4) skocznia do skoku wzwyż, 

5) rzutnia do pchnięcia kulą, 

6) rzutnia do rzutu dyskiem, 

7) rzutnia do rzutu oszczepem, 

8) rzutnia do rzutu młotem – boisko boczne, 

9) hala lekkoatletyczna z bieżnią 60-cio metrową 4-torową, 

10)  blok odnowy biologicznej. 

Głównym użytkownikiem pomieszczeń pod trybuną wschodnią jest klub piłkarski FKS 

Stal Mielec i MOSiR Mielec. Pod trybuną znajdują się szatnie, gabinet odnowy 

biologicznej, sauna, sklepik z pamiątkami, pomieszczenia biurowe. 

 
Zdjęcie nr 56 Stadion Miejski 

 
 

Gospodarzem części stadionu od strony trybuny zachodniej jest Lekkoatletyczny Klub 

Sportowy Stal Mielec. Pod trybuną znajduje się 4-torowa bieżnia typu Mondo (60 m), 
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dwie skocznie do skoku w dal, skocznia do skoku wzwyż, szatnie, gabinet odnowy 

biologicznej, sauna i siłownia. 

Ponadto w skład kompleksu sportowego MOSiR  wchodzą boiska przy ul. Sportowej  

z zapleczem szatniowym tj.: 

1) boisko treningowe nr 2 naturalne, 

2) boisko treningowe nr 3 syntetyczne, 

3) boisko treningowe nr 3 a naturalne, 

4) boisko treningowe nr 4 naturalne.  

 
Zdjęcie nr 57 Bieżnia na stadionie miejskim/ boiska treningowe przy ul. Sportowej 
 

 
 

 

XI.1.2 PŁYWALNIA REKREACYJNA „SMOCZKA” 

 

W skład kompleksu wchodzą: 

1) Pływalnia: 

- z niecką sportową o wymiarach 25×12,5m (przeznaczoną wyłącznie do pływania 

rekreacyjnego), 

- z niecką rekreacyjną z trzema torami do nauki pływania, 

- z atrakcjami wodnymi: zjeżdżalnią rurową o długości 74m, sztuczną rzeką, jacuzzi, 

masażem wodnym, biczami wodnymi. 

2) Fitness i Spa: 

- z saunami: sauną fińską (suchą), sauną turecką (parową), jacuzzi, panelami 

prysznicowymi, relaksacyjnymi  i zapachowymi 

- Aqua aerobik – oferujący ćwiczenia relaksacyjne w wodzie, wzmacniające partie 

mięśniowe, odchudzające i polepszające samopoczucie, 

- nauka pływania dla dzieci i dorosłych (grupowe i indywidualne). 

W zespole basenowo - rekreacyjnym funkcjonują także: 

1) restauracja, 

2) kręgielnia z barem (dwubowlingowa, czterotorowa). 

W pobliżu pływalni znajduje się rozbudowany plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią 

syntetyczną oraz dwa boiska do siatkówki plażowej.  
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Zdjęcie nr 58 Boiska do siatkówki plażowej/ pływalnia rekreacyjna „Smoczka” 

 

 

 

XI.1.3 KOMPLEKS BASENÓW OTWARTYCH PRZY  
UL. SOLSKIEGO 1 

 

W skład kompleksu basenów otwartych przy ul. Solskiego 1 wchodzą: 

1) Basen rekreacyjny o powierzchni 439,5 m2: 

- dwie zjeżdżalnie proste o długości 17 m, 

- zjeżdżalnia kręta o długości 55,5 m, 

- rwąca rzeka, 

- ławeczki napowietrzające, 

- wyspa, 

- fontanna w kształcie grzybka, 

- przeciwprądy, 

- bicze wodne, 

- grota sztucznej fali. 

2) Basen “cichy” o pow. 149,2 m2: 

- bicze wodne, 

- fontanna w kształcie grzybka, 

- ławeczka z masażem. 

3) Zespół basenów: 

- basen główny 50 x 20 m, 

- basen średni 20 m x 8 m, 

- brodzik 10 x 7 m, 

- zjeżdżalnia spiralna o długości 50 m i wysokości 5 m. 

4) Park Wodny dla dzieci o powierzchni 300 m2, wyposażony w urządzenia 

 i atrakcje wodne dla dzieci wraz z pawilonem szatniowym. 
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Zdjęcie nr 59 Park wodny przy ul. Kusocińskiego 

 

 
 

5) Inne atrakcje: 

- 2 boiska do siatkówki, 

- darmowy bezprzewodowy dostęp do Internetu (hotspot Wi-Fi), 

- tereny zielone, 

- możliwość wypożyczenia leżaków, parasoli. 

 
Zdjęcie nr 60 Kompleks basenów otwartych przy ul. Solskiego 

 

 
 

 

XI.1.4 STADION „GRYF” 

 

Obiekty MOSiR przy ul. Warszawskiej obejmują: 

- boisko ze sztuczną trawą 100 m x 55 m i trybuną na 500 widzów, 

- bieżnię syntetyczną okólna 400 m, 

- zaplecze szatniowe, 



 

289 
 

- boisko treningowe trawiaste, 

- plac zabaw dla dzieci. 

 
Zdjęcie nr 61 Boisko wielofunkcyjne przy ul. Warszawskiej 

 

 
 

XI.1.5 STADION SMOCZANKA 

 

W skład obiektów sportowych przy ul. Św. Kingi wchodzą: 

- boisko główne o nawierzchni naturalnej o wymiarach 100 m x 60 m, 

- boisko treningowe o nawierzchni naturalnej o wymiarach  60 m x 40 m. 

 
Zdjęcie nr 62 Stadion „Smoczanka” 
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XI.1.6 INNE OBIEKTY SPORTOWE 

 

1. Korty tenisowe na terenie miasta Mielca: 

1) korty tenisowe przy ul. Kusocińskiego: kort w hali tenisowej 36x19x9,5 m, cztery 

korty odkryte, 

2) korty tenisowe asfaltowe na terenach rekreacyjnych MOSiR: trzy korty asfaltowe 

odkryte, 

3) korty tenisowe przy ul. Warszawskiej: kort w hali tenisowej 36x19x9,5 m, cztery 

korty odkryte. 

 
Zdjęcie nr 63 Korty tenisowe przy ul. Kusocińskiego 

 

 
 

2. Siłownie zewnętrzne na terenie miasta Mielca: 

1) siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul Tańskiego 3 

(przyrządy do ćwiczeń, stoły do tenisa stołowego), 

2) siłownia zewnętrzna na terenach rekreacyjnych MOSiR przy ul. Sportowej (10 

przyrządów do ćwiczeń wzmacniających mięśnie nóg, ramion i tułowia, stół do gry 

w szachy, stół do gry w tenisa stołowego), 

3) siłownia zewnętrzna na terenach rekreacyjnych MOSiR ul. Warszawska (10 

przyrządów do ćwiczeń wzmacniających mięśnie nóg, ramion i tułowia). 

  

3. Skateparki: 

1) skatepark na terenach rekreacyjnych MOSiR, 

2) skatepark na ulicy Wolności przy Pływalni Rekreacyjnej „Smoczka”,  

ul. Powstańców Warszawy 2. 
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Zdjęcie nr 64 Skatepark 

 

 
 

4. Boiska: 

1) boisko ul. Dąbrówki – boisko o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 60 m x 30 m, 

2) boisko ul. Chałubińskiego – boisko o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 40 m x 

20 m, 

3) boisko ul. Baczyńskiego – boisko o nawierzchni naturalnej o wymiarach 40 m x 20.  

 

5. Budynek szatniowy wraz z zapleczem technicznym przy ul. Sportowej 

o powierzchni użytkowej 1058,90 m2  użytkowany  na zaplecze szatniowe obiektów 

MOSIR Mielec (6 szatni z węzłem sanitarnym w tym szatnia przystosowana na 

potrzeby osób niepełnosprawnych) oraz zaplecze sanitarno – techniczne na 

potrzeby MOSIR Mielec.   

 

6. Kompleks rzutni na błoniach MOSIR składający się z: 

1) rzutni do dysku, 

2) rzutni do młotu, 

3) rzutni do oszczepu, 

4) rzutni do pchnięcia kulą. 

 

7. Ścieżka biegowa na błoniach MOSIR o długości 800 m o nawierzchni z tłucznia 

usytuowana na Błoniach MOSiR przy ulicy Sportowej.   

 

8. Pumptrucka 

W 2021 roku oddano do użytku pumptruck przy ulicy Powstańców Warszawy. Jest to 

obiekt który umożliwia jadę rowerem, hulajnogą lub deskorolką po muldach  

o nawierzchni asfaltowej aktualnie w zarządzie Wydziału Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Odpadami.  
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9. Kompleks Boisk przy ulicy Solskiego  

Na nawierzchni zbiorników retencyjnych przed Stadionem Miejskim od ulicy Solskiego 

został utworzony kompleks boiska rekreacyjnych do: 

- koszykówki – jedno boisko asfaltowe 

- tenisa ziemnego – dwa korty asfaltowe 

- siatkówki plażowej – dwa boiska 

Ponadto podczas meczy telewizyjnych piłki nożnej służą one jako parking dla wozów 

transmisyjnych telewizji.    

 
Zdjęcie nr 65 Kompleks boisk przy ul. Solskiego  

 

 

 

 

XI.2 MIEJSKIE PROGRAMY SPORTOWO - REKREACYJNE 
 

W 2020 r. Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Mielcu zrealizował  następujące 

programy sportowo - rekreacyjne: 

1) Nauka pływania dla dzieci klas I i II Szkół Podstawowych w ramach godzin 

wychowania fizycznego, prowadzona przez instruktorów nauki pływania,   

2) Nauka i doskonalenie pływania "Program Umiem Pływać"; program zorganizowany 

dla klas III Szkół Podstawowych z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Liczba uczestników: 306. Koszt realizacji: 95.804 zł (dofinansowanie z MSiT 47.902 

zł ), program bezpłatny i dostępny w wymiarze 20 godzin dla każdego dziecka, 

3) Lekkaatletyka dla każdego; program dla dzieci z klas IV – VI.  Są to zajęcia 

ogólnorozwojowe z elementami lekkiej atletyki  realizowany we współpracy z PZLA 

i MSiT - liczba uczestników – 70 dzieci. Program bezpłatny ogólnie dostępny dla 

każdego dziecka.  
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XI.3 ORGANIZACJA IMPREZ I WYDARZEŃ SPORTOWYCH 

 

 

W 2020 r. ze względu na pandemię COViD-19  większość planowanych imprez 

sportowych i rekreacyjnych została odwołana.    

W 2020 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu organizował  

i współorganizował następujące imprezy sportowe i rekreacyjne:  

1) Styczeń 2020: Triatlon Zimowy Pływalnia Smoczka,  

2) Czerwiec 2020: Eliminator Rowerowy vol. 3, 

 

 
Zdjęcie nr 66 Eliminator Rowerowy, vol. 3 

 

 

 

3) Czerwiec – sierpień 2020: zajęcia wakacyjne dla dzieci w formie sportowych 

zajęć zorganizowanych zajęcia na pływalni odkrytej oraz na obiektach MOSiR 

w formie zajęć ruchowych z siatkówki, piłki nożnej, tenisa, badmintona, obywają 

się  codziennie od 9.00 - 13.00 przez sześć tygodni wakacji, 

 

4) Sierpień 2020:   

- Memoriał z okazji 550 – lecia lokacji Miasta Mielca uczestnicy przepłynęli 550 

długości basenu odkrytego , ponadto odbyła się impreza plenerowa dla dzieci 

„Piana party”, 

- Memoriał im. Antoniego Weryńskiego w piłce ręcznej mężczyzn, 

- Współorganizacja Biało – Niebieskiego Dnia Dziecka oraz Turniej Piłki Nożnej 

Stal Mielec CUP Junior, 
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Zdjęcie nr 67 Turniej Piłki Nożnej Stal Mielec CUP Junior/plakat  memoriału im. Antoniego 

Weryńskiego 

 

 

5) Wrzesień  2020:  

- Turniej Piłki Siatkowej Kobiet z okazji 550 – lecia lokacji Miasta Mielca, 

- Narodowy Dzień Sportu – otwarcie nowego boiska z nawierzchnią sztuczną 

przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mielcu. 

 
Zdjęcie nr 68 Turniej piłki siatkowej kobiet/Narodowy Dzień Sportu  

 

 
6) Grudzień 2020:    

- Dodruk książki 80 – lat Stali Mielec – 500 egzemplarzy, 

- Odnowienie Izby Pamięci Edwarda Kazimierskiego. 

 
Zdjęcie nr 69 Izba Pamięci Edwarda Kazimierskiego 
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XI.4 WSPÓŁPRACA NA RZECZ MIELECKIEGO SPORTU 

 
Współpraca z klubami i stowarzyszeniami sportowymi ukierunkowana jest zarówno na 

wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży jak i na wsparcie sportu wyczynowego. 

Wsparcie realizowane jest w następujących formach: 

1) stypendia sportowe, 

2) otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym tzw. małe granty, 

3) dotacje celowe w trybie ustawy o sporcie, 

4) promocja gminy przez sport. 

 

XI.4.1 STYPENDIA SPORTOWE 

W 2020 r. na stypendia sportowe przeznaczono kwotę 2 847 019,00 złotych.  

W 2019 r. kwota ta wynosiła 2 811 516,00 zł. Szczegółowe zasady przyznawania 

stypendiów na terenie Gminy określa Regulamin przyznawania stypendiów dla 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, stanowiący załącznik do uchwały 

Nr XLII/432/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r.  

z późniejszymi zmianami.  

Stypendium sportowe może być przyznane: 

1) zawodnikom gier zespołowych osiągającym wysokie wyniki sportowe 

 tj. biorącym udział w rozgrywkach drużynowych w lidze centralnej na arenie 

ogólnopolskiej, zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie 

miasta Mielca, 

2) zawodnikowi zamieszkałemu na terenie miasta Mielca uprawiającemu indywidualną 

dyscyplinę, który osiąga wysokie wyniki sportowe tj. zajmuje miejsce medalowe  

w zawodach rangi mistrzostw Polski lub bierze udział w zawodach rangi mistrzostw 

Europy, mistrzostw świata, igrzyskach olimpijskich, zrzeszonemu w klubie 

sportowym mającym siedzibę na terenie miasta Mielca. 

Stypendium może być przyznane na okres do 6 miesięcy (w okresie od stycznia do 

czerwca oraz od lipca do grudnia) lub na 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym  

i jest wypłacane w okresach miesięcznych. 

Prezydent Miasta Mielca w drodze zarządzenia przyznał stypendia sportowe 

zawodnikom mieleckich klubów. W pierwszym półroczu 2020 r. otrzymało je 80 

zawodników z 10 klubów, a w drugim: 94 zawodników z 12 klubów. 

 

 

 

 



 

296 
 

XI.4.2 KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ PRZEZ ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI, 
W TYM TZW. MAŁE GRANTY 

 

W ramach otwartych konkursów ofert na szkolenie dzieci i młodzieży, 

przeprowadzonych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w najpopularniejszych w mieście dyscyplinach sportowych (np. piłka 

nożna, piłka ręczna, siatkówka, lekkoatletyka, pływanie, szermierka) w roku 2020 

rozdysponowano kwotę 1 008 500,00 zł.  

Pieniądze te trafiły do 31 klubów sportowych i stowarzyszeń działających na 

terenie Gminy Miejskiej Mielec. Jest to kontynuacja statutowych działań samorządu, w 

ramach których od kilkunastu lat wydatkowane są podobne kwoty. W roku 2019 na 

konkursy ofert w ramach szkolenia dzieci i młodzieży wydano 1 010 000,00 zł. 

W ramach uproszczonej procedury tzw. małych grantów w 2020 r. wydatkowano kwotę  

7 000,00 zł. W roku 2019 było to 43 000,00 zł.   

 

XI.4.3 DOTACJE CELOWE W TRYBIE USTAWY O SPORCIE 

W ramach dotacji na poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników 

klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań (na 

podstawie uchwały nr XVI/123/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę 

Miejską Mielec) rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert, w wyniku których podpisanych 

zostało dziewięć (9) umów na łączną kwotę 864 000,00 złotych. W 2019 roku na 

dotacje celowe przeznaczono 980 000,00 zł. 

 

XI.4.4 PROMOCJA GMINY PRZEZ SPORT 

 

Wydatki na promocję poprzez sport ukierunkowane są na dwie 

najpopularniejsze drużyny ligowe (w piłce nożnej i piłce ręcznej) występujące  

w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce (Ekstraklasa S.A. w piłce nożnej 

 i PGNiG Superliga w piłce ręcznej). W roku 2020 wydatki na ten cel osiągnęły poziom  

1 002 000,00 zł. Rok wcześniej było to 340 000,00 zł. 
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XII. ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWE 

 

XII.1 WŁADZE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

 
Mielec jest gminą miejską. Zgodnie ze Statutem Gminy Miejskiej Mielec 

organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miejska w Mielcu licząca 23 radnych,  

a organem wykonawczym Prezydent Miasta Mielca.  

