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1.WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I

WPROWADZENIE
Planowanie strategiczne jest procesem, w którym świadomie przewiduje się i kontroluje rozwój
gminy nie czekając biernie na przyszłe zdarzenia. Jest to umiejętność reagowania na zmiany
otoczenia, a nawet ich wyprzedzanie. W procesie planowania strategicznego, Gminę Mielec należy
postrzegać z jednej strony, jako zamkniętą całość, z drugiej zaś, jako część systemu globalnego.
Otoczenie terytorialne i makroekonomiczne ma bowiem stały wpływ na funkcjonowanie i rozwój
gminy.
Strategia jest dokumentem określającym kierunki rozwoju w zmieniających się warunkach
zewnętrznych i wewnętrznych kraju. Horyzont czasowy Strategii przyjęty na lata 2016-2022, wynika
z przyjętych okresów programowania krajowej polityki regionalnej1. Spójny jest także z okresem
programowania aktualizowanej strategii rozwoju województwa podkarpackiego zaplanowanej
do 2020 r.
Strategia opracowana została zgodnie z metodyką Unii Europejskiej polegającą na stworzeniu
strategii zrównoważonego rozwoju, która wykorzystuje przyjęte w Strategii cele i działania, a te
polegają na odpowiedzialnym i świadomym kształtowaniu relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym,
dbałością o środowisko oraz jakością życia mieszkańców.
Strategia realizowana będzie w oparciu o relacje zachodzące pomiędzy sferami przedstawionymi na
poniższym wykresie, które są wzajemnie powiązane, mają wartość międzypokoleniową oraz ulegają
dynamicznym przemianom. Koncepcja ta polega na wykorzystaniu kapitału ludzkiego, kapitału
wiedzy oraz kapitału naturalnego1.

1

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010r.)
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Rysunek 1. Sfery zrównoważonego rozwoju w strategii.

Prace nad Strategią rozpoczęto od analizy danych i oceny sytuacji w gminie oraz poszczególnych
sołectwach. Wykorzystano tutaj aktywność mieszkańców w współtworzeniu koncepcji rozwoju
Gminy Mielec. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych (do udziału w konsultacjach
społecznych zaproszeni byli wszyscy zainteresowani, w tym samorządy, partnerzy społeczni
i gospodarczy oraz osoby prywatne )oraz przeprowadzonego badania ankietowego, którego głównym
celem było zebranie opinii mieszkańców o warunkach życia w gminie, barierach rozwojowych,
najpilniejszych problemach inwestycyjnych i społecznych do rozwiązania w latach 2016-2022
opracowano analizę SWOT (mocne i słabe strony, możliwości i zagrożenia w aspekcie czynników:
ekonomicznych, społecznych i technologicznych). Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej
i przestrzennej gminy, w tym badania ankietowe oraz analiza różnych uwarunkowań zewnętrznych,
pozwoliła na wypracowanie wizji oraz określenie celów strategicznych i operacyjnych.
Strategia jest, więc zbiorem celów (zadań), ujętych w programy i plany, stanowi wzorzec decyzji,
które dotyczą pozycji i tożsamości samorządu, jego zdolności do wykorzystywania swych mocnych
stron oraz prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu w regionie.
Dopełnieniem procesu planowania i pokazania drogi dojścia do zakładanej wizji są Wieloletni Plan
Inwestycyjny i Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Wieloletnia Prognoza Finansowa powstała w oparciu o metodologię zaproponowaną przez
Ministerstwo Finansów w opracowaniu pn. „Wieloletnią Prognozę Finansową Jednostki Samorządu
Terytorialnego. Metodyka opracowania”, Warszawa, lipiec 2010. Punktem wyjścia były dane
historyczne, tj. wykonanie budżetu Gminy Mielec za ostatnie 3 lata, z uwzględnieniem:



źródeł dochodów budżetowych,
poszczególnych kategorii wydatków bieżących (bez uwzględnienia nakładów inwestycyjnych
oraz obsługi zadłużenia tj. spłaty rat i odsetek wynikających z realizacji Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego).

Do opracowania wartości dochodów i wydatków na lata 2016-2025 przyjęto kwoty globalne,
ponieważ brak stabilnych wskaźników, pozwalających na przyjęcie konkretnych realnych wielkości,
jako bazy do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, a obowiązujące przepisy ustawy
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o finansach publicznych zezwalają na jej aktualizację. Przy ostrożnie prowadzonej polityce finansowej
w gminie wskaźniki w zakresie obsługi długu w gminie nie przekraczają dopuszczanych wartości, co
stwarza korzystne perspektywy dla realizacji nowych zaplanowanych inwestycji.
Podsumowując Strategia jest dokumentem, który zawiera dokładną diagnozę potencjału: ludzkiego,
technicznego, przyrodniczego oraz gospodarczego. Oprócz analizy obecnych zasobów odnosi się do
historii regionu, co umożliwia przewidywanie i planowanie dalszego jej rozwoju.
Strategia rozwoju ułatwi funkcjonowanie gminy w dobie zmian zachodzących w przestrzeni, takich
jak suburbanizacja oraz globalizacja, która przyczynia się do wzrostu powiązań pomiędzy
podmiotami.
Opracowana Strategia jest istotnym narzędziem umożliwiającym konkurencję z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego o mieszkańców, którzy w związku z procesem suburbanizacji przenoszą się
z większych ośrodków miejskich na wieś, inwestorów, którzy wybierają obszary zlokalizowane
w pobliżu aglomeracji, dobrze skomunikowane, o walorach przyrodniczych i z dostępem do zaplecza
naukowego oraz o turystów zainteresowanych obszarami cennymi przyrodniczo i kulturowo.
Powstanie strategii przysłuży się wskazaniu potencjału gminy i kierunków jej rozwoju na kolejne lata.
Strategia rozwoju gminy zaliczana jest, bowiem do grupy dokumentów, które ułatwiają
gospodarowanie zasobami gminy tj. plan rozwoju lokalnego, deklaracja przystąpienia do związków
stowarzyszeń lub porozumienia międzygminne.
Zasadność posiadania aktualnej strategii rozwoju wynika z uregulowań prawnych, zawartych między
innymi w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
w której strategie gmin i powiatów zostały zaliczone, obok strategii rozwoju kraju, strategii
sektorowych oraz strategii wojewódzkich do kluczowych dokumentów planistycznych, na podstawie,
których powinna być prowadzona polityka rozwoju kraju.
Dokument ten jest ważnym narzędziem, który umożliwia także realizację projektów wpływających na
rozwoju gminy, co jest istotne w kontekście nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
Posiadanie aktualnej strategii gminy wynika z praktycznej potrzeby aplikowania o środki unijne.
Przyjęcie i wdrożenie strategii powinno skutkować pozytywnymi efektami odczuwalnymi dla
beneficjentów strategii, czyli społeczności lokalnej – mieszkańcom Gminy Mielec, działających tu
aktualnie podmiotów .
EFEKTY wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Mielec:
 Wykreowanie korzystnego wizerunku Gminy Mielec w opinii obecnych i przyszłych
mieszkańców.
 Umocnienie przeświadczenia o atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Mielec.
 Poprawa jakości życia mieszkańców.
 Uzyskanie poparcia społecznego dla procesów rozwojowych gminy.
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 Zwiększenie możliwości merytorycznych i formalnych dla pozyskania środków zewnętrznych
na rozwój gminy.
 Zwiększenie zakresu współpracy /opartej na partnerstwie/ władzy samorządowej
z samorządem powiatu mieleckiego, samorządem województwa podkarpackiego, a także
partnerami zewnętrznymi- potencjalnymi inwestorami.
 Zwiększenie wielkości środków budżetowych i pozabudżetowych przeznaczanych
na realizację zadań inwestycyjnych i społecznych w gminie.
 Zwiększenie skuteczności i efektywności wydatkowania środków budżetowych
i pozabudżetowych.
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2.DIAGNOZA

ROZDZIAŁ II

DIAGNOZA
2.1. PRZESTRZEŃ i ŚRODOWISKO
2.1.1. Umiejscowienie gminy w województwie i kraju
Gmina Mielec - jeden z najpiękniejszych, najbardziej malowniczych zakątków powiatu mieleckiego,
położona jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie
Sandomierskiej, w północnej części "Doliny Dolnej Wisłoki", po obu stronach rzeki. Sąsiaduje z trzema
formacjami geologicznymi: Płaskowyżem Tarnowskim, Płaskowyżem Kolbuszowskim oraz Pradoliną
Podkarpacką.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (Podkarpackie Biuro
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie) Mielec
(gmina) położony jest na terenie stalowowolskoMapa Gminy Mielec
dębickiej strefy intensywnego rozwoju przemysłu.
Pod względem administracyjnym struktura gminy jest
dwuczęściowa. Obszar przedzielony jest południkowo
przez miasto Mielec i rzekę Wisłokę. Charakteryzuje się
specyficznymi walorami gminy podmiejskiej. Siedziba
władz gminnych znajduje się w mieście Mielec, gdzie
swoje siedziby mają władze samorządowe miasta Mielec
oraz władze samorządu powiatowego. Gmina Mielec
znajduje się w odległości:
- 57 km od Rzeszowa,
- 41 km od Tarnobrzegu ,
- 55 km od Sandomierza,
- 47 km od Tarnowa .
Graniczy z gminą miejską Mielec, tworząc swoim
obszarem pierścień wokół miasta Mielca, oraz z 9
sąsiednimi gminami: Radomyśl Wielki, Wadowice Górne,
Czermin, Borowa, Gawłuszowice, Tuszów Narodowy,
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Cmolas, Niwiska, Przecław. Jest jedną z 3 największych gmin w regionie. Powierzchnia Gminy Mielec
zajmuje 12 266 ha , co stanowi 13% powierzchni powiatu oraz 0,68% powierzchni województwa.(
tabela nr 1).
Tabela 1. Gmina Mielec na tle województwa , powiatu mieleckiego i gmin powiatu2

WYSZCZEGÓLNIENIE

Województwo
miasta
wieś
POWIAT MIELECKI
Mielec
Gminy miejsko-wiejskie
Przecław
miasto
wieś
Radomyśl Wielki
miasto
wieś
Gminy wiejskie
Borowa
Czermin
Gawłuszowice
Mielec
Padew Narodowa
Tuszów Narodowy
Wadowice Górne

Powierz
chnia
w km2

Ludność
ogółem

17846 2129187
1186
880726
16660 1249225
880
136313
47
60827

mężczyźni

kobiety

1042683 1086504
421599
459127
621348
627877
67126
69170
29333
31494

na
1 km2

zmiana liczby
ludności na
1000
mieszkańców

119
743
75
155
1306

-0,1
0,6
-0,7
-4,4

134
16
118
160
9
151

11756
1723
10033
14179
3104
11075

5826
833
4993
7117
1504
5613

5930
890
5040
7062
1600
5462

88
107
85
89
353
73

7,4
7,0
7,5
1,1
7,8
-0,8

55
80
34
123
71
89
87

5636
7002
2765
13 087
5394
8063
7608

2842
3517
1366
6548
2702
4055
3856

2794
3485
1399
6539
2692
4008
3752

102
87
81
107
76
90
88

-1,8
2,6
-2,5
5,8
-10,1
6,1
0,8

Pod względem wielkości powierzchni Gmina Mielec zajmuje 2 miejsce w powiecie i 81miejsce
w województwie. Pod względem gęstości zaludnienia wśród gmin wiejskich jest na 1 miejscu w
powiecie.
Pod względem liczby ludności Gmina Mielec zajmuje 1 miejsce wśród gmin wiejskich powiatu
mieleckiego, 78 w województwie, a 3 miejsce wśród gmin z uwzględnieniem gmin miejsko-wiejskich,
mimo, iż stanowi zaledwie 16% ogółu ludności w powiecie (z wyłączeniem miasta Mielec).

2

źródło: GUS 2015
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Rysunek 2.Ludność Gminy Mielec na tle mieszkańców powiatu mieleckiego.

Skuteczne i efektywne planowanie rozwoju wymaga zachowania spójności i komplementarności
przedsięwzięć realizowanych na różnych szczeblach planowania (krajowym, regionalnym, lokalnym).
W związku z tym, istotne jest poszukiwanie wspólnych celów i kierunków działań, podejmowanych
w ramach polityk sektorowych i horyzontalnych z działaniami podejmowanymi w ramach polityki
rozwoju regionalnego na szczeblu regionalnym.
Z punktu widzenia rozwoju regionalnego najważniejsze znaczenie ma Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR3). która określa cele, priorytetowe
zadania i wyzwania dla rządu i samorządów w odniesieniu do rozwoju kraju, w świetle założeń
polityki regionalnej. Celem strategicznym KSRR jest efektywne wykorzystywanie specyficznych
regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju:
wzrostu zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. W ramach działań wspomagających
wzrost konkurencyjności regionów KSRR istotne będzie wzmacnianie funkcji metropolitalnych
ośrodków wojewódzkich (dla wszystkich miast wojewódzkich, poza Warszawą, zaplanowano ten sam
zestaw działań), a także tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się procesów rozwojowych
i zwiększania ich absorpcji poza ośrodkami wojewódzkimi: w miastach subregionalnych,
powiatowych i na obszarach wiejskich. Obszarem strategicznej interwencji dla wzmocnienia spójności
w układzie krajowym są m.in. województwa Polski Wschodniej, cechujące się najniższym poziomem
rozwoju w kraju. Wsparcie będzie się koncentrować na ośrodkach wojewódzkich oraz rozwoju sieci
miast powiatowych (o znaczeniu subregionalnym i lokalnym).
Województwo podkarpackie, jako jedno z 5 województw Polski Wschodniej – charakteryzujących się
najniższym poziomem rozwoju gospodarczego w Polsce – w dalszym ciągu będzie stanowiło
przedmiot szczególnego zainteresowania polityki regionalnej w ramach aktualizowanej obecnie
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Działania, które
w założeniu powinny umożliwić nadrobienie zapóźnień oraz zdynamizowanie rozwoju tego obszaru,
a w konsekwencji zwiększyć spójność społeczną, gospodarczą i przestrzenną całego kraju,
realizowane będą w trzech zasadniczych obszarach strategicznych: Innowacyjność – Zasoby Pracy
i Jakość Kapitału Ludzkiego – Infrastruktura Transportowa i Elektroenergetyczna.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę Ministrów 13
lipca 2010 r.
3
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Ze względu na potrzebę zachowania spójności planowania społeczno-gospodarczego z planowaniem
przestrzennym w pracach nad strategia regionalną konieczne jest uwzględnienie zapisów Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,(KPZK 2030)4 której celem jest: efektywne
wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla
osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności
funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym
w długim okresie.
W KPZK dokonano zaszeregowania miast do poszczególnych kategorii wg pełnionych funkcji.
Rzeszów, będąc stolicą regionu, został zaliczony do ośrodków wojewódzkich o znaczeniu krajowym,
a wśród ośrodków subregionalnych wymieniono min. Mielec (pozostałe to Przemyśl, Krosno,
Tarnobrzeg i Stalowa Wola).W województwie podkarpackim zakłada się w nowym okresie
programowym (2014-2020) wzmacniać funkcje biegunów wzrostu, w tym ośrodków
subregionalnych, wynikające z istniejących zasobów, w celu podniesienia ich rangi w hierarchii
ośrodków rozwoju na poziomie regionalnym i krajowym, jest to konieczne do rozwoju ich obszarów
funkcjonalnych oraz zwiększenia liczby miejsc pracy i polepszenia warunków życia dla mieszkańców
sąsiadujących obszarów wiejskich.
Wśród potencjałów endogeniczne, biegunów wzrostu wymienia się m.in. Mielec5- jako posiadającego
potencjał dla rozwoju przemysłu lotniczego, zaplecze w postaci lokalizacji dużych międzynarodowych
przedsiębiorstw prowadzących badania i wdrażających innowacje oraz posiadającego możliwości
rozwoju usług około biznesowych.
W Planie delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych6 wyodrębniono również miejski obszar
funkcjonalny Mielca (MOF Mielec). Tworzy go miasto Mielec oraz gminy wiejskie Mielec i Tuszów
Narodowy wraz z gminą miejsko-wiejską Przecław (razem około 92 tysiące mieszkańców). Obszar ten
położony głównie wzdłuż drogi wojewódzkiej kształtuje podmiejską strefę zurbanizowaną ściśle
powiązaną z obszarem miejskim oraz uzupełniającą strefę przemysłowo-rolniczo-usługową
i rekreacyjno-wypoczynkową.
Rysunek 3.Mielecki Obszar Funkcjonalny (MOF).

Gdzie: Gmina Mielec
4

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 r.

S.68 Strategia :podkarpackie 2020
zgodnie z ekspertyzą: Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Podkarpackiego , PBPP w Rzeszowie, 2012
5
6
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Położenie gminy w województwie podkarpacki zaliczanym do regionów tzw. Polski Wschodniej
stwarza możliwość realizacji na terenie gminy projektów współfinansowanych ze środków unijnych
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), którego planowany budżet to 2 387,71 mln
euro. Program ten dedykowany jest pięciu najsłabiej rozwiniętym województwom w kraju. Służyć ma
przyspieszeniu wzrostu tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej. Fundusze
Programu Polska Wschodnia 2014-2020 będą wspierać przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości
i poprawę infrastruktury.
2.1.2.Charakterystyka gminy
Gmina Mielec leży w powiecie mieleckim. Graniczy z gminą miejską Mielec, tworząc swoim obszarem
pierścień wokół miasta Mielca, oraz z 9 sąsiednimi gminami: Radomyśl Wielki, Wadowice Górne,
Czermin, Borowa, Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Cmolas, Niwiska, Przecław.
Jest jedną z największych gmin w regionie. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów,
Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola
Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki, które ze względu na wspaniałe walory rekreacyjnoprzyrodnicze, klimatyczne oraz dynamicznie rozbudowującą się infrastrukturę komunalną, stają się
zapleczem osiedlowym Mielca7.Wśród 13 sołectw Gminy Mielec największą powierzchnię zajmuje
sołectwo Szydłowiec (3826 ha), a najmniejszą Boża Wola 220ha /tabela nr 2./.
Tabela 2. Powierzchnia w km sołectw Gminy Mielec8
Wyszczególnienie
Boża Wola
Chorzelów
Chrząstów
Goleszów
Książnice
Podleszany
Rydzów
Rzędzianowice
Szydłowiec
Trześń
Wola Chorzelowska
Wola Mielecka
Złotniki
Gmina ogółem
7 Na
8

ha
220
876
721
701
518
1 386
453
1 254
3 826
479
369
985
477

podstawie informacji zamieszczonych na stronie Gminy Mielec. www.gmina.mielec.pl
Źródło: http://www.gmina.mielec.pl/solectwa
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2.1.3.Zasoby naturalne
Gmina Mielec - jeden z najpiękniejszych, najbardziej malowniczych zakątków powiatu mieleckiego położona jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie
Sandomierskiej, w północnej części „Doliny Dolnej Wisłoki”, po obu stronach rzeki. Sąsiaduje z trzema
formacjami geologicznymi: Płaskowyżem Tarnowskim, Płaskowyżem Kolbuszowskim oraz Pradoliną
Podkarpacką. Pod względem geologicznym Gmina Mielec jest położona w obrębie Zapadliska
Przedkarpackiego, rozległego obniżenia powstałego u podnóża Karpat, wypełnionego utworami
mioceńskimi o znacznej miąższości. Jest tu zlokalizowane jedno udokumentowane złoże iłów
krakowieckich, w kategorii „B”, które są wykorzystywane na potrzeby produkcji ceramiki budowlanej.
Znajduje się ono w zachodniej części gminy, w pobliżu drogi z Mielca do Tarnowa. Wzdłuż rzeki
Wisłoki, na obszarze tarasu zalewowego, występują natomiast piaski rzeczne częściowo
wydobywane.

Woda
Obszar gminy jest położony w dorzeczu Wisły, a przepływająca przez gminę karpacka rzeka Wisłoka
jest prawym jej dopływem. Przez gminę przebiega granica wododziału. Centralną część gminy
odwadniana jest przez Wisłokę, której dopływy to m.in. Stara Wiśnia, Babulówka z dopływami oraz
kanały Rów Graniczny i Rów Chorzelowski. Sieć wodna gminy jest typowa dla zachowanego
starorzecza - dosyć rozwinięta, jednak o niewyraźnym zarysie. Obszar gminy jest pocięty licznymi
ciekami oraz oczkami wodnymi - pozostałościami starorzecza Wisłoki.
Gmina Mielec to także ujęcia głębinowe doskonałej jakości wód (Szydłowiec, Rzędzianowice). Gmina
Mielec leży na obszarze występowania zasobnych wód podziemnych. Na jej terenie zlokalizowany jest
jeden, ze 180 wyodrębnionych na terenie kraju, tzw. Główny Zbiornik Wód Podziemnych „DębicaStalowa Wola-Rzeszów” o numerze 425. Jest to największy zbiornik w regionie. Został on wyznaczony
w czwartorzędowych utworach na wschód od Wisłoki9.

Klimat
Pod względem warunków klimatycznych w gminie notowane są następujące średnie wielkości:
- średnia temperatura roczna wynosi około 8,1 – 8,6 st. C;
- roczna ilość opadów osiąga 700 – 730 mm;
- okres wegetacyjny trwa około 190 – 220 dni;
- amplituda średnich temperatur miesięcznych wynosi 21,7 st. C;
- pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 60 dni;
- późne przymrozki występują często w maju;
- przewaga wiatrów zachodnich i południowo-zachodnich.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX /153/2005 Rady Gminy Mielec dnia 28 października 2005 r. Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Mielec na lata 2005 - 2012
9
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Obszar gminy charakteryzuje się topoklimatem właściwym dla obszarów płaskich o dobrych
warunkach klimatycznych. Warunki solarne są dobre i przeciętne, warunki termiczne określa się jako
dobre i wilgotnościowe, a warunki przewietrzania również należą do dobrych.
Gospodarka leśna
Powierzchnia gminy to 12 266 ha, z czego około 41% stanowią lasy(5104 ha) (pozostałość prastarej
Puszczy Sandomierskiej). Największe obszary leśne występują we wschodniej części gminy.
Najbardziej lesistym sołectwem jest Szydłowiec, w którym lasy stanowią aż 95,2% powierzchni
Dominują tutaj zbiorowiska kontynentalnego boru mieszanego (Pino-Quercetum) oraz śródlądowego
boru wilgotnego (Molinio-Pinetum). Występują również zespoły leśne, o mniejszym zasięgu, są to:
subkontynentalny bór świeży (Peucedano-Pinetum), suboceaniczny bór świeży (LeucobryoPinetum). Wiek drzewostanów jest dosyć zróżnicowany, przeważają drzewa w wieku powyżej 40 lat.
Na szczególną uwagę zasługuje rzadkie zbiorowisko roślinne żyznej buczyny karpackiej, w formie
podgórskiej - Rezerwat „Buczyna” im. Władysława Szafera, który leży na północno-zachodnim krańcu
Płaskowyżu Kolbuszowskiego w Leśnictwie Przyłęk, w obrębie i Nadleśnictwie Tuszyma. Występują
tu leśne zbiorowiska typu przejściowego między ubogą formą buczyny karpackiej a lasem dębowograbowym. Na tym terenie znajduje się około 60 gatunków roślin naczyniowych, typowych dla
niżowych lasów liściastych10.
Lasy położone na terenie Gminy Mielec są administrowane przez dwa Nadleśnictwa Lasów
Państwowych - Mielec oraz Tuszyma. Część zbiorowisk leśnych ma wyznaczone funkcje i strefy
ochronne, dotyczy to kategorii lasów wodochronnych, nasiennych oraz ochronnych. Na obszarze
nadleśnictw wyznaczono strefy lasów nasiennych o charakterze zbliżonym do naturalnego oraz
starodrzew.
Okoliczne lasy objęte są programem Natura 2000 i stanowią ostoję dzikiej zwierzyny (min. jelenie,
dziki, sarny, lisy, borsuki, zające, bobry i wiele innych zwierząt), a także są znakomitym miejscem do
rekreacji i wypoczynku. Zwarte kompleksy leśne, stanowią ścieżki przemieszczania się gatunków,
pełnią funkcje klimatyczne, biologiczne, ochronne gleb.
W granicach gminy znajdują się cenne obiekty przyrody objęte ochroną konserwatorską. Należą do
nich:







10

„Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu”;
rezerwat przyrody „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim”;
pomnik przyrody ożywionej - pojedyncze drzewo - 1 sztuka;
użytek ekologiczny;
gatunki roślin objęte częściową i całkowitą ochroną – obejmująca 17 gatunków;
gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową – w formie ochrony stref gniazdowania ptaków.

Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2012-2015. PBPP w Rzeszowie 2013
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Gleby
Gmina Mielec charakteryzuje się występowaniem głównie gleb pochodzenia bielicowego, wytworzone
z piasków, glin i iłów oraz utworów pyłowych i piasków wydmowych. W większości są to gleby
ubogie, należące do niskich klas bonitacyjnych. Natomiast w dolinie rzeki Wisłoki pojawiają się żyzne
mady. Na obszarze gminy występują głównie kompleksy gleb pseudobielicowych - na podłożu
piaszczystym oraz brunatnych właściwych, brunatnych kwaśnych, czarnych ziem właściwych,
czarnych ziem zdegradowanych, szarych ziem, mad brunatnych, czarnoziemnych gleb murszowych
i mineralnych. Przeważają gleby wytworzone z glin i pyłów tzw. wyługowane.Pod względem
zróżnicowania gleb o różnym poziomie przydatności dla rolnictwa i żyzności obszar gminy można
podzielić na dwie części. Tereny położone w północno-zachodniej, zachodniej i południowej części
charakteryzują się korzystnymi warunkami dla rozwoju rolnictwa. Zwarte kompleksy gleb
pochodzenia mineralnego, zaklasyfikowanych do wysokich klas bonitacyjnych II-IVa są położone
w zachodniej części gminy, wzdłuż doliny Wisłoki. Występują w pasie obszaru ciągnącym się od Bożej
Woli, Książnic, Podleszan, Woli Mieleckiej aż do Rzędzianowic.Obszar gminy w części południowozachodniej, północno-zachodniej i wschodniej charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami dla
rozwoju rolnictwa. Występują tu zwarte kompleksy gleb pochodzenia organicznego,
zaklasyfikowane do klas bonitacyjnych V-VI, występują głównie w południowo-zachodniej części
gminy w okolicach Podleszan, Książnic, Goleszowa11.

2.1.3.1.NATURA 2000

Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 20 % powierzchni lądowej kraju. W obrębie
wyznaczonych obszarów teren Gminy Mielec również jest objęty programem NATURA 2000:
 Dolina Wisłoki z Dopływami (Kod: PLH180053):
Obszar obejmuje rzekę Wisłokę na odcinku od ujścia lewostronnego dopływu, potoku Chotowskiego
w m.Chotowa do ujścia lewostronnego dopływu, cieku w miejscowości Grabiny - Dębica oraz od ujścia
rzeki Wielopolka w m. Pustków do rurociągu przechodzącego nad korytem rzeki w m. Podleszany
wraz z dopływami.

Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 r., rozdział.3, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów 2013
11
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Rysunek 4.Obszar Natura 2000 na terenie Gminy Mielec (m.Podleszany

 Puszcza Sandomierska (Kod :PLB180005)
Obszar leży na wysokości 145 -253 m n.p.m.
i obejmuje mozaikę lasów (prawie połowa
powierzchni
obszaru)
i terenów
rolniczych
uprawianych ekstensywnie (prawie jedna trzecia)
z torfowiskami,
wrzosowiskami,
murawami
i wydmami.
Rysunek 5. Obszar Natura 2000
na terenie Gminy Mielec (m. Mielec Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska)

2.1.4.Uwarunkowania historyczne
Obecne tereny regionu mieleckiego w IX i X wieku wchodziły w skład plemiennego kraju Wiślan.
Wiele wsi w najbliższej okolicy Mielca może się poszczycić historią sięgającą początków polskiej
państwowości. Pierwsze wzmianki o miejscowościach gminy pochodzą z 1277 roku i dotyczą
Podleszan - wsi należącej do klasztoru Cystersów w Koprzywnicy. W 1326 r. W Książnicach
i Chorzelowie powstają parafie rzymsko—katolickie, a Wojsław (dziś osiedle Mielca) przeszedł z rąk
Żegoty na własność klasztoru na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich. W XIV w. za panowania króla
Kazimierza Wielkiego istniały tu ziemne wały obronne, usypane wzdłuż Wisły i Wisłoki przeciwko
najeźdźcom ze wschodu.W interesujące nas rejony zapuszczali się bowiem nawet Tatarzy, plądrując
w XIII wieku napotkane osady. W roku 1502 Rzochów i nowo założone miasto Mielec oraz okoliczne
wsie zostały doszczętnie zniszczone przez kolejny najazd Tatarów. Ślady ich bytności tkwią
w legendach i ustnych przekazach, a także w zachowanych pagórkach-kurhanach.
W połowie XVII w. przez Polskę przetoczył się „Potop szwedzki”, który dotarł także na Ziemię
Mielecką. Po nim zostały tu cmentarze i samotne mogiły, usypiska fortyfikacyjne, zgliszcza domów
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oraz ruiny zamku w Mielcu dworu obronnego w Zgórsku. Niedługo potem dzieło zniszczenia
kontynuują książę siedmiogrodzki Jerzy II Rakoczy.
Od XV w. okolice Mielca — wsie Cyranka, Rzędzianowice, Złotniki i Wola Mielecka przeszły na
własność rodu Mieleckich herbu Gryf. Równocześnie na południe od ich posiadłości powstawał
rzochowski klucz dóbr rodziny Tarnowskich herbu Leliwa. Sam Rzochów otrzymał prawa miejskie
w 1382 r., a więc prawie sto lat wcześniej niż Mielec. Sześć wieków później — po wcześniejszej
utracie praw miejskich — 1985 roku Rzochów został przyłączony do Mielca i obecnie jest miejskim
osiedlem. Za sprawą Tarnowskich w XVI w. na ten teren dotarł protestantyzm Z fundacji Jana
Tarnowskiego założono zbory ewangelickie reformowane w Książnicach, Rzochowie i Rzemieniu
(istniały one w tym samym czasie, tj. latach 1561—1596, co zbór w Wadowicach Górnych), a zbór
ariański powstał w Rejowcu k. Rzochowa.

Na terenie Gminny Mielec znajduje się wiele atrakcyjnych zabytków:
 Zespół dworski w Chorzelowie drewniany XVIII-wieczny dwór Tarnowskich został spalony
w 1946 r. Oficyna dworska rozbudowana przez rodzinę Tarnowskich w lI pol. XIX w. murowana,
otynkowana, frontem zwrócona na zachód, złożona z dwóch prostopadłych do siebie skrzydeł.
Piętrowa, podpiwniczona, układ wnętrza w części południowej jednotraktowy, w części północnej
dwutraktowy. Ze starego wyposażenia dworu zachowane obrazy z XVII-XIX w.
 Zabudowania folwarczne powstały w II pol. XIX w. Spichlerz murowany na rzucie prostokąta,
otynkowany, trójkondygnacyjny, na wysokich piwnicach, z dwiema znacznie niższymi
wozowniami po bokach. Wewnątrz strop belkowany, dachy czterospadowe kryte dachówką.
Obory i stajnie murowane na rzucie prostokąta, otynkowane. Dachy dwuspadowe z wystawkami
kryte dachówką.
 Park dworski założony w XVII wieku dla Morsztynów, powiększony przez Tarnowskich w XIX
wieku. Obszar 7-hektarowy porośnięty luźnymi skupiskami drzew, głównie lip, jesionów
i kasztanowców; w parku ok. 7 ha zachowany kilkusetletni dąb.
 Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych Parafia w Chorzelowie erygowana w II poł. XIII w.
Przeniesiono ją do Mielca w 1526 r. Powtórnie założono dopiero w 1854 r. Drewniany, z XVII w.
kościół przetrwał do czasu budowy nowej świątyni wzniesionej wg projektu architekta Teodora
Talowskiego w 1908 r. Obecny jest neogotycki, ceglano-kamienny, trójnawowy,
pseudobazylikowy z transeptem i wieżą przy fasadzie. Nad wejściem do krypty grobowej — płyta
kamienna z napisem łacińskim, herb Leliwa, literami AD i datą 1566.
 Ołtarze barokowe z ok. 1630 r., przerabiane, główny konsekrowany w 1637 roku, trójdzielny,
ujęty uchami z ornamentów okuciowych, z czterema kolumnami na cokołach. Pole środkowe
w kształcie półkolistej arkady. Wewnątrz obraz Matki Boskiej Chorzelowskiej z Dzieciątkiem i św.
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Józefem — kopia cudownego obrazu z Dzikowa, z przełomu XVII/XVIII wieku. Ołtarze boczne
z obrazami z XVIII wieku, odnawiane i uzupełniane.
 Chrzcielnica barokowo—klasycystyczna z pierwszej poł. XIX w. Prospekt organowy z ok. 1700
r. Epitafium Wysockiego (zm. W 1834 r.) i jego siostry Tekli Wysockiej (zm. W 1839 r.) powstało
z fundacji Elżbiety z Wysockich Tarnowskiej. Kielich klasycystyczny z około połowy XIX wieku,
krzyż ołtarzowy z 1910 r. inkrustowany marmurem kolorowym,z rzeźbą Chrystusa z kości
słoniowej. Świecznik na paschał z i połowy XIX wieku. Trzy świeczniki z końca XVIII w. —
wiszące, kryształowe. Dzwony kościelne należą do najstarszych zabytków tego rodzaju w Polsce.
Dzwon mniejszy o średnicy 52 cm i bardzo archaicznym kształcie pochodzi z 1485 r. Na dzwonie
napis w języku łacińskim wykonany gotycką minuskułą, a poniżej trzy reliefowe plakietki
z Ukrzyżowaniem. Drugi, nieco większy dzwon pochodzi również z końca XV w.
 Plebania wzniesiona w 1855 r., wyremontowana w latach 1981-1984. Murowana na rzucie
wydłużonego prostokąta, otynkowana; parterowa, częściowo podpiwniczona. Ściany zewnętrzne
z podziałami ramowymi. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Wewnątrz zbiory muzealne
stanowiące wyposażenie dawnego kościoła oraz dokumenty parafialne od 1637 r. Znajdujące się
na plebanii muzeum parafialne zawiera cenne zbiory z XV-XX w.
 Cmentarz parafialny - kaplica neogotycka wzniesiona ok. 1850 r. - murowana, wewnątrz obrazy
z XVIII i XIX w. Nagrobek Honoraty z Aczkiewiczów Głowackiej (zm. 1848 r.) — fundacji męża,
klasycystyczny, kamienny, w kształcie postumentu z płaskorzeźbą przedstawiającą urnę nakrytą
całunem.
 Cmentarz wojskowy - mogiły z okresu i wojny światowej. W kaplicy cmentarnej w 1997 r.
wmurowano tablice pamiątkowe z listami poległych mieszkańców Gminy Mielec w latach 19141945.


Kościół parafialny pw. Józefa Robotnika w Rzędzianowicach.Wzmianki o parafii pochodzą z
1791 r., ponowne erygowanie parafii oraz kościoła nastąpiło w 1930 r. Jest to obiekt murowany z
1928 roku. według projektu architekta tarnowskiego M. Mikosia. Wewnątrz promienista
monstrancja klasycystyczna z i połowy XIX wieku, odnowiona w XX wieku. Trzy dzwony —
„Józef”, „Tomasz” i „Gabriel” — zakupiono w 1932 roku. W czasie II wojny światowej dzwon
„Gabriel” został zarekwirowany przez Niemców. W 1956 r. dokupiono w Przemyślu dzwon
„Maria”, a w 1958 r. sprowadzono organy.Na terenie wsi zlokalizowane są dwie kapliczki,
murowane, otynkowane. Pierwsza (fundacji M. K. Szlachcica) wzniesiona w 1902 r. stoi na rzucie
zbliżonym do kwadratu, zamknięta trójbocznie. Od frontu szczyt schodkowy. Dach dwuspadowy
kryty blachą. Wewnątrz znajdują się rzeźby ludowe. W ołtarzyku Matka Boska z Dzieciątkiem, św.
Mateusz i św. Katarzyna oraz krucyfiks. Druga kapliczka pochodzi z początku XX wieku.
Zbudowano ją, na rzucie zbliżonym do kwadratu, z dzwonniczką od frontu. Zewnątrz
w narożnikach lizeny. Dach dwuspadowy kryty blachą, z wieżyczką na sygnaturkę. We wnętrzu
kapliczki krucyfiks ludowy.

 Kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela w Książnicach. Parafia wraz z kościołem powstały na
przełomie lat 1325 / 1326. W latach 1561-1585 pierwszy kościół został przemieniony na zbór
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protestancki. Drugi z 1860 roku spłonął w 1917 r. Oba kościoły były drewniane. Obecny pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela wzniesiono w 1927 r. wg projektu warszawskiego architekta
Zdzisława Mączeńskiego. Murowany, odbudowany po uszkodzeniu w czasie działań wojennych
1944 r.

2.2. STREFA SPOŁECZNA
2.2.1. Demografia
Porównując pełne lata statystyczne według informacji posiadanych przez GUS Gminę Mielec
zamieszkiwało w 2014r. 13 087 osób, co stanowiło 9,6% mieszkańców powiatu mieleckiego, 2,1%
podregionu tarnobrzeskiego i 0,61% województwa podkarpackiego. Na przestrzeni ostatnich 4 lat
można zaobserwować wzrost liczby ludności (o 1,95% w 2014 r. W stosunku do 2010 r.). Wzrost
w powiecie i województwie był nieco mniejszy (o 0,2 i 0,06%), zaś w podregionie liczba mieszkańców
nieznacznie spadła (o 0,2%). Porównując dane statystyczne na przestrzeni ostatnich 10 lat (od
momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej) należy stwierdzić, że w Gminie Mielec nastąpił
znaczący wzrost liczby mieszkańców (o 8,99%, z 12 008 osób w 2004 r. do 13 087 w 2014r.), podczas
gdy liczba ludności innych jednostek rosła wolniej (wzrost o 2,4% w powiecie, 0,9% w podregionie
i 1,5% w regionie). Należy podkreślić, że liczba ludności z Gminie Mielec wzrasta szybciej, niż
w powiecie, czy regionie.
Tabela 3.Liczba ludności w Gminie Mielec [2010-2014]
ogółem
Jednostka terytorialna

PODKARPACKIE

2010

2011

2012

2013

2014

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

2 129 294

2 129 187

2 127 948 2 128 687 2 129 951

Powiat mielecki

136 042

136 179

136 296

136 403

136 313

Gmina Mielec

12 837

12 869

12 913

13 007

13 087

Dynamika zmian liczby ludności przełożyła się na gęstość zaludnienia. Porównując dane na
przestrzeni 10 lat można stwierdzić, że gęstość zaludnienia w Gminie Mielec wzrosła z 98 do 107 osób
na km2 (gęstość zaludnienia w powiecie wzrosła w tym czasie o 4 osoby, a w podregionie i regionie o 1
osobę km2). Dla porównania, gęstość zaludnienia Polski wyniosła 123 osoby na km2 .
Najwięcej osób mieszka na terenie sołectwa Chorzelów (21,3% mieszkańców Gminy Mielec).
Sołectwo to posiada największą gęstość zaludnienia (316 osób na km2, przy wartości dla gminy 106).
Najmniej osób mieszka na terenie sołectwa Boża Wola (1% mieszkańców gminy), a gęstość
zaludnienia wynosi 59 osób na km2. Najwięcej mieszkańców przybyło na koniec 2015 r. W sołectwie
Wola Chorzelowska (ponad 9%) Szydłowiec (6,9%), a ubyło w sołectwie Książnice (-2,32%) Trześń
( -0,73%).
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Tabela 4.Liczba ludności w sołectwach Gminy Mielec w latach 2012-2015.
Liczba ludności
Gmina Mielec
Boża Wola
Chorzelów
Chrząstów
Goleszów
Książnice
Podleszany
Rydzów
Rzędzianowice
Szydłowiec
Trześń
Wola Chorzelowska
Wola Mielecka
Złotniki

2012

2013

12 913
126
2 770
687
417
604
1 726
351
1 380
145
1 361
382
2 025
939

13 001
129
2 766
702
419
597
1 718
356
1 394
149
1 367
389
2 061
954

2014

2015

13087
131
2785
700
423
593
1742
352
1389
153
1359
404
2073
983

13134
128
2771
706
426
590
1771
351
1383
155
1351
418
2087
997

Dynamika
2015/2012

101,7
101,6
100,0
102,8
102,2
97,7
102,6
100,0
100,2
106,9
99,3
109,4
103,1
106,2

Źródło: Analiza potencjału inwestycyjnego Gminy Mielec (2014).;UG Mielec (2015)

STRUKTURA LUDNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ i WIEK
Obecnie w Gminie Mielec zaobserwować można zaobserwować równomierny rozkład ludności pod
względem płci, a liczba mężczyzn przewyższa nieznacznie liczbę kobiet.
Tabela 5.Struktura ludności Gminy Mielec w podziale na płeć w latach 2012-2015
mężczyźni
Jednostka terytorialna

Gm.Mielec

kobiety

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

6410

6469

6494

6510

6503

6532

6593

6624

50,38%

50,43%

%-udział w ogólnej liczbie mieszkańców
Gm.Mielec

49,64%

49,76%

49,62%

49,57%

50,36%

50,24%

Źródło: oprac. .własne na podstawie danych GUS(BDL)i UG Mielec (2015)

Struktura mieszkańców sołectw pod względem płci jest bardzo zróżnicowana. W 9 sołectwach liczba
mężczyzn była na koniec 2015 r. większa, niż kobiet (największa różnica jest widoczna w sołectwie
Szydłowiec (o 9,93%), Wola Chorzelowska (o 5,88%.) oraz Złotniki ( o 4,73%). Sołectwo Chorzelów
charakteryzuje się największą przewagą kobiet nad mężczyznami (o 3,63%). W sołectwie Złotniki
wystąpił najbardziej dynamiczny przyrost mężczyzn (o 15,3% od 2012 r.).
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Tabela 6. Struktura ludności w sołectwach Gminy Mielec w podziale na płeć [2012-2015]
Liczba ludności
Gmina Mielec

2012

2013

2014

2015

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

6 410

6 503

6 469

6 532

6494

6593

6510

6624

67
1352
366
208
292
867
185
676
83
676
210
1037
475

64
1433
334
215
301
875
167
713
70
683
194
1036
508

65
1353
372
207
287
882
184
678
83
666
216
1040
520

63
1455
341
206
304
824
175
693
68
671
192
1006
473

Sołectwa:
Boża Wola
Chorzelów
Chrząstów
Goleszów
Książnice
Podleszany
Rydzów
Rzędzianowice
Szydłowiec
Trześń
Wola Chorzelowska
Wola Mielecka
Złotniki

69
1 340
350
209
299
863
185
674
77
681
196
1 016
451

57
1 430
337
208
305
863
166
707
68
680
186
1 009
488

69
1 345
365
209
293
857
188
680
81
684
202
1 035
461

60
1 422
337
210
304
861
168
713
68
683
187
1 026
493

Udział % płci w liczbie ludności
2012
Gmina Mielec

2013

2014

2015

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

49,6%

50,4%

49,8%

50,2%

50,4%

49,6%

49,6%

50,4%

51,15%

48,85%

50,78%

49,22%

Boża Wola

54,8%

45,2%

Sołectwa:
53,5%
46,5%

Chorzelów

48,4%

51,6%

48,6%

51,4%

48,55%

51,45%

48,18%

51,82%

Chrząstów

50,9%

49,1%

52,0%

48,0%

52,29%

47,71%

52,17%

47,83%

Goleszów

50,1%

49,9%

49,9%

50,1%

49,17%

50,83%

50,12%

49,88%

Książnice

49,5%

50,5%

49,1%

50,9%

49,24%

50,76%

48,56%

51,44%

Podleszany

50,0%

50,0%

49,9%

50,1%

49,77%

50,23%

51,70%

48,30%

Rydzów

52,7%

47,3%

52,8%

47,2%

52,56%

47,44%

51,25%

48,75%

Rzędzianowice

48,8%

51,2%

48,8%

51,1%

48,67%

51,33%

49,45%

50,55%

Szydłowiec

53,1%

46,9%

54,4%

45,6%

54,25%

45,75%

54,97%

45,03%

Trześń

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

49,74%

50,26%

49,81%

50,19%

Wola Chorzelowska

51,3%

48,7%

51,9%

48,1%

51,98%

48,02%

52,94%

47,06%

Wola Mielecka

50,2%

49,8%

50,2%

49,8%

50,02%

49,98%

50,83%

49,17%

Złotniki

48,0%

52,0%

48,3%

51,7%

48,32%

51,68%

52,37%

47,63%

Źródło: Analiza potencjału inwestycyjnego Gminy Mielec (2014).
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WSPÓŁCZYNNIK FEMINIZACJI

Współczynnik feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) potwierdza równomierny
rozkład ludności Gminy Mielec pod względem płci. Od 2012 r. do 2014r.wartość współczynnika nie
zmieniła się( w 2013r. zmalała do 99 , a w 2014r. wzrosła do poziomu z 2012r.). Jeśli chodzi o powiat
mielecki, podregion tarnobrzeski i województwo podkarpackie wartość współczynnika w
analizowanym okresie pozostaje na niezmienionych poziomie. Warto podkreślić, że współczynnik
feminizacji w Gminie Mielec odbiega od jego wartości na poziomie krajowym (107) i jest również
niższy, niż w powiecie, podregionie i regionie.

