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zapraszamy 
na naszą stronę na

Znajdź nas!
Polub!
Obserwuj!

Bądź na bieżąco!

Dziękujemy,
że jesteście 

z nami!

Okiem Prezydenta
szanowni państwo

miasto mielec

Pisząc kilka miesięcy temu felieton do poprzedniego wydania nasze-
go miejskiego biuletynu, nadal żyliśmy w zamknięciu, nie znając daty 
kiedy będziemy mogli wrócić do normalności. Dziś, siadając do kompu-
tera, by skierować do Państwa kilka słów, patrzę przez okno na miesz-
kańców, którzy nie muszą już używać maseczek ochronnych, a najmłod-
si mieszkańcy naszego miasta, kilka chwil wcześniej, wrócili do swoich 
szkół, spotkali się z przyjaciółmi i z pewnością nadrabiają zaległości nie 
tylko edukacyjne, ale przede wszystkim towarzyskie. Liczę, pewnie jak 
my wszyscy, że taki stan nie ulegnie zmianie, a z każdym kolejnym ty-
godniem i miesiącem będziemy mogli mówić o koronawirusie w czasie 
przeszłym.

Okres pandemii i lockdawnu był z pewnością dla nas wszystkich 
trudną ale wartościową lekcją. Nauczyliśmy się wrażliwości na krzywdę 
drugiego człowieka, szacunku do otoczenia, doceniliśmy to co mamy. 
Z pewnością dla wielu osób był to także okres przemiany, przewarto-
ściowania życiowych priorytetów. Osobiście utwierdziłem się w przeko-
naniu, że najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa płynące z ciepła 
rodzinnego, doceniłem, że w tych najtrudniejszych momentach, mam 
na kogo liczyć.

Żyjemy w świecie jakże różnym od tego, który moi rówieśnicy, czy 
osoby starsze pamiętają z przeszłości. Anonimowość w internecie czy 
łatwość osądzania drugiego człowieka w mediach społecznościowych 
z pozycji wygodnej kanapy stała się powszechnością. Tak łatwo jest na-
pisać kilka obraźliwych słów na drugiego człowieka i nie musieć spojrzeć 
mu w oczy. Przestrzeń wirtualna, jakże pomocna na co dzień, stała się 
jednym z narzędzi do szerzenia nienawiści. Czy tego chcemy uczyć dzie-
ci? Pandemia pokazała nam ile jesteśmy w stanie zrobić wspólnymi siła-
mi, jaką mamy moc, gdy ponad podziałami i ramię w ramię próbujemy 
pomóc osobom w potrzebie. 

Pandemia zbudziła w nas uczucia, które przez długi czas były uśpio-
ne. Nie zapominajmy jak istotne jest zdrowie, zarówno to fi zyczne jak 
i psychiczne. Bądźmy dla siebie wsparciem, nie oceniajmy się nawzajem, 
szanujmy poglądy innych, nie krytykujmy. Bądźmy przykładem dla młod-
szych pokoleń, także pod kątem zachowania w wirtualnej przestrzeni, 
w której jedno napisane zdanie, pozostanie w niej na długo, a może i na 
zawsze.
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Ideą Rankingu Gmin Pod-
karpacia jest wyłonienie i  pro-
mowanie gmin wyróżniających 
się pod względem rozwoju 
społeczno-gospodarczego na 
terenie woj.  podkarpackie-
go. Wyniki Rankingu oparte zo-
stały o dane statystyki publicz-
nej, zebrane i przeanalizowane 
przez Urząd Statystyczny w   
Rzeszowie.

W wyliczeniu wskaźnika za 
2020 r., rokiem bazowym jest 
rok 2019. W ubiegłych edy-
cjach było to maksymalnie 
jedenaście wskaźników cząst-
kowych, w tym roku ich liczba 
wzrosła do szesnastu, oznacza 
to, że „pod lupą” znalazło się 
znacznie więcej aspektów, któ-
re zostały poddane ocenie.

– Tak wysokie miejsce bar-
dzo cieszy, ale i mobilizuje do 
dalszej ciężkiej pracy. Miło, że 
została ona doceniona. Liczby 

mielec drugi 
w rankingu gmin podkarpacia

Nasze miasto zajęło 2. miejsce w Rankingu Gmin Podkarpacia 2020 roku. 
To najwyższa lokata w historii. Pięć lat temu mogliśmy cieszyć się z 3. miejsca, 

w tegorocznym rankingu pokonaliśmy ten wynik. 
Warto wspomnieć, że w rankingu wyprzedziła nas tylko Solina (gmina wiejska), 

na trzecim miejscu uplasowała się Padew Narodowa.

nie kłamią, a to oznacza, że po-
dejmowane decyzje, obierany 
kierunek rozwoju są słuszne. 
Oczywiście, dzięki rankingowi 
oraz przeanalizowaniu aż szes-
nastu wskaźników mierzących 
wszystkie aspekty wpływające 
na rozwój gmin, wiemy co jest 
także do poprawy, niemniej 
jednak druga lokata w tak pre-
stiżowym rankingu jest bardzo 
satysfakcjonująca – mówi Pre-
zydent Mielca Jacek Wiśniew-
ski.

W tym roku brano pod uwa-
gę następujące wskaźniki:

•	Średnioroczne dochody 
własne budżetów gmin na 1 
mieszkańca w  latach 2017–
2019.

•	Średnioroczne wydatki 
majątkowe inwestycyjne bu-
dżetów gmin na 1 mieszkańca 
w latach 2017–2019.

•	Średnioroczny wskaźnik 

zadłużenia budżetów gmin w   
latach 2017–2019.

•	Wydatki bieżące budżetów 
gmin na administrację publicz-
ną na 1 mieszkańca w 2019r.