Rada Miejska w Mielcu została wybrana w 2018 r. na pięcioletnią kadencję. 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mielcu jest Pan Bogdan Bieniek. Obecna Rada, 

poza  sesjami, pracuje w ośmiu komisjach stałych:  

1) Komisja Rewizyjna,  

2) Komisja Gospodarki i Finansów,  

3) Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,  

4) Komisja Oświaty i Kultury,  

5) Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Społecznych, 

6) Komisja Sportu i Rekreacji,  

7) Komisja Porządku Publicznego i Regulaminowa,  

8) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.  

 

Pełny skład Rady Miejskiej w Mielcu VIII kadencji przedstawia tabela poniżej. 
 
Tabela nr 105 Skład Rady Miejskiej w Mielcu VIII kadencji (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.) 

  

Imię i nazwisko Radnej/Radnego 
Członkostwo w Komisjach Stałych Rady 

Miejskiej w Mielcu 

 

Bogdan Bieniek – Przewodniczący RM 

 

 

Jakub Blicharczyk 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Porządku Publicznego 

 i Regulaminowa  

Jakub Cena  
- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

Zbigniew Głowacki 

- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej (Przewodniczący) 

Mirosława Jakubowska 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa, 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

Marian Kokoszka - Wiceprzewodniczący RM 
- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Sportu i Rekreacji 
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Krystyna Kowalik 
- Komisja Rewizyjna (Przewodnicząca), 

- Komisja Oświaty i Kultury 

Krzysztof Łapa 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Oświaty i Kultury 

(Przewodniczący), 

Urszula Malińska 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych 

Zdzisław Nowakowski 

- Komisja Gospodarki i Finansów 

(Przewodniczący), 

- Komisja Oświaty i Kultury 

Tomasz Róg 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej 

Zbigniew Rzeźnik - Wiceprzewodniczący RM 

- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej  

Józef Stala 

- Komisja Gospodarki i Finansów, 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa 

Dominik Surowiec 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa 

(Przewodniczący), 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

Radosław Swół 

- Komisja Oświaty i Kultury, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej 

Jarosław Szczerba 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Sportu i Rekreacji 

(Przewodniczący) 

Krzysztof Szostak 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej  

Wiesław Truniarz 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej  

Magdalena Weryńska - Zarzecka 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych 

(Przewodnicząca), 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Jolanta Wolska 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

(Przewodnicząca) 

Robert Wójcik 

- Komisja Porządku 

Publicznego i Regulaminowa, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Marek Zalotyński - Komisja Budownictwa 
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i Gospodarki Komunalnej, 

- Komisja Oświaty i Kultury 

Grzegorz Ziomek - Wiceprzewodniczący RM 

- Komisja Gospodarki i Finansów 

- Komisja Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Spraw Społecznych  

 

 Stanowisko Prezydenta Miasta Mielca od dnia 19 listopada 2018 r. sprawuje 

Pan Jacek Wiśniewski. Swoje obowiązki wykonuje wspólnie z Zastępcami – Panią 

Adrianą Miłoś odpowiedzialną m.in. za edukację i sprawy społeczne oraz Panem 

Pawłem Pazdanem odpowiedzialnym m.in. za gospodarkę komunalną, urbanistykę  

i geodezję oraz inwestycje. 
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XII.2 REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 
 

Lp. Numer aktu 
Data 

podjęcia 
Status Tytuł Realizacja uchwały 

1 XVII/170/2020 29-01-2020 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków oraz 

planowanym deficycie. 

2 XVII/171/2020 29-01-2020 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na 

lata 2020 – 2043 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, 

planowanym deficycie, w przedsięwzięciach. 

3 XVII/172/2020 29-01-2020 Obowiązujący 

w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej oraz 

inwestycji towarzyszącej polegającej 

na budowie zespołu 10 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej 

i zagospodarowaniu terenów 

zielonych wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, w Mielcu 

w rejonie ul. Matki Teresy 

i Powstańców Warszawy 

Uchwała zrealizowana.  

 

4 XVII/173/2020 29-01-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia trybu udzielania 

oraz sposobu rozliczania i kontroli 

wykorzystania dotacji celowych 

udzielanych z budżetu miasta Mielca 

stowarzyszeniom ogrodowym 

prowadzącym rodzinne ogrody 

działkowe na obszarze Gminy 

Miejskiej Mielec 

W roku 2020 żadne stowarzyszenie ogrodowe prowadzące 

rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej 

Mielec nie złożyło akcesu o uzyskanie takiej dotacji. 
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5 XVII/174/2020 29-01-2020 Obowiązujący 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Cmentarz Komunalny 

w Mielcu 

Uchwała w trakcie realizacji. 

6 XVII/175/2020 29-01-2020 Obowiązujący 

w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłaty za zajęcie 1m2 pasa 

drogowego dróg, których zarządcą 

jest Prezydent Miasta Mielca 

Uchwała w trakcie realizacji. 

7 XVII/176/2020 29-01-2020 Obowiązujący 

w sprawie zapewnienia wspólnej 

obsługi wybranym jednostkom 

organizacyjnym 

Gminy Miejskiej Mielec 

Uchwała zrealizowana. 

8 XVII/177/2020 29-01-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia średnich cen 

jednostek paliwa w Gminie Miejskiej 

Mielec na rok szkolny 2019/2020 

3 grudnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy 

Prawo oświatowe zawierająca przepisy określające sposób 

obliczenia zwracanych rodzicom lub opiekunom kosztów 

przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły albo do 

przedszkola. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

obowiązkiem gminy było zapewnienie dzieciom z 

niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki 

 w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, do innej formy 

wychowania przedszkolnego lub do ośrodka 

umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub 

szkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna 

na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy 

wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), a rodzicami lub 

opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniali rodzice lub 

opiekunowie. W roku szkolnym 2019 – 2020  

 z indywidualnych zwrotów skorzystało 29 rodziców. 

Uchwała została zrealizowana, gdyż obowiązywała w roku 

szkolnym 2019-2020. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/tematy/t/transport
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/p/przedszkola
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/szkola
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9 XVII/178/2020 29-01-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Mielcu w rejonie ul. 

Iwaszkiewicza na rzecz jej 

użytkownika wieczystego 

Uchwała zrealizowana.  

W oparciu o przedmiotową uchwałę zawarto umowę 

sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa 

własności nieruchomości składającej się z działek 2906/6, 

2906/7 , 2906/8, 2906/9, 2906/10, 2906/11, 2906/12  

o łącznej pow. 0,7203 ha położonych w Mielcu, obręb 5. 

Smoczka. 

10 XVII/179/2020 29-01-2020 Obowiązujący 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Mielcu na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana. 

11 XVIII/180/2020 20-02-2020 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków oraz 

planowanym deficycie. 

12 XVIII/181/2020 20-02-2020 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na 

lata 2020 – 2043 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, 

planowanym deficycie, w przedsięwzięciach. 

13 XIX/182/2020 12-03-2020 Obowiązujący 
w sprawie odwołania Skarbnika 

Miasta Mielca 
Uchwała zrealizowana. 

14 XIX/183/2020 12-03-2020 Obowiązujący 
w sprawie powołania Skarbnika 

Miasta Mielca 
Uchwała zrealizowana. 

15 XIX/184/2020 12-03-2020 Uchylony 

w sprawie postanowienia o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne 

Uchwała zrealizowana. 

16 XIX/185/2020 12-03-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych oraz odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia na rzecz 

Gminy Miejskiej Mielec opłat za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

17 XIX/186/2020 12-03-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości 

Uchwała w trakcie realizacji. 

18 XX/187/2020 24-04-2020 Obowiązujący 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn. „Utworzenie nowej grupy 

przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim 

nr 20 w Mielcu” realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa: 

IX Jakość edukacji i kompetencji 

w regionie, 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

przedszkolnej 

Podjęta uchwała była niezbędnym załącznikiem do 

podpisania umowy o dofinansowanie. Projekt w trakcie 

realizacji. 

19 XX/188/2020 24-04-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia warunków 

zwolnienia od ponoszenia miesięcznej 

opłaty stałej za pobyt dziecka 

w żłobku utworzonym przez Gminę 

Miejską Mielec 

Uchwała zrealizowana. 

20 XX/189/2020 24-04-2020 Obowiązujący 

w sprawie wprowadzenia zwolnień 

z podatku od nieruchomości grupom 

przedsiębiorców, organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, których płynność 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 

21 XX/190/2020 24-04-2020 Obowiązujący 

w sprawie przedłużenia terminów 

płatności rat podatku od 

nieruchomości wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID – 

19 

Uchwała zrealizowana. 

22 XX/191/2020 24-04-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia zasad udzielania 

ulg dotyczących należności 

pieniężnych z tytułu oddania 

nieruchomości w najem, dzierżawę 

lub użytkowanie przypadających za 

okres stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii 

Gminie Miejskiej Mielec lub jej 

jednostkom organizacyjnym 

Uchwała w trakcie realizacji. 

23 XX/192/2020 24-04-2020 Uchylony 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia cen i opłat za usługi 

przewozowe, sposobu ustalania 

wysokości opłaty dodatkowej oraz 

manipulacyjnej, przepisów taryfowych 

w komunikacji miejskiej w Mielcu, 

realizowanej na obszarze Gminy 

Miejskiej Mielec oraz gmin, które 

przystąpiły do porozumień 

międzygminnych w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego 

------------------------------ 
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24 XX/193/2020 24-04-2020 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków oraz 

planowanym deficycie.  

25 XX/194/2020 24-04-2020 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na 

lata 2020 – 2043 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, 

planowanym deficycie, w przedsięwzięciach. 

26 XX/195/2020 24-04-2020 Obowiązujący 

w sprawie uchwalenia XI zmiany 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Mielca 

Uchwała weszła w życie  

z dniem uchwalenia. 

27 XX/196/2020 24-04-2020 Obowiązujący 

w sprawie uchwalenia zmiany 

Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

w Mielcu. 

Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Województwa 

Podkarpackiego z dnia 18 czerwca 2020 r. poz. 2682. 

Uchwała weszła w życie. 

28 XX/197/2020 24-04-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości pomiędzy 

Gminą Miejską Mielec a Skarbem 

Państwa 

Uchwała zrealizowana. W oparciu o przedmiotową uchwałę 

zawarto umowę zamiany nieruchomości będących 

własnością Gminy Miejskiej Mielec, stanowiących działki nr 

2965/2, 2966/3 o łącznej pow. 0,2928 ha, poł.  

w Mielcu, obręb 1.Stare Miasto w zamian za prawo 

własności działek: 1169/1, 1169/2, 692/46, 692/48 o łącznej 

pow. 0,0384 ha, położonych w Mielcu, obręb 2. Osiedle oraz 

działek 6/11, 6/22, 6/28, 11/4, 175, 176/2 o łącznej pow. 

5,9385 ha, położonych w Mielcu, obręb  

3. Przemysłowy będących własnością Skarbu Państwa  

w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Mielec. 

29 XX/198/2020 24-04-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia terminu utraty 

mocy obowiązującej zarządzenia 

Prezydenta Miasta Mielca w sprawie 

czasowego ograniczenia działalności 

targowisk miejskich 

Uchwała zrealizowana.  
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30 XXI/199/2020 28-05-2020 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków 

budżetowych. 

31 XXI/200/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na 

lata 2020 – 2043 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w przedsięwzięciach. 

32 XXI/201/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie uchwalenia zmiany 

Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Mielca „Smoczka A" 

Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Województwa 

Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2020r. poz. 2810. Uchwała 

weszła w życie. 

33 XXI/202/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze przetargu (w 

częściach po dokonaniu podziału) 

nieruchomości gruntowej położonej 

w Mielcu w obrębie 3. Przemysłowym 

Realizacja przedmiotowej uchwały zaplanowana jest na  

II półrocze 2021 r. 

34 XXI/203/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Mielcu w obrębie 7. 

Rzochów 

Realizacja przedmiotowej uchwały w zakresie działek 

1670/1, 1670/2, 1670/3 

zaplanowana jest na II półrocze 2021 r. 

 

35 XXI/204/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży nieruchomości miejskiej 

niezabudowanej, położonej w rejonie 

ulicy Cyranowskiej w Mielcu 

Ze względu na negatywny wynik przetargu z dnia 

20.11.2020 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w Mielcu, w rejonie  

ul. Cyranowskiej, stanowiącej działkę nr 956/14 o pow. 

0,0519 ha, obręb 2 Osiedle, Uchwała została 

niezrealizowana. 

36 XXI/205/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na czas 

nieoznaczony nieruchomości 

stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Mielec i na odstąpienie od 

Uchwała została zrealizowana.  

W oparciu o przedmiotową uchwałę zawarto na czas 

nieoznaczony umowy dzierżawy na: część działki nr 1625/2, 

położnej w obrębie 2. Osiedle o powierzchni około 19,50 m2, 

działkę nr 1643/3 i część działki nr 1645/14, położonych w 

obrębie 2. Osiedle o powierzchni około 287 m2. Procedura 
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trybu przetargowego zawarcia umów 

dzierżawy 

sprzedaży w drodze przetargu zostanie ponowiona po 

wybudowaniu drogi oznaczonej w rysunku mpzp sygnaturą 

1KDL. 

37 XXI/206/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na czas 

nieoznaczony nieruchomości 

stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Mielec i na odstąpienie od 

trybu przetargowego zawarcia umów 

dzierżawy 

Uchwała została zrealizowana.  

W oparciu o przedmiotową uchwałę zawarto na czas 

nieoznaczony umowy dzierżawy na: część działki nr 1642/1, 

położonej w obrębie 2. Osiedle o powierzchni około 10,50 

m2, część działki nr 1642/1, położonej w obrębie 2. Osiedle o 

powierzchni około 9,20 m2. 

38 XXI/207/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie nadania nazwy ulicy dla 

istniejącej drogi wewnętrznej 

urządzonej na działce nr 1897 (obr. 6. 

Wojsław) w Mielcu - ulica Pastelowa 

Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Województwa 

Podkarpackiego z dnia 9 czerwca 2020r. poz. 2505.  

Uchwała weszła w życie. 

39 XXI/208/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu części lokalu, 

na czas nieoznaczony oraz na 

odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umów najmu 

Uchwała zrealizowana. 

40 XXI/209/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu na czas 

nieoznaczony oraz na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu 

Uchwała zrealizowana. 

41 XXI/210/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

udzielania osobom fizycznym dotacji 

celowych z budżetu Gminy Miejskiej 

Mielec na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie 

powietrza 

Program udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z 

budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie powietrza – wymiany starych kotłów węglowych 

jest realizowany w roku 2021. 

42 XXI/211/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

Uchwała zrealizowana. 
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na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 

2020 rok 

43 XXI/212/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

o uchyleniu uchwały nr XX/192/2020 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

cen i opłat za usługi przewozowe, 

sposobu ustalania wysokości opłaty 

dodatkowej oraz manipulacyjnej, 

przepisów taryfowych w komunikacji 

miejskiej w Mielcu realizowanej na 

obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz 

gmin, które przystąpiły do porozumień 

międzygminnych w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego 

Uchwała zrealizowana. 

44 XXI/213/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia uprawnień do przejazdów 

bezpłatnych i ulgowych w komunikacji 

miejskiej w Mielcu realizowanej na 

obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz 

gmin, które przystąpiły do porozumień 

międzygminnych w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego 

Uchwała zrealizowana. 

45 XXI/214/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć, przyznania zwolnienia od 

obowiązku realizacji zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze 

w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Miejską 

Mielec oraz określenia tygodniowego 

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu Miejskim Nr 20 

wzrosła liczba oddziałów  z  8  na 11. Rozpoczęła się 

również realizacja dwóch projektów  unijnych: „Przedszkole 

Marzeń”, w  ramach którego organizowane są dla 

wszystkich dzieci zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, 

logopedyczne, metodą Froebla, szkolenia dla nauczycieli i 

rodziców  oraz  „Utworzenie nowych miejsc w  przedszkolu”, 

w  ramach którego dofinansowanie objęło bieżącą 

działalność. W budynku przedszkola funkcjonowanie zaczął  

żłobek, dla którego kuchnia przedszkolna przygotowuje 

posiłki. W związku z powyższym nastąpił duży wzrost zadań 
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obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców 

zawodowych oraz nauczycieli 

przedszkoli pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze 

na stanowisku wicedyrektora i zasadnym było wprowadzenie 

zniżki, czyli 15 godzin na prace związane 

z funkcjonowaniem przedszkola. Przed podjęciem uchwały 

XXI/214/2020 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Miejską Mielec od 6 oddziałów  był powoływany 

wicedyrektor ze zniżką 10 godzin dydaktycznych. Uchwała  

w  trakcie realizacji. 

46 XXI/215/2020 28-05-2020 Obowiązujący 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 

2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego 

Uchwała zrealizowana. 

47 XXI/216/2020 28-05-2020 Obowiązujący 
w sprawie pozostawienia petycji bez 

rozpatrzenia 
Uchwała zrealizowana. 

48 XXII/217/2020 09-06-2020 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie nadania 

Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Mielcu 

Uchwała w trakcie realizacji. 