Tabela 7.Współczynnik feminizacji w Gminie Mielec w latach 2012-2014.
ogółem
Jednostka terytorialna

2012

2013

2014

osoba

osoba

osoba

POLSKA

107

107

107

PODKARPACKIE

104

104

104

Podregion - tarnobrzeski

103

103

103

Powiat mielecki

103

103

103

100

99

100

Mielec(gmina)

Źródło: oprac. własne na podstawie danych GUS(BDL)

GRUPY WIEKOWE w STRUKTURZE LUDNOŚCI
Kolejnym, niezwykle istotnym elementem jest kształt jaki przyjmuje struktura wiekowa
mieszkańców. Jego analiza wskazuje, iż społeczeństwo Gminy Mielec jest stosunkowo młode -osoby,
które nie ukończyły 40 roku życia stanowią bowiem 54,42 % ogólnej liczby mieszkańców.
Przyglądając się jednak bliżej innym jednostkom terytorialnym – widać wyraźnie, że wskaźnik ten nie
wyróżnia gminy na tle województwa, powiatu mieleckiego czy wchodzących w jego skład gmin
ościennych.
Analizując strukturę mieszkańców Gminy Mielec ze względu na wiek (na podstawie danych
statystycznych za 2013 r.) należy zauważyć, że oprócz pokolenia wyżu demograficznego z lat
70-tych i pierwszej połowy lat 80-tych XX wieku (osoby w wieku 30-40 lat) duży udział
w strukturze wiekowej ludności mają ludzie młodzi w wieku 20-24 lata, 15-19 lat oraz 25-29 lat.
Porównanie struktury wiekowej12 mieszkańców Gminy Mielec z sytuacją w powiecie mieleckim,
subregionie tarnobrzeskim i województwie podkarpackim pozwala zauważyć bardzo korzystne dla
12

Analiza potencjału inwestycyjnego Gminy Mielec (2014)i UG Mielec (2015)
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gminy zjawisko: udział w strukturze ludności mieszkańców w grupach wiekowych 10-14 i 15-19 lat jest
znacząco wyższy, niż w porównywanych jednostkach administracyjnych.
Na korzyść Gminy Mielec wypada również udział ludności w wieku 40-44, 35-39, 48-49, 20-24 oraz 59 lat. Szczególnie pozytywny jest wyższy wskaźnik procentowy liczby dzieci i młodzieży.
Zaobserwować należy jednocześnie niższy udział przedstawicieli starszych grup wiekowych (w wieku
50-75 lat),w porównaniu z powiatem, podregionie i regionem. Oznacza to, że pod względem kategorii
wiekowych ludność Gminy Mielec nie starzeje się tak szybko, jak w regionie, czy w kraju.

2012

2013

2014*

2015*

0-4

5,02%

4,73%

4,05%

5,04%

5-9

5,47%

5,64%

5,00%

5,89%

10-14

6,18%

5,89%

5,70%

5,53%

15-19

7,39%

7,10%

6,68%

6,65%

*osób zameldowanych w latach 2014 i 2015 w ww. przedziałach wiekowych
Porównując jednak dane wieloletnie można zauważyć, że na przestrzeni ostatnich 4 lat po spadku
następuje wzrost liczby osób w najmłodszych grupach wiekowych. Dla przykładu, w 2012 r. dzieci
w wieku 0-4 lat stanowiły 5,02% ogółu mieszkańców Gminy Mielec, w 2014r. 4,05%, a w 2015r. już
5,04%. Zjawisko to dotyczy również dzieci w wieku 5-9 lat ( wzrost z 5,47% do 5,89%). Spadek
zauważalny jest w przedziałach wiekowych 10-19 lat.

2012

2013

2014*

2015*

20-24

7,96%

7,79%

8,24%

8,02%

25-29

7,36%

7,37%

9,95%

7,68%

30-34

8,03%

7,71%

8,55%

7,74%

35-39

8,03%

8,19%

7,59%

8,36%

40-44

7,05%

7,01%

6,79%

7,87%

45-49

7,05%

7,01%

6,70%

6,96%

50-54

6,39%

6,49%

5,92%

6,72%

55-59

5,98%

6,04%

5,33%

6,18%

60-64

5,12%

5,08%

4,13%

5,47%

65-69

3,59%

3,90%

4,06%

4,18%

*osób zameldowanych w latach 2014 i 2015 w ww. przedziałach wiekowych
Należy odnotować wzrost liczby mieszkańców w przedziale wiekowym 20-24lata (z 7, 9% do 8, 2%),
25-29 lata (7, 3% do 7, 6%) i jednoczesny spadek w przedziale wiekowym 30-34 lat. Niekorzystny jest
także wzrost liczby mieszkańców gminy w wieku 50-69 lat.
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2012

2013

2014*

2015*

70-74

2,95%

2,81%

2,70%

2,86%

75-79

3,21%

3,18%

3,02%

2,98%

80-84

2,17%

2,16%

2,08%

2,27%

85 i więcej

1,42%

1,52%

1,43%

1,82%

*osób zameldowanych w latach 2014 i 2015 w ww. przedziałach wiekowych
Z kolei w aspekcie struktury wiekowej wg ekonomicznych kategorii wieku, w Gminie Mielec na
przestrzeni lat widoczny jest niekorzystny trend wzrostowy w zakresie liczby osób w wieku
produkcyjnym, przy równoczesnym spadku liczby mieszkańców najmłodszych, będących w wieku
przedprodukcyjnym.
Według informacji z roku 2014 - 63,4% ogółu lokalnej społeczności to osoby w wieku produkcyjnym,
osób w wieku przedprodukcyjnym jest 19, 96%, a w poprodukcyjnym 16, 61% ogółu.
O ile statystyki obrazujące strukturę wiekową społeczeństwa Gminy Mielec przedstawiają dane, które
można uznać za korzystne, o tyle obserwacja zachodzących w tym obszarze zmian pozwala zauważyć
negatywne procesy, wpisujące się w ogólnopolską tendencję starzenia się społeczeństwa.
Tabela 8. Struktura wiekowa wg ekonomicznych kategorii wieku
- Gmina Mielec [2011-2014]
2011

2012

2013

2014

osoba

osoba

osoba

osoba

ogółem

12 869

12 913

13 007

13087

w wieku przedprodukcyjnym

2776

2678

2637

2612

w wieku produkcyjnym

8089

8186

8262

8297

w wieku poprodukcyjnym

2004

2049

2108

2174

% udział w ogólnej liczbie mieszkańców
w wieku przedprodukcyjnym

21,51%

20,72%

20,27%

19,96%

w wieku produkcyjnym

62,91%

63,42%

63,52%

63,40%

w wieku poprodukcyjnym

15,58%

15,86%

16,21%

16,61%

Źródło: oprac.własne na podstawie danych GUS(BDL)
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Rysunek 6.Struktura ludności Gminy Mielec [2011-2014]

63,42%

62,91%

70,00%

63,52%

63,40%

60,00%
50,00%
40,00%

21,51%

30,00%

20,27%

20,72%
15,86%

15,58%

20,00%
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Źródło: oprac.własne na podstawie danych GUS(BDL)

Przyrost naturalny w Gminie Mielec wyniósł w 2015 r. 14, był dodatni i jak widać na przestrzeni 4 lat
( 2012 -2015) utrzymuje się tendencja wzrostowa.
Rysunek 7. Przyrost naturalny w Gminie Mielec [2012-2015]
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We wszystkich porównywanych jednostkach administracyjnych mimo odnotowanej dodatniej
wartości wskaźnika przyrostu naturalnego widać jego utrzymującą się tendencję spadkową.
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Tabela 9. Przyrost naturalny w Gminie Mielec, powiecie mieleckim , podregionie tarnobrzeskim
i województwie podkarpackim [2012-2015]
Przyrost naturalny
Jednostka terytorialna

ogółem
2012

2013

2014

2015

PODKARPACKIE

2662

1780

1592

bd

Podregion tarnobrzeski

600

254

120

bd

Powiat mielecki

206

176

51

bd

Gmina Mielec

-2

7

16

14

Źródło: Oprac. własne na podstawie danych GUS (BDL

Saldo migracji w Gminie Mielec w 2015 r. było korzystne i wyniosło 59 osób. Saldo migracji
wewnętrznych kształtowało się na poziomie 69, zaś zagranicznych -10. Saldo migracji ogółem było
wyższe w przypadku mężczyzn, niż kobiet. Odnosi się to również do dynamiki salda migracji na
przestrzeni ostatnich 3 lat. W przypadku ujemnego salda migracji zagranicznych do takiej sytuacji
przyczyniają się zagraniczne wymeldowania mężczyzn.

saldo migracji wewnętrznych
saldo migracji zagranicznych

2012
osoba
69
-3

2013
osoba
62
-10

2014
osoba
73
-8

W 2014 r. zameldowało się na pobyt stały 409 osób, wymeldowało się z pobytu stałego 127 osób.
W 2015 r. zameldowało się na pobyt stały 366 osób, wymeldowało się z pobytu stałego 134 osoby.
Na przestrzeni 4 ostatnich lat można zaobserwować spadek migracji zewnętrznych. Oznacza to, że
w Gminie Mielec przybywa mieszkańców, na co wskazuje również stan ludności, ale jak widać głównie
wskutek migracji wewnętrznych.
2.2.2. Poziom wykształcenia
Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Mielec określany jest na podstawie Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności z 2011 r. Najbardziej aktualne dane dotyczące wykształcenia można odnieść
do poziomu powiatu mieleckiego.
Dane z poniższej tabeli pokazują, że największa liczba mieszkańców legitymuje się łącznie
wykształceniem średnim i policealnym (29,5% ludności). Nieco ponad ¼ ludności posiada
wykształcenie zasadnicze zawodowe. Porównując wykształcenie mieszkańców powiatu mieleckiego
i województwa podkarpackiego można zauważyć, że ludność regionu posiada korzystniejsze
wskaźniki wykształcenia na poziomie wyższym, średnim policealnym i średnim zawodowym.
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Tabela 10. Wykształcenie mieszkańców powiatu mieleckiego na tle subregionu tarnobrzeskiego
i województwa podkarpackiego na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w 2011 r.13
Poziom wykształcenia

Powiat mielecki
[% ]

Województwo
podkarpackie
[%]

Wyższe

13,1%

14,5%

Średnie i policealne - ogółem

29,5%

30,3%

Średnie i policealne - średnie zawodowe

16,9%

17,2%

Średnie i policealne - średnie ogólnokształcące

10,4%

10,6%

Zasadnicze zawodowe

25,6%

21,7%

Gimnazjalne

5,5%

5,5%

Podstawowe ukończone

16,6%

19,0%

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego

1,3%

1,3%

Źródło: Oprac. własne na podstawie danych GUS (BDL).

2.2.3. Rynek pracy
W 2014 r. liczba zatrudnionych w Gminie Mielec wynosiła ogółem 1 389 osób i było to o 5,71%
więcej, niż w 2012 r. (w tym okresie liczba mieszkańców wzrosła o 1,69%). Dane statystyczne
pokazują, że na terenie gminy rośnie liczba zatrudnionych mężczyzn (ich liczba wzrosła się o 5,73%),
także rośnie liczba zatrudnionych kobiet (wzrost o 5,68% w stosunku do 2012 r.).
Tabela 11.Liczba pracujących mieszkańców Gminy Mielec
2012

2013

2014

ogółem

1314

1363

1389

mężczyźni

751

761

794

kobiety

563

602

595

Źródło: Oprac. własne na podstawie danych GUS (BDL).

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, który został przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca
2011r. według stanu w dniu 31 marca 2011 r., o godz. 24.00. Ze względu na zaokrąglenia przy uogólnianiu wyników badania
dane mogą nie sumować się na ogółem.
13
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W analogicznym okresie liczba zatrudnionych ogółem rosła szybciej w powiecie mieleckim .
Odnotowano niewielki wzrost łącznej liczby zatrudnionych w województwie podkarpackim (o 0,2%
w stosunku do 2012 r.).
Na przestrzeni lat 2012-2014 widoczny jest wzrost zatrudnienia w Gminie Mielec. Wprawdzie jest on
mniejszy niż w powiecie Mieleckim, jednak liczba pracujących przyrasta szybciej, niż liczba
mieszkańców.
Tabela 12.Liczba pracujących mieszkańców Gminy Mielec na tle powiatu mieleckiego, podregionu
tarnobrzeskiego i województwa podkarpackiego w latach 2012-2014
Liczba pracujących ogółem

2012

2013

2014

Zmiana
2012/2014

Województwo podkarpackie

416 783

423 206

427 179

102,5%

Podregion tarnobrzeski

123 024

125 109

126 872

103,1%

Powiat mielecki

32 248

34 598

36 000

111,60%

Gmina Mielec

1 314

1 363

1 389

105,7%

Źródło: Oprac. własne na podstawie danych GUS (BDL).

Rysunek 8.Dynamika wzrostu zatrudnienia mieszkańców Gminy Mielec na tle powiatu mieleckiego,
podregionu tarnobrzeskiego i województwa podkarpackiego w latach 2012-2014
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2.2.3.1. Bezrobocie
Według stanu na 31 grudnia 2013r.w województwie podkarpackim zarejestrowanych było 145 744
bezrobotnych, w tym 75059 kobiety (51,5% ogółu bezrobotnych). W stosunku do poprzedniego
miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 125 osób, a w porównaniu do analogicznego okresu roku
ubiegłego (142 894) wzrosła o 2 850 osób.
W okresie do grudnia 2013 r. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 16087 bezrobotnych,
w tym 3300 po raz pierwszy. W strukturze napływu bezrobotnych do powiatowych urzędów pracy
przeważają osoby, które już wcześniej tj. od 1990 r. zarejestrowano przynajmniej jeden raz
w statystykach powiatowych urzędów pracy. Grupa ta obejmowała 12787 bezrobotnych wśród nowo
zarejestrowanych, co stanowiło 79,5% napływu (w grudniu 2013 r.–11663 osoby tj. 73,0% napływu).
Tabela 13.Bezrobocie –stan na 31.12.2015r.(PUP Mielec)
Polska

województwo Podregion
podkarpackie tarnobrzeski

powiat
mielecki

l. bezrobotnych
Gmina Mielec

Stopa bezrobocia (%)
styczeń

11,9

15,2

16,5

11,3

707

luty

11,9

15,2

16,7

11,3

686

marzec

11,5

14,8

16,5

11

658

kwiecień

11,1,

14,2

15,9

10,6

645

maj

10,7

13,6

15,4

10,2

647

czerwiec

10,2

13,0

14,9

9,9

621

lipiec

10

12,9

15,1

10,0

620

sierpień

9,9

12,9

15,1

10,7

675

wrzesień

9,7

12,8

15,0

10,6

676

październik

9,6

12,7

14,8

10,6

659

listopad

9,6

12,9

15,2

10,7

683

grudzień

bd

bd

bd

bd

bd

Jak widać liczba osób zarejestrowanych w gminie na przestrzeni od stycznia do listopada 2015r.
spadła o 24 osoby.
Na koniec 2015 r. według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu bez pracy pozostawało
w Gminie Mielec 683 osoby (o 9 osób więcej , niż w 2014 r. (674osoby), w tym 358 kobiet (kobiety
stanowiły 52,4% bezrobotnych w gminie ogółem). Prawo do zasiłku posiadało 113 bezrobotnych,
w tym 47 kobiet. Liczba bezrobotnych w powiecie mieleckim wyniosła na koniec 2015 r. 7 034 osób,
co oznacza, że bezrobotni mieszkańcy Gminy Mielec stanowili 9,7% ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych powiatu mieleckiego.
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W Gminie Mielec na koniec 2015r. liczba bezrobotnych zmalała o 24 osoby14 w stosunku do sytuacji
na koniec
grudnia 2014 r. (odmiennie do sytuacji w większości gmin powiatu mieleckiego). Na
koniec 2015 r. stopa bezrobocia w powiecie mieleckim wyniosła 10,7% (dla porównania
w województwie podkarpackim stopa bezrobocia wyniosła 12,9%, zaś w Polsce 9,6%).15
Tabela 14.Liczba bezrobotnych –analiza lat [2012-2015]
POLSKA

2012
2013
2014
2015
wzrost/spadek liczby
bezrobotnych

Podregion
tarnobrzeski

PODKARPACKIE

2 136 815
2 157 883
1 825 180
1 530 600

153 807
154 216
137 932
bd

ogółem
41 536
40 827
36 661
bd

-606 215

-15 875

-4 875

Powiat
mielecki

Gmina
Mielec

8 454
7 693
7325
7034

782
754
674
683

-1 420

-99

Źródło: oprac. własne na podstawie danych GUS(BDL)i UG Mielec (2015)

Jeśli chodzi o porównanie sytuacji pod względem liczby bezrobotnych na przestrzeni ostatnich 4 lat
(2012-2015) w Gminie Mielec w podobnie jak w Polsce, województwie podkarpackim czy
podregionie tarnobrzeskim, widoczny jest spadek liczby bezrobotnych ogółem .

2.3. STREFA GOSPODARCZA
2.3.1. Główni pracodawcy
Na rozwój gospodarczy Gminy Mielec korzystnie wpływa jej położenie geograficzne, zwłaszcza
bliskość Specjalnej Strefy Ekonomicznej “EURO-PARK” Mielec, która stymulując rozwój lokalnej małej
i średniej przedsiębiorczości, wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy i w znacznym stopniu
zmniejsza występowanie zjawiska bezrobocia.
W 2014r. liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON wynosiła 90316. W porównaniu z 2011 r.
nastąpił wzrost ogółem podmiotów gospodarki narodowej o 11,6%, przy czym liczba podmiotów
sektora publicznego nie zmienia się i wynosi 20 podmiotów. Wzrost dotyczy podmiotów sektora
prywatnego: w 2014 r. do rejestru REGON wpisanych było 883 podmioty, zaś 2011r. 789 w w 2012 r.
już 812.

727-l.bezrobotnych na koniec stycznia 2014r.(PUP MIELEC)
http://www.pup.mielec.pl/stats/index.html (2015).
16 Dane BDL/2015
14
15
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Tabela 15.Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON w Gminie Mielec, na tle powiatu
mieleckiego, podregionu tarnobrzeskiego i województwa podkarpackiego w latach 2011-2014

Jednostka terytorialna
PODKARPACKIE
Podregion - tarnobrzeski
Powiat mielecki
Gmina Mielec

2011
jed.gosp.
151091
42741
9633
809

PODKARPACKIE
Podregion - tarnobrzeski
Powiat mielecki
Gmina Mielec

6068
1652
357
20

PODKARPACKIE
Powiat mielecki
Powiat mielecki
Gmina Mielec

145023
9276
9232
789

ogółem
2012
2013
2014
jed.gosp. jed.gosp. jed.gosp.
155034
159627
162556
43645
44637
45166
9940
10301
10453
832
868
903
sektor publiczny
6096
6028
6005
1665
1644
1614
368
365
357
20
20
20
sektor prywatny
148938
153599
156506
41980
42993
43548
9572
9936
10096
812
848
883

Źródło: Oprac. własne na podstawie danych GUS (BDL).

Dane te świadczą pozytywnie o rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy i wskazują na siłę
potencjału sektora prywatnego gospodarki. Istotne jest również to, że jest to dalszy systematyczny
wzrost w stosunku do lat poprzednich (w 2014 r. w Gminie Mielec funkcjonowało o 11,9% więcej
podmiotów sektora prywatnego wpisanych do rejestru REGON, niż w 2011 r.).

2.3.1. Struktura podstawowych branż gospodarki

W Gminie Mielec w 2014 r. funkcjonowało 90317 podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON,
w których 66% stanowiły podmioty “pozostałej działalności”, 32% przemysł i budownictwo oraz 2%
rolnictwo, łowiectwo i rybactwo.

17

Dane GUS (BDL)
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Rysunek 9.Struktura podstawowych branż gospodarki Gminy Mielec [2014r.]

W okresie od 2011r. do 2014r. największy wzrost odnotowano w sekcjach: Sekcja C - Przetwórstwo
przemysłowe (17 podmiotów), Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17
podmiotów), edukacja (12 podmiotów)oraz Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby
i świadczące usługi na własne potrzeby(13 podmiotów).
Spadła liczba podmiotów zajmujących się Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (-8
podmiotów) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (spadek o 2 podmioty).

Tabela 16.Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007 na terenie Gminy Mielec.

Sekcja a - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
Sekcja E - Dostawa wody;
gospodarowanie ściekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F - Budownictwo
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
Sekcja H - Transport i gospodarka
magazynowa
Sekcja i - Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

2011

2012

2013

2014

Wzrost/spadek
(od 2011 w 2014)

16

18

16

14

-2

1
144

1
150

1
158

1
161

0
17

0

0

0

0

0

5

7

7

7

2

106

102

108

111

5

201

203

202

206

5

57

55

56

57

0

11

14

12

13

2
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Sekcja J - Informacja i komunikacja
Sekcja K - Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa
Sekcja L - Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości
Sekcja M - Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna
Sekcja N - Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność
wspierająca
Sekcja o - Administracja publiczna
i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne
Sekcja P - Edukacja
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
Sekcja R - Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją
Sekcja S i T - Pozostała działalność
usługowa oraz Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne
potrzeby
Sekcja U - Organizacje i zespoły
eksterytorialne

9

8

11

10

1

33

27

25

25

-8

8

6

7

5

-3

54

57

61

71

17

12

12

13

14

2

12

12

12

12

0

28

30

35

40

12

26

33

33

34

8

25

28

27

29

4

44

46

48

57

13

0

0

0

0

0

Źródło: Oprac. własne na podstawie danych GUS (BDL).

Zdecydowanie najwięcej podmiotów jest zarejestrowanych w sekcjach pozostałej działalności :
 Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle
 Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe
 Sekcja F – Budownictwo
 Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne
potrzeby
 Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa.

2.3.2. Liczba podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach
Jak wspomniano wcześniej, na koniec 2014 r. W Gminie Mielec funkcjonowało łącznie 903 podmiotów
wpisanych do rejestru REGON. Poniższa tabela przedstawia strukturę tych podmiotów
z uwagi na formę prawną. W 2014 r. na 903 podmioty wpisane do rejestru REGON 725 (80%)
stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
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Tabela 17.Liczba i forma prawna podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w Gminie
Mielec w latach 2014r.
W tym

Gmina Mielec

Spółki
Ogółem

Przedsiębio
rstwa
państwowe

Spółdzielnie

Osoby
fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą

W tym
Handlowe
Razem

W tym
Razem

Cywilne

Akcyjne

Z o.o.

903

0

96

37

1

23

59

5

725

100%

0%

11%

4%

0%

3%

7%

1%

80%

Źródło: Oprac. własne na podstawie danych GUS (BDL).

Najbardziej reprezentatywną grupą przedsiębiorców, są osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, stanowią one 80% sektora prywatnego. Dwie znacznie mniej liczne grupy, stanowiące
ok. 7% badanych podmiotów to spółki cywilne i spółki handlowe z o.o. W każdej z grup sektora
prywatnego zauważalny jest przyrost liczby podmiotów.