•	Średnioroczne środki 
z  Unii Europejskiej i   innych 
źródeł niepodlegające zwro-
towi na  finansowanie progra-
mów i  projektów unijnych sta-
nowiące dochód budżetów 
gmin na 1 mieszkańca w  latach 
2017–2019.

•	Liczba podmiotów gospo-
darki narodowej zarejestrowa-
nych w  REGON na 1000 ludno-
ści w  wieku produkcyjnym w   
2019 r.

•	Wyniki egzaminu ósmokla-
sisty w  roku szkolnym 2019 
/2020 – średni wynik w  %.

•	Saldo migracji na 1000 
ludności w 2019 r.

•	Wydatki budżetów gmin na 
kulturę i  ochronę dziedzictwa 
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Swoje wnioski i pomysły w 
ramach MBO 2022 można zgła-
szać już od wtorku 1 czerwca 
przez ponad 6 tygodni, aż do 
15 lipca. Formularze zgło-
szenia projektu wraz z lista-
mi osób popierających dany 
projekt dostępne są w wersji 
elektronicznej na stronie inter-
netowej miasta (https://www.
mielec.pl/mielecki-budze-
t-obywatelski/)

Papierowe formularze wnio-
sków do Mieleckiego Budżetu 
Obywatelskiego można także 
odebrać w Urzędzie Miejskim 
przy ul. Żeromskiego 26 (pokój 
nr 1.)

Aby złożyć swoją propozycje 
miejskiego działania lub przed-
sięwzięcia w ramach MBO nale-
ży wypełnić formularz wniosku, 
w którym nie tylko należy opi-
sać swój pomysł oraz wskazać 
lokalizację, w jakiej będzie re-
alizowany, lecz także w przy-
bliżeniu podać koszt. Wycena 
realizacji nie musi być szcze-

rusza czwarta edycja 
mieleckiego budżetu obywatelskego 
Zapraszamy mieszkańców naszego miasta do udziału w kolejnej edycji Mieleckiego 

Budżetu Obywatelskiego, którego zgłoszone i wybrane w głosowaniu projekty 
będą realizowane w roku 2022.

gółowa, a jedynie szacunkowa, 
ponieważ pracownicy Urzędu 
Miejskiego i miejskich instytu-
cji po złożeniu wniosku zwe-
ryfikują te wartości zgodnie z 
obecnymi cenami rynkowymi 
lub innymi, podobnymi przed-
sięwzięciami.

Należy również pamiętać, że 
integralną częścią wniosku jest 
karta z listą poparcia pomysłu, 
którą muszą podpisać miesz-
kańcy Mielca. W przypadku 
projektów o charakterze lokal-
nym niezbędne jest co najmniej 
25 podpisów, a dla projektów 
ogólnomiejskich 50 podpisów. 
Sam wnioskodawca nie może 
podpisać się w miejscu, prze-

znaczonym dla osób popiera-
jących, bo stanowiłoby to zła-
manie regulaminu Mieleckiego 
Budżetu Obywatelskiego.

Wypełnione formularze 
należy przynieść osobiście 
lub przesłać poczta 
do Urzędu Miejskiego 
(ul. Żeromskiego 26) 
do 15 lipca, z dopiskiem 
„Mielecki Budżet 
Obywatelski”. 
Istnieje także możliwość 
przesłania skanów 
formularzy mailem 
na adres:
mbo@um.mielec.pl. 
W razie jakichkolwiek 
pytań lub wątpliwości przy 
przygotowaniu wniosków 
można kontaktować się 
pracownikami 
Biura Promocji i Sportu 
Urzędu Miejskiego, 
telefonicznie: 
17 787 4112 (4113, 4114) 
lub mailowo: 
mbo@um.mielec.pl.

narodowego (z  wyłączeniem 
wydatków majątkowych inwe-
stycyjnych) na 1 mieszkańca w  
2019 r.

•	Udział środków przekaza-
nych organizacjom pozarzą-
dowym i  innym podmiotom 
prowadzącym działalność 
pożytku publicznego w  wy-
datkach bieżących budżetów 
gmin w  2019 r.

•	Wydatki budżetów gmin 
na ochronę powietrza atmosfe-
rycznego i klimatu na 1 miesz-
kańca w 2019r.

•	Odsetek korzystających 

z sieci kanalizacyjnej w  2019 r.
•	Przyrost naturalny na 1000 

ludności w  2019 r.
•	Udział powierzchni objętej 

obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania 
przestrzennego w  powierzchni 
ogółem gminy w  2019 r.

•	Wydatki bieżące na oświa-
tę, wychowanie i  opiekę nad 
dzieckiem w  wieku do lat 
3 na  1  mieszkańca w   wieku 
przedprodukcyjnym w  2019 r.

•	Udział nakładów na szkole-
nia pracowników rad i urzędów 
gmin w  wydatkach bieżących 

budżetów gmin na administra-
cję publiczną w  2019 r.

 Wyniki Rankingu Gmin 2020 
zostały ogłoszone 23 marca 
2021 roku  podczas  Konferen-
cji „Strategia rozwoju gminy 
oraz możliwości pozyskania 
środków w nowej perspektywie 
finansowej UE na lata 2021-
2027”  organizowanej przez 
FRDL Podkarpacki Ośrodek Sa-
morządu Terytorialnego oraz 
działające przy nim Forum Wój-
tów, Burmistrzów i  Prezyden-
tów Podkarpacia.
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na osiedlu lotników powstanie
tężnia solankowa 

W budżecie miasta zarezer-
wowano na ten cel 500 tys. 
zł., tymczasem oferta firmy z 
Koszalina specjalizującej się w 
produkcji tężni solankowych i 
grot solnych opiewała na kwo-
tę 679  999 zł. Dzięki temu, że 
od niedawna Prawo Zamówień 
Publicznych dopuszcza nego-
cjacje z jedynym oferentem w 
przetargu, udało się zreduko-
wać koszty budowy pierwszej 
w Mielcu tężni solankowej do 
niespełna 600 tys. zł. Pozosta-
ła różnica w zaplanowanych 
kosztach będzie sfinansowana 
przez zwiększenie planu z re-
zerwy celowej MBO.