49 XXII/218/2020 09-06-2020 Obowiązujący 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za 

zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, 

których zarządcą jest Prezydent 

Miasta Mielca 

Uchwała zrealizowana. 

50 XXII/219/2020 09-06-2020 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

dokonania wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej 

opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności 

Uchwała w trakcie realizacji. 

51 XXII/220/2020 09-06-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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środków komunikacji elektronicznej 

oraz wykazu dokumentów 

potwierdzających dane zawarte 

w deklaracji 

52 XXIII/221/2020 02-07-2020 Obowiązujący 
w sprawie udzielenia Prezydentowi 

Miasta Mielca wotum zaufania 

Uchwała podjęta. Rada Miejska w Mielcu udzieliła 

Prezydentowi Miasta Mielca wotum zaufania. 

53 XXIII/222/2020 02-07-2020 Obowiązujący 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

miasta za 2019 r. 

Uchwała zrealizowana. 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone.  

54 XXIII/223/2020 02-07-2020 Obowiązujący 

w sprawie udzielenia Prezydentowi 

Miasta Mielca absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu miasta Mielca za 

2019 r. 

Uchwała zrealizowana.  

Rada udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2019 rok.  

55 XXIII/224/2020 02-07-2020 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków oraz 

planowanym deficycie. 

56 XXIII/225/2020 02-07-2020 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na 

lata 2020 – 2043 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, 

planowanym deficycie, w przedsięwzięciach 

 i upoważnieniach 

57 XXIII/226/2020 02-07-2020 Obowiązujący w sprawie zaciągnięcia zobowiązania Uchwała zrealizowana. 

58 XXIII/227/2020 02-07-2020 Obowiązujący 

w sprawie powołania Zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników 

zgłoszonych do Sądu Rejonowego 

w Mielcu - Sądu Pracy w wyborach 

uzupełniających na kadencję 2020-

2023 

Uchwała zrealizowana. 

59 XXIV/228/2020 27-08-2020 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków oraz 

planowanym deficycie. 

60 XXIV/229/2020 27-08-2020 Obowiązujący 
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Uchwała zrealizowana. Dokonano zmian w planie dochodów 

i wydatków, planowanym deficycie, w przedsięwzięciach. 
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Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na 

lata 2020 – 2043 

61 XXIV/230/2020 27-08-2020 Obowiązujący 

w sprawie niedochodzenia należności 

z tytułu rekompensaty, o której mowa 

w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych 

Uchwała w trakcie realizacji. 

62 XXIV/231/2020 27-08-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu na czas 

nieoznaczony oraz na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu 

Uchwała zrealizowana. 

63 XXIV/232/2020 27-08-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu na czas 

nieoznaczony oraz na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu 

 

 

Uchwała zrealizowana. 

64 XXIV/233/2020 27-08-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie, do gminnego zasobu, 

nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Mielcu, w rejonie ul. 

Korczaka 

Uchwała została zrealizowana. W oparciu o przedmiotową 

uchwałę do gminnego zasobu z przeznaczeniem na 

realizację układu komunikacyjnego łączącego ul. Korczaka  

z ul. Wojsławską nabyto działkę 1731 o pow.0,1823 ha, 

położoną w Mielcu, obręb 5.Smoczka 

65 XXIV/234/2020 27-08-2020 Unieważniony 

w sprawie nadania nazwy rondu 

zlokalizowanemu w ciągu ulicy 

Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu 

z ulicą Przemysłową w Mielcu - 

Rondo Tadeusza Ryczaja 

 

 

Złożono skargę kasacyjną do NSA. 

66 XXIV/235/2020 27-08-2020 Obowiązujący 

w sprawie nadania nazwy dla 

istniejącej ulicy wewnętrznej na 

działce nr 932/4 (obręb 2 - Osiedle) 

w Mielcu - ulica Bursztynowa. 

Uchwała ogłoszona w Dz. U. Województwa  Podkarpackiego 
z 21 września 2020r. poz. 3614. Uchwała weszła w życie. 
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67 XXIV/236/2020 27-08-2020 Obowiązujący 

w sprawie nadania nazwy ulicy dla 

istniejącej drogi wewnętrznej 

urządzonej na działce 

nr 1416/8 (obr. 2. Osiedle) w Mielcu - 

ulica Miodowa 

Uchwała ogłoszona w Dz. U. Województwa  Podkarpackiego 

z 21 września 2020r. poz. 3615. Uchwała weszła w życie. 

68 XXIV/237/2020 27-08-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia średnich cen 

jednostek paliwa w Gminie Miejskiej 

Mielec na rok szkolny 2020/2021 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem gminy 

jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, do innej formy wychowania przedszkolnego 

lub do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku 

przedszkolnego lub szkolnego, albo zwrot kosztów 

przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych  

w umowie zawartej pomiędzy wójtem (burmistrzem, 

prezydentem miasta),  

a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają 

rodzice lub opiekunowie. W roku szkolnym 2020 – 2021  

z indywidualnych zwrotów na chwilę obecną skorzystało 10 

rodziców. 

Uchwała w trakcie realizacji, do zakończenia roku szkolnego 

2020-2021 

69 XXIV/238/2020 27-08-2020 Obowiązujący 

w sprawie zasięgnięcia od 

Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Rzeszowie informacji 

o kandydatach na ławników 

zgłoszonych do Sądu Rejonowego 

w Mielcu - Sądu Pracy w wyborach 

uzupełniających na kadencję 2020-

2023 

Uchwała zrealizowana. 

70 XXIV/239/2020 27-08-2020 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

określenia zasad, szczegółowego 

trybu przyznawania i pozbawiania 

stypendiów sportowych dla 

Uchwała zrealizowana. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/tematy/t/transport
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/p/przedszkola
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/szkola
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zawodników osiągających wysokie 

wyniki we współzawodnictwie 

sportowym 

71 XXV/240/2020 30-09-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Miejską Mielec  

udziałów w kapitale zakładowym 

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o. o. 

z siedzibą w Mielcu 

W roku 2020 nie doszło do zakupu udziałów Spółki 

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. przez Gminę Miejską 

Mielec z powodu trwającego procesu związanego ze 

złożeniem przez pozostałych wspólników oświadczeń 

dotyczących korzystania bądź nie z przysługującego prawa 

pierwszeństwa proporcjonalnego nabycia zbywanych przez 

SRK S.A. udziałów. Uchwałą nr 283/2021/RN/VIII Rady 

Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. VIII kadencji 

z dnia 14.01.2021 r. została wyrażona zgoda na zbycie 

udziałów w Spółce Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. na 

rzecz Gminy Miejskiej Mielec. Uchwała została zrealizowana 

W dniu 09.04.2021 r. GMM zakupiła 166 udziałów od Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu  

w kapitale zakładowym Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. 

72 XXV/241/2020 30-09-2020 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków 

budżetowych oraz planowanym deficycie.  

73 XXV/242/2020 30-09-2020 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na 

lata 2020 – 2043 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, 

planowanym deficycie, w przedsięwzięciach i 

upoważnieniach 

74 XXV/243/2020 30-09-2020 Obowiązujący w sprawie zaciągnięcia zobowiązania Uchwała zrealizowana. 

75 XXV/244/2020 30-09-2020 Obowiązujący w sprawie emisji obligacji Uchwała zrealizowana. 

76 XXV/245/2020 30-09-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin przy realizacji 

zadania polegającego na 

wyznaczeniu aglomeracji 

Uchwał zrealizowana. 

 Zawarto stosowne porozumienie. 
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77 XXV/246/2020 30-09-2020 Obowiązujący 

w sprawie ustalenia Regulaminu 

nadawania tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Mielca 

Uchwała w trakcie realizacji. 

78 XXV/247/2020 30-09-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Mielcu - Sądu Pracy 

w wyborach uzupełniających na 

kadencję 2020-2023 

Uchwała zrealizowana. 

79 XXV/248/2020 30-09-2020 Obowiązujący 

w sprawie nadania nazwy rondu 

zlokalizowanemu w ciągu ulicy 

Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu 

z Aleją Kwiatkowskiego i ulicą 

Partyzantów w Mielcu - Rondo 

Stefana Bastyra 

Uchwała ogłoszona w Dz. U. Województwa Podkarpackiego 
z 19 października 2020r. poz. 3929. 

Uchwała weszła w życie. 

80 XXV/249/2020 30-09-2020 Obowiązujący 

w sprawie nadania nazwy ulicy dla 

istniejącej drogi wewnętrznej 

urządzonej na działkach nr 832/3, 

832/12, 832/10, 832/17, 832/9, 831/5, 

832/8, 831/3, 831/4, 767/3, 768/6, 

768/9 (obr. 1. Stare Miasto) w Mielcu - 

ulica Skrzydlata 

Uchwała ogłoszona w Dz. U. Województwa Podkarpackiego 
z 19 października 2020r. poz. 3930. 

Uchwała weszła w życie. 

81 XXV/250/2020 30-09-2020 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na 

2020 rok 

Uchwała zrealizowana. 

82 XXV/251/2020 30-09-2020 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie nadania 

statutu Zespołowi Żłobków Miejskich 

w Mielcu 

Uchwała zrealizowana. 

83 XXVI/252/2020 26-11-2020 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków 

budżetowych. 
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84 XXVI/253/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na 

lata 2020 – 2043 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w przedsięwzięciach.  

85 XXVI/254/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 

2021 rok 

Uchwała w trakcie realizacji. 

86 XXVI/255/2020 26-11-2020 Obowiązujący 
w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości w 2021 roku 
Uchwała w trakcie realizacji. 

87 XXVI/256/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy de 

minimis 

Uchwała w trakcie realizacji. 

88 XXVI/257/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych na 2021 rok 

Uchwała w trakcie realizacji. 

89 XXVI/258/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

do celów wymiaru podatku rolnego za 

2021 rok 

Uchwała w trakcie realizacji. 

90 XXVI/259/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu na czas 

nieoznaczony oraz na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu 

Uchwała zrealizowana. 

91 XXVI/260/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie do gminnego zasobu prawa 

własności lub  użytkowania 

wieczystego nieruchomości lub ich 

części, położonych w Mielcu, obręb 5. 

Smoczka 

Realizacja przedmiotowej uchwały zaplanowana jest na 

2021 r. 

92 XXVI/261/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości pomiędzy 

Gminą Miejską Mielec a osobami 

fizycznymi 

Realizacja przedmiotowej uchwały zaplanowana jest na 

2021 r. 
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93 XXVI/262/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

nabywania do gminnego zasobu, 

nieruchomości położonych na terenie 

miasta Mielca, na których 

zlokalizowane są drogi wewnętrzne 

(w rozumieniu ustawy o drogach 

publicznych) obsługujące wyłącznie 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

Zmiana uchwały wynikała z konieczności doprecyzowania 

dotychczas obowiązujących zapisów w Uchwale Nr 

XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 

2016 w sprawie zasad nabywania do gminnego zasobu, 

nieruchomości położonych na terenie miasta Mielca, na 

których zlokalizowane są drogi wewnętrzne (w rozumieniu 

ustawy o drogach publicznych) obsługujące wyłącznie 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

94 XXVI/263/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego w Mielcu „Osiedle 

Michalina” 

Rozpoczęto procedurę opracowania zmiany mpzp. 

95 XXVI/264/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie nadania nazwy rondu 

zlokalizowanemu w ciągu ulicy Witosa  

w Mielcu - Rondo Daniela Kozdęby 

Uchwała ogłoszona w Dz. U. Województwa Podkarpackiego  
z 8 grudnia 2020 r. poz. 4806. 

Uchwała weszła w życie. 

96 XXVI/265/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie postanowienia o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli 

określonych nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne 

Uchwała w trakcie realizacji. 

97 XXVI/266/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec 

Uchwała w trakcie realizacji. 

98 XXVI/267/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właścicieli nieruchomości opłatę 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

99 XXVI/268/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

o zmianie uchwały w sprawie 

dokonania wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej 

opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności 

Uchwała w trakcie realizacji. 

100 XXVI/269/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie przyjęcia "Strategii 

Rozwoju Elektromobilności dla Gminy 

Miejskiej Mielec do 2035 roku" 

Uchwała w trakcie realizacji. 

101 XXVI/270/2020 26-11-2020 Obowiązujący 
w sprawie Regulaminów Targowisk 

Miejskich 

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminów Targowisk  

w Mielcu stała się konieczna z uwagi na fakt, powstania 

Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Mielcu.  

W regulaminie doprecyzowano zasady korzystania  

z targowisk przez handlujących. 

102 XXVI/271/2020 26-11-2020 Uchylony w sprawie opłaty targowej ----------------------------------- 

103 XXVI/272/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

Uchylająca Uchwałę Nr XVI/151/2015 

Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 

17 grudnia 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty za rezerwację 

stoiska handlowego na miejskich 

placach targowych oraz ustalenia jej 

wysokości 

Uchwała zrealizowana. 

104 XXVI/273/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie określenia zasad 

związanych z zapewnieniem 

bezpłatnego transportu i opieki 

w czasie przewozu uczniów 

niepełnosprawnych uczęszczających 

do Powiatowego Zespołu Placówek 

Szkolno - Wychowawczych w Mielcu  

i Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Mielcu zamieszkałych na 

W celu zaspokojenia społecznych potrzeb mieszkańców 

Gminy Miejskiej Mielec poprzez wsparcie uczniów 

niepełnosprawnych i ich rodzin oraz realizacji 

poszczególnych etapów edukacyjnych uczniów 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec, których kształcenie i wychowanie odbywa 

się na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe, a wobec których gmina nie ma 
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terenie Gminy Miejskiej w Mielcu, 

wobec których gmina nie ma 

ustawowego obowiązku bezpłatnego 

dowożenia 

ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia i opieki, 

zapewniamy prawo do bezpłatnego transportu i opieki 

w czasie przewozu do Powiatowego Zespołu Placówek 

Szkolno - Wychowawczych w Mielcu przy ul. Królowej 

Jadwigi 1 (PZPSW) oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Mielcu przy ul. Tańskiego 3 (ZSO nr 1). Z tego 

przywileju korzystają uczniowie w/w szkół poprzez: 

- bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu w ramach 

dowozów zbiorowych uczniów niepełnosprawnych, wobec 

których ciąży na gminie ustawowy obowiązek bezpłatnego 

dowożenia i opieki w czasie przewozu 

- indywidualny dowóz własnym transportem (dokonujemy 

zwrotu kosztów przejazdów  ucznia niepełnosprawnego  

i jego opiekuna na podstawie umowy pomiędzy 

Prezydentem Miasta Mielca,   

a rodzicami/opiekunami prawnymi, zawartej na zasadach 

obowiązujących  

w stosunku do uczniów niepełnosprawnych, co do których 

gmina ma ustawowy obowiązek wg aktualnie 

obowiązujących przepisów. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

105 XXVI/274/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie uchwalenia programu 

polityki zdrowotnej pn.: "Program 

profilaktycznych szczepień przeciwko 

pneumokokom dla osób 65+ 

zamieszkałych na terenie miasta 

Mielca" 

Przyjęty uchwałą program jest w trakcie realizacji. 

Sukcesywnie podejmowane są działania zawarte w 

programie, zgodnie z planem budżetowym na kolejne lata. 

106 XXVI/275/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie przyjęcia ,,Programu 

współpracy Gminy Miejskiej Mielec 

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi 

Uchwała w trakcie realizacji. Sukcesywnie przyznawane są 

środki finansowe w trybie konkursowym oraz w trybie art. 

19a tzw. „małych grantów” organizacjom pozarządowym. 
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działalność pożytku publicznego na 

rok 2021" 

107 XXVI/276/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki 

 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok 

Przyjęty uchwałą program jest w trakcie realizacji. 

Sukcesywnie podejmowane są działania zawarte  

w programie, zgodnie z planem budżetowym na 2021 r. 

Program realizowany będzie do końca 2021 r. 

108 XXVI/277/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie wprowadzenia zwolnień 

z podatku od nieruchomości grupom 

przedsiębiorców, organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 

Uchwała w trakcie realizacji. 

109 XXVI/278/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

przedsiębiorcy Mariusza Kosiora 

prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwą EXTREME 

FITNESS Mariusz Kosior z dnia 

 

06 listopada 2020 r.  w przedmiocie 

zwolnienia od podatku od 

nieruchomości 

Uchwała zrealizowana. 

110 XXVI/279/2020 26-11-2020 Obowiązujący 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

"Black Red White" S.A. z siedzibą 

w Biłgoraju z dnia 14 października 

2020 r. w przedmiocie obniżenia 

stawki podatku od nieruchomości na 

2020 r. 

Uchwała zrealizowana. 
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111 XXVII/280/2020 29-12-2020 Obowiązujący 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Mielca na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana.  

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków 

budżetowych. 

112 XXVII/281/2020 29-12-2020 Obowiązujący 

w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają 

z końcem roku budżetowego 2020 

Uchwała w trakcie realizacji. 

113 XXVII/282/2020 29-12-2020 Obowiązujący w sprawie zaciągnięcia zobowiązania Uchwała zrealizowana. 

114 XXVII/283/2020 29-12-2020 Obowiązujący 

w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XVI/152/2015 Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatków 

w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasenta oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała zrealizowana. 