Rysunek 10.Struktura zatrudnienia ludności w poszczególnych sektorach w powiecie mieleckim

Rysunek 11 przedstawia strukturę zatrudnienia w Gminie Mielec(w 2014r.)(na przykładzie powiatu
mieleckiego).Najwięcej osób zatrudnionych jest w przemyśle i budownictwie łącznie jest to 49%
wszystkich zatrudnionych osób, następnie w rolnictwie 37%, 13% osób pracuje w dziale: handel;
naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa.
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2.3.4. Rolnictwo
2.3.4.1. Powierzchnia gruntów w Gminie Mielec
Gmina Mielec ma charakter przemysłowo - rolniczy. Gmina Mielec charakteryzuje się mniejszą
powierzchnią użytków rolnych i niższych ich udziałem w powierzchni ogółem. Wiąże się to z wysokim
udziałem lasów i gruntów leśnych, wynoszącym 41 %. Przeważająca część lasów i gruntów leśnych
należy do sektora państwowego.
Tabela 18.Powierzchnia gruntów leśnych wg. form własności
Jednostka
miary

2011

2012

2013

2014

ha

5089,8

5089,6

5104,1

5144,89

lesistość w %( w powierzchni Gminy Mielec)
grunty leśne publiczne ogółem
grunty leśne publiczne Skarbu Państwa

%
ha
ha

40,2
4725,8
4716,6

40,2
4726,6
4717,4

40,4
4738,1
4728,9

40,9
4776,89
4727,69

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa
w zarządzie Lasów Państwowych

ha

4711,3

4703,1

4711,6

4710,98

grunty leśne prywatne

ha

364,0

363,0

366,0

368,00

Ogółem

Żródło: BDL(GUS 2015)

Najbardziej lesistym sołectwem jest Szydłowiec, w którym lasy stanowią aż 95,2% powierzchni.
Pozostałe sołectwa mają charakter rolniczy lub rolniczy i leśny. Ze względu na rodzaj użytkowania
struktura gruntów przedstawia się następująco (w ha):
Tabela 19.Zestawienie form użytkowania gruntów w sołectwach Gminy Mielec
Użytki rolne [ha]
Wyszczególnienie
grunty

sady

Lasy i grunty
leśne

Pozostałe

% gruntów
I-III KL.

łąki

pastwiska

13

10

20

13

49,90

Boża Wola

164

Chorzelów

596

17

3

20

100

140

21,29

Chrząstów

566

6

2

34

43

70

42,02

Goleszów

324

7

36

302

32

14,61

Książnice

393

2

15

47

11

50

13,72

Podleszany

663

23

47

60

510

83

14,30

Rydzów

192

11

35

180

35

0

Rzędzianowice

915

111

47

37

140

36,27

Szydłowiec

39

76

28

3 654

30

0

Trześń

223

28

18

159

50

10,49

4

1
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Wola Chorzelowska
Wola Mielecka
Złotniki
Gmina ogółem

101
645
348
5 169

1
18
11
83

119
48
1
481

Gmina ogółem

22
128
36
521

80
25
23
5 144

46
121
58
868

0
44,67
48,30

12 266
Żródło: Urząd Gminy Mielec

Udział trwałych użytków zielonych (łąki i pastwiska) w gminie wynosi około 8%. Podobnie jak
w całym regionie przeważająca część użytków rolnych znajduje się we władaniu gospodarstw
indywidualnych.
Rysunek 11.Podział gruntów w na terenie Gminy Mielec

42%
4%
7%

4%
42%
1%

grunty

sady

łąki

pastwiska

Laasy i grunty lesne

pozostałe

Tabela 20.Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą
ogółem
do 1 ha włącznie
powyżej 1 ha razem
W tym:
1 - 5 ha 922
1 - 10 ha 1025
1 - 15 ha 1047
5 - 10 ha 103
5 - 15 ha 125
10 -15 ha 22
5 ha i więcej 150
10 ha i więcej 47
15 ha i więcej 25
Żródło: BDR(GUS (na podstawie PSR 2010r.)
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Patrząc na liczbę indywidualnych gospodarstw Gminy Mielec według grup obszarowych użytków
rolnych w przeważającej liczbie są gospodarstwa 1-5 ha ( 45% ogółu gospodarstw) następnie do 1 ha
(48%), natomiast duże gospodarstwa rolne ( pow. 15 ha) stanowią zaledwie 1% wszystkich
gospodarstw rolnych.
Rysunek 12.Liczba gospodarstw rolnych w Gminie Mielec
według grup obszarowych użytków rolnych

6%

1%

45%

do 1 ha włącznie

48%

1 - 5 ha

5 - 15 ha

15 ha i więcej

Żródło: BDL(GUS (na podstawie PSR 2010r.)

Wśród upraw dominują zboża (89% wszystkich upraw), kukurydza na ziarno oraz ziemniaki (PSR
2010).
Tabela 21.Powierzchnia zasiewów wg rodzaju gospodarstwa
ogółem
zboża razem
zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi
pszenica ozima
pszenica jara
żyto
jęczmień ozimy
jęczmień jary
owies
pszenżyto ozime
pszenżyto jare
mieszanki zbożowe ozime
mieszanki zbożowe jare
kukurydza na ziarno

Strona | 38

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

100%
89,07%
69,34%
27,89%
7,08%
3,28%
2,19%
9,32%
3,10%
5,04%
0,81%
1,86%
8,77%
10,90%

2498,82
2225,63
1732,70
697,02
176,94
81,90
54,60
232,93
77,34
125,91
20,22
46,57
219,27
272,30
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ziemniaki
uprawy przemysłowe
buraki cukrowe
rzepak i rzepik razem
warzywa gruntowe

ha
ha
ha
ha
ha

6,05%
2,28%
0,09%
2,20%
0,32%

116,90
57,00
2,14
54,86
8,08

Żródło: BDL(GUS (na podstawie PSR 2010r.)

Wśród gospodarstw indywidualnych dominującym pogłowiem zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda
chlewna, konie, drób) jest drób oraz trzoda chlewna .

Tabela 22.Rodzaj pogłowia zwierząt gospodarskich (2010r.) na terenie Gminy Mielec.
liczba gospodarstw
bydło razem

171
bydło krowy

trzoda chlewna razem

144
256

trzoda chlewna lochy

97

konie

85

drób ogółem razem

977

drób ogółem drób kurzy

964

Żródło: BDL(GUS (na podstawie PSR 2010r.)

2.3.4.2. Powierzchnia wolnych terenów inwestycyjnych w Gminie Mielec
Powierzchnia wolnych terenów inwestycyjnych w gminie oraz w poszczególnych sołectwach została
przedstawiona w tabeli nr 23. Dane na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej gminy
i w Geoportalu wskazują, że powierzchnia wolnych terenów inwestycyjnych wynosi 46,75 ha.
Tabela 23.Wolne tereny inwestycyjne w sołectwach Gminy Mielec18 [w ha]
Sołectwa Gminy Mielec
Powierzchnia wolnych
terenów inwestycyjnych (ha)
Powierzchnia terenów pod
budownictwo (tereny

Chorzelów

Rzędzianowice

Wola
Chorzelowska

Wola
Mielecka

1,11

15,8

5,4

18,26

przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową, usługową
i rekreacyjną)

18

6,18

Źródło : UG Mielec(stan31.12.2015r.)
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2.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2.4.1. Transportowa
Głównymi zewnętrznymi powiązaniami komunikacyjnymi Gminy Mielec są kierunki:
a) drogowe:
Powiązanie poprzez sieć dróg wojewódzkich.
•
•
•
•
•

Mielec - Kolbuszowa - Rzeszów - odległość 57km
Mielec - Dębica - odległość 29km
Mielec - Tarnobrzeg - odległość 41km
Mielec - Tarnów - odległość 47km
Mielec – Szczucin – odległość 21km

Drogi te tworzą węzeł komunikacyjny w mieście Mielec. Drogi wojewódzkie administrowane są przez
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Powiązanie poprzez sieć dróg powiatowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rzędzianowice - Gmina Czermin
Wola Mielecka - Gmina Czermin, Gmina Borowa,
Chrząstów - Gmina Gawłuszowice
Trześń - Gmina Tuszów Narodowy
Chorzelów –Gmina Tuszów Narodowy
Szydłowiec - Gmina Niwiska
Goleszów - Gmina Przecław
Rydzów - Gmina Radomyśl Wielki
Książnice - Gmina Radomyśl Wielki
Rydzów - Gmina Przecław
Rydzów – Gmina Wadowice Górne

Drogi powiatowe administrowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.
b) kolejowe:
Na terenie Gminy Mielec w miejscowości Chorzelów znajduje się bocznica kolejowa PKP. Obecnie
trwają starania o uruchomienie powiązania kolejowego gminy.
Powiązania wewnętrzne
Generalnie powiązania wewnętrzne opierać będą się na sieci dróg wojewódzkich i powiatowych.
Elementem uzupełniającym sieć dróg wojewódzkich i powiatowych stanowią drogi gminne.
Komunikacja zbiorowa w Gminie Mielec oparta jest na usługach świadczonych przez Miejską
Komunikację Samochodową Sp. z o.o. (MKS), która obsługuje 11 linii podmiejskich. Obejmują one
swoim zasięgiem cały teren Gminy Mielec oprócz Rydzowa. Uzupełnieniem zbiorowych usług
transportowych są przewozy świadczone przez prywatnych przedsiębiorców.
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Najlepiej skomunikowane są sołectwa Chorzelów, Rzędzianowice, Trześń i Wola Mielecka. Sołectwa te
posiadają po kilkanaście aktywnych połączeń dziennie, zarówno w komunikacji publicznej, jak
i prywatnej
2.4.2. Dostęp do internetu
Obecnie wszystkie miejscowości Gminy Mielec są wyposażone w przewodowe sieci.
Telekomunikacyjne lub dostępny jest system radiowy. Telefonia komórkowa pokrywa swoim
zasięgiem cały obszar. Nasycenie gospodarstw domowych w Gminie Mielec (przybliżony odsetek
ludności) jest następujące19:


telefonia stacjonarna - 100%;



telefonia komórkowa - zasięg wszystkich operatorów krajowych;

 stały dostęp do sieci Internetu - 95% powierzchni gminy20.
Pomimo, iż stałym dostępem do sieci Internetu jest objęte 95% powierzchni gminy, mieszkańcy
w wywiadach ankietowych zgłaszali problemy z dostępem do Internetu oraz zasięgiem telefonii
komórkowej (słaby zasięg lub brak zasięgu).
2.4.3. Sieć wodno-kanalizacyjna
Sieć wodociągowa (wg danych gminy)21 obejmuje wszystkich jej mieszkańców. Wskaźniki wyglądają
następująco:
 wodociągi - 100% ludności gminy;
 wodociągi: 13 wsi (sołectw):





167,8 km sieci rozdzielczej,
przyłączy w liczbie 3 598 sztuk,
2 stacje uzdatniania wody,
1 hydrofornia (Wólka Książnicka).
Tabela 24.Sieć wodociągowa i zużycie wody – Gmina Mielec (2012 - 2014 )

ZAKRES
Długość czynnej sieci rozdzielczej
Długość czynnej sieci rozdzielczej w zarządzie bądź
administracji gminy
Długość czynnej sieci rozdzielczej w zarządzie bądź
administracji gminy, eksploatowanej przez jednostki
gospodarki komunalnej

19

http://www.gmina.mielec.pl (2015r.).

20

Dane UG(2015 r.)

21

km

JM

2012
158,6

2013
161,1

2014
167,8

km

158,6

161,1

164,6

km

158,6

161,1

164,6

Źródło: http://www.gmina.mielec.pl/gzgk.html, Dane uzupełniono zgodnie z informacjami pozyskanymi dzięki uprzejmości
UG Mielec
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Połączenie prowadzące do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania (dane Urzędu Gminy Mielec)
Woda dostarczona gospodarstwom domowym

szt.

3 246

3505

3598

dam3

342,8

340,0

364,4

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

12 444

12507

12616

Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1
mieszkańca

m3

26,6

26,2

28,0

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mielec została praktycznie zakończona. Obecnie
zadania gminy koncentrują się na rozbudowie i modernizacji w zależności od potrzeb i kierunków
rozwoju budownictwa mieszkaniowego i produkcyjnego.
Sieć kanalizacyjna wg danych gminy obejmuje 60,18% mieszkańców Gminy Mielec:




ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 7877
138,9 km sieci głównej grawitacyjnej i ciśnieniowej;
przyłączy kanalizacyjnych w liczbie 2002 szt.

Tabela 25.Urządzenia sieciowe, kanalizacja w Gminie Mielec (2013- 2014 )
ZAKRES

JM

2013

2014

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w zarządzie
bądź administracji gminy
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w zarządzie
bądź administracji gminy, eksploatowanej przez
jednostki gospodarki komunalnej
Połączenie prowadzące do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania (dane Urzędu Gminy
Mielec)
Ścieki odprowadzone z gosp. domowych

km

123,6

139,8

km

123,6

138,9

km

123,6

138,9

szt.

1969

2002

dam3

190,3

196,6

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS oraz dane Urzędu Gminy Mielec

2.4.4. Gospodarka odpadami
Czynnikiem warunkującym stan środowiska przyrodniczego są odpady pochodzenia komunalnego
i przemysłowego.
Od 1 lipca 2013 r. został zmodyfikowany system gospodarowania odpadami przez
mieszkańców22.Odpady komunalne na terenie Gminy Mielec są odbierane ze wszystkich
nieruchomości, zarówno zamieszkałych, jak też niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący
działalność gospodarczą, właściciele działek rekreacyjnych, ogrody działkowe itp.).
Od 01.07.2013r. W ramach nowego systemu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości
22

Gospodarka Odpadami w Gminie Mielec
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zamieszkałych i niezamieszkałych. Odpady komunalne z terenu Gminy Mielec odbierane są w postaci
zmieszanej i selektywnej. Na terenie Gminy Mielec nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych.
Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane były do:
-Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych Euro- Eko Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3,
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171,
- Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie 225,
- P.H.P.U. Zagroda Sp. z o.o. ul.1-go Maja.
Gospodarka odpadami na terenie województwa podkarpackiego realizowana jest zgodnie z Planem
gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego (WPGO23). Nowy WPGO został opracowany
na lata 2012 – 2017 z perspektywą 2018-2023. Jego realizacja jest oparta o regiony gospodarowania
odpadami (RGOK)i instalacje regionalne (RIPOK24).W zakresie wywozu odpadów pochodzenia
komunalnego i przemysłowego Gmina Mielec należy do Regionu Zachodniego Województwa
Podkarpackiego.
Instalacją RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) dla tego regionu,
w tym dla całego powiatu mieleckiego jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy.
W 2014r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi. Jedną z ważniejszych potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadów jest utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie
gminy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony samorządowej, projektodawcy znowelizowanej ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaproponowali dodanie zapisu zgodnie z którym „Gmina
jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami”. Po wnikliwym przeanalizowaniu potrzeb
związanych z zagospodarowaniem odpadów uznano, że w tym zakresie najlepszym rozwiązaniem
będzie utworzenie (utrzymanie i prowadzenie) PSZOK-u wspólnie z miastem Mielec na terenie
którego już istnieje taki punkt, spełniający wszelkie wymogi techniczne i środowiskowe. Na tą
okoliczność zostało zawarte stosowne porozumienie pomiędzy gminą Mielec a gminą miejską Mielec.

2.4.5. Sieć energetyczna i zaopatrzenie w paliwa gazowe
SIEĆ GAZOWA (gaz ziemny przewodowy) – dostępność: cały obszar Gminy Mielec poza sołectwami
Rydzów i Szydłowiec.
Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012r. przyjął przekazany przez Zarząd
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalił
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
24 Samorządy województw w drodze uchwał sejmików województw w sprawie wykonania wojewódzkich planów gospodarki
odpadami (WPGO) nadały instalacjom status RIPOK
23
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Tabela 26.Urządzenia sieciowe, sieć gazowa w Gminie Mielec w 2014 r.
ZAKRES
Długość czynnej sieci ogółem
Długość czynnej sieci przesyłowej
Długość czynnej sieci rozdzielczej
Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych

JM
m
m
m

2014
140602
3205
137397

szt.

3044

Odbiorcy gazu

gosp.dom.

2458

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkanie gazem

gosp.dom.

1015

Zużycie gazu

tys.m3

1505,7

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań

tys.m3

909,6

Ludność korzystająca z sieci gazowej

osoba

9291

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

SIEĆ ENERGETYCZNA (w szczególności dla przemysłu) – dane z gminy dla terenów inwestycyjnych
pod działalność przemysłową – obejmuje 100% sołectw.
Zasilanie Gminy Mielec w energię elektryczną odbywa się z Głównych Punktów Zasilających (GPZ)
zlokalizowanych na terenie miasta Mielec. Przez teren gminy przebiegają: linia elektroenergetyczna
najwyższych napięć 400 kV i linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 kV18:







EN 400 kV Połaniec - Rzeszów ze strefą ochronną po 33 m od skrajnych przewodów
w poziomie w obie strony;
EN 110 kV Połaniec (PEL) - Mielec (MLE);
EN EN 110 kV Połaniec (PEL) - Pustków;
EN 110 kV Chmielów (CHM) - Mielec (MLE);
EN 110 kV Mielec (MLE) - Mielec Smoczka (MLS);
EN 110 kV Mielec (MLE) - Mielec WSK (MLW) ze strefami ochronnymi po 20 m
w obie strony od osi linii.

Pas terenu pod liniami 400 kV i 110 kV jest wyłączony z inwestowania, istnieje zakaz realizacji
budownictwa przeznaczonego na stały pobyt ludzi. Możliwe jest prowadzenie w tym pasie gospodarki
rolnej. Sieć rozdzielczą średniego napięcia stanowią stacje transformatorowe 30/15 oraz odgałęzienia
od linii magistralnych SN 30 i 15 kV. Przez teren gminy przebiegają następujące linie
elektroenergetyczne średnich napięć 30 kV19






Mielec Borek - Dębica,
Mielec Borek - Rzochów,
Mielec Borek - Trzciana,
Mielec Borek - Chorzelów,
Mielec Borek - Przyłęk (Wojsław).
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Stacje transformatorowe są zazwyczaj napowietrzne, słupowe. Redukcja napięcia średniego 30 kV lub
15 kV na napięcie niskie dla wiejskiej sieci konsumpcyjnej i osiedleniowej odbywa się przy pomocy
transformatorów o mocy 50-250 kVA.

2.5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
2.5.1. Edukacja
Przedszkola
Według informacji znajdujących na stronie internetowej http://www.gmina.mielec.pl/szkoly-iprzedszkola na terenie gminy funkcjonują 4 samorządowe przedszkola: w Chorzelowie, Trześni,
Podleszanach i Woli Mieleckiej, w tym 4 w Zespołach Szkół: w Chorzelowie, Trześni, Podleszanach
i Woli Mieleckiej i 14 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.(UG dane za 2015 r.).
Liczba przedszkoli systematycznie rośnie. W latach 2010-2011 funkcjonowały 4 przedszkola, w 2008
- 3, zaś w 2004r. tylko 2. Rośnie również liczba oddziałów przedszkolnych (8 w 2010 i 2011 r. i 10
w 2012r. i 14 w 2015 r. )
Przedszkola na terenie gminy oferowały w 2015 r. łącznie 650 miejsc, w tym 550 w placówkach
prowadzonych przez samorząd gminny. Liczba miejsc również rośnie (446 w 2012 r., 186 w 2011 r.).
Dla porównania: w 2004 r. było tylko 50 miejsc. Wychowaniem przedszkolnym w 2015 r. objęto 459
dzieci, w tym 382 w przedszkolach samorządowych.
Tabela 27: Wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Mielec w 2015 r.
Liczba oddziałów
(klas)

Liczba
miejsc

Liczba
dzieci

Przedszkole Samorządowe w Chorzelowie przy Zespole Szkół w
Chorzelowie

2

75

42

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chorzelowie

2

50

39

Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkół w Podleszanach

2

50

38

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Podleszanach

2

50

29

Publiczne Samorządowe Przedszkole w przy Zespole Szkół w
Woli Mieleckiej

2

50

37

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Woli
Mieleckiej

2

50

49

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chrząstowie

1

25

7

Placówki wychowania przedszkolnego
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Oddział przedszkolny w przy Szkole Podstawowej
Rzędzianowicach

2

50

39

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rydzowie

1

25

13

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Książnicach

1

25

19

Publiczne Samorządowe Przedszkole przy Zespole Szkół w
Trześni

2

50

27

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trześni

2

50

43

Społeczne Przedszkole „Promyczek” w Złotnikach

3

75

63

Niepubliczne Przedszkole Zielony Raj w Chrząstowie

1

25

14

Źródło: SIO 30 września 2015r

Dane GUS również potwierdzają, że w Gminie Mielec rośnie liczba dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym. W 2014 r. do przedszkoli uczęszczało 81,4% dzieci w wieku 3-5 lat (wzrost o 8,4% od
2012 r.) oraz 90,5% w wieku 3-6 lat (wzrost o ok.15% od 2012 r.). Można zauważyć, że wskaźnik
procentowy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Mielec jest wyższy, niż
w powiecie mieleckim, podregionie tarnobrzeskim i województwie podkarpackim. Znacząco wyższa
jest również dynamika wzrostu tego wskaźnika.
2012
osoba
423
570

2013
osoba
416
556

2014
osoba
414
486

dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym
dzieci w wieku 3 - 5 lat
dzieci w wieku 3 - 6 lat

309
428

345
464

337
440

odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
dzieci w wieku 3 - 5 lat
dzieci w wieku 3 - 6 lat

%
73,0
75,1

%
82,9
83,5

%
81,4
90,5

dzieci ogółem
dzieci w wieku 3 - 5 lat
dzieci w wieku 3 - 6 lat

Szkoły podstawowe
W Gminie Mielec funkcjonowało w 2015 r. 9 szkół podstawowych: w Chrząstowie, Książnicach,
Podleszanach, Rydzowie, Rzędzianowicach, Złotnikach (niepubliczna), Chorzelowie, Trześni i Woli
Mieleckiej (4 w Zespole Szkół)25 .
25

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/gminy/ug_mielec/jednostki/szkoly (2015 r.).
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Liczba szkół podobnie jak liczba oddziałów w szkołach wzrosła (z 60 oddziałów w latach 2010-2012
do 62 oddziałów w 2015 r. ).W tym okresie spadła liczba szkół i oddziałów w powiecie mieleckim (o
8,8%), podregionie tarnobrzeskim (o 4,9%) i województwie podkarpackim (o 3,9%). Jedynie
w mieście Mielec pozostała bez zmian.
Według danych GUS-u w 2014 r. do szkół podstawowych uczęszczało 835 uczniów . Liczba uczniów
po spadku w 2013 r. do 777 z 812 w 2012r. w 2014r. wzrosła . Niestety w Gminie Mielec spadła
liczba absolwentów (o 18,7% w ciągu ostatnich 3 lat i 24,7% od 2004 r.). Do szkół uczęszcza więcej
mężczyzn, niż kobiet (52,1% w 2014 r.). Poniższa tabela pokazuje, że liczba uczniów i absolwentów
maleje na wszystkich poziomach administracyjnych regionu, najbardziej na poziomie województwa
i podregionu. Relatywnie dobry wskaźnik dotyczy miasta Mielec, gdzie ubyło 1,4% uczniów. Dla
porównania, w Polsce ubyło 1,4% uczniów i 8,1% absolwentów. Uwzględnienie danych miasta Mielec
jest uzasadnione, ponieważ odpływ uczniów z szkół gminnych może wynikać z ich uczęszczania do
szkół miejskich. Niepokojący jest znaczący ubytek absolwentów szkół podstawowych w Gminie
Mielec, znacznie większy, niż w porównywanych jednostkach administracyjnych (od 2004 r. ubyło
22,2% absolwentów).
Współczynnik skolaryzacji brutto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku
szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu
31 XII), w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.26 W 2012 r.
wartość tego współczynnika w Gminie Mielec wyniosła 90,42% i jego wartość spadła w 2014 r.
o 4,12% . Podobnie nastąpił spadek współczynnika skolaryzacji we wszystkich porównywanych
jednostkach administracyjnych, gdzie jego wartość jest wyższa, niż w Gminie Mielec. W Polsce
wartość wskaźnika wynosiła w 2014 r. 99,15% i spadła od 2012 r. o 0,71%.