Tężnia powstać ma na osie-
dlu Lotników na terenach zie-
lonych między ZSO nr 1 i ulicą 
Ducha Świętego. Zamówienie 
będzie realizowane w trybie 
zaprojektuj-wybuduj. Program 

Powodzeniem zakończyły się negocjacje z koszalińską firmą Selen, która jako jedyna 
złożyła ofertę na budowę tężni solankowej na osiedlu Lotników w Mielcu. Inwestycja 
ta będzie realizowana w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

funkcjonalno-użytkowy zakłada 
powstanie obiektu o konstruk-
cji drewnianej w układzie line-
arnym. Wykonawca ma zapro-
ponować koncepcję jedno lub 
dwu modułową składającą się 
z dwóch zestawionych ze sobą 
modułów o długości 6 m każdy, 
wysokości ok. 4 m i szerokości 
ok. 3,7 m. Przy czym min. 1,3 m 

szerokości stanowić ma wypeł-
nienie z tarniny. Dopełnienie 
bryły tężni stanowić ma czę-
ściowo zadaszona pergola stre-
fy inhalacyjnej. Wokół obiektu 
powstaną ciągi piesze i utwar-
dzony plac z ławkami i leżakami. 
Wykonawca na realizację zamó-
wienia będzie miał 195 dni od 
dnia podpisania umowy.

7 czerwca na terenie ROD 
Metalowiec odbyło się oficjal-
ne podpisanie umów między 
Prezydentem Mielca Jackiem 
Wiśniewskim a przedstawicie-
lami ogródków działkowych: 
Mieczysławem Mazurem (ROD 
Metalowiec), Marianem Go-
łębiowskim (ROD Lotnik), Ka-
zimierzem Wójcikiem (ROD 
Poręby), Romanem Batogiem 

działkowcy ze wsparciem
umowy na dotacje celowe podpisane 

Wymiana oświetlenia, instalacja kamer czy modernizacja sieci energetycznej – to tylko część 
planowanych inwestycji na mieleckich ogródkach działkowych, których realizacja z inicjatywy 
radnych miejskich, będzie możliwa dzięki dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Mielec. 

To pierwsze w historii wsparcie dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody 
działkowe na obszarze naszego miasta.
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mielecki magistrat zbuduje

 ponad 200 mieszkań
w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej

Bloki w ramach Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej po-
wstaną między ulicami Wito-
sa, a Powstańców Warszawy 
w Mielcu. Zaplanowanych jest 
sześć budynków w układzie 
klatkowym (2-6 klatek) o wy-
sokości IV kondygnacji.

Społeczna Inicjatywa Miesz-
kaniowa ma stanowić alterna-
tywę dla tych osób, których nie 
stać na kredyt mieszkaniowy 
lub które nie chcą obarczać się 
długoletnim zobowiązaniem 
finansowym. SIM to nowy pro-
gram, który ma zastąpić pro-
gram Mieszkanie +. Na realiza-
cję inwestycji mieszkaniowej z 
SIM samorządy otrzymają dofi-
nansowanie wynoszące do 35 
proc. jej kosztów. Lokatorom, 

którzy w ramach umowy par-
tycypacji pokryją co najmniej 
20% (25% w dużych miastach) 
kosztów budowy lokalu, SIM-y 
zapewnią możliwość dojścia 
do własności po 20-30 latach.

12 marca 2021 roku na za-
proszenie Prezydenta Miasta 
Przemyśla Wojciecha Bakuna 
oraz wiceprezesa Krajowego 
Zasobu Nieruchomościami Mi-

chała Sroki, Zastępca Prezyden-
ta Mielca Paweł Pazdan, wziął 
udział w konferencji, podczas 
której oficjalnie została ogło-
szona wola utworzenia SIM na 
gruntach położonych w Mielcu, 
Przemyślu, Sanoku, Ustrzykach 
Dolnych i Medyce. W konferen-
cji udział wzięli także Wicepre-
mier Jarosław Gowin oraz Mini-
ster Anna Kornecka.

(ROD Solidarność) oraz Janu-
szem Cisło (ROD Podlesie).

Dotacja celowa ma stano-
wić wsparcie w realizacji zadań 
związanych z rozwojem rodzin-
nych ogrodów działkowych, 
dotacja ma także wpłynąć na 
poprawę warunków korzysta-
nia z ROD przez działkowców. 
Dotacja na realizację zadania 
może być udzielona w wysoko-
ści 50% kosztów zadania, jed-
nak w kwocie nie wyższej niż 
10 tysięcy złotych. 

W planach ROD Poręby jest 
zakup i montaż monitoringu 
przy bramach i bramkach wej-
ściowych. ROD Lotnik przezna-
czy dotację na remont urzą-
dzeń na placu zabaw, wymieni 
oświetlenie, zainstaluje także 
kamery przy bramach głów-
nych oraz obiektach gospodar-
czych. Dotacja celowa pozwoli 
przedstawicielom ROD Pod-

lesie zrealizować II etap mo-
dernizacji sieci energetycznej. 
ROD Solidarność planuje zaku-
pić i zainstalować panele foto-
woltaiczne, a ROD Metalowiec 
chce wyremontować oświetle-
nie oraz zakupić lampy z czuj-
nikiem zmierzchu na głównej 
alei ROD.