115 XXVII/284/2020 29-12-2020 Obowiązujący 
w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Mieleckiego 
Uchwała zostanie zrealizowana w 2021 r. 

116 XXVII/285/2020 29-12-2020 Obowiązujący 
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA 

MIELCA NA 2021 ROK 
Uchwała w trakcie realizacji.  

117 XXVII/286/2020 29-12-2020 Obowiązujący 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Mielec na lata 2021 – 2043 

Uchwała w trakcie realizacji.  

118 XXVII/287/2020 29-12-2020 Obowiązujący 

w sprawie wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Rzeszowie na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego Nr P-

II.4131.2.328.2020  z dnia 03 grudnia 

2020 r. 

Uchwała zrealizowana. 

119 XXVII/288/2020 29-12-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na czas 

nieoznaczony części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Mielec i na odstąpienie od trybu 

Uchwała została zrealizowana.  

W oparciu o przedmiotową uchwałę zawarto na czas 

nieoznaczony umowę dzierżawy na część działki nr 

1058/20, położnej w obrębie 2. Osiedle o powierzchni około 

19,10 m2. 
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przetargowego zawarcia umowy 

dzierżawy 

120 XXVII/289/2020 29-12-2020 Obowiązujący 

w sprawie uchwalenia VIII zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

w Mielcu 

Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Województwa 

Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2021r. poz. 665. Uchwała 

weszła w życie. 

121 XXVII/290/2020 29-12-2020 Obowiązujący 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Osiedla Cyranka Południe 

Rozpoczęto procedurę opracowania zmiany mpzp. 

122 XXVII/291/2020 29-12-2020 Obowiązujący 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego w Mielcu „Osiedle 

Szafera – część północna” 

Rozpoczęto procedurę opracowania zmiany mpzp. 

123 XXVII/292/2020 29-12-2020 Obowiązujący 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia II zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Mielca 

„Smoczka C” 

dla terenu położonego w Mielcu 

w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. 

Kingi 

Rozpoczęto procedurę opracowania zmiany mpzp. 

124 XXVII/293/2020 29-12-2020 Obowiązujący 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu 

potencjalnego zagrożenia powodzią, 

przyległego do projektowanego wału 

przeciwpowodziowego oraz części 

obszaru rozproszonej zabudowy 

Rozpoczęto procedurę opracowania zmiany mpzp. 
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mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego 

i Kościuszki w Mielcu 

125 XXVII/294/2020 29-12-2020 Obowiązujący 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Mielec 
Uchwała zrealizowana. 

126 XXVII/295/2020 29-12-2020 Obowiązujący 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia dotyczącego 

przyjęcia przez Gminę Miasto 

Rzeszów realizacji zadań w zakresie 

przyjmowania osób w stanie 

nietrzeźwości 

Uchwała w trakcie realizacji. 

127 XXVII/296/2020 29-12-2020 Obowiązujący w sprawie opłaty targowej 

W związku z powstaniem Targowiska Miejskiego „Mój 

Rynek” w Mielcu w celu określenie wysokości stawek opłaty 

targowej na tym targowisku podjęto ww. uchwałę. 

Dodatkowo zaktualizowano zapisy uchwały tak, aby zostały 

one dostosowane do aktualnej sytuacji. Zlikwidowano zapis 

„sprzedaż z ręki, kosza, torby, wiadra itp. wytwory własnej 

produkcji” oraz sprzedaż z pojazdu dla targowisk przy  

ul. Wolności, Sandomierskiej, Sportowej ponieważ w 

praktyce handlujący nie korzystają z tego sposobu 

sprzedaży. 
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XII.3 MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 
Tabela nr 106 Miejskie jednostki organizacyjne oraz jednostki z udziałem Gminy Miejskiej Mielec 
w 2020 roku wg formy organizacyjno – prawnej (stan na 31 grudnia 2020 r.) 
 

Jednostki budżetowe 

L.P. Nazwa jednostki Osoba kierująca jednostką 

1 Urząd Miejski Jacek Wiśniewski 

2 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Władysława Szafera w Mielcu 
Marek Paprocki 

3 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Tadeusza Kościuszki w Mielcu 
Daria Warzecha 

4 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska 

Polskiego w Mielcu 
Adam Jastrząb 

5 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i 

Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i 

Sportowymi w Mielcu 

Grzegorz Tychanowicz 

6 Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu Małgorzata Wacławska 

7 

Szkoła Podstawowa nr 9 

z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego im. Władysława 

Jasińskiego "Jędrusia" w Mielcu 

Jacek Mleczko 

8 

Szkoła Podstawowa nr 11 

z Oddziałami Integracyjnymi im. św. 

Jana Pawła II w Mielcu 

Bogusława Czarny 

9 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. 

Henryka Sienkiewicza w Mielcu 
Ewa Kwolek 

10 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana 

Bytnara "Rudego" w Mielcu 
Teresa Lechocińśka – Ciupa 

11 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 

1 im. st. sierż. pilota Stanisława 

Działowskiego w Mielcu: 

a) Szkoła Podstawowa nr 8 

z Oddziałami Integracyjnymi 

w Mielcu w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1  

im. st. sierż. pilota Stanisława 

Działowskiego w Mielcu 

b) V Liceum Ogólnokształcące 

w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1  

im. st. sierż. pilota Stanisława 

Działowskiego w Mielcu 

Joanna Gładyszewska 

 

 

12 
Przedszkole Miejskie Nr 1 

im. Kubusia Puchatka w Mielcu 
Grażyna Stachowicz 

13 Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mielcu Danuta Wiszyńska 

14 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu Bożena Budaj 

15 Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mielcu Marta Koźbiel 

16 Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mielcu Anna Mądry 
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17 Przedszkole Miejskie Nr 7 w Mielcu Wiesława Pęgiel 

18 Przedszkole Miejskie Nr 8 w Mielcu Barbara Smajdor 

19 
Przedszkole Miejskie Nr 9  

im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu 
Anna Maryniak 

20 
Przedszkole Miejskie Nr 12 

 im. Marii Konopnickiej w Mielcu 
Jolanta  Janik 

21 Przedszkole Miejskie Nr 13 w Mielcu Krystyna Kuśnierz 

22 
Przedszkole Miejskie Nr 16  

im. „Jasia i Małgosi” w Mielcu 
Grażyna Ciepiela 

23 

Przedszkole Miejskie Nr 20 

z Oddziałami Integracyjnymi  

im. „Smoka Felusia” w Mielcu 

Bożena Kochanowska 

24 
Centrum Usług Wspólnych 

w Mielcu 
Bogusława Maziarz 

25 

Zespół Żłobków Miejskich 

w Mielcu: 

 

a) Żłobek Miejski Nr 3 w Mielcu 

b) Filia Żłobka Miejskiego nr 3 

 w Mielcu 

c) Żłobek Miejski Nr 5 w Mielcu 

d) Żłobek Miejski Nr 7 w Mielcu 

e) Filia Żłobka Miejskiego nr 7 

w Mielcu 
 

Monika Kośla 

 

 

Magdalena Magda 

Anna Wrona 

 

Danuta Sieńko 

Ewelina Gwóźdź 

Małgorzata Janeczek 

26 
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Mielcu 
Mirosława Gorazd 

27 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Mielcu: 

Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Mielcu 

Dom Dziennego Pobytu 

w Mielcu 

Anna Adamczyk 

 

Robert Kośla 

 

Tomasz Giza 

 

28 
Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Mielcu 
Krzysztof Kowieski 

Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną – Instytucje kultury 

L.P. Nazwa jednostki Osoba kierująca 

1 
Samorządowe Centrum Kultury w 

Mielcu 
Joanna Kruszyńska 

Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną – Spółki prawa handlowego z 100% 

udziałem Gminy Miejskiej Mielec 

L.P. Nazwa jednostki Zarząd i Rada Nadzorcza 

1 

Miejski Zarząd Budynków 

Mieszkalnych 

Sp. z o.o. w Mielcu 

Krzysztof Kosiba – Prezes Zarządu 

Joanna Grabiec 

Henryk Przybyło 

Stanisław Tylec 

Antoni Jędrasik 

Jerzy Kut 

Andrzej Bryła 

Magdalena Piętal 

13.11.2018 – 29.05.2020 

29.05.2020 – 31.12.2020 

21.06.2018 – 31.12.2020 

21.06.2018 – 30.06.2020 

30.06.2020 – 31.12.2020 

12.02.2019 – 31.12.2020 

12.02.2019 – 31.12.2020 
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2 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej  

Sp. z o.o. w Mielcu 

Wiesław Tyniec – Prezes Zarządu 

Jacek Mik 

Czesław Tabor 

Wiesław Leyko 

Krzysztof Dolot 

Piotr Gacoń 

Zdzisław Klonowski 

Iwona Kasprzyk 

29.06.2018 – 31.12.2020 

29.06.2018 – 31.12.2020 

26.02.2019 – 31.12.2020 

26.02.2019 – 19.06.2020 

19.06.2020 – 31.12.2020 

26.02.2019 – 17.06.2020 

17.06.2020 – 31.12.2020 

3 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Mielcu 

Marek Bąbała -  Prezes Zarządu 

Kazimierz Guła 

Dariusz Janczak 

Janusz Styczeń 

Marek Paprocki 

Ewelina Sieroń 

Leszek Bochenek 

19.06.2018 – 18.06.2020 

18.06.2020 – 31.12.2020 

19.06.2018 – 31.12.2020 

12.02.2019 – 31.12.2020 

12.02.2019 – 31.12.2020 

12.02.2019 – 31.12.2020 

4 
Miejska Komunikacja Samochodowa 

Sp. z o.o. w Mielcu 

Ewa Garncarz -  Prezes Zarządu 

Anna Padykuła 

Józef Smaczny 

Teresa Gacek 

Agnieszka Maziarz 

Daniel Błachaniec 

21.06.2018 – 31.12.2020 

12.02.2019 – 31.12.2020 

12.02.2019 – 31.12.2020 

12.02.2019 – 01.09.2020 

01.09.2020 – 31.12.2020 

5 
Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu 

Rafał Groele -  Prezes Zarządu 

Małgorzata Basiak 

Piotr Wiech 

Marek Pustułka 

30.06.2017 – 31.12.2020 

18.02.2019 – 31.12.2020 

18.02.2019 – 31.12.2020 

Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną 

 – Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej Mielec 

L.P. Nazwa jednostki Zarząd i Rada Nadzorcza 

1 Lotnisko Mielec Sp. z o.o. 

Łukasz Kalinka – Prezes Zarządu 

Monika Szczodry 

Anna Chatys 

Wojciech Stromczyński 

27.06.2016 – 31.12.2020 

27.06.2016 – 31.12.2020 

31.05.2019 – 31.12.2020 

2 
Agencja Rozwoju Regionalnego 

„MARR” S.A. 

Antoni Górski – Prezes Zarządu 

Łukasz Gajdowski – Wiceprezes Zarządu 

Henryk Sowa  
Maciej Szarek 

Krzysztof Kosiba 

26.06.2018 – 31.12.2020 
12.03.2019 – 31.12.2020 
12.03.2019 – 31.12.2020 

3 Elektrociepłownia Sp. z o.o. 

Andrzej Saj – Prezes Zarządu 

Ewa Waβmuth – Wiceprezes Zarządu 

Antoni Słomiany 
Bernard Barteczko 

Anna Hara – Szarek 

21.03.2016 – 31.12.2020 
21.03.2016 – 31.12.2020 
25.02.2019 – 31.12.2020 

4 
Małopolskie Centrum Edukacji 

i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

Andrzej Prusek – Prezes Zarządu  
do 17.04.2020 

Beata Jaskulska Czupryniewicz – Prezes Zarządu  
od 17.04.2020 

Brak organu nadzoru 
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XII.4 USPOŁECZNIONE ZARZĄDZANIE MIASTEM 

XII.4.1 BUDŻET OBYWATELSKI 
 
Zdjęcie nr 70 Punkt do głosowania w ramach MBO  

 

 
 

W roku 2019 powrócono do idei budżetu obywatelskiego, zwanego także 

budżetem partycypacyjnym. Uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia  

15 kwietnia 2019 r. w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego wprowadzono 

regulamin określający zasady organizacji i przeprowadzenia głosowania 

obywatelskiego. Zgodnie z jego założeniami na realizację propozycji mieszkańców,  

w budżecie miasta na rok 2020 (i kolejne) przeznaczone zostaną 2 miliony złotych. 

Mieszkańcy mogą zgłaszać, a następnie wybierać w głosowaniu projekty na 

inwestycje, działania, wydarzenia i przedsięwzięcia podzielone na dwie kategorie: 

projektów ogólnomiejskich (mających znaczenie i przeznaczone dla mieszkańców 

całego miasta) oraz projekty lokalne (dedykowane mniejszym społecznościom 

osiedlowym). W tym celu miasto Mielec zostało podzielone na 9 obszarów, na które 

składają się po dwa mieleckie osiedla. W ramach działań informacyjnych 

przeprowadzona została kampania medialna dotycząca nowej edycji MBO 2020. 

Ze względu na obostrzenia pandemiczne w roku 2020 niestety nie 

organizowano spotkań z mieszkańcami miasta Mielca. W związku z ograniczeniami 

wynikającymi z panującej pandemii konsultacje MBO zawężono do spotkań  

z przewodniczącymi rad osiedla oraz z członkami rad osiedla.   
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Zdjęcie nr 71 spotkanie Prezydenta Miasta Mielca z przewodniczącymi rad osiedli w ramach 

konsultacji MBO 

 

 

Tak jak w 2019 r. uruchomione zostały mobilne punkty informacyjne, w których 

można było nie tylko otrzymać wszystkie informacje dotyczące MBO (również  

w formie ulotki), ale także pobrać formularze zgłoszeń projektów.  

 
Zdjęcie nr 72 Mobilny punkt informacyjny MBO 

 

 

 

Na stronie internetowej miasta Mielca uruchomiona została nakładka 

zawierająca regulamin, harmonogram oraz wszystkie pomocne informacje związane            

z MBO. 
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Zgłoszone przez mieszkańców projekty zostały poddane weryfikacji przez komisję 

powołaną zarządzeniem Nr 289/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 3 lipca 2019 r.  

Weryfikacja została przeprowadzona pod kątem formalnym i techniczno-

merytorycznym. Do głosowania zakwalifikowano 22 projekty ogólnomiejskie i 25 

projektów lokalnych.  

Od 20 do 30 września przeprowadzono głosowanie za pomocą formularzy 

papierowych oraz elektronicznego systemu głosowania na stronie internetowej miasta 

Mielca, bazującego na profilu zaufanym. W ośmiu punktach na terenie miasta, 

znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej oraz punktach handlowo-

usługowych, umieszczone zostały urny do głosowania oraz formularze służące 

mieszkańcom do oddawania głosów.  

 

Wyniki głosowania na poszczególne projekty w ramach MBO w 2020 r.: 

 

 PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE: 

1. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Żeromskiego 

(wartość 700 tys. zł) – 3687 głosów, 

2. Tężnia solankowa na osiedlu Lotników obok SP 8 (1 mln 100 tys. zł) – 1981 

głosów, 

3. Tężnia solankowa na osiedlu Lotników obok SP 8 (500 tys. zł) – 1860 głosów, 

4. Modernizacja nawierzchni sportowej na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 6 przy 

ul. Biernackiego (454 tys. zł) – 1413 głosów, 

5. Boisko wielofunkcyjne i tor rowerowo-wrotkowy przy ul. Wspólnej (650 tys. zł) – 

1243 głosy, 

6. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Łąkowej (500 

tys. zł) – 1223 głosy, 

7. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 12 na os. Rzochów (600 

tys. zł) – 1064 głosy, 

8. Boisko wielofunkcyjne na bulwarach miejskich nad Wisłoką (550 tys. zł) – 918 

głosów, 

9. Trzy tężnie solankowe - na Smoczce, na osiedlu Lotników i w centrum Mielca 

(1 mln 100 tys. zł) – 841 głosów, 

10. Aktywny Senior – ścieżka nordic-walking i siłownia zewnetrzna przy ul. 

Gałczyńskiego (310 tys. zł) – 795 głosów, 

11. Tężnia solankowa ogólnodostępna przy ul. Powstańców Warszawy na osiedlu 

Smoczka (550 tys. zł) – 733 głosy, 

12. Boisko ze sztuczną trawą i oświetleniem typu Orlik przy ul. Baczyńskiego (300 

tys. zł) – 711 głosów, 

13. Widzimy się na UFO – rozbudowa istniejącego placu zabaw (małpi gaj) przy ul. 

Kazimierza Wielkiego (400 tys. zł) – 615 głosów, 

14. Zielona plaża z boiskami do sportów plażowych na bulwarach nad Wisłoką (400 

tys. zł) – 549 głosów, 
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15. Mielczanie czas na czytanie, e-booki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (45 tys. 

zł) – 505 głosów, 

16. Parasolowa Aleja w mieleckim rynku (85 tys. zł) – 424 głosy, 

17. I Festiwal Tańca w Mielcu na Bulwarach Gryfitów Mieleckich przy ul. Rzecznej 

(131 tys. zł) – 329 głosów, 

18. Dodatkowe miejsca parkingowe przy ul. Warneńczyka 17 na osiedlu Smoczka 

(400 tys. zł) – 200 głosów, 

19. Parkour/Street Workout Park przy ul. Jagiellończyka (230 tys. zł) – 193 głosy, 

20. Czar starówki – wymiana archiwalnych zdjęć na siedziskach w rynku (15 tys. zł) 

– 170 głosów, 

21. Mielec wędkuje, piknik rodzinny i zawody wędkarskie na Stawach 

Cyranowskich (19 tys. zł) – 166 głosów, 

22. Wymiana nawierzchni sztucznej na boisku piłkarskim przy ul. Warszawskiej na 

obiekcie Gryfu (1 mln 100 tys. zł) – 106 głosów. 