Tabela 28: Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych w Gminie Mielec na tle
powiatu, podregionu i województwa w latach 2012-2014 [ %]
PODKARPACKIE
Podregion - tarnobrzeski
Powiat mielecki
Mielec gmina

2012

2013

2014

95,85
94,06
95,53
90,42

94,90
93,09
95,44
88,80

91,02
89,18
90,66
86,30

Żródło: BDL(2015)

Szkoły gimnazjalne
Na terenie Gminy Mielec funkcjonują „dwa publiczne gimnazja z trzyklasową strukturą
organizacyjną”.27 Są to placówki w Zespole Szkół w Chorzelowie i Woli Mieleckiej.
Liczba szkół na tym poziomie nauczania pozostaje niezmienne, podobnie, jak w mieście Mielec.
W powiecie liczba szkól w tym okresie się nie zmieniła , w podregionie tarnobrzeskim i województwie
26
27

http://www.stat.gov.pl (2015.
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/gminy/ug_mielec/jednostki/szkoly 2015r.).

Strona | 47

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELEC NA LATA 2016 – 2022

podkarpackim w latach 2012-2014 ubyło jedno gimnazjum. Spadła natomiast liczba oddziałów
(w Gminie Mielec z 22 w latach 2012-2014 na 18). W mieście Mielec ubyło 6,8% oddziałów,
w powiecie i podregionie tarnobrzeskim 7,8%, zaś w województwie podkarpackim 6,0%.
W 2014 r. do szkół gimnazjalnych w Gminie Mielec uczęszczało 380 uczniów, a naukę ukończyło 158
absolwentów. Liczba uczniów płci męskiej była w 2014 r. o 1,4% wyższa, niż kobiet. We wszystkich
jednostkach administracyjnych odnotowano ubytek uczniów i absolwentów. W latach 2012-2014
w Gminie Mielec ubyło 13,04% uczniów, których liczba zmniejszyła się z 437 do 380 i jednocześnie
o 3,9% wzrosła liczba absolwentów. Dla porównania, w Polsce liczba uczniów zmniejszyła się na
przestrzeni 3 lat o 8,0%, zaś absolwentów odpowiednio o 9,5% i 27,6%).
Tabela 29: Liczba uczniów i absolwentów w gimnazjach Gminy Mielec na tle powiatu, podregionu
i województwa w latach 2012-2014.
2012
PODKARPACKIE
Podregion - tarnobrzeski
Powiat mielecki
Gmina Mielec
PODKARPACKIE
Podregion - tarnobrzeski
Powiat mielecki
Gmina Mielec

Uczniowie
71 084
20 309
4 407
437
Absolwenci
25467
7408
1599
152

2013

2014

Zmiana
2012/2014

68 742
19 617
4 334
435

66 169
18 864
4 151
380

93,09%
92,88%
94,19%
86,96%

24141
7044
1432
151

22933
6604
1481
158

90,05%
89,15%
92,62%
103,95%

Źródło: GUS (BDL).

Oba gimnazja funkcjonujące w Gminie Mielec miały w 2014 r. taką samą liczbę oddziałów (klas).
Publiczne Gimnazjum w Woli Mieleckiej posiadało większą liczbę uczniów, niż szkoła w Chorzelowie.
Współczynnik skolaryzacji brutto w gimnazjach Gminy Mielec wynosił w 2014 r. 79,0% i jego wartość
spadła na przestrzeni 3 lat o 10%. Porównywane jednostki administracyjne wykazały w 2014 r.
niższą wartość omawianego współczynnika.
Tabela 30: Współczynnik skolaryzacji brutto dla gimnazjów w Gminie Mielec na tle powiatu,
podregionu i województwa w latach 2012-2014 w %.

PODKARPACKIE
Podregion - tarnobrzeski
Powiat mielecki
Gmina Mielec

2012

2013

2014

Zmiana
2012/2014

95,93
94,75
95,18
89,00

95,49
94,43
95,06
86,14

95,01
93,43
94,13
79,00

-0,92
-1,32
-1,05
-10,00

Źródło: GUS (BDL).
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2.5.2. Sport
Obiekty sportowe, rekreacyjne, wypoczynkowe:
 Sale gimnastyczne znajdują się w każdej szkole, duże sale znajdują się w Chorzelowie, Woli
Mieleckiej, Podleszanach i Trześni; osobna pełnowymiarowa hala sportowa znajduje się
w Chorzelowie;
 Boiska sportowe i tereny rekreacyjne znajdują się w miejscowościach:












Chorzelów;
Chrząstów,
Goleszów;
Książnice;
Podleszany;
Rzędzianowice;
Rydzów;
Trześń;
Wola Chorzelowska;
Wola Mielecka;
Złotniki;

 Stadion w Woli Mieleckiej dysponuje zadaszoną trybuną na 300 osób.
W Podleszanach na stadionie działa ośrodek z kortem i stawami rekreacyjnymi. Ponadto przy hotelu
w Woli Chorzelowskiej jest pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, akredytowane przez
FIFA.
 Ludowe Kluby Sportowe
Na terenie gminy działalność sportową prowadzą Ludowe Kluby Sportowe, które zrzeszają około 400
członków. Są to następujące kluby:28
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
28

Klub Sportowy SPARTA Chorzelów,
Ludowy Klub Sportowy “DROMADER” Chrząstów,
Ludowy Klub Sportowy “MADRAS” Goleszów,
Ludowy Klub Sportowy Podleszany,
Ludowy Klub Sportowy ,,RZĘDZIAN” Rzędzianowice ,
Ludowy Klub Sportowy “CZARNI” Trześń,
Klub Sportowy KOLORADO w Woli Chorzelowskiej
Ludowy Klub Sportowy „START” Wola Mielecka
Ludowy Klub Sportowy “ZŁOTNICZANKA” Złotniki.
Uczniowski Klub Sportowy “START” przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej,
Uczniowski Klub Sportowy “ORZEŁ” przy Szkole Podstawowej w Chorzelowie,

http://www.gmina.mielec.pl/old/sport.htm
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12. Uczniowski Klub Sportowy w Podleszanach.
W profilu zajęć wymienionych klubów sportowych przeważa piłka nożna. UKS „Start” w Woli
Mieleckiej prowadzi także zajęcia sportowo-rekreacyjne, a LKS „Złotniczanka” prowadzi drugą sekcję
(oprócz piłki nożnej)-sekcję tenisa stołowego .
Na terenie Gminy Mielec nie działają kluby fitness, siłownie ani inne podmioty specjalizujące się
w sporcie i rekreacji.Taka sytuacja spowodowana jest zapewne bliskością ośrodka powiatowego,
posiadającego bogatą ofertę tego typu usług oraz obiekty rekreacyjno-sportowe.
Tabela 31: Kluby sportowe w Gminie Mielec łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS
w latach 2012-2014.
2012
Kluby
Członkowie
Ćwiczący ogółem
Ćwiczący mężczyźni
Ćwiczący kobiety
Ćwiczący do lat 18 ogółem
Ćwiczący do lat 18 chłopcy
Ćwiczący do lat 18 dziewczęta
Sekcje sportowe
Trenerzy
Instruktorzy sportowi
Inne osoby prowadzące zajęcia sportowe

2014
1
791
647
433
214
476
262
214
15
7
13
9

11
717
807
616
191
621
430
191
18
13
14
7

Źródło: GUS (BDL).

 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie
Ważną częścią działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie jest organizacja
imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy. Analiza programów działalności Ośrodka
w latach 2012-2014 pozwala jednak zauważyć, że imprezy sportowe i rekreacyjne zawierające
elementy rekreacji ruchowej stanowią niewielki odsetek realizowanych działań, wśród których
przeważają imprezy kulturalne i rozrywkowe.
W ofercie organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych na uwagę zasługują: Gminne Zawody
Sportowo- Pożarnicze w Chorzelowie, „Wakacje, wakacje…lato z kulturą”, szkolenia taneczne, „Bieg
Przełajowy o Puchar Przewodniczącego Gminy Rady Mielec”, „Turniej Piłkarski z okazji Narodowego
Święta Niepodległości”, Turniej Szachowy, Gminny Turniej Piłki Siatkowej Old Boy’ów Chorzelów 29.

29

Programy działalności kulturalnej Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chorzelowie w Chorzelowie
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2.5.3. Kultura
Biblioteki
Na terenie Gminy Mielec działało w 2015 r. (i działa obecnie) 6 filii bibliotecznych Samorządowego
Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie. Są to filie w miejscowościach:
Chorzelów, Podleszany, Rzędzianowice, Trześń, Wola Mielecka i Złotniki.30 Ośrodek prowadzi
systematyczne statystyki zawartości księgozbioru, liczby czytelników i wypożyczeń oraz
sprawozdawczość w zakresie form promocji czytelnictwa. Według meldunków dostarczonych przez
Ośrodek w latach 2012-2014 wzrosła ogólna liczba czytelników, co dotyczy filii w: Podleszanach,
Trześni i Woli Mieleckiej. Pozostałe filie odnotowały wzrost liczby czytelników. Wzrasta także liczba
wypożyczeń ogółem, co dotyczy wszystkich filii z wyjątkiem Rzędzianowic i Złotnik, gdzie
odnotowano spadek. Największy wzrost wypożyczeń nastąpił w filii w Woli Mieleckiej (o 82,1%).
Oznacza to, że mieszkańcy gminy korzystający z bibliotek czytają statystycznie więcej, niż w latach
poprzednich.
W zasobach filii bibliotek przeważa literatura piękna (w 2014 r. stanowiła 79,3% księgozbioru) oraz
literatura dla dorosłych (wyjątek stanowią filie w Chorzelowie, Podleszanach i Woli Mieleckiej, gdzie
przeważa literatura piękna dla dzieci). Widoczne jest systematyczne zmniejszanie się wielkości
księgozbioru, co w największym stopniu dotyczy literatury niebeletrystycznej. Jeśli chodzi o formy
promocji czytelnictwa, największą popularnością wśród mieszkańców cieszą się lekcje biblioteczne
i wycieczki, następnie spotkania poetów i konkursy.31
Porównując dane gromadzone przez GUS o bibliotekach, ich zasobach i czytelnictwie w Gminie Mielec
z sytuacją w powiecie, podregionie i województwie można zauważyć, że w porównywanych
jednostkach administracyjnych spadła liczba bibliotek i filii oraz zmniejszyła się liczba pracowników
(z wyjątkiem powiatu mieleckiego).
W Gminie Mielec odnotowano wzrost się zawartości księgozbioru, przy czym jest większy, niż
w podregionie i województwie. Podobnie wygląda sytuacja w zakresie czytelnictwa: wzrost liczby
czytelników w Gminie Mielec jest większy, niż w powiecie i województwie. Korzystną sytuację można
zaobserwować także w liczbie wypożyczeń: Gmina Mielec charakteryzuje się najbardziej
dynamicznym wzrostem w porównaniu z innymi jednostkami administracyjnymi.
W Gminie Mielec znajduje się według danych GUS jedna filia z udogodnieniami na zewnątrz oraz
wewnątrz i sytuacja nie zmienia się w ciągu ostatnich lat. Przeciwnie – w powiecie, podregionie
i województwie nastąpił dynamiczny wzrost obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
(w powiecie 3-kronie).

http://sokis.gmina.mielec.pl/biblioteki.html.
Na podstawie meldunków czytelniczych bibliotek Gminy Mielec – sprawozdania Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
Gminy Mielec.
30
31
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Tabela 32: Biblioteki, ich księgozbiór i czytelnicy w Gminie Mielec [ 2012-2014].
Gmina Mielec

2012

Biblioteki i filie
Pracownicy bibliotek
Księgozbiór
Czytelnicy w ciągu roku
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

6
6
57 348
1 882
56 089

2013
6
6
59 361
1889
57605

2014
6
6
60006
1909
56862

Źródło: GUS (BDL).

Interesujących wniosków dostarcza porównanie wskaźników dotyczących bibliotek i czytelnictwa. W
Gminie Mielec na jedną placówkę biblioteczną przypadło w 2014r. 2181 a 2012 r. 1 849
mieszkańców, liczba zwiększyła się w latach 2012-2014 o 332 osoby, podczas gdy liczba ta
w powiecie i podregionie dynamika wzrostu jest znacznie niższa (w Polsce na jedną placówkę
biblioteczną przypada 3 990 mieszkańców). Zwiększa się liczba księgozbioru przypadającego na
1 000 mieszkańców. W 2012 r. W Gminie Mielec wartość tego wskaźnika wynosiła 4 431,5 a w 2014r.
4586 nastąpił wzrost o 155 szt. (wyższy, niż w podregionie i województwie, niższy, niż w powiecie).
Jak wspomniano wcześniej, wzrasta liczna wypożyczeń. W przeliczeniu na jednego czytelnika
w Gminie Mielec wypożyczono w 2014 r. 29,8 woluminów (książki i czasopisma) i jest to więcej o ok.
8 woluminów, niż w innych jednostkach. W Polsce wartość wskaźnika wynosiła w 2014 r. 18,9.

Tabela 33: Wskaźniki dotyczące bibliotek i czytelnictwa w Gminie Mielec na tle powiatu, podregionu
i województwa w latach 2012-2014.
Gmina Mielec

2012

2013

2014

Ludność na 1 placówkę biblioteczną
Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności
Wypożyczenia księgozbioru na 1
czytelnika w woluminach

1 849
4431,5

2168
4564

2181
4586,6

29,8

30,5

29,8

Źródło: GUS (BDL).

Ośrodki kultury i świetlice
Na terenie Gminy Mielec nie funkcjonuje się kin, muzea i galerie. Zadania z zakresu upowszechniania
kultury w Gminie Mielec prowadzi Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec
z siedzibą w Chorzelowie i jego filia w Woli Mieleckiej. Jest to instytucja użytkująca dwa odrębne
budynki i posiadająca udogodnienia dla niepełnosprawnych na zewnątrz i wewnątrz oraz dwie sale
widowiskowe obie na 150 miejsc32.

32

http://www.stat.gov.pl/bdl (19.12.2013 r.).
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Oprócz działalności bibliotecznej oraz związanej z rekreacją, kulturą fizyczną i sportem Ośrodek
organizuje liczne imprezy o charakterze kulturalnym- rozrywkowym. Według danych udostępnionych
przez Gminę Mielec, Ośrodek zorganizował w 2014 r. łącznie 89 imprezach, w tym 65 w Chorzelowie i
w Woli Mieleckiej. W tej liczbie znajdują się stałe formy pracy, w tym: Zajęcia Tańca Ludowego,
Zajęcia Tańca Towarzyskiego, Zajęcia Tańca Estradowego, zajęcia muzyczne - nauka gry na gitarze
(Chorzelów), zajęcia muzyczne – grupa wokalna i nauka gry na gitarze, zajęcia plastyczne, zajęcia
taneczne, aerobik, szachy i spotkania Koła Gospodyń Wiejskich (Wola Mielecka).
Dane statystyczne pokazują, że wzrasta liczba imprez: w Gminie Mielec w 2014r. o 40% porównaniu
z 2012 r., w mniejszym stopniu niż w powiecie, gdzie nastąpił spadek o 57,8%. Według danych GUS
rośnie gwałtownie liczba uczestników imprez kulturalnych: w 2014 r. w imprezach na terenie Gminy
Mielec uczestniczyło o 92,18% więcej osób, niż w 2012 r.
Tabela 34: Obiekty kultury, imprezy kulturalne i ich uczestnicy w Gminie Mielec 2012-2014.33
Gmina Mielec

2012

2013

Imprezy
Uczestnicy imprez

Zmiana
2012/2014

2014

70

86

98

140%

15 350

18200

29500

192,18%

Źródło: GUS (BDL)

Zespoły, koła i ich członkowie
Zespoły artystyczne oraz kluby (koła) funkcjonują przede wszystkim w ramach Samorządowego
Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie.
Według danych statystycznych na terenie Gminy Mielec funkcjonowało w 2014 r. 18 zespołów
artystycznych i 16 klubów. Liczba zespołów artystycznych wzrosła od 2012 r. o 12%, natomiast kół
(klubów) wzrosła o 33%. Wzrost liczby zespołów artystycznych w Gminie Mielec jest większy, niż
w podregionie i województwie. Odnotowano 20,0% wzrost ich liczby w powiecie mieleckim.
Równocześnie wzrost liczby kół (klubów) dotyczy wszystkich poziomów administracyjnych,
a w Gminie Mielec jest najbardziej dynamiczny. Rośnie liczba członków kół (klubów), gdzie Gmina
Mielec charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu.
Tabela 35: Zespoły artystyczne, kluby i ich członkowie w Gminie Mielec 2009-2012.
Gmina Mielec

Zespoły artystyczne
Członkowie zespołów
33

2012

2013

Zmiana
2012/2014

2014

16

16

18

112,5%

252

271

299

118,65%

Do 2012 r. GUS prowadził statystyki w cyklach 2-letnich.
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artystycznych
Koła (kluby)
Członkowie kół (klubów)

12

12

16

133%

280

241

303

108,21%

Źródło: GUS (BDL)

Pod względem struktury rodzajowej w Gminie Mielec przeważają kluby taneczne (5) i plastyczne (3).
Mają one również najwięcej członków, przy czym największa liczba członków przypada na kluby
plastyczne. W gminie funkcjonuje również klub teatralny i turystyczno-sportowo-rekreacyjny. Nie ma
natomiast klubów: politechnicznych, informatycznych i filmowych, terapeutycznych oraz
dyskusyjnych klubów filmowych (zgodnie z danymi ze strony Samorządowego Ośrodka Kultury
i Sportu w Chorzelowie od 2014 r. funkcjonuje Klub Seniora34). Największa liczba zespołów
artystycznych prowadzi działalność taneczną (członkowie tych zespołów stanowią 41,5%
uczestników klubów ogółem). W gminnie działają 4 kluby muzyczno-instrumentalne oraz
2 folklorystyczne, po jednym teatralnym i wokalnym.
W wykazie Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie znajdują się następujące zespoły
artystyczne i kluby:35


Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”,



Klub Tańca Towarzyskiego „Takt” Chorzelów,



2 koła plastyczne dla dzieci (Chorzelów i Wola Mielecka) i młodzieży w Woli Mieleckiej,



kapela ludowa „Chorzelowiacy”



grupa wokalna „Rozśpiewany Chorzelów”,



grupa wokalna Koła Gospodyń Wiejskich,



grupy tańca ludowego dla dzieci,



koło zajęć muzyczno-ruchowych,



koło szachowe,



koła gry na gitarze,



zajęcia aerobiku.

Istotna jest również działalność kół przy filach bibliotecznych:
 Kółko Biblioteczne w Trześni,
 „Mole książkowe” w Chorzelowie,
 Klub Przyjaciół Książki „Chochliki” w Rzędzianowicach,
 Koło Recytatorskie w Woli Mieleckiej.
34
35

http://sokis.gmina.mielec.pl/aktual.html
http://sokis.gmina.mielec.pl/kola.html
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Ponadto w Ośrodku Kultury i w Filii w Woli Mieleckiej organizowane były lub są warsztaty:





warsztaty fotograficzne,
warsztaty rękodzieła artystycznego,
warsztaty zdrowego żywienia,
warsztaty kroju i szycia.

Organizacje pozarządowe
Statystyka publiczna (Główny Urząd Statystyczny) gromadzi szczegółowe dane dotyczące organizacji
pozarządowych w układzie wojewódzkim (poziom NUTS3), co uniemożliwia dokładną
charakterystykę tego typu organizacji w skali gminy pod względem np. liczby pracowników czy typu
prowadzonej działalności36.
Według danych GUS w Gminie Mielec funkcjonowało w 2014 r. 35 stowarzyszeń i organizacji
społecznych wpisanych do rejestru REGON. Nie zarejestrowano żadnej fundacji. Należy odnotować
wzrost liczby zarejestrowanych stowarzyszeń i organizacji społecznych o 16,7% w stosunku do 2010
r. Liczba tych podmiotów w Gminie Mielec rosła szybciej, niż w powiecie, podregionie
i województwie. W powiecie mieleckim nastąpił natomiast dynamiczny wzrost zarejestrowanych
fundacji.
W Gminie Mielec w 2014 r. liczba zarejestrowanych stowarzyszeń i organizacji społecznych na
10 tys. mieszkańców wynosiła 32, podczas gdy w powiecie mieleckim wartość tego wskaźnika była na
poziomie 28, zaś w województwie podkarpackim i w Polsce 36.
Niższa liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych świadczy o mniejszej sile kapitału
społecznego w Gminie Mielec w porównaniu z powiatem, regionem i krajem.
Największa liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych funkcjonowała w 2014 r. W Chorzelowie
(7), Woli Mieleckiej (5) oraz Złotnikach (3).
W Chorzelowie są zarejestrowane następujące podmioty:37







Stowarzyszenie Wspierania Hodowli i Produkcji Królików,
Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzelowie,
Ludowy Klub Sportowy SPARTA w Chorzelowie,
Klub Jeździecki “Przedświt”,
Stowarzyszenie Muzyczne “Pro Musica”,
Jeździecki Klub Sportowy “Fokus” w Chorzelowie.

Również Krajowy Rejestr Sądowy oraz Rejestr Starosty nie odpowiadają na pytanie o stan i strukturę
III sektora w gminie. Opisują go jedynie w sposób liczbowy (tj. wskazują, ile organizacji pozarządowych jest zarejestrowanych
na terenie gminy).
37 http://bazy.ngo.pl/search/
36
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W Woli Mieleckiej:






Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych “Przedwisłocze”,
Ludowy Klub Sportowy “Start” w Woli Mieleckiej,
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Mieleckiej,
Uczniowski Klub Sportowy “Start” przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej.

W Złotnikach:




Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Złotnikach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach,
Ludowy Klub Sportowy “Złotniczanka” w Złotnikach.