- Bardzo cieszę się, że po raz 
pierwszy w historii możemy 
wesprzeć działania ogrodów 
działkowych znajdujących się 
na terenie Mielca. Tego typu 
miejsca, to zielone płuca mia-
sta, a liczba osób, korzystająca 
z ich uroków, dowodzi, że są to 
miejsca bardzo potrzebne i lu-
biane. Doceniam, że wsparcie 
finansowe zostanie przeznaczo-
ne na poprawę infrastruktury 
ogrodów, ale wpłynie także na 
bezpieczeństwo ich użytkowni-
ków. Wierzę, że to pierwszy krok 
w stronę dalszej współpracy – 

mówi Prezydent Mielca Jacek 
Wiśniewski.

- Tego typu dotacja jest bar-
dzo potrzebna. Ogrody działko-
we dysponują pieniędzmi, które 
wpłacają działkowcy w ramach 
tak zwanej opłaty ogrodowej. 
Fundusze, które chcemy prze-
znaczyć na remonty musimy po-
zyskiwać w ramach dotacji bądź 
obciążając właścicieli działek. 
Potrzeby finansowe są bardzo 
duże. Na przykładzie naszego 
ogrodu Metalowiec, który istnie-
je od 1948 roku - cała infrastruk-
tura jest bardzo stara i wymaga 
remontu. Sukcesywnie realizu-
jemy swoje plany, by mieszkań-
cy czuli się tu coraz lepiej – 
mówi Mieczysław Mazur Prezes 
Ogródków Działkowiec ROD Me-
talowiec i Członek Okręgowego 
Zarządu Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania to 
koniec października 2021 roku.
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pracowita wiosna w mielcu

Jedną z największych inwe-
stycji prowadzonych w obec-
nym czasie w Mielcu są bez 
wątpienia zbiorniki retencyj-
ne. Dzięki nim, zakończy się 
problem podtopień w mieście 
po ulewnych deszczach.

Projekt dofinansowany 
z   Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Wartość projektu: 
25 395 531,37 zł. Wkład Fun-
duszy Europejskich: 17 435 
904,03 zł.

Przypomnijmy, że budowa 
składa się z trzech etapów, dwa 
z nich dobiegły końca, obec-
nie trwają prace na osiedlu 
Borek Niski, gdzie dodatkowo 
przebudowywana jest kana-
lizacja deszczowa na ulicach 
Wspólnej i Kasztanowej. Koszt 
zbiorników (etap trzeci) to 
5 821 377,13 zł. Termin zakoń-
czenia budowy to 30 września 
2021 r., jednak postęp prac 
wskazuje, że finiszu można 
spodziewać się wcześniej.

 W pierwszej połowie czerw-
ca zakończą się także prace 
remontowe na boisku wie-
lofunkcyjnym przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Mielcu. Warto 
wspomnieć, że projekt ten de-

Z szeregu trwających obecnie inwestycji miejskich, część jest już na finiszu. 
Mielecki magistrat równocześnie prowadzi procedury przetargowe na wykonanie 

pozostałych inwestycji zaplanowanych na 2021 rok, trwają także prace projektowe  
m.in. remontu Przedszkola Miejskiego nr 1 w Mielcu.

cyzją mieszkańców został wy-
brany w zeszłorocznej edycji 
Mieleckiego Budżetu Obywa-
telskiego. Wartość inwestycji 
to prawie 390 tysięcy złotych.

Dodatkowo trwają prace bu-
dowlane:

– przy Szkole Podstawowej 
nr 9 w Mielcu, gdzie już wkrót-
ce powstanie bieżnia lekko-
atletyczna

– przy Przedszkolu Miejskim 
nr 7 w Mielcu, gdzie w ramach 
MBO wymieniane jest ogro-
dzenie. W przedszkolu zakoń-
czono także instalację solarną.

Rozpoczęły się także roboty 
przygotowawcze przy budowie 
pneumatycznego zadaszenia 
boiska piłkarskiego na terenach 

Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Mielcu. Za reali-
zację zadania inwestycyjnego 
odpowiedzialne jest konsor-
cjum firm: Gardenia Sport Sp. 
z o.o. i Garapena Sp. o.o, które 
złożyło najkorzystniejszą ofertę 
w ramach przetargu. Zgodnie z 
umową, wykonawca na realiza-
cję zadania ma czas do końca 
października bieżącego roku.

Projekt dofinansowany ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Budowy Zadaszeń 
Boisk Piłkarskich – edycja pi-
lotażowa 2020. Wartość pro-
jektu: 2 701 941,00 zł. Dotacja 
z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej: 1 098 300,00 zł.

– Pięć gmin oraz Krajowy Za-
sób Nieruchomości jako agenda 
Skarbu Państwa doszły do po-
rozumienia i wspólnie planują 
zrealizować inwestycje miesz-
kaniowe na terenie tych gmin. 
Chcemy, aby mielczanie w prze-
ciągu najbliższych lat mogli wy-
najmować te lokale na zasadach 
lokatorskich z możliwością doj-
ścia do własności – mówi Za-
stępca Prezydenta Mielca Paweł 

Pazdan. – Cały program oparty 
jest o nowe rozwiązanie zapro-
ponowane przez rząd, dlatego 
część inwestycji dofinansowa-
na będzie z budżetu państwa, a 
część będą ponosili mieszkańcy 
spłacając w czynszu takie raty, 
aby równocześnie spłacać war-
tość mieszkania i w ten sposób 
dojść do własności. W naszej 
ocenie, takie rozwiązanie jest 
bardzo korzystne, z uwagi na to, 

że dofinansowanie inwestycji 
jest bezzwrotne, dlatego cena 
tych mieszkań powinna być dla 
mieszkańców bardzo atrakcyj-
na – tłumaczy Prezydent.

Wszystko wskazuje na to 
że rozpoczęcie inwestycji w 
ramach Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej w Mielcu bę-
dzie możliwe jeszcze w bieżą-
cym roku.
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co z tymi odpadami?