 

 PROJEKTY LOKALNE: 

OBSZAR – 1 (Borek, Lotników)  

1. Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą street workaut przy ul. 

Tańskiego (100 tys. zł) – 1532 głosy, 

2. Altana rekreacyjna przy ul. Jagiełły (100 tys. zł) – 1098 głosy, 

3. Plac zabaw Michalinka przy ul. Sokoła (100 tys. zł) – 749 głosów. 

OBSZAR – 2 (Cyranka, Mościska) 

1. Remont Domu Ludowego przy ulicy Cyranowskiej (100 tys. zł) – 96 głosów. 

OBSZAR – 3 (Smoczka, Smoczka I) 

1. Osiedlowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyszyńskiego (100 tys. zł) – 402 głosy, 

2. Ogrodzenie głównego boiska Klubu Sportowego Smoczanka (100 tys. zł) – 342 

głosy, 

3. Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Wolności (100 tys. zł) – 183 głosy. 

OBSZAR – 4 (Kilińskiego, Kościuszki) 

1. Wymiana dachu w schronisku dla zwierząt „Pies i kot” w Mielcu (100 tys. zł) – 

994 głosy, 

2. Oświetlenie „ulicy za murem” biegnącej od ronda Deptuły do ul. Wiejskiej (100 

tys. zł) – 106 głosów. 

OBSZAR – 5 (Kopernika, Kusocińskiego) 

1. Biało-niebieski festyn rodzinny (MOSiR przy ul. Solskiego) (50 tys. zł) – 618 

głosów, 

2. Skwer „Pod Kasztanami”  teren MOSiR-u przy ulicy Kusocińskiego (99 tys. zł) – 

320 głosów, 

3. Strefa ćwiczeń na wolnym powietrzu - MOSiR przy ul. Solskiego (98 tys. zł) – 

261 głosów, 

4. Oświetlenie 5 lampami terenu przy ul. Łukasiewicza 1-3 (55 tys. zł) – 244 głosy, 

5. Modernizacja ulicy wjazdowej do garaży i altany śmietnikowej przy ulicy 

Biernackiego 8 (100 tys. zł) – 214 głosów, 
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6. Sokoły, wrony, gawrony „Plaga” – płoszenie ptactwa na os. Kusocińskiego (60 

tys. zł) – 144 głosy. 

OBSZAR – 6 (Rzochów, Wojsław) 

1. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Witosa o siłownię zewnętrzną (50 tys. zł) – 

948 głosów, 

2. Siłownia zewnętrzna na osiedlu Rzochów (100 tys. zł) – 925 głosów. 

OBSZAR -7 (Dziubków, Szafera) 

1. Skwer rekreacyjny wraz ze smart ławką - deptak na os. Dziubków (100 tys. zł) 

– 923 głosy, 

2. Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Szafera (50 tys. zł) – 391 

głosów. 

OBSZAR – 8 (Kazimierza Wielkiego, Wolności) 

1. Oświetlenie alejki w lasku między ulicami Wolności i Piaskową (80 tys. zł) – 409 

głosów, 

2. Bezpieczni piesi, wyspy zwalniające na ul. Parkowej i Kazimierza Wielkiego (58 

tys. zł) – 406 głosów, 

3. UFO 2, Uśmiechnięty Festyn Osiedlowy na os. Kazimierza Wielkiego (20 tys. 

zł) – 366 głosów. 

OBSZAR – 9 (Niepodległości, Żeromskiego) 

1. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr. 7 (83 tys. zł) – 890 głosów, 

2. Rewitalizacja zieleni przy bloku Kędziora 1 (17 tys. zł) – 383 głosy, 

3. Zielona rewitalizacja wokół rzeźby „Radość z życia” przy ul. Chopina (100 tys. 

zł) – 254 głosy. 

W wyniku głosowania mieszkańców do realizacji w roku 2021 r. wybranych 

zostało 11 projektów lokalnych i 2 projekty ogólnomiejskie, które zostały wprowadzone 

jako zadania realizowane przez wydziały i jednostki merytoryczne w bieżącym roku 

kalendarzowym.  

Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach zgłoszonych  

projektów ogólnomiejskich: 

1. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Żeromskiego 

(wartość 700 tys. zł.) – 3687 głosów, 

2. Tężnia solankowa na osiedlu Lotników obok SP 8 (500 tys. zł.) – 1860 głosów. 

 

Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach zgłoszonych  

projektów lokalnych: 

1. Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą street workaut przy ul. 

Tańskiego (100 tys. zł), 

2. Remont Domu Ludowego przy ulicy Cyranowskiej (100 tys. zł), 

3. Osiedlowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyszyńskiego (100 tys. zł), 

4. Wymiana dachu w schronisku dla zwierząt „Pies i kot” w Mielcu (100 tys. zł), 

5. Biało-niebieski festyn rodzinny na obiektach MOSiR przy ul. Solskiego (50 tys. 

zł), 

6. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Witosa o siłownię zewnętrzną (50 tys. zł), 
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7. Skwer rekreacyjny wraz ze smart ławką - deptak na os. Dziubków (100 tys. zł), 

8. Oświetlenie alejki w lasku między ulicami Wolności i Piaskową (80 tys. zł), 

9. UFO 2, Uśmiechnięty Festyn Osiedlowy na os. Kazimierza Wielkiego (20 tys. 

zł), 

10. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr. 7 (83 tys. zł), 

11. Rewitalizacja zieleni przy bloku Kędziora 1 (17 tys. zł). 

 

XII.4.2 KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

Praktyka ostatnich lat dowodzi, że partycypacja obywatelska w życiu gminy 

zaczyna wykraczać poza dominujący, a czasami jedyny jej przejaw czyli akt wyborczy. 

Samorząd poprzez ustawicznie powiększaną domenę jego władztwa nie tylko 

zaspokaja coraz więcej potrzeb obywateli, ale także budzi coraz większe 

zainteresowanie, w tym także potrzebę udziału w różnych formach wpływu na 

rozstrzygnięcia ważne dla społeczności lokalnej. Jedną z form udziału społeczeństwa 

w życiu gminy są konsultacje społeczne. 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają 

obywatelom swoje zamierzenia bezpośrednio lub pośrednio ich dotyczących. 

Zamierzenia poddawane konsultacjom mogą dotyczyć zmian prawnych, jakichś zmian 

organizacji życia publicznego, przeprowadzenia inwestycji, sposobu rozwiązania 

ważnego problemu społecznego lub innych działań, których powodzenie w dużej 

mierze zależy od akceptacji ze strony obywateli. Nie chodzi tutaj wyłącznie o samo 

zakomunikowanie obywatelom zamiarów, ale także o wysłuchanie opinii obywateli na 

ten temat, a  następnie o uwzględnienie tych opinii w dalszym działaniu. Zasadniczym 

celem konsultacji jest podjęcie decyzji, która nie będzie antagonizować społeczności 

lokalnej, a jednocześnie pozwoli na rozwiązanie ważnej kwestii. Celem konsultacji 

społecznych jest nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą samorządową. 

Występowanie komunikacji zwrotnej pozwala na uniknięcie wielu konfliktów  

i przyspiesza proces decyzyjny. Przy poszukiwaniu optymalnego rozwiązania duże 

znaczenie może mieć wiedza mieszkańców o występujących problemach, a także  

o wcześniejszych sposobach ich rozwiązania. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach 

określonych ustawowo oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot 

samorządowych. Konsultacje społeczne nie są więc w żaden sposób ograniczane, 

a zakres spraw, których dotyczą, mogą określać samorządy.21 

Poniża tabela przedstawia opis konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie 

Miejskiej Mielec w 2020 r. 
 

 

 

 

                                                           
21 Z. Zychowicz (red.), Przeprowadzenie Konsultacji społecznych w samorządzie, Instytut Rozwoju Regionalnego, 
Szczecin 2011 



 

332 
 

Tabela nr 107 Konsultacje społeczne przeprowadzone w Gminie Miejskiej Mielec w 2020 r. 

 

Nazwa zadania 
Konsultacje społeczne dotyczące Mieleckiego Budżetu 

Obywatelskiego (MBO) na rok 2021 

Mielecki Budżet Obywatelski to demokratyczny, przejrzysty i otwarty proces, który pozwala zarówno 

rozpoznać potrzeby, preferencje mieszkańców, ale również, co istotne angażuje  

i integruje lokalną społeczność. Pozwala mieszkańcom współdecydować o wydatkowaniu publicznych 

pieniędzy, zwiększa identyfikację mieszkańców z miejscem zamieszkania i edukuje ich przez poznanie 

procesów i procedur zarządzania miastem. 

Jednostki organizacyjne 

gminy/komórki organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie 

Urząd Miejski w Mielcu, Biuro Promocji i Sportu 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2020 r. 

Konsultacje projektu MBO 2021 odbywały się poprzez: 

1)  umożliwienie mieszkańcom zgłaszania wszelkich propozycji 

zmian, uwag, spostrzeżeń, wniosków i rekomendacji, które miały 

posłużyć do udoskonalenia formuły budżetu obywatelskiego. Uwagi 

mogły dotyczyć każdego etapu MBO (np. promocji, edukacji 

mieszkańców, zgłaszania  projektów, zbierania podpisów poparcia, 

weryfikacji projektów, głosowania), a także każdego dokumentu 

powiązanego z budżetem obywatelskim (regulaminu, formularza 

zgłoszenia, list poparcia itp.). Uwagi i propozycje można było 

zgłaszać od 30 stycznia do 14 lutego 2020 r. wysyłając maila na 

adres: mbo@um.mielec.pl. Informacje dotyczycące konsultacji 

zostały zamieszczone na stronie internetowej miasta www.mielec.pl. 

Nie zgłoszono żadnych uwag do projektu budżetu. 

2) 9 spotkań Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego  

z przedstawicielami 18 mieleckich osiedli w Urzędzie Miejskim  

w Mielcu. Uczestnicy spotkań mieli okazję zapoznać się  

z podstawowymi informacjami związanymi ze zgłaszaniem 

projektów i zasadami głosowania oraz wyborem zadań do realizacji 

w ramach zaplanowanego na rok 2021 Mieleckiego Budżetu 

Obywatelskiego. Spotkania odbywały się dniach od 1 czerwca do 15 

lipca 2020 r. Informacje dotyczące spotkań zostały zamieszczone na 

stronie internetowej miasta www.mielec.pl. 

Podczas spotkań nie zgłoszono uwag do budżetu. 

3) 6 punktów informacyjno-konsultacyjnych zorganizowanych na 

terenie miasta w godzinach od 13.00 do 18.00  

w następujących lokalizacjach: 

- Rynek Starego Miasta –  24 czerwca 2020 r.;  

- Plac Armii Krajowej –  25 czerwca 2020 r.; 

- Osiedle Szafera (tzw. mały rynek) – 26 czerwca 2020 r.; 

- Osiedle Lotników (ul. Pisarka) – 29 czerwca 2020 r.; 

- Osiedle Rzochów (rynek) – 30 czerwca 2020 r.; 

- Plac przed Galerią Nawigator – 3 lipca 2020 r. 

W punktach informacyjnych mieszkańcy mogli zapoznać się  

z zasadami zgłaszania projektu, kryteriami, jakie projekt musi 

spełniać, a także w jaki sposób będzie przebiegać głosowanie. 

Dostępne były również formularze zgłoszeniowe. Informacje 

odnośnie punktów zostały zamieszczone na stronie na stronie 

internetowej miasta www.mielec.pl. 

Podczas spotkań nie zgłoszono uwag do budżetu. 

http://www.mielec.pl/
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Nazwa zadania 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok” 

Jednostki organizacyjne 

gminy/komórki organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie 

Urząd Miejski w Mielcu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania  

w 2020 r. 

Mieszkańcy miasta Mielca oraz instytucje współpracujące  

z Gminą Miejską Mielec zostali zaproszeni do wzięcia udziału  

w konsultacjach społecznych,  dotyczących projektu „Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”.  

Konsultacje miały na celu zapoznanie mieszkańców z projektem 

dokumentu oraz przedstawienie zawartych w nim założeń, zebranie 

opinii i uwag do ww. dokumentu oraz rozpowszechnianie wiedzy                       

z zakresu profilaktyki i problematyki uzależnień.  

Opinie i uwagi można było zgłaszać w terminie od 5 listopada do  

11 listopada 2020 r. do godziny 9.00 drogą elektroniczną na adres                    

e-mailowy: adurda@um.mielec.pl, wpisując w tytule wiadomości 

„Konsultacje społeczne GP”. 

Informacja o planowanych konsultacjach umieszczona została  

4 listopada 2020 r. na stronie internetowej miasta www.mielec.pl. 

Podczas trwania konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi.  

Nazwa zadania 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu 

współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021” 

Konsultacje Programu zostały przeprowadzone na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w oparciu o Uchwałę Nr III/10/10 Rady 

Miejskiej w Mielcu z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów 

aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenie 

 Nr 794/2020 Prezydenta  Miasta Mielca z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zarządzenia 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 

Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021”.  

Jednostki organizacyjne 

gminy/komórki organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Urząd Miejski w Mielcu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania  

w 2020 r. 

W dniach od 1 do 18 października 2020 r. odbywały się konsultacje 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 

Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 

Informacje dotyczące zarządzenia konsultacji projektu uchwały                       

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec                     

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021” zostały 1 października 

2020 r. zamieszczone na stronie internetowej miasta www.mielec.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu. Ponadto 

projekt programu wraz z zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne 

http://www.mielec.pl/
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został wysłany na adresy e-mailowe organizacji pozarządowych, 

będące w rejestrze Urzędu Miejskiego w Mielcu.  

Konsultacje projektu programu odbyły się w formie: 

1) wyrażenia pisemnej opinii na adres: Wydział Spraw Społecznych 

i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, 

pokój nr 9A, e-mail: ewa.gorazd@um.mielec.pl, w terminie do 18 

października 2020 r. W czasie trwania konsultacji nie zgłoszono 

żadnych uwag oraz nie wpłynęła żadna opinia organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

2) przedłożenia do opiniowania Mieleckiej Radzie Działalności 

Pożytku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała projekt. 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały                      

w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021” zostały ogłoszone na 

stronie internetowej miasta www.mielec.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Mielcu w dniu 26 października 2020 r.  

Nazwa zadania 
Konsultacje społeczne dotyczące projektu ,,Strategii rozwoju 

elektromobilności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 roku’’ 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu ,,Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej 

Mielec do 2035 roku’’  – służącej realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju 

Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym  

w szczególności z: 

1) Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjęty przez Radę Ministrów 

dnia 16.03.2017 r.; 

2) Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjęte przez Radę 

Ministrów dnia 29.03.2017r.; 

3) Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

Strategia rozwoju elektromobilności jest podstawowym narzędziem zarządzania w jednostkach 

samorządu terytorialnego. Jej opracowanie jest niezbędne nie tylko ze względu na wymóg formalny 

wynikający z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ale przede wszystkim ze względu 

na widoczny rozwój rynku pojazdów niskoemisyjnych i paliw alternatywnych oraz unijną i krajową 

politykę w zakresie ochrony środowiska czy działań dostosowawczych dot. klimatu. Podstawowym 

celem Strategii jest stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w Gminie Miejskiej Mielec 

poprzez wskazanie działań adaptacyjnych w zakresie istniejącej infrastruktury oraz 

dostosowawczych mających na celu rozwój transportu zeroemisyjnego w mieście. 

Jednostki organizacyjne 

gminy/komórki organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie 

Urząd Miejski w Mielcu, Wydział Dróg, Transportu, Energetyki  

i Działalności Gospodarczej 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania  

w 2020 r. 

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach projektu  zostały 

przeprowadzone  w dniach od 7 do 14 października 2020 r. 

Mieszkańcy miasta Mielca oraz instytucje współpracujące  

z Gminą Miejską Mielec zostali zaproszeni do wzięcia udziału  

w konsultacjach społecznych  dotyczących projektu ,,Strategii 

rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 roku’’. 

Konsultacje przeprowadzono w formie zbierania opinii, uwag lub 

propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną bez konieczności 

opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Przygotowany został formularz konsultacyjny. 

mailto:ewa.gorazd@um.mielec.pl
http://www.mielec.pl/
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Konsultacje miały na celu zapoznanie mieszkańców z propozycją 

projektu Strategii oraz przedstawienie zawartych w nim założeń, 

zebranie opinii i uwag do ww. dokumentu.  