W Książnicach:
 Stowarzyszenie Nowoczesnych Pań z Książnic.
W Podleszanach:
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Podleszanach
Na terenie Gminy Mielec działa łącznie 12 OSP w miejscowościach:
1. Chorzelów
2. Chrząstów
3. Goleszów
4. Książnice
5. Podleszany
6. Rydzów
7. Rzędzianowice I
8. Rzędzianowice II
9. Trześń
10. Wola Chorzelowska
11. Wola Mielecka
12. Złotniki

2.5.4. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Należy uznać, ze dostęp do usług medycznych na terenie Gminy jest dobry. Dodatkowo na terenie
miasta Mielec znajdują się dalsze placówki oferujące usługi medyczne, w tym usługi
wysokospecjalistyczne.
W 2014 r. na terenie Gminy Mielec funkcjonowało ogółem 5 zakładów opieki zdrowotnej:
w Chorzelowie, w Podleszanach, w Rzędzianowicach, w Trześni i w Woli Mieleckiej. Liczba przychodni
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zmieniała się na przestrzeni lat: w 2010 r. było ich 6, a w 2011 r. liczba wzrosła do 8.
W 2008 r. na terenie gminy działała jedna jednostka medycyny pracy, obecnie nie ma takiej. W 2012 r.
na obszarach wiejskich Gminy Mielec funkcjonowały 2 praktyki lekarskie, a w latach 2008-2010
odnotowano 3 praktyki.38 Według danych znajdujących się na stronie internetowej gminy,
w poszczególnych sołectwach działają prywatne praktyki stomatologiczne: 2 w Chorzelowie oraz
1 w Podleszanach oraz 2 gabinety rehabilitacyjne (w Chrząstowie i Podleszanach) oraz punkt poradni
przeciwalkoholowej w Podleszanach.39
Według danych GUS w placówkach opieki zdrowotnej w Gminie Mielec udzielono w 2012 r. 40 870
porad lekarskich i ich liczba zmalała w 2014 r. udzielono o 2% porad mniej (40378).
Tabela 36: Liczba porad udzielonych w placówkach opieki zdrowotnej w Gminie Mielec na tle
powiatu, podregionu i województwa podkarpackiego w latach 2012-2014.

PODKARPACKIE
Podregion – tarnobrzeski
Powiat mielecki
Gmina Mielec

2012

2013

2014

13268787
3451500
767550
40870

13764694
3529412
782719
41944

13903644
3551413
788002
40378

Źródło: GUS (BDL)

Liczba placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadających na 10 tys. ludności waha się od
4 (2014 r.) do 6 (2012 r.). Wartość tego wskaźnika w Gminie Mielec nie odbiega od obserwowanego
na poziomie powiatu, podregionu, województwa, czy kraju. Odnotować należy jednak ujemną
dynamikę wzrostu takich placówek, w przeciwieństwie do porównywanych jednostek
administracyjnych.

Tabela 37: Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. ludności w Gminie Mielec na tle
powiatu, podregionu i województwa podkarpackiego w latach 2012 -2014.

PODKARPACKIE
Podregion - tarnobrzeski
Powiat mielecki
Gmina Mielec

2012

2013

2014

4
4
4
5

5
4
5
6

5
4
5
4

Źródło: GUS (BDL)

Na terenie Gminy Mielec funkcjonują 2 apteki, zatrudniające 3 magistrów farmacji (dane na koniec
2014 r.). Obie apteki znajdują się w Chorzelowie. Mieszkańcy gminy mogą korzystać również
z oferty 25 aptek znajdujących się na terenie miasta Mielec. Liczba aptek i magistrów farmacji w
38
39

http://www.stat.gov.pl/bdl (15.12.2013 r.).
http://www.gmina.mielec.pl/przychodnie-apteki-i-gabinety-stomatologiczne (15.12.0213 r.).
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latach 2012-2014 pozostaje na tym samym poziomie. Odnotowano natomiast wzrost aptek w innych
porównywanych jednostkach administracyjnych.
W 2014 r. na jedną aptekę na terenie gminy przypadało 6 471 mieszkańców
i liczba ta zwiększyła się od 2012 r. o 58. Przeciwnie do sytuacji w Gminie Mielec w powiecie,
podregionie i województwie zmalała liczba mieszkańców przypadających na aptekę.

Tabela 38: Apteki i liczba mieszkańców przypadających na aptekę ogólnodostępną w Gminie Mielec
na tle powiatu, podregionu i województwa podkarpackiego w latach 2012-2014.
Apteki
PODKARPACKIE
Podregion - tarnobrzeski
Powiat mielecki
Gmina Mielec
PODKARPACKIE
Podregion - tarnobrzeski
Powiat mielecki
Gmina Mielec

2012

2013

2014

600
629
639
171
177
178
39
41
40
2
2
2
Liczba mieszkańców przypadających na aptekę ogólnodostępną
3 733
3 608
3 550
3 725
3 614
3 632
3 580
3 492
3 495
6 413
6 430
6 471
Źródło: GUS (BDL)

Mieszkańcy Gminy Mielec mogą korzystać z usług medycznych świadczonych przez Szpital
Powiatowy im. Zygmunta Biernackiego w Mielcu, który dysponuje 18 oddziałami, w tym Szpitalnym
Oddziałem Ratunkowym, Powiatową Stacją Pogotowia Ratunkowego. W szpitalu tym znajduje się 8
poradni, 2 laboratoria i 5 specjalistycznych pracowni oraz poddział Polsko-Amerykańskich Klinik
Serca.40 Dostępne są również inne publiczne i niepubliczne przychodnie, z których mogą skorzystać
mieszkańcy gminy.41 Powiat mielecki posiada korzystniejsze wskaźniki opieki medycznej, niż
województwo podkarpackie (na 1 000 mieszkańców przypadało w 2011 r. 1,9 lekarzy, 5,2
pielęgniarek i 0,7 położnych).42
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
System pomocy społecznej, jako jeden z elementów zabezpieczenia społecznego polityki społecznej
państwa ma za zadanie wspieranie osób i rodzin, które z przyczyn obiektywnych nie są w stanie
zaspokoić swoich elementarnych potrzeb życiowych. Według ustawy o pomocy społecznej, - pomoc
społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

http://www.szpital.mielec.pl/ (2015)
http://szpital-mielec.mylekarze.pl/ (2015)
42 http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_podkarpackie/portrety_powiatow/powiat_mielecki.pdf (2015)
40
41
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Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mielec realizuje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Do jego obowiązków należy:
 Prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej,
 Bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń usługowych, pieniężnych i w naturze (w tym
organizowanie opieki i usług domowych),
 Aktywizowanie środowiska lokalnego, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
 Prowadzenie prorodzinnej polityki społecznej poprzez edukację, ochronę zdrowia, poprawę
warunków mieszkaniowych, bezpieczeństwo rodziny i jej członków.
Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu na rzecz najniżej uposażonych
mieszkańców Gminy Mielec są realizowana na poziomie:
 Pomocy społecznej
 Świadczeń rodzinnych
 Funduszu alimentacyjnego
 Dopłat mieszkaniowych
 Programów rządowych i samorządowych oraz projektów unijnych
 Obsługi Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie
Mielec.
Jednym z podstawowych celów Strategii jest zapewnienie ludności wyższego poziomu życia.
Na sytuację bytową mieszkańców Gminy Mielec składają się osiągane przez nich dochody, których
poziom jest stosunkowo niski. Zasadniczą przyczyną, w związku z którą mieszkańcy wnioskowali
o wsparcie z systemu pomocy społecznej było bezrobocie, które przyczynia się do zubożenia
materialnego i w bezpośredni sposób wpływa na poziom życia rodzin. To dysfunkcja, która rodzi
wiele negatywnych skutków zarówno dla rodziny bezrobotnego, jak również dla całej społeczności
lokalnej. Rozwiązanie problemu bezrobocia zarówno mężczyzn jak i kobiet wymaga zintegrowanych
działań różnych instytucji, organizacji i lokalnych władz. Drugim, co do wielkości powodem
jest długotrwała choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, traktowane równolegle, jako przyczyna
i skutek, oraz bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz potrzeba ochrony
macierzyństwa. Patrząc na zestawienie powodów przyznawania pomocy społecznej rodzinom należy
zauważyć niepokojący trend wzrostowy w zakresie konieczności korzystania z pomocy społecznej
z powodu niepełnosprawności –wzrost o 18,92% w 2013r. w stosunku do roku 2012, a o 36,49% w
2014 r. w stosunku do roku 2012.
Tabela 39.Powody przyznania pomocy – rok 2012-2014
Lp.
1
2
3
4

Liczba rodzin

Powód trudnej sytuacji życiowej

2012
125
0
6
27

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
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2013
124
1
10
29

2014
100
0
5
27
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5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego
w tym rodzina niepełna
w tym rodziny wielodzietne
Przemoc w Rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenia losowe
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

171
74
110

166
88
119

133
101
137

29

32

31

18
11
2
13
0

20
6
1
12
0

19
7
1
10
0

4

4

5

0
0

2
20

3
0

Źródło: Sprawozdanie z działalności GOPS za 2014 rok.

Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń odpowiadają okolicznościom uzasadniającym
udzielanie pomocy oraz realnym możliwościom finansowym pozostającym w dyspozycji Ośrodka.
Środki finansowe pochodzą zarówno z dotacji rządowej, jak i samorządowej przy wsparciu funduszy
unijnych.
W 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu otrzymał na realizację zadań rządowych,
zleconych i własnych dotacje w wysokości 5 557 819,92 zł, w tym 3 775 700,00 zł na realizację zadań
w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
W 2014 r. w Gminie Mielec ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 327 rodzin , z pomocy
w naturze 408 osób , a do świadczeń rodzinnych było uprawnionych 451 rodzin w zakresie :

wypłat zasiłków rodzinnych i
dodatków do zasiłków
rodzinnych
świadczenia pielęgnacyjne
zasiłku dla opiekuna
zasiłki pielęgnacyjne
jednorazowej zapomogi z tyt.
urodzenia dziecka
jednorazowego dodatku z tyt.
urodzenia dziecka
świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

2013
532 rodziny

2014
483 rodziny

88 rodzin
343 osoby
103 osoby

42 rodziny
28 osób
348 osoby
104 osoby

43 osoby

37 osób

36 rodziny

43 rodziny
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dodatków mieszkaniowych
opłata składki ubezpieczenia
społecznego

20 rodzin
58 osób

14 rodzin
57 osób

2.5.5. Turystyka
Głównym atrybutem Gminy Mielec jest czyste środowisko. Przez obszar Gminy przebiegają szlaki
turystyczne oraz wytyczone są ścieżki rowerowe stanowiące część całej sieci szlaków turystycznych
powiatu mieleckiego. Okoliczne lasy objęte są programem Natura 2000 i stanowią ostoję dzikiej
zwierzyny, a także są znakomitym miejscem do rekreacji i wypoczynku. Dzięki nim w doskonałej
formie jest miejscowe łowiectwo i pszczelarstwo.
Rzeka Wisłoka stwarza duże możliwości
z wędkarstwem i sportami wodnymi.

rozwoju

rekreacji

i wypoczynku

połączonego

Atrakcją dla przybywających turystów są rozległe tereny leśne m.in. rezerwat „Buczyna” im.
Władysława Szafera. Rezerwat – Buczyna im. W. Szafera - utworzono w 1960 roku. Występuje w
Leśnictwie Przyłęk, obejmuje zbiorowisko leśne typu przejściowego, między ubogą formą buczyny
karpackiej a lasem dębowo-grabowym, o charakterze lasu naturalnego. Jest to jedyne stanowisko
buka (120 letniego) występujące zwarcie na tak znacznej powierzchni. Na terenie rezerwatu
występuje około 60 gatunków roślin naczyniowych typowych dla niżowych lasów liściastych.
Występuje tu kostrzewa górska, kłokoczka południowa, wiąz górski, wawrzynek, wilczełyko,
kruszyna pospolita, kalina koralowa i inne.
Rezerwat stanowi kresowy fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej.
Ponadto Instytut Zootechniki Zootechniczny Zakład Doświadczalny Sp. Z o.o. W Chorzelowie razem z
Klubem Jeździeckim oferuje jazdę konną połączoną z rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych. Sieć
gastronomiczna jest słabo rozwinięta i funkcjonuje na zasadzie barów przydrożnych. Problemem jest
brak miejsc noclegowych.
Na terenie gminy znajduje się jeden hotel 4-gwiazdkowy w miejscowości Wola Chorzelowska, 4 km od
strefy ekonomicznej Euro - Park Mielec.
Jedną z atrakcji turystycznych są wydmy eoliczne utworzone w wyniku działalności wiatru w epoce
lodowcowej w lasach szydłowieckich oraz bogate w borowiny i wody mineralne Torfowiska w Woli
Chorzelowskiej - malownicza część pozostałości puszczy sandomierskiej bogatej w charakterystyczną
dla płaskowyżu mielecko - kolbuszowsko - ropczyckiego.
Wraz z kompleksem leśnym Szydłowiec stanowią enklawę ciszy i spokoju stwarzając dogodne
warunki do rekreacji, rozwijania turystyki pieszej i rowerowej.
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2.6. ZARZĄDZANIE
2.6.1. Możliwości budżetowe gminy
Dochody gminy w 2014 roku wyniosły 39 045 794,88 zł43, w tym dochody majątkowe gminy wyniosły
3 615 841,22 zł. Dochody własne gminy pochodzą głównie z podatku od nieruchomości (dochód
z 2014 roku 2 479 594,56 zł) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
(7 150 457,00zł).
Gmina aktywnie korzysta ze środków unijnego wsparcia. W 2014 roku Gmina Mielec realizowała
projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w 2014r. na realizację 13 projektów wydała
3.397.805,66zł.
Wydatki ogółem w 2014 roku wnosiły 38 609 494,70 zł, z czego większość stanowiły wydatki bieżące
ogółem oraz jednostek budżetowych. Wydatki majątkowe inwestycyjne stanowią 17,6% ogółu
wydatków. Rok 2014 zakończono nadwyżką w wysokości 436 300,18 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi
8 381 277,73 zł w tym pożyczki w kwocie1 501 277,73 zł (z WFOŚiGW Rzeszów – dot. kanalizacji)
oraz kredyt 6 880 000,00 zł (Kredyt z ING Bank, Bank PeKaO na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań).
W planie budżetowym na 2014r. zaprojektowano zmniejszenie deficytu względem 2013 roku do
kwoty 2 419 902,39 zł czyli o ponad 57%.
Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wyniosło 21,47% wykonanych dochodów ogółem.

2.6.1.1.Analiza zmian dochodów i wydatków budżetowych (WPF 2015-202444)
Zarówno dochody, jak i wydatki w WPF są prognozowane w układzie, określonym w Systemie
Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego.
(1) Prognoza dochodów i wydatków
Przy prognozowaniu dochodów budżetowych gminy uwzględniono dane historyczne wykonania
budżetów gminy w latach 2012 – 2014, plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2014.
Poszczególne pozycje dochodów w kolejnych latach prognozy, wynikające z klasyfikacji budżetowej,
ZARZĄDZENIE NR 44/2015 WÓJTA GMINY MIELEC z dnia 30 marca 2015 r. W sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2014 rok
43

WPF przyjęty uchwałą nr IX/25/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Wieloletni Plan Finansowy to projekcja
możliwości finansowych Gminy Mielec uwzględniająca wskaźniki makroekonomiczne (inflacja średnioroczna,
PKB), założone stopy procentowe (WIBOR, oprocentowanie kredytów komercyjnych), poziom zadłużenia, prognozę
dochodów i wydatków oraz prognozę przychodów i rozchodów w latach 2015 - 2024.
44
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zostały skorygowane o odpowiednie współczynniki oparte na prognozie średniorocznej inflacji i PKB,
stanowiących założenia do „Prognozy makroekonomicznej na lata 2005-2020”. Założono również
wprowadzanie niezbędnego programu oszczędności w wydatkach bieżących gminy przy
opracowywaniu uchwał budżetowych w następnych latach.
(2) Prognoza przychodów i rozchodów
Przy prognozie przychodów i rozchodów gminy kierowano się przede wszystkim, jak najszybszą
spłatą zaciągniętego zadłużenia, roczną spłatą zadłużenia kształtującą się na podobnym poziomie
w kolejnych latach budżetowych oraz stosując ustawowe wskaźniki ostrożnościowe wynikające z
Ustawy o Finansach Publicznych.
Założenia zmian dochodów budżetowych:
1. Udziały w podatkach budżetu Państwa:
a. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) :
Przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych (% udział w dochodach ogółem 24,86% w 2015 roku , do 20,76% w 2024r.)
b. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
Wpływy z udziału w CIT w latach 2015-2024 ustalono w roku 2015 na poziomie planowanego
wykonania roku 2014, a w pozostałych latach zaplanowano dochody w zależności od
przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu.
2. Podatki i opłaty lokalne:
Wysokość podatków i opłat lokalnych wzrośnie z około 5,3 mln zł w 2015 roku do 6,3 mln zł w
2024 roku. Podatek od nieruchomości jest najistotniejszą częścią podatków i opłat lokalnych
(stanowi ich 95%) .W prognozie przyjęto, coroczny jego wzrost.
3. Subwencje ogólne - przyjęto wskaźnik wzrostu rok do roku w wysokości 4-6%
Poziom subwencji ogólnych w latach 2015-2024 wzrośnie z około 14,6 mln zł do 17,6 mln zł,
4. Subwencje oświatowe - przyjęto wskaźnik wzrostu rok do roku w wysokości 4-6%
5. Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące
W zdecydowanej większości środki, otrzymywane w tej grupie dochodów, to dotacje na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej. W latach 2015-2024 przewidywany jest spadek dochodów
z około 5,26 mln zł do 5,03 mln zł.
6. Dochody majątkowe:
a). Dochody ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w roku 2015 w kwocie 4.500 zł z tytułu
sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Dochody majątkowe w kolejnych latach będą
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wprowadzane w sytuacji, gdy gmina przystąpi do sprzedaży posiadanych składników mienia
gminnego.

Gmina będzie aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach nowej
perspektywy finansowej 2014 – 2020, a następnie w ich wykorzystaniu. Z tego powodu prognoza na
kolejne lata może być modyfikowana zgodnie ze zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również wraz
z przekazywaniem środków unijnych z budżetu Państwa lub z pozostałych źródeł.
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Tabela 40.Planowane dochody Gminy Mielec (2015-2024)
Wyszczególnienie

z tego:

Rok
2015

w tym:
Dochody
ogółem

1

Dochody
bieżące

1.1.
34 576 157,91

33 164 716,00

% udział w dochodach ogółem
2016

34 500 000,00

34 500 000,00

% udział w dochodach ogółem
2017

34 200 000,00

34 200 000,00

% udział w dochodach ogółem
2018

34 800 000,00

34 800 000,00

% udział w dochodach ogółem
2019

35 805 100,00

35 805 100,00

% udział w dochodach ogółem
2020

36 500 000,00

36 500 000,00

% udział w dochodach ogółem
2021

37 200 000,00

37 200 000,00

% udział w dochodach ogółem
2022

38 000 000,00

38 000 000,00

% udział w dochodach ogółem
2023

38 800 000,00

38 800 000,00

% udział w dochodach ogółem
2024

39 500 000,00

39 500 000,00

dochody z
tytułu udziału
we wpływach
z podat.doch.
od osób fiz.

dochody
z tyt. udziału
we wpływach
z pod. doch. od
osób praw.

1.1.1

1.1.2

8 595 580,00
24,86%
8 790 000,00
25,48%
7 839 000,00
22,92%
7 900 000,00
22,70%
7 950 000,00
22,20%
8 000 000,00
21,92%
8 050 000,00
21,64%
8 100 000,00
21,32%
8 150 000,00
21,01%
8 200 000,00

podatki
i opłaty
1.1.3

50 000,00
0,14%
70 000,00
0,20%
45 000,00
0,13%
45 000,00
0,13%
50 000,00
0,14%
50 000,00
0,14%
50 000,00
0,14%
50 000,00
0,13%
50 000,00
0,13%
50 000,00

w tym:
w tym:

z podatku od
nieruchomości
1.1.3.1

5 260 741,00
15,21%
5 450 000,00
15,80%
5 450 000,00
15,94%
5 559 000,00
15,97%
5 670 180,00
15,84%
5 783 500,00
15,85%
5 899 200,00
15,86%
6 017 200,00
15,83%
6 137 500,00
15,82%
6 260 300,00

2 364 200,00
6,84%
2 450 000,00
7,10%
2 470 000,00
7,22%
2 519 400,00
7,24%
2 569 700,00
7,18%
2 621 100,00
7,18%
2 673 600,00
7,19%
2 727 000,00
7,18%
2 781 600,00
7,17%
2 837 200,00
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z subwencji
ogólnej
1.1.4
14 625 720,00
42,30%
15 458 200,00
44,81%
15 767 350,00
46,10%
16 082 700,00
46,21%
16 404 350,00
45,82%
16 732 440,00
45,84%
17 087 090,00
45,93%
17 408 430,00
45,81%
17 756 600,00
45,76%
17 600 000,00

z tytułu dotacji
i środków
przeznaczonych
na cele bieżące
1.1.5
3 852 482,00
11,14%
3 968 000,00
11,50%
4 087 098,00
11,95%
4 209 700,00
12,10%
4 336 000,00
12,11%
4 466 100,00
12,24%
4 600 100,00
12,37%
4 738 100,00
12,47%
4 880 200,00
12,58%
5 026 600,00

Dochody
majątkowe

1.2

ze
sprzedaży
majątku
1.2.1

1 411 441,91
4,08%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00

z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
1.2.2

4 500,00
0,01%

1 406 941,91
4,07%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00
0,00%
0,00

0,00
0,00%
0,00
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Analizując strukturę dochodów budżetowych Gminy Mielec, należy stwierdzić że najwyższe dochody
Gmina uzyskuje zatem w postaci transferów z budżetu państwa ( 57,51 % w 2015r., do 57,29%
w 2024r.).
Drugą największą grupę dochodów stanowią dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej ok. 25 % w 2015r.
Rysunek 13.Grupy dochodów Gminy Mielec w latach 2015-2024

2024

15,98%

57,29%

2023

15,95%

58,34%

2022

15,96%

58,28%

2021

16,00%

58,30%

2020

15,99%

58,08%

2019

15,98%

2018

16,10%

58,31%

2017

16,07%

58,05%

2016

16,00%

2015

15,35%

0,00%

10,00%

57,05%

56,31%
53,44%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

doch.z tyt. udziału we wpływach z pod. doch. od osób fiz.i prawnych
dotacje z subwencji ogólnej i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Można zauważyć, iż wysoki procent dochodów od osób fizycznych, jak i prawnych oraz jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, w stosunku do dochodów ogółem, umożliwia Gminie Mielec
podejmowanie decyzji związanych z planowaniem inwestycji.
Szansą na rozwój gminy są fundusze zewnętrzne, w tym UE i EOG w ramach, których zadania
inwestycyjne gminy mogą uzyskać dotację w wysokości do 85 % wartości budżetów inwestycyjnych.
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Wyszczególnienie

Tabela 41. Wydatki Gminy Mielec (2015-2024)
z tego:
w tym:
Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

z tytułu
poręczeń
i gwarancji

na spłatę przejętych zobowiązań
samodzielnego publicznego zakładu
opiek zdrowotnej przekształconego
na zasadach określonych
w przepisach
o działalności leczniczej,
w wysokości w jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z budżetu
państwa)

wydatki na obsługę długu

Wydatki majątkowe

Wynik budżetu

Lp.