CO SKłADA SIę
NA KOSZTy ODBIORU 
ODPADóW?
Największy koszt  ok. 

95% stanowi odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunal-
nych tj.: odpadów BIO, metali 
i tworzyw sztucznych, szkła, 
papieru, popiołu oraz odpa-
dów niepodlegających segre-
gacji (tzw. odpadów zmiesza-
nych), odpadów w ramach tzw. 
wystawki tj. gabaryty, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, opony, jak również 
odpadów problemowych ba-
terii czy opakowań po lekach 
z aptek. Wykonawcę odbioru 
i zagospodarowania odpadów 
wybiera się w drodze prze-
targu a  podstawę rozliczenia 
stanowi  stawka za 1 tonę od-
padów.  Oznacza to, że im wię-
cej odpadów wytworzymy tym 
więcej będziemy musieli za nie 
zapłacić. Pozostałe 5% kosz-
tów to prowadzenie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych i koszty admini-
stracyjne.

 
SEGREGACJA ODPADóW 
A CZęSTOTLIWOŚć 
odbioru
Suma ilości odpadów wy-

twarzanych przez mieszkań-
ców w 2021 roku nie zmniejsza 
się.  Jednak dzięki skrupulatnej 
segregacji odpadów zmniejsza 
się ilość odpadów zmiesza-
nych – odpady, które wcześniej 
trafiały do czarnego pojemnika 
dzisiaj umieszczane są w po-
jemniku na odpady BIO oraz 
w pojemnikach/workach na 

Odbiór odpadów komunalnych już od kilku lat budzi wiele kontrowersji w większości 
gminw całej Polsce. Główna przyczyna to stale wzrastające ceny, które jako mieszkańcy 

zobowiązani jesteśmy ponosić. Zgodnie z obowiązującymi przepisami system 
gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować, czyli wpływy z opłaty 
muszą w pełni pokrywać koszty związane z realizacją odbioru, tym samym nie wolno 

dopłacać do ”śmieci” z budżetu gminy.

odpady surowcowe – papier 
plastik, szkło. itd. Tym samym 
pojemniki na odpady zmiesza-
ne nie są zapełniane. Sytuacja 
ta wpłynęła na wprowadzenie 
zmian w częstotliwości odbioru 
tej frakcji odpadów, którą Rada 
Miasta w dniu 26 listopada 
2020 r zmniejszyła dla zabudo-
wy jednorodzinnej. Zmniejszo-
na częstotliwość odbioru odpa-
dów zmieszanych nie wpływa 
na zmniejszenie ilości odpa-
dów ogółem. Obniżenie czę-
stotliwości odbioru odpadów 
zmieszanych pozwoli obniżyć 
tylko część stawki za odbiór 
1 tony tego typu odpadów, 
nie wpływa to na koszty zago-
spodarowania. Należy jednak 
podkreślić, że przy jednocze-
snym zmniejszaniu się ilości 
odpadów zmieszanych, co jest 
bardzo dobrym działaniem, 
zwiększa się ilość odpadów 
segregowanych za odbiór i za-
gospodarowanie których gmi-
na rozlicza się od tonażu. Cena 
za odbiór i zagospodarowanie 
każdej z frakcji odpadów (np. 
odpady zmieszane, tworzywa, 
szkło, papier, BIO itd.) jest inna. 
Tak więc  znaczne zmniejszenie 
ilości produkowanych odpadów 
każdego rodzaju przez każdego 
z nas może przyczynić się do 
zmniejszenia kosztów ich od-
bioru i zagospodarowania.

ROK 2020 ZE STRATą
W 2020 r. w wyniku prze-

prowadzonego postępowania 
przetargowego została podpi-
sana od kwietnia 2020 r. rocz-
na umowa na odbiór i zagospo-

darowanie odpadów, zgodnie z 
którą stawki za odbiór i zago-
spodarowanie tony poszcze-
gólnych rodzajów odpadów 
były wyższe od poprzednio 
obowiązujących. Niestety przy-
czyniło się to do konieczności 
podniesienia opłaty ponoszo-
nej przez mieszkańców. Jed-
nak w   związku z sytuacją epi-
demiczną (covid-19) decyzja 
o podniesieniu opłaty zapadła 
dopiero w miesiącu czerwcu z 
mocą obowiązywania od mie-
siąca lipca. Przez 3 miesiące 
wpływy z opłat dokonywanych 
przez mieszkańców nie pokry-
wały pełnych kosztów samego 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Dodat-
kowo do kalkulacji stawki przy-
jęto, że masa odpadów wypro-
dukowana w 2020 r. zamknie się 
w granicach ok 18  500 ton. 
Niestety koniec roku pokazał, 
że jako mieszkańcy wyprodu-
kowaliśmy łącznie ok. 20  850 
ton – za dodatkowe tony odpa-
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dów miasto musiało zapłacić. 
Zwiększona masa odpadów 
związana jest między innymi z 
pandemią, wszystkie produk-
ty pakowane są w dodatkowe 
opakowania, posiłki zama-
wiane na wynos dostarczane
w opakowaniach, zakupy robi-
my przez Internet co wiąże się 
z dodatkowymi, często wielo-
ma rodzajami, opakowań. Te 
wszystkie składowe przyczyni-
ły się do tego, iż rok 2020 r. zo-
stał zamknięty ze stratą ponad 
4 mln zł. Wpływy z tytułu opła-
ty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w 2020 r. nie 
pokryły poniesionych kosztów.

W 2021 roku przetarg, a co 

za tym idzie oferta, na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
ma mniejszy zasięg, ponieważ 
miasto wyłączyło nieruchomo-
ści niezamieszkałe z odbioru 
śmieci.