Uwagi, w formie wypełnionego formularza konsultacyjnego, można 

było zgłaszać w terminie od dnia 7 do 14 października 2020 r. 

Informacja o planowanych konsultacjach umieszczona została                      

7 października 2020 r. na stronie internetowej miasta www.mielec.pl. 

Podczas trwania konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi.  

Nazwa zadania 

Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia do publicznego 

wglądu projektów dokumentów planistycznych wynikających  

z procedury określonej w ustawie o planowaniu 

 i zagospodarowaniu przestrzennym 

Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektów dokumentów 

planistycznych wynikających z procedury określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

Jednostki organizacyjne 

gminy/komórki organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie 

Urząd Miejski w Mielcu, Wydział Urbanistyki, Gospodarki 

Nieruchomościami i Geodezji 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania  

w 2020 r. 

W 2020 roku odbyły się konsultacje społeczne odnośnie wyłożenia 

do publicznego wglądu projektów następujących dokumentów 

planistycznych:  

1) projektu XI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Mielec, które 

obejmowały:  

- wyłożenie do publicznego wglądu w/w projektu w dniach od  

4 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r., 

- dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany studium 

rozwiązaniami w dniu 19 grudnia 2019 r. , 

- zgłaszania uwag na piśmie do Prezydenta Miasta Mielca, 

Informacja o planowanych konsultacjach ukazała się 26 listopada 

2019 r. w formie obwieszczenia na stronie internetowej miasta (BIP) 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu. 

Podczas trwania konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi. 

2) projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, które 

obejmowały:  

- wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Mielcu obejmującej obszar położony po południowej 

i wschodniej stronie lotniska obejmując fragmentarycznie aktualnie 

wyznaczone w tym planie tereny oznaczone symbolami ZL13 i KL3-

RL, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

- dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmianami planu, 

rozwiązaniami w dniu 19 grudnia 2019 r., 

- zgłaszanie uwag na piśmie do Prezydenta Miasta Mielca. 

Informacja o planowanych konsultacjach ukazała się  26 listopada 

2019 r. w formie obwieszczenia na stronie internetowej miasta (BIP) 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu. 

Podczas trwania konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi. 

http://www.mielec.pl/
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3) projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego terenu gospodarki odpadami komunalnymi  

w Mielcu, które obejmowały: 

- wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu gospodarki 

odpadami komunalnymi w Mielcu obejmującej obszar położony 

wzdłuż wschodniej obwodnicy miasta obejmujący swoim zasięgiem 

fragmentarycznie tereny aktualnie wyznaczone w tym planie                              

i oznaczone symbolami LI, KW i K, wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko, 

- dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmianami planu,  

rozwiązaniami w dniu 19 grudnia 2019 r.  

Informacja o planowanych konsultacjach ukazała się 26 listopada 

2019 r. w formie obwieszczenia na stronie internetowej miasta (BIP) 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu. Podczas 

trwania konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi. 

4) projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

miasta Mielca – gazociąg wschód, które obejmowały: 

- wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca – gazociąg 

wschód, dla obszarów:  

● Obszar ,,A’’, położony w północnej części miasta pomiędzy 

południowo-wschodnią granicą Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

w Mielcu a drogą biegnącą wzdłuż granicy miasta Mielca  

i miejscowości Szydłowiec w kierunku miejscowości Trześń; 

● Obszar ,,B’’, położony wzdłuż wschodniej obwodnicy miasta na 

odcinku od ul. Wojska Polskiego do rejonu terenu składowiska 

odpadów komunalnych – granicy Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Mielcu; 

● Obszar ,,C’’, położony wzdłuż wschodniej obwodnicy miasta na 

odcinku od ronda na obwodnicy z ul. Wolności – granicy 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu 

gospodarki odpadami komunalnymi w Mielcu – w kierunku 

południowym do granicy terenów lasu – granicy Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca ,,obszar 

przemysłowy na osiedlu „Wojsław’’, wraz z prognoza oddziaływania 

na środowisko, 

- dyskusję publiczną  nad przyjętymi w projekcie zmianami planu,  

rozwiązaniami w dniu 19 grudnia 2019 r., 

- zgłaszanie uwag na piśmie do Prezydenta Miasta Mielca.  

Informacja o planowanych konsultacjach ukazała się 26 listopada 

2019 r. w formie obwieszczenia na stronie internetowej miasta (BIP) 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu.  

Podczas trwania konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi. 

5) części projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Mielca ,,Smoczka A’’, które obejmowały: 

- ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Mielca ,,Smoczka’’, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  
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- dyskusję publiczną  nad przyjętymi w projekcie zmianami planu, 

rozwiązaniami w dniu 17 grudnia 2019 r.,  

- zgłaszanie uwag na piśmie do Prezydenta Miasta Mielca.   

Informacja o planowanych konsultacjach ukazała się 26 listopada 

2019 r. w formie obwieszczenia na stronie internetowej miasta (BIP) 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu. Podczas 

trwania konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi. 

6) projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Osiedla Witosa w Mielcu, które obejmowały: 

- wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Witosa w Mielcu, wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko, 

- dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami 

w dniu 21 września 2020 r., 

- zgłaszania uwag na piśmie do Prezydenta Miasta Mielca.  

Informacja o planowanych konsultacjach ukazała się 1 września 

2020 r. w formie obwieszczenia na stronie internetowej miasta (BIP) 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu. 

Podczas trwania konsultacji zostało zgłoszonych 18 uwag. Uwagi 

zostały częściowo uwzględnione.  

Nazwa zadania 

Konsultacje społeczne dotyczące przygotowania dokumentu 

planistycznego pn. 

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Mielec” 

Jednostki organizacyjne 

gminy/komórki organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie 

Urząd Miejski w Mielcu, Biuro Pozyskiwania Funduszy 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania  

w 2020 r. 

Od lutego do sierpnia 2020 roku odbywały się konsultacje społeczne 

dotyczące przygotowania dokumentu planistycznego Plan Rozwoju 

Lokalnego Gminy Miejskiej Mielec. Plan stanowił jeden z elementów 

kompletnej propozycji projektu niezbędnej do udziału w II etapie 

naboru projektów w ramach Programu Rozwój Lokalny.  

Konsultacje Planu Rozwoju Lokalnego odbyły się w formach: 

1) 9 badań ilościowych i jakościowych oraz warsztatu 

diagnostycznego z wykorzystaniem autorskich narzędzi 

badawczych i narzędzi opracowanych przez Związek Miast 

Polskich. Łącznie w badaniach wzięły udział  1 572 osoby (ankiety 

uliczne, ankiety on-line, warsztaty itp.) - w terminie od lutego do 

sierpnia 2020 r.  

2) debaty pn. „Porozmawiajmy o przyszłości Mielca” z udziałem 

władz miasta, radnych oraz wszystkich zainteresowanych (liczba 

uczestników – 50 osób, transmisja on-line na żywo). Wynikiem 

debaty było sformułowanie wstępnej wizji i priorytetów rozwojowych 

miasta na najbliższe lata. Te z kolei zostały przekute przez zespół 

miejski w cele tworzące nową ścieżkę rozwoju Mielca, która stała się 

podstawą do planowania konkretnych działań. Debata odbyła się 14 

lipca 2020 r., 

3) zbierania KART POMYSŁÓW – przedstawiciele różnych 

środowisk, zarówno instytucji publicznych, jak i podmiotów 

prywatnych czy organizacji pozarządowych oraz wszyscy 

mieszkańcy zaproszeni zostali do zgłaszania swoich pomysłów na 

rozwój miasta, wypełniając kartę pomysłu. Mogli oni również zgłosić 
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propozycje zmian w brzmieniu wizji i celów. Podsumowanie etapu 

naboru wraz z zestawieniem wszystkich złożonych kart pomysłów i 

kryteriami wyboru pomysłów do dalszych prac zostało opublikowane 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Ogłoszenie o naborze 

znalazło się  na stronie internetowej miasta Mielca; pomysły na 

udostępnionych formularzach można było zgłaszać na adres: 

pomyslnamielec@miasto.mielec.pl - w terminie od 24 lipca do 7 

sierpnia 2020 r. Wpłynęły 74 karty pomysłów. 

Nazwa zadania 

Konsultacje społeczne dotyczące przygotowania dokumentu 

planistycznego pn.  

„Plan Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Miejskiej Mielec” 

Jednostki organizacyjne 

gminy/komórki organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie 

Urząd Miejski w Mielcu, Biuro Pozyskiwania Funduszy 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania  

w 2020 r. 

Od lutego do sierpnia 2020 roku odbywały się konsultacje społeczne 

dotyczące przygotowania dokumentu Planu Rozwoju 

Instytucjonalnego Gminy Miejskiej Mielec. Stanowił on  jeden                         

z elementów kompletnej propozycji projektu niezbędnej do udziału w 

II etapie naboru projektów w ramach Programu Rozwój Lokalny. 

Konsultacje społeczne odbywały się równolegle z konsultacjami 

dotyczącymi opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Miejskiej Mielec. Określone w nich działania były ze sobą 

skorelowane i wspólnie stanowią skoordynowany plan poprawy 

sytuacji w mieście. Przygotowanie PRI rozpoczęto od 

scharakteryzowania funkcjonowania lokalnej administracji                                 

i współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. W tym celu 

wykorzystano dane z arkuszy diagnostycznych rozwoju 

instytucjonalnego opracowanych przez Związek Miast Polskich, 

które dotyczyły standardów funkcjonowania samorządu w obszarach 

kluczowych dla rozwoju i jakości działania JST oraz angażowania 

zewnętrznych interesariuszy w sprawy miasta, tj.: 

1.Zarządzanie strategiczne; 

2.Zarządzanie finansowe; 

3.Koordynacja działań; 

4.Zarządzanie zasobami ludzkimi; 

5.Jakość i dostępność usług publicznych; 

6.Przejrzystość, partnerstwo i aktywność społeczna. 

 Arkusze zostały wypełnione przez kierownictwo Urzędu Miejskiego  

i jednostek organizacyjnych gminy. Zawarte w nich dane posłużyły 

do wnikliwej analizy stanu aktualnego i krytycznej oceny sytuacji                  

w JST w poszczególnych obszarach, z uwzględnieniem deficytów                  

i elementów wymagających poprawy. Następnie z pomocą narzędzia 

opracowanego przez Związek Miast Polskich dokonano mapowania 

interesariuszy, czyli identyfikacji kluczowych grup, których włączenie 

w proces planowania rozwoju Mielca jest niezbędne do osiągnięcia 

wymiernych korzyści – tj. mieszkańców miasta, młodzieży, 

mieleckich przedsiębiorców, liderów lokalnej społeczności, liderów 

instytucji miejskich oraz pracowników Urzędu Miasta.  

 

 

mailto:pomyslnamielec@miasto.mielec.pl
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Nazwa zadania 
Konsultacje społeczne dotyczące projektu ,,Strategii rozwoju 

miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030’’ 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu ,,Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026                        

z prognozą do roku 2030’’. Strategia Rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 

2030 r. jest kluczowym dokumentem określającym strategiczne cele planowane do realizacji przez 

wspólnotę samorządową. Potrzeba opracowania nowej strategii rozwoju związana jest ze 

zmieniającymi się uwarunkowaniami zewnętrznymi oraz wpływem zmian wdrożonych w Gminie                   

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. 

Jednostki organizacyjne 

gminy/komórki organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie 

Urząd Miejski w Mielcu, Biuro Pozyskiwania Funduszy 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania  

w 2020 r. 

Konsultacje przeprowadzono w formie zbierania opinii, uwag 

propozycji drogą elektroniczną. 16 listopada 2020 r. został 

skierowany e-mail bezpośrednio do Radnych Rady Miejskiej                           

w Mielcu  z prośbą o składanie fiszek projektów oraz uwag do 

diagnozy, analizy SWOT, treści wizji oraz drzewa celów, które były 

zawarte  projekcie ,,Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-

2026 z prognozą do roku 2030’’. Podczas trwania konsultacji nie 

zostały zgłoszone żadne uwagi.  

 

XII.4.3 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA 
NA LATA 2016-2023 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (dalej „LPR”) został przyjęty 

Uchwałą Nr XXVIII/282/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r.  

w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 

2016-2023”, zmienioną Uchwałą Nr XXXIII/335/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 

26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XLIX/482/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 22 

czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 

czerwca 2019 r. LPR to wieloletni, interdyscyplinarny, zintegrowany program 

operacyjny na poziomie lokalnym przygotowany w oparciu o współpracę różnych 

podmiotów publicznych i prywatnych, indywidualnych i zbiorowych, wskazujący na 

źródła zaburzenia funkcji rewitalizowanego obszaru oraz sposoby przywrócenia tych 

funkcji. Jest to dokument strategiczny, który spaja i całościowo ujmuje wszystkie 

działania rewitalizacyjne, opisuje również sposób wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także cele, misję i wizję działań 

rewitalizacyjnych w Mielcu. Działania rewitalizacyjne w Mielcu obejmują te obszary 

miasta, w których zidentyfikowano najwięcej problemów społecznych, gospodarczych, 

przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych i technicznych, a co za tym idzie, 

występuje najwięcej potrzeb rewitalizacyjnych. W LPR dla Miasta Mielca wyznaczono 

3 obszary, które zostały objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Są to: Stare Miasto, 



 

340 
 

Osiedle Niepodległości i Osiedle Mieszkaniowe Lotnik. Do programów rewitalizacji 

zgłoszonych zostało 36 projektów podstawowych, 9 projektów pozostałych oraz  

2 kontynuacje projektów pozostałych. 

Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% 

powierzchni gminy, oraz zamieszkanych przez więcej niż 30% mieszkańców. Po 

przeprowadzeniu analiz prowadzących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, 

wyznaczono dwa podobszary A i B. W zakresie podobszaru rewitalizacji A znajdują 

się w całości ulice: Aleja Niepodległości, Asnyka, Bogusławskiego, Chopina, 

Czarneckiego, Fredry, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Ks.  

H. Arczewskiego, Ks. H. Kołłątaja, Miasteczko Młodego Robotnika, Skłodowskiej-

Curie, Tetmajera, Wyspiańskiego. W zakresie podobszaru rewitalizacji B znajdują się  

w całości ulice: 3 Maja, Apteczna, Batorego, Bł. Ks. Romana Sitki, Dembowskiego, 

Flisaków, Hetmańska, Jadernych, Jędrusiów, Joselewicza, Kilińskiego (część ulicy), 

Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Krótka, Kwiatowa, Legionów, Lenartowicza, 

Lindego, Lisa, Mickiewicza, Obrońców Pokoju, Plater, Reymonta, Rynek, Rzeczna, 

Rzemieślnicza, Sandomierska, Sobieskiego, Staszica, Szalay Groele, Szeroka, 

Szewska, Szkolna, Wąska, Zagrody, Zawale. 

 
Mapa nr 5 Podobszary A i B wyznaczone do rewitalizacji w ramach LPR dla Miasta Mielca na lata 

2016-2023 
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Tabela nr 108 Realizacja LPR dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 w 2020 r. 
 

Realizacja założeń 
przyjętych  dokumencie 
wg stanu na dzień 31 
grudnia 2020 r. 

W roku 2020, 11 projektów było w trakcie realizacji, a 3 projekty zostały 
zrealizowane 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 
2020 r. 

Projekty w trakcie realizacji: 

1) Rewitalizacja  zieleni  przy ul. Aleja Niepodległości i Placu Armii 

Krajowej, 

2) Rewitalizacja zieleni osiedlowej na terenie osiedla, 

3) Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, 

4) Dokończenie remontu zabytkowej strażnicy OSP Mielec z 1882 roku, 

5) Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13  

i utworzenie pomieszczeń do prowadzenia działań mających na celu 

reintegrację społeczno-zawodową mieszkańców mieszkań chronionych 

oraz działań podmiotów integracji społecznej, których podstawowym 

zadaniem jest świadczenie usług o charakterze integracyjno–

zawodowym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

6) Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy  

ul Sękowskiego 2b wraz z przyległym otoczeniem na potrzeby Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej oraz parku sensorycznego, 

7) Budowa nowych skwerów ogólnodostępnych na terenach działek 

gminnych znajdujących się na starówce, 

8) Modernizacja placów zabaw, 

9) Rozbudowa, przebudowa i remont budynku mieszczącego się przy ul. 

Mickiewicza 51 wraz z ogrodem w celu dostosowania do potrzeb 

przedszkola z oddziałami żłobkowymi, 

10) Rewitalizacja budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół 1893” w Mielcu wraz z przyległym Ogródkiem Jordanowskim 

zlokalizowane w Mielcuprzy ul. Sękowskiego 1 oraz Żwirki i Wigury, 

11) Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Projekty zrealizowane: 

1) Utworzenie i prowadzenie 6 mieszkań chronionych w budynku przy 

ulicy Mickiewicza 13 na terenie Gminy Miejskiej Mielec, 

2) Przystosowanie budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Sandomierskiej 

do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych wraz z robotami 

restauratorskimi frontowej elewacji budynku wraz z dociepleniem 

pozostałych ścian zewnętrznych, 

3) Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów 

zieleni w Gminie Miejskiej Mielec. 
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XII.4.4 RADY OSIEDLI MIASTA MIELCA 

 

Rady osiedli to – w sensie ścisłym – jednostki pomocnicze gmin. Kluczowym 

elementem tworzącym współczesny kształt polskich rad osiedli jest ustawa  

o samorządzie gminnym z 1990 roku, która przyniosła ustrojową zmianę w sytuacji 

polskich gmin, w ramach której rady osiedlowe stały się częścią samorządu 

terytorialnego, a zarazem częścią władzy samorządowej. Rady osiedli stały się 

zatem częścią administracji publicznej, a ściślej mówiąc – częścią składową gminy. 