2

2.1.

% udział
w wydatkach
ogółem

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

% udział
w wydatkach
ogółem

3

2015

36 754 545,12

30 314 575,21

82,48%

0,00

0,00

440 000,00

6 439 969,91

17,52%

- 2 178 387,21

2016

32 715 811,18

30 988 900,00

94,72%

0,00

0,00

500 000,00

1 726 911,18

5,28%

1 784 188,82

2017

32 369 264,00

30 689 860,00

94,81%

0,00

0,00

400 000,00

1 679 404,00

5,19%

1 830 736,00

2018

33 463 308,25

32 922 600,00

98,38%

0,00

0,00

350 000,00

540 708,25

1,62%

1 336 691,75

2019

34 412 764,00

33 850 800,00

98,37%

0,00

0,00

300 000,00

561 964,00

1,63%

1 392 336,00

2020

35 047 664,00

34 550 000,00

98,58%

0,00

0,00

280 000,00

497 664,00

1,42%

1 452 336,00

2021

35 787 664,00

35 200 000,00

98,36%

0,00

0,00

250 000,00

587 664,00

1,64%

1 412 336,00

2022

36 567 664,00

35 850 000,00

98,04%

0,00

0,00

200 000,00

717 664,00

1,96%

1 432 336,00

2023

37 345 743,79

36 550 000,00

97,87%

0,00

0,00

150 000,00

795 743,79

2,13%

1 454 256,21

2024

39 073 999,00

37 500 000,00

95,97%

0,00

0,00

100 000,00

1 573 999,00

4,03%

426 001,00
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Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość prognozowana
poszczególnych pozycji wydatków budżetowych została przyjęta zgodnie aktualną wiedzą; w trakcie
roku wartość ta może być modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych
zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu Państwa.
Poziom wydatków będzie oczywiście uzależniony od uzyskiwanych dochodów oraz założonej polityki
przychodów. W strukturze wydatków zauważany jest wzrost w wydatkach bieżących oraz
zmniejszenie środków przeznaczonych na wydatki majątkowe.
Rysunek 14.Struktura wydatków Gminy Mielec na lata 2015-2024
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2.6.1.2.Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących na lata 2015-2024.
Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków Gminy Mielec na lata
2015-2024.W całym okresie prognozy zarówno dochody, jak i wydatki bieżące gminy będą wzrastały,
generując środki do dyspozycji na obsługę długu.
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Rysunek 15.Dochody i wydatki bieżące Gminy Mielec 2015-2024 [w mln]
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Wyszczególnienie

Przy prognozie przychodów i rozchodów gminy kierowano się przede wszystkim, jak najszybszą spłatą
zaciągniętego zadłużenia, roczną spłatą zadłużenia kształtującą się na podobnym poziomie w kolejnych
latach budżetowych przy zachowaniu ustawowych wskaźników ostrożnościowych wynikających
z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W tym:
w tym:
Wynik budżetu

Rozchody
budżetu

Spłaty rat kapitałowych
kredytów
i pożyczek oraz wykup
papierów wartościowych

łączna kwota
przypadających na dany rok
kwot wyłączeń określonych
w: art. 243 ust. 3 pkt. 1
ustawy

Kwota długu

Lp.

3

5

5.1.

5.1.1

5.1.1.1

2015

- 2 178 387,21

1 613 436,00

1 613 436,00

182 407,60

12 571 954,17

2016

1 784 188,82

1 799 280,96

1 799 280,96

101 141,20

10 772 673,21

2017

1 830 736,00

1 830 736,00

1 830 736,00

107 627,20

8 941 937,21

2018

1 336 691,75

1 372 336,00

1 372 336,00

136 357,20

7 569 601,21

2019

1 392 336,00

1 392 336,00

1 392 336,00

138 519,20

6 177 265,21

2020

1 452 336,00

1 452 336,00

1 452 336,00

141 853,60

4 724 929,21

2021

1 412 336,00

1 412 336,00

1 412 336,00

141 853,60

3 312 593,21

2022

1 432 336,00

1 432 336,00

1 432 336,00

144 015,60

1 880 257,21

2023

1 454 256,21

1 454 256,21

1 454 256,21

149 830,86

426 001,00

2024

426 001,00

426 001,00

426 001,00

0,00

0,00
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W ramach przeprowadzonych analiz uwzględniono wymogi ustawy, porównując w każdym roku
wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych lub planowanych
do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W każdym roku prognozy kwoty długu gmina spełnia wymogi
ustawy o finansach publicznych, to znaczy wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań jest
zawsze niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 cytowanej
ustawy.
Rysunek 16.Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu

2.6.2. Planowanie strategiczne
Na terenie gminy obowiązują następujące dokumenty strategiczne:
W zakresie ochrony środowiska:


Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX /153/2005 Rady Gminy Mielec dnia 28 października 2005 r.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mielec na lata 2005 - 2012 ;

 UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 8 lipca 2015 r. W sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.

 Uchwała Nr IX/61/2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 8 lipca 2015r. 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
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Rozwój przestrzenny gminy definiowany jest przez następujące dokumenty:
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec
uchwalonego uchwałą Rady Gminy Mielec Nr XXXVII/182/02 z dnia 22 maja 2002r. ze zmianą
uchwaloną uchwałą Nr XL/318/2014 z dnia 31 marca 2014r. ;
 Uchwałę nr XXXVI/196/06 Rady Gminy Mielec z dnia 18 lipca 2006 r.: w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowo - produkcyjnej w Woli Mieleckiej, Gmina Mielec;
 Uchwałę nr XXII/112/08 Rady Gminy Mielec z dnia 28 sierpnia 2008 r.: w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola Mielecka w Gminie Mielec część A;
 Uchwałę nr XXXVIII/203/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 28 stycznia 2010 r.: w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod eksploatację
kruszywa naturalnego „Mielec - Szydłowiec” w miejscowości Szydłowiec w Gminie Mielec;
 Uchwałę nr XXVI/137/08 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2008 r.: w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linia Elektroenergetyczna 110kV”
w miejscowości Podleszany w Gminie Mielec ;
 Uchwałę nr XLIII/341/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014 r.: w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Wola Chorzelowska I ” w
miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.
 Uchwałę nr XLIII/342/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014 r.: w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Wola Chorzelowska II ” w
miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.

2.6.3. Struktura organizacyjna i zadania jednostek organizacyjnych Gminy
Zadania gminy zgodnie z ustawą jednostek samorządzie gminnym realizowane są przez następujące
podmioty:


Zespół Szkół w Chorzelowie, Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach,



Szkoła Podstawowa w Chrząstowie,



Szkoła Podstawowa w Złotnikach,



Zespół Szkół w Woli Mieleckiej Im. J.M. Ossolińskiego,



Szkoła Podstawowa w Rydzowie,



Zespół Szkół w Trześni,



Szkoła Podstawowa w Książnicach,
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Zespól Szkół w Podleszanach,



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu,



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu,



Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec.

Jednostki te wykonują podstawowe usługi publiczne i społeczne, takie jak: edukacja, kultura, pomoc
społeczna, ochrona zdrowia, sport, rekreacja i turystyka.
2.6.4. Kapitał społeczny
Uczestnictwo w wyborach lokalnych jest jednym z mierników rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Gmina Mielec jest podzielona na 8 obwodów :
1.

Trześń, Szydłowiec , Wola Chorzelowska

2.

Chorzelów

3.

Chrząstów,

4.

Książnice, Boża Wola,Goleszów

5.

Podleszany, Rydzów

6.

Wola Mielecka

7.

Rzędzianowice

8.

Złotniki

Dane dotyczące wyborów samorządowych w 2014 r. prezentują się następująco:45
 liczba mieszkańców: 13087, w tym liczba wyborców: 10 426.
 liczba wydanych kart 5242 (gdzie liczba oddanych głosów wyniosła 4363, w tym nieważnych
879),
 liczba obwodów: 8.
Frekwencja w wyborach samorządowych w Gminie Mielec wyniosła 50,31%. Najwyższą frekwencję
odnotowano w obwodzie : Wola Mielecka: 55,22%, a najniższą w obwodzie Chorzelów: 43,37%. Należy
zauważyć, iż jest ona niższa od frekwencji w województwie (50,75%), powiecie mieleckim(48,63%)
oraz pozostałych gmin powiatu mieleckiego (z wyjątkiem miasta Mielec (43,59%) .

2.7. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Gmina Mielec, część powiatu mieleckiego, położona korzystnie w Kotlinie Sandomierskiej na obszarach
o dużych walorach środowiskowych, dobrze skomunikowana z pozostałą częścią województwa i resztą
45

Państwowa Komisja Wyborcza, http://samorzad2014.pkw.gov.pl/357_rady_woj/0/181105 (2015)
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kraju, o wysokim współczynniku lesistości ze zrównoważonym rolnictwem (w tym rolnictwem
organicznym) i drobnym przemysłem, posiada duży potencjał rozwojowy.
Na dzień przygotowania opracowania, na terenie gminy obowiązywał „Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Mielec na lata 2005 – 2012” z roku 200546 oraz opracowana w 2014 roku „Analiza zagrożeń
oraz form ochrony środowiska przyrodniczego w Gminie Mielec”.
Przestrzeń gminy charakteryzuje się dosyć wysokim stopniem zachowania walorów krajobrazu
rolniczego i leśnego, który nie podlegał zbytnim przekształceniom. Zachowane są liczne fragmenty
krajobrazu harmonijnego. Szczególnie atrakcyjne pod względem przestrzennym są rozległe kompleksy
leśne. Lasy pokrywają prawie całkowicie wschodnią część gminy. Istniejące formy zagospodarowania
terenu w przeważającej części są harmonijnie wkomponowane w krajobraz. Najbardziej
przekształconym przestrzennie obszarem jest północno-zachodnia część gminy.
Problemami w obszarze ochrony środowiska na terenie Gminy Mielec47 są :
1) Zatory komunikacyjne na kilku węzłowych skrzyżowaniach i odcinkach dróg krajowych (generujące
ponadnormatywne zanieczyszczenia i hałas).
2) Rosnąca emisja gazów i pyłów (P10 i P2,5) do atmosfery, co wiąże się z rozbudową przemysłu
wielkoskalowego w bezpośrednim sąsiedztwie gminy, przede wszystkim na terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Mielcu. Na terenie Mielca zlokalizowane są 2 spośród 13 zakładów przemysłowych
o największej w województwie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
Uwzględniając zmiany środowiskowe i gospodarcze, jakie zaszły na obszarze gminy i w jej otoczeniu,
określono przypuszczalne dalsze kierunki zmian w środowisku gminy. Kluczowymi zadaniami, które
rekomendowano do wykonania w celu minimalizacji zagrożenia rozwoju gminy w związku
z problemami środowiskowymi, były48 i są nadal :


Rozwiązanie problemu ścieków bytowych poprzez skanalizowanie gminy;



Ograniczenie emisji gazów i pyłów (P10 i P2,5);



Przyjazne środowisku zagospodarowanie gruntów wyłączonych z produkcji żywności;

Dla prowadzenia ochrony środowiska na terenie Gminy Mielec zaproponowano działania nakierowane
na realizację 5 celów strategicznych w obszarze zarządzania środowiskiem naturalnym:

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX /153/2005 Rady Gminy Mielec dnia 28 października 2005 r. Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Mielec na lata 2005 - 2012
47 Analiza zagrożeń oraz form ochrony środowiska przyrodniczego w Gminie Mielec”.s.88
48 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX /153/2005 Rady Gminy Mielec dnia 28 października 2005 r. Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Mielec na lata 2005 - 2012
46
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CEL STRATEGICZNY

1

Ochrona zasobów wodnych – pełne skanalizowanie gminy. Zapewnienie
odpowiedniej jakości wód, racjonalizacja zużycia wody, ochrona przed
powodzią.

CEL STRATEGICZNY

2

Ochrona atmosfery – poprawa stanu sanitarnego powietrza
atmosferycznego i klimatu akustycznego w gminie.

CEL STRATEGICZNY

3

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy, ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie.

CEL STRATEGICZNY

4

Edukacja ekologiczna i przyrodnicza.

CEL STRATEGICZNY

5

Monitorowanie stanu środowiska naturalnego.

Cechami środowiskowymi sprzyjającymi rozwojowi gminy są:
1) Wysokie wartości wskaźnika nasłonecznienia, co może sprzyjać lokalizacji na terenie farm
fotowoltaicznych a w mniejszej skali wykorzystaniu na cele energetyki rozproszonej (i indywidualnego
zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową) termicznych kolektorów słonecznych.
2) Dostępne złoża piasku i żwiru – na potrzeby rozwoju budownictwa zarówno w skali lokalnej jak
i subregionalnej.
3) Zrównoważone rolnictwo, dostarczające pełnej gamy produktów roślinnych i zwierzęcych nie tylko
na rynek lokalny. Zauważalny udział gospodarstw ekologicznych i organicznych (także pszczelarstwa).
4) Nieuciążliwy drobny przemysł, usługi i rzemiosło aktywne w wielu obszarach zaspokajających
podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców.
5) Wysokiej jakości krajobraz, który może stanowić o atrakcyjności niektórych sołectw jako sypialni
i siedlisk wypoczynkowych dla mieszkańców Mielca i innych dużych miast regionu.
6) Wysokiej jakości wody głębinowe w zasobie o znacznej wielkości, pozwalające na wykorzystanie ich
w wymagającej produkcji spożywczej.
7) Duży współczynnik lesistości, pozwalający na efektywną i wydajną gospodarkę leśną (także lasy
nasienne) oraz na wykorzystanie potencjału w działalności turystycznej oraz łowiectwie.
8) Sortownia odpadów, składowisko odpadów, współspalarnia śmieci oraz oczyszczalnia ścieków
w bezpośrednim sąsiedztwie gminy.
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9) Pro-środowiskowe inwestycje w niskoemisyjne i termo-efektywne budynki (na razie użyteczności
publicznej).
10) Niski poziom emisji pola elektromagnetycznego.
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw – zwana „ustawą śmieciową”, która weszła w życie 1 lipca 2013 r doprowadziła do przełomu w zakresie
prowadzenie gospodarki odpadami w Polsce. Rada Gminy Mielec podjęła stosowaną uchwały i wprowadziła zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec (szerzej rozdział 2.4.4.GOSPODARKA ODPADAMI) .

3.ANALIZA SWOT
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ROZDZIAŁ III

ANALIZA SWOT
Pierwszym elementem analizy SWOT jest ocena zasobów gminy, która pozwala na identyfikację jej
mocnych i słabych stron. Ważnym aspektem tego typu analizy jest określenie zasobów
charakterystycznych dla gminy. Poznanie szans i zagrożeń płynących z otoczenia stanowi drugi etap
analizy SWOT. Późniejsza ich konfrontacja z wynikami zasobów danego obszaru prowadzi do
określenia strategii rozwoju.
Analiza potencjału rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mielec:

-

Korzystne położenie –bliskość Mielca – bliskość do SSE oraz Mieleckiego Inkubatora
Przedsiębiorczości, który będzie stymulował wzrost innowacyjności powiatu mieleckiego
(w tym Gminy Mielec);

-

Dobra dostępność komunikacyjna gminy;

-

Atrakcyjne tereny inwestycyjne;

-

Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON ;

-

Pokrycie telefonią komórkową całego obszaru gminy;

-

Nieuciążliwy drobny przemysł, usługi i rzemiosło aktywne w wielu obszarach zaspokajających
podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców ;

-

Wysoki poziom edukacji i infrastruktury edukacyjnej;

-

Dobrze skomputeryzowana baza szkolna i wskaźnik komputerów z dostępem do Internetu
przypadającej na jednego ucznia;
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-

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie, posiadający bogatą ofertę i realizujący
liczne imprezy dla mieszkańców;

-

Wzrost liczba wypożyczeń księgozbiorów bibliotecznych;

-

Wzrost aktywności organizacji pozarządowych;

-

Wzrost liczby klubów sportowych oraz liczby członków tych klubów, trenerów i instruktorów;

-

Systematyczne wzmacnianie zasobów kadrowych, ich jakości, jak również sprzętu będącego
w dyspozycji jednostek OSP na terenie Gminy Mielec;

-

Wysoki poziom usług w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi;

-

Wysoka jakość działalności GOPS;

-

Bezpieczeństwo i wysoka wykrywalność przestępstw;

-

Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej;

-

Zrównoważone rolnictwo, dostarczające pełnej gamy produktów roślinnych i zwierzęcych nie
tylko na rynek lokalny. Zauważalny udział gospodarstw ekologicznych i organicznych (także
pszczelarstwa) ;

-

Możliwość prowadzenia ekologicznych upraw;

-

Możliwość prowadzenia gospodarstw rolno-leśnych;

-

Dobre cechy ekologiczne płodów rolnych;

-

Duża produktywność gospodarstw rolnych szczególnie w zakresie chowu trzody chlewnej;

-

Sortownia odpadów, współspalarnia śmieci oraz oczyszczalnia ścieków w bezpośrednim
sąsiedztwie gminy;

-

Prośrodowiskowe inwestycje w niskoemisyjne i termo-efektywne budynki;

-

Korzystna struktura wiekowa;

-

Dodatnie saldo migracji wewnętrznej ( szczególnie osób o wyższym wykształceniu);

-

Wysoki stopień mobilności zawodowej;

-

Spadek liczby bezrobotnych mieszkańców gminy;

-

Położenie na obszarach
Sandomierskiej);

-

Wysoki współczynnik lesistości;

-

Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na realizację inwestycji w gminie.

o dużych

walorach środowiskowych(część obszaru
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-

Brak pokrycia obszaru gminy siecią kanalizacji;

-

Brak Planów Zagospodarowania Gminy;

-

Utrudnienia komunikacyjne (korki , w tym brak ronda w Woli Mieleckiej, brak drugiego mostu
na Wisłoce-problemy komunikacyjne z przekraczaniem Wisłoki, zły stan dróg wojewódzkich);

-

Stan infrastruktury drogowej (konieczne są remonty i prace modernizacyjne: budowa
chodników, udrażnianie rowów melioracyjnych, oświetlenie);

-

Utrudnienia inwestycyjne wynikające z wymogów obszaru Natura 2000;

-

Zmniejszający się % udział zaplanowanych wydatków majątkowych w wydatkach gminy;

-

Niewystarczające korzystanie przez Samorząd
w komunikacji z docelowymi odbiorcami;

-

Niski potencjał przedsiębiorczości w zakresie deklaracji mieszkańców do założenia własnej
działalności gospodarczej;

-

Niewystarczające wykorzystanie walorów krajobrazowych doliny rzeki Wisłoki;

-

Utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej;

-

Zagrożenie ubóstwem;

-

Wzrost zarejestrowanej liczby osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy GOPS
w Mielcu;

-

Spadek aktywności mieszkańców gminy w działaniach prospołecznych;
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-

Modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej oraz realizacja nowych przedsięwzięć –
zwłaszcza w zakresie komunikacji /drogi, chodniki, oświetlenie/w tym przebudowa przeprawy
pieszo-jezdnej przez rzekę Wisłokę;

-

Przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową;

-

Realizacja zadań społecznych i inwestycyjnych na obszarach zdegradowanych;

-

Efektywny system promocji gospodarczej oraz aktywna promocja oferty inwestycyjnej gminy;

-

Wypracowanie systemu wsparcia, ulg i preferencji dla inwestorów i przedsiębiorców w celu
poprawy klimatu inwestycyjnego gminy, zgodnie z preferowanymi kierunkami inwestycji;

-

Dogodna lokalizacja gminy, jako ważny wyróżnik marki i jego istotna cecha z punktu widzenia
oczekiwań obecnych i przyszłych użytkowników marki (turystów, mieszkańców, uczestników
wydarzeń, inwestorów);

-

Rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej;

-

Zwiększenie oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej dla mieszkańców i przyjezdnych;

-

Duży współczynnik lesistości, pozwalający na efektywną i wydajną gospodarkę leśną (także
lasy nasienne) oraz na wykorzystanie potencjału w działalności turystycznej szczególnie
weekendowej oraz łowiectwie;

-

Wykorzystanie atrakcyjności niektórych sołectw jako sypialni i siedlisk wypoczynkowych dla
mieszkańców Mielca i innych dużych miast regionu ;

-

Korzystne położenie i możliwość skorzystania ze środków unijnych, w tym PO Polska
Wschodnia 2014-2020;

-

Potencjał do wykorzystania energii ze źródeł energii odnawialnej (słonecznej, biomasa
rolnicza).
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-

Wciąż odczuwalne negatywne efekty kryzysu finansowo-ekonomicznego czego skutkiem
podmioty gospodarcze odkładają swoje plany inwestycyjne, maleje skłonność do
podejmowania współpracy ;

-

Dotychczasowa działalność przemysłowa ograniczana przez przepisy ochrony środowiska;

-

Ograniczanie wydatków z budżetu państwa na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
pomoc socjalną, edukację, kulturę i sztukę, bezpieczeństwo publiczne, a także zmniejszające się
rozmiary przekazywanych do JST - dotacji i subwencji;

-

Bariery biurokratyczne i skomplikowane procedury (czaso- i kosztochłonne) w pozyskiwaniu
środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
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4.WIZJA i MISJA ROZWOJU

ROZDZIAŁ IV

WIZJA i MISJA ROZWOJU
4.1.WIZJA GMINY MIELEC :
Gmina Mielec w 2022 roku wykorzystując potencjał związany z położeniem geograficznym
i atrakcyjnością dla osadnictwa stanie się miejscem gdzie warto mieszkać, pracować i inwestować,
a także wypoczywać.
Będzie gminą nowoczesną, oferująca znakomite warunki zamieszkiwania; dbającą o rozwój
przedsiębiorczości, szczególnie w sferze usług, turystyki weekendowej, rekreacji oraz sektorze rolnym;
dbającą o ochronę środowiska oraz zabytki kultury materialnej i przyrodniczej.
Mieszkańcom Gminy zapewnione zostaną warunki życia zgodnie ze standardami europejskimi w zakresie
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, oświaty i kultury.

4.2.MISJA GMINY MIELEC:
Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju, zapewniającego jakościową poprawę warunków życia
mieszkańców i użytkowników przestrzeni gminy, przy zachowaniu równowagi pomiędzy aktywnością
gospodarczą, a ochroną środowiska przyrodniczego oraz kulturowego w warunkach ścisłych powiązań
funkcjonalnych z miastem Mielec, będzie się opierać o realizację zadań, dla których wyznaczono
główne priorytety:
 Wyrównanie poziomu dostępności do podstawowej infrastruktury technicznej we
wszystkich sołectwach, przy wykorzystaniu zasobów wewnętrznych i środków
zewnętrznych (głównie Unii Europejskiej);
 Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w sferze usług,
turystyki, rekreacji oraz sektorze rolnym;
 Dążenie do poprawy stanu infrastruktury społecznej ;
 Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 3 roku życia aż do ukończenia gimnazjum.
 Ochrona istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowo-historycznych.