STAWKI OPłATy
Stawki opłaty za odbiór i 

zagospodarowanie wszystkich 
odpadów uzależnione są od 
wielu składowych. To nie tylko 
odbiór odpadów zmieszanych, 
ale również pozostałych frakcji 
(rodzajów). Od kilku lat obser-
wujemy stale zwiększającą się 
masę odpadów BIO/zielonych, 
które w miarę możliwości rów-
nie dobrze mogą być komposto-

wane w przydomowych kompo-
stownikach. Między innymi to 
nasze wybory dokonywane w 
codziennym życiu wpływają na 
to jak wysoka będzie opłata za 
odpady, ile odpadów wyprodu-
kujemy, jako mieszkańcy. Rów-
nież liczba osób zgłoszonych 
w „deklaracjach odpadowych” 
jest ważna – im więcej osób 
produkujących odpady zgło-
szonych do opłaty, tym niższe 
stawki. Ponowne kalkulacje 
opłaty dokonywane będą po 
przeprowadzeniu kolejnego 
postępowania przetargowe-
go, dzięki któremu znane będą 
stawki za odbiór i zagospodaro-
wanie naszych odpadów.

Projekt “Dostępna Szkoła” 
jest realizowany jako pilotaż 
działania „Szkoła bez barier – 
program Dostępność Plus” w 
ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 współfi nansowa-
nego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 
Powstał z myślą  o szkołach 
podstawowych wymagających 
poprawy szeroko rozumianej 
dostępności. Jego główną osią 
jest wypracowanie Modelu Do-
stępnej Szkoły, który będzie 
wyznaczał standardy dostęp-
ności w różnych obszarach i 
przetestowanie go w szkołach 
podstawowych. Na ten cel zo-
stało przeznaczone 40 mln zł 
w formie grantów, które zo-
staną przekazane wyłonionym
w konkursie organom prowa-
dzącym szkoły.

Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski podpisał umowę w Rzeszowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego na dofi nansowanie przedsięwzięcia pn. „Mieleckie szkoły bez 

barier”, które będzie realizowane w naszym mieście  w ramach projektu pn. „Dostępna 
Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z 

uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Wniosek Gminy Miejskiej 
Mielec został złożony w pierw-
szej turze naboru, która składa-
ła się z dwóch etapów. Do dru-
giego etapu zakwalifi kowano 
16 z 28 wniosków, Natomiast 
13 wniosków (wśród nich „Mie-
leckie Szkoły bez barier”) prze-
szło pozytywnie II etap oceny.

Mielecki projekt jest odpo-
wiedzią na potrzeby rosnącej 
liczby dzieci z niepełnospraw-
nościami oraz ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

Jego celem jest eliminowanie 
barier w zakresie szeroko rozu-
mianej dostępności funkcjo-
nowania szkół podstawowych. 
Jego zakresem objęte są SP 6, 
SP 8 i SP 11, a cel projektu zo-
stanie osiągnięty poprzez reali-
zację m. in. prac remontowych 
oraz dostawy sprzętów służą-
cych zapewnieniu dostępno-
ści osobom ze szczególnymi 
potrzebami. Ponadto miasto 
skorzysta ze wsparcia pozafi -
nansowego (wsparcie indywi-
dualne – wsparcie doradców, 
opiekunów grantów; wsparcie 
grupowe – szkolenia, semina-
ria). Projekt będzie realizowa-
ny w latach 2021-2023.

Całkowita szacunkowa war-
tość projektu wyniesie ponad 
2,3 mln, a wysokość przyzna-
nego Gminie Miejskiej grantu 
to kwota 1 350 000,00 zł.

grant w wysokości 1 350 000 zl
dla „mieleckich szkól bez barier” 
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combo box już otwarte

Klatka Combo box znajduje 
się na terenach rekreacyjnych 
przy ul. Solskiego w Mielcu. 
Urządzenie służy do ćwiczeń 
ogólnorozwojowych i treningów 
funkcjonalnych. Dopasowa-
nie przeszkód jest tak dobrane 
by można było na nim ćwiczyć 
technikę, wzmocnić mięśnie 
górnej obręczy, barków, ramion,  
siłę chwytu jak i mięśnie głębo-
kie brzucha i pleców.

Konstrukcja nowego sprzętu 
pozwoli osobom aktywnym nie 
tylko w biegach przeszkodowych  
ale i zaczynającym przygodę z 
treningami, utrzymać sprawność 
fizyczną i ćwiczyć tężyznę.

Stowarzyszenie „Chodźmy 
na rower” planuje zrealizować 
projekt pn.: „MTB Trails Mie-
lec”, w ramach którego zapla-
nowane jest utworzenie 60 km 
oznakowanych ścieżek single 
track na terenie lasów Nadle-
śnictwa Tuszyma i Mielec wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą 
turystyczną oraz promocją.

Podpisany 28 maja 2021 
roku list, stanowi wolę podję-
cia współpracy przy realizacji 
projektu. Warto podkreślić, że 
partnerami inicjatywy są także 
Powiat Mielecki, Gmina Prze-
cław, Gmina Niwiska oraz Nad-
leśnictwa Mielec i Tuszyma.

Combo box – inwestycja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została oddana do użytku 
dla mieszkańców naszego miasta. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali Zastępcy 

Prezydenta Miasta Mielca Adriana Miłoś oraz Paweł Pazdan, Dyrektor MOSiR Mirosława 
Gorazd a także Dominik Pazdyk z grupy Skazani na Street Workout Mielec, grupa 

ta przygotowała także efektowny pokaz przykładowych ćwiczeń.