Nie otrzymały one prawnej odrębności – jednostki pomocnicze nie mogą 

dysponować władztwem publicznym. Są traktowane jako forum aktywności grup 

ludności i artykulacji ich interesów. 

Obecne składy rad osiedli miasta Mielca zostały ukształtowane w wyniku wyborów 

przeprowadzonych w 2019 r. Kadencja obecnych rad osiedli kończy się w 2024 r.  

 
Tabela nr 109 Wykaz przewodniczących rad osiedli kadencji 2019–2024 

 

Nazwa osiedla Przewodniczący Rady Osiedla 

Borek Zygmunt Kołodziej 

Cyranka Renata Pieńczewska 

Dziubków Krzysztof Gaweł 

Kazimierza Wielkiego Tomasz Bednarczyk 

Kilińskiego Wacław Świerczyński 

Kopernika Halina Makuch 

Kościuszki Czesław Czyrny 

Kusocińskiego Natalia Kacała 

Lotników Stanisław Dziobak 

Mościska Nie dokonano wyboru Rady Osiedla 

Niepodległości Robert Tomalski 

Rzochów Mariusz Mazur 

Smoczka 
Gerard Żurawski* (rezygnacja z funkcji z dniem 31.01.2020, 

nowym przewodniczącym został wybrany Gustaw Wdowiarz ) 
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Smoczka I Edward Burek 

Szafera Zbigniew Głowacki 

Wojsław Ryszard Sarama 

Wolności Magdalena Czachor-Radka 

Żeromskiego Paweł Warzecha 

 

Rady osiedli służą mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem 

mieszkańców danego osiedla i władzami gminnymi. W ramach tego pośrednictwa rady 

osiedli dostarczają mieszkańcom informacji, podejmują w uzasadnionych wypadkach 

interwencje w interesie mieszkańców oraz występują w imieniu mieszkańców 

z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, zmierzającymi do ulepszenia poprawy 

warunków życia mieszkańców oraz pełnią funkcje opiniodawcze w sprawach istotnych 

dla mieszkańców.  

 

XII.4.5 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Zasady współpracy Gminy Miejskiej Mielec z sektorem pozarządowym w 2020 

r. zostały wspólnie wypracowane i przyjęte w Uchwale Nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej 

w Mielcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Program współpracy 

określa zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec 

sektora pozarządowego. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa 

pomiędzy miastem, a organizacjami pozarządowymi, służącego poznawaniu  

i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców, wzmocnieniu aktywności obywatelskiej  

w realizacji działań na rzecz rozwoju miasta i rozwiązywania problemów lokalnych. 

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy oraz 

pozafinansowy. 

           W ramach współpracy w 2020 r. zawarto umowy o realizację zadań publicznych 

z 53 organizacjami pozarządowymi, podpisano 62 umowy o realizację zadań 

publicznych, w tym 53 realizowanych w trybie otwartych konkursów ofert oraz 9 zadań 

publicznych zostało zleconych do realizacji z pominięciem otwartych konkursów ofert. 

W 2020 r. przeznaczono na realizację zadań publicznych środki finansowe  

w wysokości 2 324 445,00 zł. Przeprowadzono konsultacje społeczne „Programu 

współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Zorganizowano 

bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 
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działających na rzecz mieszkańców Mielca. Udzielono 3 patronaty Prezydenta Miasta 

Mielca nad działaniami podejmowanymi przez organizacje pozarządowe. 

 

 

XII.4.6 CIAŁA DORADCZE 

 

XII.4.6.1 MIELECKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

 

W Mielcu, od 2016 r. działa Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego 

(dalej Rada), której organizację reguluje Uchwała Nr XVI/150/2015 Rady Miejskiej  

w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, 

organizacji i trybu działania Mieleckiej Rady Działalności Pożytku  Publicznego. 

Członkowie Rady na drugą kadencję zostali powołani Zarządzeniem Nr 235/2019 

Prezydenta Miasta Mielca z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania członków 

Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji na lata 2019 – 2022  oraz 

zwołania pierwszego posiedzenia Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

W jej skład wchodzi 12 członków z podziałem na: 6 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w osobach Kinga Bielec, Adam Gryczman, Andrzej Kobylarz, Alicja 

Krogulec, Wirginiusz Królewicz, Emilia Żola, 3 przedstawicieli Rady Miejskiej  

w składzie Urszula Malińska, Magdalena Weryńska-Zarzecka, Grzegorz Ziomek oraz 

3 przedstawicieli Prezydenta w składzie Adriana Miłoś, Agata Ćwięka, Ewa Gorazd.  

Rada jest organem opiniodawczym i konsultacyjnym w zakresie dotyczącym pożytku 

publicznego  i współpracy  samorządu miejskiego z organizacjami pozarządowymi. Do 

zadań realizowanych przez Radę należy opiniowanie projektów strategii rozwoju 

Gminy Miejskiej Mielec, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego 

dotyczących sfery zadań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, inicjowanie działań wynikających z aktualnych potrzeb 

społecznych, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, współpraca z innymi 

radami działalności pożytku publicznego, rekomendowanie przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do składu komisji konkursowych opiniujących oferty złożone przez 

organizacje w otwartych konkursach.  

W ramach działań realizowanych przez Radę w 2020 r. do najważniejszych 

należy zaliczyć: 

1) Wyrażenie pozytywnej opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej  

w Mielcu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec 

 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021”, 

2) Wyrażenie opinii w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
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członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych 

w roku 2021 w Gminie Miejskiej Mielec, 

3) Wyrażanie opinii w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec przez organizacje pozarządowe.  

XII.4.6.2 MIELECKA RADA SENIORÓW  

 
Mielecka Rada Seniorów działa na podstawie Uchwały Nr IX/68/2015 Rady 

Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Mieleckiej Rady 

Seniorów oraz nadania jej statutu. Skład Mieleckiej Rady Seniorów został ustalony 

zarządzeniem Nr 353/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 5 września 2019 r.  

w sprawie ogłoszenia składu osobowego Mieleckiej Rady Seniorów i wykazu zgłoszeń, 

które  nie spełniły warunków określonych w ogłoszeniu o naborze kandydatów do 

Mieleckiej Rady Seniorów oraz ustalenia terminu, miejsca oraz porządku obrad 

pierwszego posiedzenia Mieleckiej Rady Seniorów. 

Mielecka Rada Seniorów jest reprezentacją osób starszych oraz podmiotów 

działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku i kluby 

seniora. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Głównym celem jej 

działania jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec 

organów Gminy oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej 

osób starszych w społeczności lokalnej. 

W okresie sprawozdawczym Mielecka Rada Seniorów pracowała w składzie: 

Pan Jan Bury, Pani Władysława Cegielska, Pani Maria Działowska, Pani Barbara 

Gadomska, Pani Krystyna Kubińska, Pan Janusz Pacholec, Pani Irena Szastak, Pani 

Elżbieta Pitroff, Pani Stanisława Rzeźnik – przewodnicząca MRS, Pan Wacław 

Świerczyński – wiceprzewodniczący MRS, Pani Janina Tomczyk, Pani Stanisława Wit. 

Najważniejsze działania Mieleckiej Rady Seniorów w 2020 r.: 

1) 8 posiedzeń Mieleckiej Rady Seniorów, 

2) zorganizowanie raz w miesiącu dyżurów w siedzibie przy ul. Chopina 8, 

3) kontynuowanie zadań z lat poprzednich, 

4) współdziałanie z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego 

w Mielcu w sprawach dotyczących seniorów. Wszystkie informacje dotyczące 

seniorów, ich potrzeb i problemów były analizowane na posiedzeniach,  

a w czasie pandemii w miarę możliwości rozwiązywane na bieżąco drogą 

elektroniczną, wspólnie z Naczelnik Wydziału, 

5) odwiedziny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Do momentu pandemii, 

dwóch członków Mieleckiej Rady Seniorów odwiedzało mieszkańców DPS raz 

w tygodniu, 

6) kontynuacja nieodpłatnych zajęć w fitness dla  seniorów. Do marca 2020 r. 

nieodpłatne zajęcia fitness club dla seniorów odbywały się systematycznie, 

7) przeprowadzenie oceny aktywności fizycznej seniorów oraz jakości życia na 

podstawie ankiet przeprowadzonych wśród seniorów. Ankiety na temat 
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sprawności fizycznej i jakości życia seniorów przeprowadzono wśród  96 

seniorów, słuchaczy Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Opracowany 

raport stanowi wnioski do dalszej pracy, 

8) organizacja cyklicznych spotkań z przedstawicielami podmiotów  

i przedsiębiorstw mających wpływ na życie seniorów, w celu wypracowania 

działań służących poprawie jakości ich życia, 

9) kontynuacja współpracy  z Ogólnopolskim Porozumieniem  o Współpracy Rad   

Seniorów. Mielecka Rada Seniorów uczestniczyła w trzech dwudniowych 

Ogólnopolskich Kongresach Rad Seniorów organizowanych przez 

Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów (OPoWRS), (trzeci 

w 2020 roku odbył się online). W ramach współpracy, Mielecka Rada Seniorów 

uczestniczyła w redagowaniu petycji do Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej Pani Elżbiety Witek i posłów Pani Joanny Borowskiej Przewodniczącej 

Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i Pana Michała Szczerby 

Wiceprzewodniczącego w sprawie zmian w ustawie o samorządzie gminnym, 

dotyczących Seniorów, 

10)  zorganizowanie trzech spotkań z parlamentarzystami z Podkarpacia w celu 

przybliżenia seniorom sytuacji politycznej w Polsce i wręczenia petycji do Sejmu 

w sprawie Rad Seniorów. Gośćmi spotkań byli Posłowie na Sejm 

Rzeczypospolitej Polski: Pan Paweł Poncyliusz, Pani Krystyna Skowrońska 

 i Pan Fryderyk Kapinos, 

11)  wspieranie działań nowo utworzonego Klubu Seniora w Rzochowie pn. 

„Rzochowianka”, 

12)  współorganizacja wraz z Formacją Taneczną Gracja - Światowego Dnia 

Chorych, który odbył się w dniu 11 lutego 2020 r. 

Z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan pandemii COVID-

19 część działań, w tym wycieczki, V Mieleckie Dni Seniora, spotkanie noworoczne  

z Prezydentem Miasta Mielca, spotkania literackie, zostały odroczone.  

XII.4.6.3 GMINNA KOMISJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA 

 
Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna została powołana 

zarządzeniem nr 460/2016 r. prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 marca 2016 r.  

W skład Komisji wchodzą: mgr inż. Arch. Andrzej Małek, mgr inż. Arch. Anna 

Wróblewska-Bryk, mgr iż arch. Dorota Hamala-Lis, mgr inż. arch. Magdalena Hasek, 

mgr inż. arch. Bartłomiej Cieśla, mgr inż. arch. Piotr Tabor. Komisja jest organem 

doradczym Prezydenta Miasta Mielca w sprawach planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. W 2021 r. Komisja spotkała się dwukrotnie: 21 lutego 2020 r. oraz 27 

lipca 2020 r. Tematem spotkań Komisji było wydanie opinii w sprawie sporządzanych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
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XII.5 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
 

Miasto Mielec współpracuje z ośmioma miastami partnerskimi. Są to: 

1) Douchy-les-Mines - miasto w północno-wschodniej Francji, sąsiadujące  

z Valenciennes (departament Nord), 

2) Saint-Martin-des-Champs - miasto w północno-zachodniej Francji, departament 

Finistére (Bretania), nad niewielką rzeką, która wpada do zatoki Morlaix, 

3) Morlaix - Miasto-gmina w północnej Francji (Bretania), departament Finistére, przy 

ujściu rzeki Morlaix do Oceanu Atlantyckiego,  

4) Mukaczewo - Miasto położone na terenie Ukrainy Zakarpackiej,  

5) Löhne - Niemieckie miasto położone w Północnej Westfalii, w powiecie Herford, 

pomiędzy Hanowerem i Bielefeldem,  

6) Tiszafoldvar - węgierskie miasto położone nad rzeką Cisą, w środkowej części kraju, 

7)  Vila Nova de Poiares - miasto leży w centralnej części Portugalii, w pobliżu rzeki 

Mondego, u stóp pasma górskiego Serra da Estrela, 

8) Saint-Thègonnec - miejscowość w północno-zachodniej Francji, departament 

Finistére (Bretania). 

Współpraca z miastami partnerskimi realizowana jest na różnych 

płaszczyznach – głównie kulturalnej, oświatowej i sportowej.  W ramach tej współpracy 

dochodzi do  spotkań z mieszkańcami poszczególnych  miast i do wymiany 

młodzieżowej w ramach której uczniowie mieleckich szkół, sportowcy czy zespoły 

kulturalne mają możliwość wyjazdu do miast partnerskich. Współpraca z miastami we 

Francji ma głównie  charakter wymiany kulturalnej i sportowej, której motorem jest 

działające Stowarzyszenie Przyjaciół Francji. Głównym motorem współpracy z Löhne 

jest I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu oraz firma Bury, która ma swoje zakłady 

zarówno w Löhne jak i w Mielcu. Jednym z gospodarczych efektów partnerstwa  

z niemieckim miastem jest współpraca z mieleckimi firmami i samorządem oddziału 

Polsko-Niemieckiej Izby Gospodarczej.    

Ze względu na pandemię wirusa COVID-19, która dotknęła całą Europę, 

wszelkie spotkania przedstawicieli miasta Mielca z przedstawicielami miast 

partnerskich musiały zostać odwołane, jak również miejskie uroczystości z udziałem 

przedstawicieli miast partnerskich w tym przede wszystkim, planowane w ramach 

obchodów jubileuszu  550-lecia lokacji miasta Mielca,  spotkanie z miastami 

partnerskimi podczas Dni Mielca 2020.  
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XII.6 MIEJSKIE KANAŁY INFORMACYJNE I PROMOCJA 

MIASTA MIELCA 
 

XII.6.1 MIEJSKIE KANAŁY INFORMACYJNE 

 

Dwa główne kanały informacyjne wykorzystywane przez Gminę Miejską Mielec, 

to strona internetowa (www.mielec.pl) oraz profil facebookowy (Miasto Mielec). 

Ponadto do roku 2019 wykorzystywany był serwis MielecSMSinfo czyli SMS-owy 

System Powiadamiania Mieszkańców, z krótkimi informacjami dla mieszkańców, 

jednak ze względu na koszty wykorzystywania tego narzędzia z końcem roku 

zrezygnowano z tej usługi na rzecz bezpłatnej aplikacji BLISKO z rozszerzeniem 

SegreGo dedykowanym gospodarce odpadami komunalnymi. W roku 2020 aplikacja 

BLISKO odegrała szczególną rolę w szybkim informowaniu mieszkańców w tematach 

związanych z pandemią wirusa COVID-19 i wprowadzanymi obostrzeniami 

epidemicznymi.   

Od października roku 2019 rozpoczęto wydawanie bezpłatnego Biuletynu 

Informacyjnego, z kontynuacją w roku 2020, który w dwumiesięcznym cyklu 

przekazuje mieszkańcom Mielca najważniejsze informacje i ogłoszenia dotyczące 

funkcjonowania miasta. Biuletyn jest dystrybuowany w stałych miejscach na specjalnie 

oznaczonych ekspozytorach (11 lokalizacji) oraz podczas wybranych wydarzeń, 

których organizatorem lub współorganizatorem jest Urząd Miejski. 

Strona internetowa daje mieszkańcom możliwość skorzystania z wszelkich 

informacji dotyczących działań samorządu miasta Mielca, a także służy 

upowszechnianiu rożnych praktycznych informacji oraz komunikatów związanych  

z życiem miasta. Średnio miesięcznie miejską stronę internetową odwiedza 20 - 25 

tys. osób.  Jeszcze większą rolę w komunikacji z mieszkańcami odgrywają media 

społecznościowe. Systematycznie rośnie liczba odwiedzających profil facebookowy 

miasta Mielca. Całkowita liczba polubień tej strony osiągnęła poziom około 5 tys., 

natomiast zasięg postów wynosi średnio od 2 do 6 tys. osób.  

Ważnym kanałem informacyjnym staje się platforma cyfrowa e-usług 

administracji lokalnej wdrażana w Mielcu dzięki unijnemu dofinansowaniu. Platforma 

cyfrowa dostępna poprzez stronę internetową miasta wykorzystana jest m.in. przy 

konsultacjach społecznych dotyczących Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.  