60 km nowych ścieżek rowerowych
prezydent podpisal list intencyjny

Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski podpisał list intencyjny  o współpracy 
w zakresie utworzenia ścieżek rowerowych. Partnerem wiodącym przedsięwzięcia 

jest Stowarzyszenie „Chodźmy na rower” reprezentowanym przez 
Prezesa Zarządu Tomasza Buckiego.
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Ze zwolnienia z podatku 
mogą skorzystać przedsiębior-
cy wykonujący działalność:

1) polegającą na przygoto-
wywaniu i podawaniu posił-
ków i napojów gościom siedzą-
cym przy stołach lub gościom 
dokonującym własnego wy-
boru potraw z wystawionego 
menu (ujętą w Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności w podklasie 
56.10.A),

2) twórczą związanej z 
wszelkimi zbiorowymi forma-
mi kultury i rozrywki (ujętą w 
Polskiej Klasyfikacji Działalno-
ści w dziale 90.0),

3) związaną z projekcją fil-
mów lub nagrań wideo w ki-
nach, na otwartym powietrzu 
lub w  pozostałych miejscach 
oraz działalności klubów filmo-
wych (ujętej w Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności w podklasie 
59.14.Z),

mieleccy przedsiębiorcy
zwolnieni z podatku od nieruchomości 

Na wniosek Prezydenta Mielca Jacka Wiśniewskiego, przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, będą 

mogli skorzystać z kolejnej formy pomocy. W związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19, od stycznia do maja 2021 roku, mogą 
liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości. Jednym z celów takiej formy pomocy, 

jest przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem.

4) związaną z konsumpcją i 
podawaniem napojów (ujętą w 
Polskiej Klasyfikacji Działalno-
ści                          w podklasie 56.30),

5) usługową związanej z po-
prawą kondycji fizycznej (ujętą 
w Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności w  podklasie 96.04.Z),

6) związaną ze sportem, roz-
rywkową i rekreacyjną (ujętą w 
Polskiej Klasyfikacji Działalno-
ści w dziale 93.0), w szczegól-
ności polegającej na prowa-
dzeniu miejsc spotkań, klubów, 
w tym klubów tanecznych i 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mielcu poszukuje kandydatów 

do pełnienia funkcji 

RODZINy ZASTęPCZEJ 
- osób z otwartym sercem, odpowiedzialnych 

i gotowych podjąć się opieki nad dziećmi, 
które nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach.

 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Mielcu 
przy ul. Żeromskiego 34 

lub pod numerem telefonu
 17 78 00 474, tel. kom.: 737 161 019, 

gdzie otrzymają szczegółowe informacje 
dotyczące procedury kwalifikowania kandydatów 

na rodziny zastępcze oraz ich przeszkolenia.

klubów nocnych oraz basenów, 
siłowni, klubów fitness,

7) związaną z prowadze-
niem usług hotelarskich w ro-
zumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i 
przewodników turystycznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 
2020 r. poz. 374 i 568).

Ponadto proponuje się wpro-
wadzenie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości za okres pię-
ciu miesięcy 2021 r., tj. od stycz-
nia do maja gruntów budynków 
i budowli zajętych przez:

•	organizacje pozarządowe, 
o których mowa w art. 3 ust. 
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie 
oraz

•	podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 ustawy

Zostań 
rodZiną ZastępcZą

daj miłość dzieciom, 
które bardzo jej potrzebują
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Harmonogram 

MIEJSKICH WyDARZEń WAKACyJNyCH

SP 1 5.07-18.07.2021

SP 2 28.06-09.07.2021

SP 3 28.06-23.07.2021

SP 6 28.06-09.07.2021

SP 7 12.07-23.07.2021

SP 8 28.06-09.07.2021

SP 9 28.06 -09.07.2021

SP 11 12.07-23.07.2021

SP 13 28.06-09.07.2021

cZErWiEc
6 cZErWcaMiejski Dzień 
Dziecka /SCK, MOSiR, UM/
Kolorowa Ulica sezamkowa
/park za DK/Siostry Waiss 
i Stonoga /plac AK/ 
Warsztaty podróżnicze 
spotkania animacyjne SCK- 
MBP /Park obok MBP/
10 cZErWcachodzę Bo 
Lubię Nordic Walking

13 cZErWcaExtremalny 
plac Zabaw /Bulwary/

16 cZErWca Spektakl

17 cZErWca chodzę Bo 
Lubię Nordic Walking

24 cZErWca chodzę Bo 
Lubię Nordic Walking

25 cZErWca “od nocY 
do nocY” Koncert Joanny 
Aleksandrowicz /Park za DK 
SCK/, 20.30

26 cZErWcadyskoteka na 
Basenie

27 cZErWca Promocja 
płyty andrzeja ciacha 
/koncert plenerowy przed 
MBP/, 19.00

28 cZErWca - 31 Lipca 
godz. 9 oraz 11 
(pn., wt. czw. i pt.) 
Bajkowe seanse /Kino 
“Galaktyka”/ DK SCK 
ruchowy tor Zadań /Park za 
DK SCK/

UWaGa! 
Godziny oraz terminy wydarzeń 

organizowanych przez scK 
mogą ulec zmianie

LipiEc
1 Lipca chodzę Bo Lubię Nordic Walking

3 Lipca Zawody Wędkarskie pokolenia /MOSiR/ 

4 Lipca sztukarYnKi SCK /Rynek/ 16.00-20.00 Gry 
i zabawy podwórkowe Akcja Biblioteczna SCK-MBP 
rodzinne Warsztaty plastyczne /DK SCK/,16.00-19.00
Koncert plenerowy - Kapela Rzeszowiaków, 19.00-
20.00 rekonstrukcje historyczne, gry i zabawy dla 
dzieci, dawne potrawy itp (Park Oborskich)

7 Lipca Letnia akademia artystyczna /zajęcia w DK 
SCK/, 9.00-13.00 (teatr, taniec, śpiew, plastyka)

8 Lipca chodzę Bo Lubię Nordic Walking

9 Lipca Food trUcKi nocna kąpiel na basenie 
/MOSIR/ 19.30-22.00 Wernisaż wystawy rzeźb 
A. Pazdalskiej /Galeria ESCEK/, 18.00