 

XII.6.2 PROMOCJA MIASTA MIELCA 

 

Działania promocyjne w 2020 r. mimo pandemicznych obostrzeń prowadzone 

były na różnych płaszczyznach, m.in. poprzez organizację i udział w wydarzeniach  

o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym, a także  

podczas imprez plenerowych o zasięgu lokalnym i regionalnym. Ze względu na stan 
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epidemiczny imprezy plenerowe, głównie sportowo-rekreacyjne musiały się odbywać 

w reżimie sanitarnym. Pandemia sprawiła także, że wiele wydarzeń zorganizowano  

w trybie online.   

W styczniu przedstawiony został program obchodów 550-lecia lokacji miasta, 

jubileuszu który przypadł na rok 2020. Cel obchodów był jeden – podkreślić piękną 

historię Mielca i umocnić poczucie patriotyzmu lokalnego. W programie obchodów 

jubileuszu znalazło się ponad 150 wydarzeń o różnym charakterze np. sportowych, 

rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych. Kulminacyjnym punktem obchodów miały 

być Dni Mielca 2020 połączone z europejskim spotkaniem miast partnerskich Mielca. 

Niestety wprowadzony w marcu w naszym kraju stan epidemiczny i związane z nim 

obostrzenia, spowodowały znaczne ograniczenie planów organizacji wydarzeń 

jubileuszowych. Część z nich odwołano, a wiele z nich odbyło się w znacznie okrojonej 

formie. Obchodom 550-lecia lokacji miasta Mielca towarzyszył specjalnie 

przygotowany logotyp, który pojawił się m.in. na flagach, którymi udekorowano miasto, 

a także na przystankach miejskiej komunikacji samochodowej i na banerach oraz 

innych materiałach promocyjnych, które udostępniano organizatorom różnych 

wydarzeń i imprez.  W naszej przestrzeni publicznej 550-lecie miasta upamiętnione 

zostało powstaniem na jednym z budynków na osiedlu Smoczka okolicznościowego 

muralu.  

Zanim wybuchła pandemia w styczniu po raz czwarty ulicami Mielca przeszedł 

Orszak Trzech Króli zorganizowany wspólnie z Parafiami pw. Ducha Świętego i Św. 

Mateusza. Trasa przemarszu wiodła ulicami Pisarka, Sienkiewicza, Mickiewicza  

i Kościuszki. Na mieleckim rynku wystąpiły mieleckie zespoły i chóry.  W styczniu na 

obiekcie pływalni MOSiR przy ulicy Powstańców Warszawy i w Galerii Navigator 

zorganizowano kolejną edycję „Zimowego Triathlonu”. Ponadto jak co roku Urząd 

Miejski aktywnie włączył się w działania związane z kolejną edycją Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy.  

Z okazji  Dnia Zakochanych w lutym Prezydent Miasta Mielca zaprosił do kina 

Galaktyka na walentynkowy seans 160 par mielczan, wyłonionych w konkursie 

facebookowym.  

W maju ogłoszono konkurs online na wiersz o Mielcu skierowany do dzieci  

z mieleckich szkół i przedszkoli. Krótkie filmiki z recytacją powstałych wierszy, które 

realizowano w domowych zaciszach, publikowane były na koncie facebookowym 

Urzędu Miejskiego. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – wzięło w nim 

udział ponad 50 dzieci, a nagrodami były vouchery na seanse do mieleckiego kina 

Galaktyka.  

Pierwszymi zawodami sportowymi w regionie po długiej przerwie 

spowodowanej pandemią koronawirusa była trzecia edycja Eliminator Autopart Mielec, 

rozegrana w czerwcu na Górce Cyranowskiej. Organizatorem wydarzenia było Studio 

Wizualne Damian Gąsiewski, a  współorganizatorami Miasto Mielec i Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na starcie imprezy, stanęło 32 zawodników  

z centralnej i południowo-wschodniej Polski. Rywalizowano nie tylko w kategorii open  

w bezpośredniej rywalizacji par, lecz także mierzono najszybszy czas przejazdu oraz 
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dystans 3 kilometrów na rowerach stacjonarnych w równolegle rozgrywanym Pucharze 

Bossmena  

Ekstremalny Plac Zabaw dla dzieci – tradycyjna impreza organizowana  

z okazji czerwcowego Dnia Dziecka tym razem ze względu na pandemię odbyła się w 

lipcu na terenach zielonych obok Hotelu Atena. Z zachowaniem sanitarnych 

ograniczeń na specjalnie wybudowanym torze przeszkód bawiły się setki dzieci. 

Pokonywanie specjalnie przygotowanego toru przeszkód stanowiło świetną zabawę 

zarówno dla dzieci jak i dopingujących ich rodziców i opiekunów.  

Jednym ze sportowych akcentów jubileuszu 550-lecia lokacji Mielca był 

Memoriał Pływacki, który odbył się na basenach odkrytych MOSiR przy ulicy 

Kusocińskiego. Celem zawodów było przepłynięcie przez jego uczestników 550 

długości mieleckiego basenu. Pięćdziesięciometrowy dystans pokonali m.in. radni 

Rady Miejskiej, lekkoatleci z LKS Stali Mielec, siatkarki SPS Stali Mielec i piłkarze 

ręczni SPR Stali Mielec. Wszyscy którzy odwiedzili obiekt basenowy przy ulicy 

Kusocińskiego mogli skorzystać z szeregu imprez towarzyszących przygotowanych 

przez organizatorów Memoriału. 

Miłośnicy aktywnego wypoczynku wzięli udział w biegu z okazji 550. Rocznicy 

Lokacji Miasta Mielca oraz 25-lecia SSE EURO-PARK MIELEC. Ponad 500 biegaczy 

podzielonych na mniejsze grupy miało okazję przebiec 6,5 kilometrową  trasę po pasie 

startowym mieleckiego lotniska. Uczestnicy biegu otrzymali unikalne pamiątkowe 

medale i specjalne koszulki, który będą im przypominać o tych niecodziennych 

rocznicach.  

Inną imprezą, która odbyła się na lotnisku były zawody w kolarstwie szosowym 

Husqvarna-Gardner-Tarapata 3, które rozegrano 27 września 2020 r.  Była to już 

trzecia edycja w pełni profesjonalnych zawodów kolarskich zorganizowanych  

w naszym mieście. Ponad setka zawodników i zawodniczek miała do przejechania  

3 pętle, każda po 6 km. Trasa zawodów prowadziła ulicą COP-u oraz ulicą Lotniskową 

dookoła mieleckiego lotniska. Organizatorzy zapewnili dla wszystkich uczestników 

unikalne pamiątkowe medale, a dla najlepszych niecodzienne ręcznie wykonane 

statuetki. 

Blisko setka uczestników zgłosiła się do kolejnej edycji kolarskiego Wyścigu  

o Pietruszkę, który jak zwykle zorganizowano na leśnych duktach Nadleśnictwa 

Mielec. Kolarze - przełajowcy mieli do pokonania trasę liczącą ponad 20 km.  

Istotnym działaniem promocyjnym w roku 2020 związanym z jubileuszem 550-

lecia lokacji był listopadowy cykl siedmiu audycji radiowych pod wspólnym tytułem 

„Mielec, nasza mała ojczyzna”. Audycje dla Radia Leliwa zostały przygotowane przez 

Józefa Witka, znanego kronikarza dziejów naszego miasta, autora Encyklopedii Miasta 

Mielca, który przedstawił najważniejsze fakty i opowiadał o różnych ciekawostkach 

związanych z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach naszego miasta.  

W związku z obchodzonym także w roku 2020 jubileuszem 30-lecia 

samorządności w naszym kraju, wydana została bogato ilustrowana publikacja 

książkowa pt. „30 lat Samorządu Terytorialnego w Mielcu (1990-2020)” będąca 

podsumowaniem wydarzeń w naszym mieście w ostatnich trzech dekadach  
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i pokazująca jak zmieniało się nasze miasto. Publikacja w formie jubileuszowej 

pamiątki została przekazana radnym wszystkich kadencji i osobom które  

w minionych latach pracowały na rzecz mieleckiego samorządu.  

W roku 2020 nie można było zorganizować tradycyjnego grudniowego 

spotkania świąteczno-noworocznego, podczas którego wręczane są Nagrody 

Prezydenta Miasta Mielca przyznawane osobom, które swoją aktywnością wyróżniły 

się w różnych dziedzinach życia społecznego w naszym mieście. Za rok 2020 takie 

wyróżnienia podczas kameralnej uroczystości w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

odebrali: Wojciech Mordec, Bartłomiej Jaskot, Wacław Świerczyński, Janusz Pacholec 

oraz Dominika i Paweł Chomyczowie.   

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia przed Domem Kultury SCK 

zorganizowano Miejską Wigilię dla Samotnych. Ze względu na obostrzenia 

epidemiologiczne nie mogła odbyć się w taki sposób do jakiego się przyzwyczailiśmy. 

Zamiast wspólnego posiłku, kolędowania i łamania się opłatkiem przy wigilijnych 

stołach ustawionych w specjalnym namiocie na placu Armii Krajowej, Prezydent 

Miasta Mielca Jacek Wiśniewski wraz ze swoimi zastępcami Pawłem Pazdanem  

i Adrianą Miłoś oraz z przewodniczącym rady miejskiej w Mielcu Bogdanem Bieńkiem 

rozdawali przed Domem Kultury SCK świąteczne paczki żywnościowe przygotowane 

przez Iwonę Ławruk wraz z Hotelem Iskierka Businnes&Spa przy wsparciu licznych 

sponsorów Miejskiej Wigilii dla Samotnych. 

Jak co roku Urząd Miejski przygotował także cykliczne wydarzenia  

o charakterze patriotycznym jak m.in. obchody świąt uchwalenia Konstytucji 3-Maja 

oraz Święto Niepodległości. Ponadto uczestniczono w organizacji i obchodach 

uroczystości z okazji m.in. Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego i Dnia Sybiraka. 

 

XII.7 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA MIASTA MIELCA 

PRZYZNANE W 2020 ROKU 
 

XII.7.1 RANKING ZRÓWNOWAŻNONY ROZWÓJ SPOŁECZNO-
GOSPODARCZY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
Kolejny raz miasto Mielec zostało wyróżnione w dorocznym Rankingu 

Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Rankingowi  

patronuje Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. 

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 

przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka powstaje w oparciu  

o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz 

ochronę środowiska. Jest opracowywany na podstawie danych Głównego Urzędu 

Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swoim zakresem wszystkie 
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jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, 

wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. 

Miasto Mielec kolejny znalazło się w ścisłej czołówce rankingu, zajmując  

w kategorii Gminy Miejskie 10 miejsce. Wyróżnienie odebrał w Warszawie Prezydent 

Miasta Mielca Jacek Wiśniewski. 

 

XII.7.2 BUDOWA ROKU PODKARPACIA 

 

Do kolejnej edycji konkursu „Budowa Roku Podkarpacia” Gmina Miejska  

w Mielcu zgłosiła inwestycję obejmującą rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Mielcu przy ul. Kusocińskiego. Inwestycja ta uzyskała nagrodę I stopnia  

i tytuł „Budowa Roku Podkarpacia 2019 w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej”. 

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas specjalnej gali, która ze względu na 

sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, była transmitowana online. Nagrodę, która 

jest jednocześnie nominacją do ogólnopolskiego konkursu „Budowa Roku” z rąk 

przybyłych do Mielca przedstawicieli jury podkarpackiego konkursu odebrał Prezydent 

Miasta Mielca Jacek Wiśniewski.  
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PODSUMOWANIE 
 

Rok 2020 był naznaczony ogólnoświatowym kryzysem związanym z wybuchem 

pandemii wirusa COVID-19. W konsekwencji był to kolejny rok próby także dla 

samorządu terytorialnego, który musiał zmierzyć się z trudnościami dotychczas 

niedoświadczanymi. Sytuacja 2020 r. pokazuje tym samym jak dużą dynamiką cechuje 

się dziś życie samorządowe i jak wiele zróżnicowanych czynników, często 

niemożliwych do przewidzenia, je kształtuje. W samorządzie pewna jest zatem 

nieustająca zmiana, która w ostatnich latach znacznie wpływa na zasadę 

adekwatności finansów jednostek samorządu terytorialnego do realizowanych zadań 

publicznych, w sposób który wymusza coraz większe zaangażowanie dochodów 

własnych gminy dla finansowania nakładanych na samorządy nowych zadań. 

Niemniej jednak, w mojej ocenie nasze Miasto bardzo dobrze poradziło sobie  

z tą trudną sytuacją, pomimo wielu niedogodności i przeszkód wynikających  

z okoliczności zewnętrznych. Przede wszystkim na co najmniej dobrym poziomie,  

w sposób niezakłócony, zaspokajane były wszystkie potrzeby wspólnoty. Jako 

Prezydent Miasta Mielca mam pełną świadomość, że oczekiwania mieszkańców są 

kierowane na jeszcze wyższą jakość wykonywania zadań własnych gminy oraz 

jednocześnie na niższe koszty ich realizacji, dlatego tam gdzie jest i będzie to możliwe, 

moje działania są i będą podejmowane aby te oczekiwania i cele zaspokoić.  

W 2020 r. z powodzeniem realizowane były kolejne duże inwestycje miejskie,  

w tym przede wszystkim budowa zbiorników retencyjnych przy ul. Kusocińskiego i ul. 

Solskiego, przebudowa ul. Przemysłowej i ul. Królowej Jadwigi, budowa Przedszkola 

Miejskiego nr 20.  Pomimo trudności zaistniałych w 2020 r. optymistycznie wyglądają 

także prac związane z budową hali sportowej, których postęp jest w ostatnich 

miesiącach bardzo zauważalny. W 2020 roku miasto zyskało także kolejne nowe 

obiekty służące rekreacji mieszkańców – tor rowerowy typu „Pumptruck”, 

wyremontowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole nr 3, odnowioną przestrzeń  

w parku przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz w parku zlokalizowanym na dawnym 

wysypisku śmieci, otwartą strefę aktywności przy ul. Tańskiego. Pomimo bardzo 

dobrego poziomu infrastruktury technicznej, należy jednak nadal ulepszać jej stan tak 

aby nasze Miasto było miejscem przyjaznym dla mieszkańców, atrakcyjnym do życia, 

pracy, rozwoju i wypoczynku.  

Z danych demograficznych za poprzedni rok wynika, że w 2020 r. po raz 

pierwszy od kilku lat przyrost naturalny w naszym Mieści osiągnął wartość ujemną. Od 

kilku lat także ujemne jest saldo migracji oraz spada liczba osób w wieku 

produkcyjnym. W stosunku do 2019 r., w 2020 r spadła także liczba urodzeń w naszym 

Mieście. Jako samorząd musimy zatem jeszcze mocniej skupić się na stwarzaniu 

przyjaznych warunków dla rodzin, podjąć działania, które zatrzymają ludzi młodych  
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w Mieście lub zachęcą do osiedlania się w Mielcu ludzi młodych spoza naszego 

Miasta. W tym celu powinniśmy zmierzać do poszerzenia miejskiej oferty w zakresie 

lokali mieszkalnych, terenów pod budownictwo jednorodzinne. Dobrym wzorem 

działań wspierających wzrost wskaźników demograficznych, który także rozważam 

wprowadzić w naszym Mieście,  są podejmowane przez inne samorządy programy 

ograniczające niezamierzoną bezdzietność wśród mieszkańców. 

Niepokojącą informacją jest także pierwszy od kilku lat wzrost w  2020 r. liczby 

bezrobotnych na terenie naszego Miasta, co powinno zaważyć na wzmożeniu działań 

aktywizujących osoby bezrobotne do poszukiwania zatrudnienia przy jednoczesnym 

podtrzymywaniu dogodnych warunków prowadzenia i rozwoju działalności przez 

przedsiębiorców, których liczba na terenie miasta Mielca, pomimo trudnych warunków 

zewnętrznych, nie spadła w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego.  

Bardzo pozytywnym akcentem 2020 r. jest zauważalny rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez bardzo liczne zaangażowanie obywateli naszego Miasta  

w instytucję budżetu obywatelskiego, który w mojej ocenie na stałe wpisał się  

w uspołecznione zarządzanie naszym Miastem.  W perspektywie ostatnich 

doświadczeń widzę, że o skuteczności samorządu nie świadczy wyłącznie wypełnianie 

zadań zgodnie z literą prawa ale także od wartości dodanej – czyli współpracy osób 

funkcjonujących na co dzień na różnych płaszczyznach, na rzecz dobrych rozwiązań 

dla wspólnoty.  

Rok 2020 r. dotkliwie uświadomił nam, że nie na wszystko mamy wpływ i tym 

samym nasze założenia niejednokrotnie muszą ulec modyfikacjom. Niemniej jednak 

takie sytuacje zwiększają poczucie jeszcze większej odpowiedzialność za los  

i  warunki życia mieszkańców naszego Miasta. W konsekwencji, w mojej ocenie, 

niezbędna jest jeszcze większą mobilizacja do współpracy oraz podejmowania 

nowych, przemyślanych inicjatyw i działań, które w sposób należyty będą zaspokajały 

oczekiwania względem samorządu miejskiego.  
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