10 Lipca Food trUcKi

11 Lipca Food trUcKi Gry i zabawy stolikowe. 
Akcja Biblioteczna SCK0MBP /Park obok MBP SCK/

14 Lipca Letnia akademia artystyczna /zajęcia w DK 
SCK/ 9.00-13.00 (teatr, taniec, śpiew, plastyka)

15 Lipca chodzę Bo Lubię Nordic Walking

16 Lipca Wodny tor przeszkód /MOSIR/

17 Lipca pLEnEroWE niEME Kino z muzyką na żywo 
SCK-DK /Park Oborskich/, 21.00 Wodny tor przeszkód 
/MOSIR/

18 Lipca roZtańcZona staroWKa Dzień 
Czerwonego Kapturka. Akcja Biblioteczna. SCK-MBP 
/Park obok MBP SCK/Wodny tor przeszkód /MOSIR/

19 Lipca Wodny tor przeszkód /MOSIR/

20 Lipca Wodny tor przeszkód /MOSIR/

21 Lipca Wodny tor przeszkód /MOSIR/
Letnia akademia artystyczna /zajęcia w DK SCK/ 
9.00-13.00 (teatr, taniec, śpiew, plastyka)

22 Lipca Wodny tor przeszkód /MOSIR/chodzę Bo 
Lubię Nordic Walking

23 Lipca Kino Letnie SCK-DK /Park Oborskich/ 
godz. 21.15) dyskoteka na basenie /MOSIR/ 19.30-22.00

24 Lipca Kino Letnie SCK-DK /Park Oborskich/ 21.15

25 Lipca Kino Letnie SCK-DK /Park Oborskich/ 
godz. 21.15) “MiELEc JaK MaLoWanY”. Rodzinny 
Plener MALARSKI SCK-DK /Park za DK SCK/ 16.00-19.00 
turniej Gier planszowych. Akcja Biblioteczna. SCK-MBP 
/Park obok MBP SCK/ W Kobiecym interesie – badania 
kobiet /Plac AK/

28 Lipca Letnia akademia artystyczna /zajęcia w DK 
SCK/ 9.00-13.00 (teatr, taniec, śpiew, plastyka)

29 Lipca chodzę Bo Lubię Nordic Walking

30 Lipca Kino Letnie SCK-DK /Park Oborskich/ 21.15

31 Lipca Kino Letnie SCK-DK /Park Oborskich/ 21.15

28 cZErWca - 31 Lipca Bajkowe seanse w Kinie 
“Galaktyka” /DK SCK/ 9.00 oraz 11.00 (pn. wt. czw. i pt.) 
ruchowy tor Zadań /Park za DK SCK/Warsztaty 
rodzinne “Przez dziurkę od klucza” w MHR /Pałacyk 
Oborskich/

siErpiEń
1 siErpnia Kino Letnie SCK-DK 
/Park Oborskich/ 21.15  Grunt to 
rodzinka Festyn Rodzinny SCK-DK 
/park za DK/

4 siErpnia Letnia akademia 
artystyczna /zajęcia w DK SCK/, 
9.00-13.00 (teatr, taniec, śpiew, 
plastyka)

5 siErpnia chodzę Bo Lubię Nordic 
Walking

6 siErpnia Kino Letnie SCK-DK 
/Park Oborskich/, 21.15

7 siErpnia Kino Letnie SCK-DK 
/Park Oborskich/, 21.15

8 siErpnia Kino Letnie SCK-DK 
/Park Oborskich/, godz. 21.15

11 siErpnia Letnia akademia 
artystyczna /zajęcia w DK SCK/, 
9.00-13.00 (teatr, taniec, śpiew, 
plastyka)

12 siErpnia chodzę Bo Lubię 
Nordic Walking

13 siErpnia Kino Letnie SCK-DK 
/Park Oborskich/, 21.15 nocna 
Kąpiel /MOSIR/,19.30-22.00

14 siErpnia Kino Letnie SCK-DK 
/Park Oborskich/, 21.15

15 siErpnia Kino Letnie 
SCK-DK /Park Oborskich/,21.15 
“Mundur na nim szary”. Koncert 
SCK-DK /Park obok MBP-SCK/, 19.00 
piana party /MOSIR/ Impreza dla 
dzieci

18 siErpnia Letnia akademia 
artystyczna /zajęcia w DK SCK/ 
9.00-13.00 (teatr, taniec, śpiew, 
plastyka

19 siErpnia chodzę Bo Lubię 
Nordic Walking

22 siErpnia sztukarYnKi. Rodzinne 
Warsztaty Plastyczne/ 16.00-19.00 
Występ sEnior sHoW/ 19.00-20.00

26 siErpniachodzę Bo Lubię 
Nordic Walking

27 siErpniadyskoteka 
na basenie połykacz ognia 
Zakończenie wakacji

29 siErpniadni Mielca 
/Plac AK oraz park za DK SCK/ SCK-DK 
Finał siatkówki plażowej 
/MOSIR/

2 siErpnia do 31 siErpnia 
10.00 (pn. wt. czw. i pt.)
Bajkowe seanse w Kinie “Galaktyka” 
DK SCK Ruchowy Tor Zadań /Park 
za DK SCK/ Warsztaty rodzinne 
“Przez dziurke od klucza” w MHR 
/Pałacyk Oborskich/

23-27 siErpnia 
“na dzikim zachodzie Mielca czyli 
wakacje w KULtUrniKU” - zajęcia 
artystyczne /Filia DK SCK Kulturnik/ 
Osiedle Lotników

9-cio
GodZinnE 

półKoLoniE 
zajęcia 

profilaktyczno
-sportowo

-rekreacyjne 
dla uczniów 

klas i-iii