Określona deklaracja wizji i misji rozwoju Gminy Mielec ukierunkowuje cele strategiczne i operacyjne.
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5.CELE STRATEGICZNE , OPERACYJNE i DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ V

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE i DZIAŁANIA
Cele strategiczne Gminy Mielec odpowiadają trzem obszarom zrównoważonego rozwoju:

W określeniu celów uwzględnione zostały wyniki przeprowadzonej diagnozy i analizy SWOT.
Cele strategiczne – cele z długim horyzontem czasowym, wynikające z wizji rozwoju, będące jej
konkretyzacją. Cele te wyznaczają kierunek działania podmiotów życia społecznego i gospodarczego
gminy. Są to cele długookresowe, wskazujące działania, które prowadzą do zwiększenia przyszłych
możliwości i konkurencyjności gminy. Są one sformułowane ogólnie jako cele funkcjonalne, tzn.
wyrażające pożądane funkcje (potrzeby), które winny zostać zrealizowane (zaspokojone)
w określonym horyzoncie czasu. Pomimo swej ogólności cele strategiczne są związane z konkretną
rzeczywistością oraz prognozą jej zmian w przyszłości. Sformułowano 3 cele strategiczne, które są
podporządkowane obszarom zrównoważonego rozwoju. Są one sobie równe pod względem ważności
i pilności, a zatem ich uszeregowanie nie ma wpływu na kolejność realizacji.
Strategia będzie realizowana przez następujące trzy cele strategiczne:
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1. OBSZAR GOSPODARKA
CEL STRATEGICZNY I: INNOWACJE i DOSTĘPNOŚĆ
2. OBSZAR :SPOŁECZEŃSTWO
CEL STRATEGICZNY II : ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW
GMINY w ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH
3. OBSZAR : ŚRODOWISKO
CEL STRATEGICZNY III: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
PRZESTRZENNY GMINY ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ
o ŚRODOWISKO NATURALNE
Rysunek 17.Cele strategiczne w obszarach rozwoju Gminy Mielec

OBSZAR GOSPODARKA

OBSZAR
SPOŁECZEŃSTWO

CEL STRATEGICZNY I:

INNOWACJE I
DOSTĘPNOŚĆ

CEL STRATEGICZNY II

ZASPOKAJANIE POTRZEB
MIESZKAŃCÓW GMINY W
ZAKRESIE USŁUG
SPOŁECZNYCH

OBSZAR : ŚRODOWISKO
CEL STRATEGICZNY III:
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
PRZESTRZENNY GMINY
ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O
ŚRODOWISKO NATURALNE

Do każdego celu strategicznego przyporządkowano Cele operacyjne, które stanowią rozwinięcie celów
strategicznych, obejmują krótszy horyzont czasowy. Realizacja celów operacyjnych stanowi podstawę
do osiągnięcia celów strategicznych.
Określenie celów strategicznych i operacyjnych służy wykorzystaniu szans i potencjału Gminy Mielec,
przezwyciężeniu słabych stron i zagrożeń dla jej zrównoważonego rozwoju.
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OBSZARY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
OBSZAR :GOSPODARKA

OBSZAR :SPOŁECZEŃSTWO

OBSZAR : ŚRODOWISKO

CEL STRATEGICZNY I:

CEL STRATEGICZNY II :

CEL STRATEGICZNY III:

INNOWACJE i DOSTĘPNOŚĆ

ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW
GMINY w ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY
GMINY ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ
o ŚRODOWISKO NATURALNE

CELE OPERACYJNE

CO 1.1.

CO 1.2.

CO 1.3.

CO 2.1.

Wypracowanie systemu ułatwień
w dostępie do usług publicznych
szczególnie związanych z pomocą
społeczną i ochroną zdrowia.

Budowa, przebudowa oraz poprawa
funkcjonowania w gminie systemów
wodociągowych i kanalizacyjnych.

CO 2.2

Stworzenie nowoczesnej bazy
oświatowej opartej na szkole dobrze
wyposażonej w pomoce dydaktyczne,
zaplecze sportowe, przyjaznej uczniowi
i dostępnej dla całej społeczności
lokalnej.

Wyrównanie poziomu dostępności do
podstawowej infrastruktury technicznej
we wszystkich sołectwach

CO 2.3

Budowa, przebudowa, remont
infrastruktury drogowej (drogi, chodniki,
oświetlenie, parkingi).

Ochrona dóbr kultury (odnowa,
rekonstrukcja, także rewitalizacja
obszarów dziedzictwa kulturowego
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CO 3.1

CO 3.2

Racjonalizacja zużycia energii,
surowców i materiałów oraz wzrost
wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych.
Wspieranie działań dążących do
osiągnięcia ładu ekologicznego poprzez
ochronę kształtowanie środowiska
przyrodniczego w zgodzie z
obowiązującymi normami zaleceniami,
tereny zielone, ścieżki rowerowe,
miejsca widokowe.
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i naturalnego; pomoc przy renowacji
zabytków, w tym sakralnych) .

CO 1.4.

CO 1.5

CO 1.6

CO 1.7

Usprawnienie obsługi petentów poprzez
wykorzystanie możliwości obsługi
elektronicznej przez administrację (eusługi, e-administracja, elektroniczny obieg
dokumentów)
Wspomaganie działań edukacyjnych
w zakresie edukacji dorosłych w związku z
przekształceniami w rolnictwie, rozwojem
turystyki i agroturystyki, działalnością
gospodarczą i ekologią.

Wspieranie działań w kierunku tworzenia
korzystnych warunków prawnofinansowych dla rozwoju przedsiębiorstw
i zakładania nowych podmiotów,
modernizację i rozwój sektora MSP.
Aktywizacja potencjału zawodowego
mieszkańców wsi i przeciwdziałanie
wykluczaniu społecznemu.

CO 2.4

Rozwój i wzmocnienie techniczne
istniejącej bazy kulturalnej
i bibliotecznej.

CO 2.5.

Wspierania inicjatyw lokalnych
i ponadlokalnych w sferze kultury na
rzecz rozwoju wykorzystującego
potencjał i tradycje Gminy Mielec.

CO 2.6

Podejmowanie działań w celu aktywizacji
społecznej mieszkańców i wzrostu ich
partycypacji w życiu gminy.

CO 2.7

Wzmocnienie bezpieczeństwa
publicznego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej poprzez min.
wyposażenie poszczególnych OSP
w nowoczesny i wydajny sprzęt.

CO 2.8.

Pomoc rolnikom w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych , w tym z Unii
Europejskiej.
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CO 3.3

Wdrożenie systemu selektywnej
zbiórki odpadów wysegregowanych
w miejscu ich wytwarzania, mających
charakter surowców wtórnych;
wspieranie inicjatyw budowy
oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni
przydomowych.

CO 3.4

Zminimalizowanie ilości wytwarzanych
odpadów w sektorze komunalnym oraz
wdrożenie nowoczesnych systemów
ich odzysku i unieszkodliwiania,

CO 3.5

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej. Stworzenie
systemu zachęt do ocieplania
istniejących budynków i propagowanie
budowy energooszczędnych domów

CO 3.6

Udostępnianie terenów pod nową
zabudowę mieszkaniową z
uwzględnieniem wymagań ładu
przestrzennego i zrównoważonego
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CO 1.8

CO 1.9

współistnienia z otaczającymi
kompleksami leśnymi, oraz innymi
cennymi elementami środowiska
przyrodniczego.

Podejmowanie działań inwestycyjnych i
społecznych na obszarach
zdegradowanych.
Przygotowanie wolnych terenów pod
inwestycje w tym terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową, usługową
i rekreacyjną.

CO 1.10

Wspomaganie działań dotyczących
podnoszenia kwalifikacji sektora rolnego,
dostosowania gospodarstw rolnych do
zmian technologicznych i rynkowych
w celu zwiększenia konkurencyjności
produkcji rolnej gospodarstw.

CO 1.11

Działania na rzecz poprawy i rozwoju
komunikacji publicznej.
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6. ZGODNOŚĆ CELÓW STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

ROZDZIAŁ VI

ZGODNOŚĆ CELÓW STRATEGII Z INNYMI
DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Strategia Rozwoju Gminy Mielec na lata 2016-2022 jest powiązana z następującymi dokumentami na
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym:
POZIOM KRAJOWY___________________________________________________________
1. Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne
państwo.
2. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
4. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
POZIOM REGIONALNY____________________________________________________________
5. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020"(aktualizacja
2013)
6. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020.
7. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (przyjęty w 2012r.)
8. Program Ochrony Środowiska woj. Podkarpackiego 2012-2015 z perspektywą do 2019r.
9. Programy operacyjne perspektywy finansowej 2014 – 2020:
9.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020
9.2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
9.3.Program Polska Wschodnia 2014-2020
POZIOM LOKALNY_______________________________________________________________
10. MIELECKI OBSZAR FUNKCJONALNY
11. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „LASOVIA” ( grudzień 2015)

6.1. MATRYCA POWIĄZAŃ CELÓW STRATEGICZNYCH i OPERACYJNYCH Z CELAMI
DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH REGIONU i KRAJU
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Tabela 42. Matryca powiązań celów strategicznych z celami dokumentów strategicznych regionu i kraju.
STRATEGIA ROZWOJU
GMINY MIELEC
na lata 2016 - 2022
NAZWA DOKUMENTU
1

2

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,
sprawne państwo.
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo.
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka.
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna.
Polska 2030.Trzecia Fala Nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
I. Makroekonomiczne ramy rozwoju Polski do 2030 r.
II. Kreatywność indywidualna i innowacyjna gospodarka.
III. Polska Cyfrowa.
IV. Kapitał Ludzki.
V. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.

3.

CELE STRATEGICZNE
CS:1

CS:2

CS:3

INFRASTRUKTURA
i DOSTĘPNOŚĆ

ZASPOKAJANIE POTRZEB
MIESZKAŃCÓW GMINY
w ZAKRESIE USŁUG
SPOŁECZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
PRZESTRZENNY GMINY
ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ
o ŚRODOWISKO
NATURALNE

+
+
+

+
+

+
+
+
+

VI. Rozwój regionalny.
VII. Transport.
VIII. Kapitał Społeczny.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 2020:REGIONY, MIASTA, OBSZARY
WIEJSKIE.
Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”).
Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych („spójność”).
Cel 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań
rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”).
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STRATEGIA ROZWOJU
GMINY MIELEC
na lata 2016 - 2022
NAZWA DOKUMENTU
4.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni
europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury
systemu osadniczego sprzyjającej spójności.
Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników
rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego
wszystkich terytoriów.
Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

CELE STRATEGICZNE
CS:1

CS:2

CS:3

INFRASTRUKTURA
i DOSTĘPNOŚĆ

ZASPOKAJANIE POTRZEB
MIESZKAŃCÓW GMINY
w ZAKRESIE USŁUG
SPOŁECZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
PRZESTRZENNY GMINY
ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ
o ŚRODOWISKO
NATURALNE

+

+

+

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.

5.

+

Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
zdolności obronne państwa.
Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku
2020"(aktualizacja 2013)
Cel.1.podniesienie poziomu innowacyjności makroregionu poprzez budowę i wzmacnianie
przewag konkurencyjnych w oparciu o endogeniczne specjalizacje gospodarcze i wzmacnianie
potencjału sektora nauki i badań
CEL2. aktywizacja zasobów pracy i podniesienie jakości kapitału ludzkiego poprzez wzmacnianie
potencjału nowoczesnych kadr oraz skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu na
makroregionalnym rynku pracy;
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STRATEGIA ROZWOJU
GMINY MIELEC
na lata 2016 - 2022

CS:1

CS:2

CS:3

INFRASTRUKTURA
i DOSTĘPNOŚĆ

ZASPOKAJANIE POTRZEB
MIESZKAŃCÓW GMINY
w ZAKRESIE USŁUG
SPOŁECZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
PRZESTRZENNY GMINY
ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ
o ŚRODOWISKO
NATURALNE

CEL3. zwiększenie zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności makroregionu , w tym
głównych funkcjonalnych rynków pracy.

+

+

Strategia Rozwoju Województwa PODKARPACKIE 2020
KONKURENCYJNA i INNOWACYJNA GOSPODARKA: i Cel 1 Rozwijanie przewag regionu w oparciu
o kreatywne specjalizacje jako przejaw budowania konkurencyjności krajowej i międzynarodowej.

+

NAZWA DOKUMENTU

6.

CELE STRATEGICZNE

KAPITAŁ LUDZKI i SPOŁECZNY: Cel 2.Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników:
innowacyjności Regionu oraz poprawy poziomu życia mieszkańców
SIEĆ OSADNICZA: Cel 3. Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalno przestrzennej jako element budowania potencjału rozwojowego regionu.

7

+
+

+

ŚRODOWISKO i ENERGETYKA: Cel 4.Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z
poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych
warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa.
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
+

8.

Program Ochrony Środowiska woj.Podkarpackiego 2012-2015 z perspektywą do 2019r.
Priorytet 1. Ochrona wód i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych
Priorytet 2. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Priorytet 3. Gospodarka odpadami
Priorytet 4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Priorytet 5. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność
Priorytet 6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony rozwój lasów
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STRATEGIA ROZWOJU
GMINY MIELEC
na lata 2016 - 2022
NAZWA DOKUMENTU
9

Programy operacyjne perspektywy finansowej 2014 – 2010

9.1

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
PRIORYTET I:Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach
wiejskich.
PRIORYTET II: Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie
rentowności gospodarstw rolnych.
PRIORYTET III:Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania
ryzykiem w rolnictwie.
PRIORYTET IV: Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa
i leśnictwa.
PRIORYTET V:Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym
i leśnym.
PRIORYTET VI:Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich .dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój
terytorialny obszarów wiejskich.

9.2.

CELE STRATEGICZNE
CS:1

CS:2

CS:3

INFRASTRUKTURA
i DOSTĘPNOŚĆ

ZASPOKAJANIE POTRZEB
MIESZKAŃCÓW GMINY
w ZAKRESIE USŁUG
SPOŁECZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
PRZESTRZENNY GMINY
ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ
o ŚRODOWISKO
NATURALNE

+
+

+
+

+

Program Polska Wschodnia 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA i INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA
OŚ PRIORYTETOWA II PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA
OŚ PRIORYTETOWA III NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

+
+
+
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STRATEGIA ROZWOJU
GMINY MIELEC
na lata 2016 - 2022
NAZWA DOKUMENTU
9.3.

9.5.

9.6

9.7

CS:1

CS:2

CS:3

INFRASTRUKTURA
i DOSTĘPNOŚĆ

ZASPOKAJANIE POTRZEB
MIESZKAŃCÓW GMINY
w ZAKRESIE USŁUG
SPOŁECZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
PRZESTRZENNY GMINY
ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ
o ŚRODOWISKO
NATURALNE

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
PRIORYTET i :Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
PRIORYTET II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu(w tym.min. rozwój
infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa,
instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym do ich termicznego
przetwarzania)
PRIORYTET IV : Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej(w tym: poprawa
przepustowości infrastruktury drogowej (w tym obwodnice, trasy wylotowe).
PRIORYTET VI : Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego

9.4.

CELE STRATEGICZNE

+
+

+

+
+

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
OŚ PRIORYTETOWA III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych Przedsiębiorstw.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020
Oś i Osoby młode na rynku prac
Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy ,gospodarki i edukacji
Program Polska Cyfrowa 2014-2020
Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd
Oś priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Oś priorytetowa I. KONKURENCYJNA i INNOWACYJNA GOSPODARKA
OŚ PRIORYTETOWA II. CYFROWE PODKARPACKIE
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STRATEGIA ROZWOJU
GMINY MIELEC
na lata 2016 - 2022
NAZWA DOKUMENTU
OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA
OŚ PRIORYTETOWA IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO i DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
OŚ PRIORYTETOWA V. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
OŚ PRIORYTETOWA VI. REGIONALNY RYNEK PRACY
OŚ PRIORYTETOWA VII. INTEGRACJA SPOŁECZNA
OŚ PRIORYTETOWA VIII. JAKOŚĆ EDUKACJI i KOMPETENCJI w REGIONIE
10.
11.

MIELECKI OBSZAR FUNKCJONALNY

CELE STRATEGICZNE
CS:1

CS:2

INFRASTRUKTURA
i DOSTĘPNOŚĆ

ZASPOKAJANIE POTRZEB
MIESZKAŃCÓW GMINY
w ZAKRESIE USŁUG
SPOŁECZNYCH

+
+
+

+

II CEL OGÓLNY:
Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

+

+
+

II CEL OGÓLNY:
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywności społecznej

+

+
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
PRZESTRZENNY GMINY
ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ
o ŚRODOWISKO
NATURALNE
+
+

+
+
+

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „LASOVIA” (GRUDZIEŃ 2015)
I CEL OGÓLNY
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz rozwój turystyczny obszaru

CS:3

+
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7. ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ

ROZDZIAŁ VII

ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ
7.1.

WDRAŻANIE

7.1.1. Organizacja prac nad strategią
Strategię Rozwoju Gminy Mielec na lata 2016-2022 opracowano przyjmując za podstawę wyniki
konsultacji społecznych oraz opinie zebrane wśród pracowników Urzędu Gminy w Mielcu oraz
autorów opracowujących strategię, i konsultacji społecznych przeprowadzonych przy opracowywaniu
dokumentów49 wspierających realizacje założeń głównych do strategii tj:
1. Wywiady pogłębione nt. Klimatu inwestycyjnego w GMINIE MIELEC przeprowadzone na
potrzeby opracowania dokumentu ANALIZA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY MIELEC;
2. Raport z badania „Analiza postaw społecznych mieszkańców”;
3. Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji
organizowanych metodą aktywnego planowania strategicznego.

Prace nad strategią przebiegały przy jasno określonych zadaniach:

49

OPRACOWANE w 2014r.- Udostępnione przez Urząd Gminy Mielec
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Rysunek 18.Zadania konsultacji społecznych
PRACOWNICY

GRUPY
KONSULTACYJNE

MIESZKAŃCY

URZĘDU GMINY









Udostępnianie informacji
i wiedzy z zakresu
planowanych prac.
Aktywne wspieranie akcji
informacyjnej i promocyjnej
dotyczącej opracowywanej
Strategii.
Kierowanie komunikacją
społeczną.
Przedstawianie opinii,
wniosków oraz nowych
propozycji do
przedstawianych wyników
prac Zespołu Projektowego.

Wnoszenie propozycji,
uwag, opinii przez
przedstawicieli
lokalnego środowiska.

 Bieżące konsultowanie
w najbliższym
środowisku spraw
będących przedmiotem
planowania Strategii.

Źródło: opracowanie własne

Przy zaproszeniu na konsultacje społeczne wykorzystano dostępne środki komunikacji i reklamy:
ogłoszenie komunikatu na stronie internetowej Urzędu Gminy, afisze w każdej miejscowości oraz
ogłoszenie na stronach internetowych o gazecie lokalnej.
Spotkania to miały charakter warsztatowy, podczas którego przeprowadzono badania ankietowe,
zaproponowano wstępna wizję i misję oraz dyskutowano o przyszłości Gminy Mielec i o potrzebach
inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach.
Uczestnicy spotkań aktywnie uczestniczyli w dyskusji dotyczącej propozycji działań zmierzających do
rozwoju Gminy. Mieszkańcy w dyskusji nie ograniczali się do tematów związanych z przedstawionymi
materiałami, ale podnosili także kwestie związane z lokalnymi problemami i uciążliwościami życia
codziennego oraz własnymi oczekiwaniami, co do polityki władz samorządowych w rozwoju Gminy.
Mieszkańcy obok bezpośrednich wypowiedzi podczas konsultacji mieli możliwość odnieść się do
dokumentu również w postaci wypełnionych ankiet. Przeprowadzono dyskusję na temat mocnych
i słabych stron Gminy Mielec, a także przeanalizowano szanse i zagrożenia stojące przed gminą
(analiza SWOT).
7.1.2. Harmonogram realizacji strategii
Wdrażanie Strategii jest procesem ciągłym. Kolejny etap prac to weryfikacja istniejących
i przygotowanie brakujących programów realizacyjnych, stanowiących podstawę dla przyszłego,
zadaniowego systemu pracy struktur samorządu Gminy Mielec.
Równolegle zostanie wdrożony mechanizm pomiaru (za pomocą wskaźników) i oceny postępów we
wdrażaniu Strategii. Przygotowanie narzędzi do realizacji Strategii i mechanizmów jej weryfikacji
pozwoli podmiotom uczestniczącym w tym procesie skutecznie go realizować.
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Realizacja Strategii powinna być prowadzona zgodnie z poszczególnymi etapami:
ETAP I
Podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przyjęciu do realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Mielec na
2016-2022”, której integralną częścią jest:


Wieloletni Plan Inwestycyjny 2016-2022,

Termin realizacji: I kwartał 2016 r.
ETAP II
Koordynacja przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych objętych Strategią,
Termin realizacji: I kwartał 2016 r. – IV kwartał 2022 r.
ETAP III
Monitoring, Ewaluacja i pomiar efektywności realizacji Strategii, zgodnie z harmonogramami
opracowywania, składania, realizacji i rozliczenia celów strategicznych i operacyjnych.
Termin realizacji: min.co 2 LATA na koniec roku od IV kwartału 2017r.
ETAP IV
Uzupełnienia i rozszerzanie Strategii o nowe cele zgłaszane przez instytucje, organizacje
i firmy działające na obszarze objętym Strategią będzie odbywało się, co dwa lata.
Termin realizacji: co 2 LATA na koniec roku od IV kwartału 2017r.
ETAP V
Promocja Strategii w całym okresie jego realizacji.
Termin realizacji: I kwartał 2016 r. – IV kwartał 2022 r.
ETAP VI
Podsumowanie i ocena Strategii.
Termin realizacji: IV kwartał 2022 r.

7.2

MONITORING

Monitorowanie można zdefiniować, jako systematyczne i ciągłe zbieranie,
i wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji.

analizowanie

Monitorowanie Strategii stanowi integralną część codziennego zarządzania. Jego celem jest
dostarczenie informacji, na podstawie, której osoby odpowiadające za realizację „Strategii Rozwoju
Gminy Mielec w latach 2016-2022” oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego mogą wskazać
na problemy związane z ich wdrażaniem oraz je rozwiązać, jak również ocenić postęp w stosunku
do początkowych założeń.
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Na każdym etapie realizacji strategii powinien być prowadzony monitoring zgodności realizowanych
działań z celami, jakie zapisano do osiągnięcia w dokumencie strategicznym.
Pierwszym krokiem po przyjęciu Strategii powinno być powołanie zespołu odpowiedzialnego za
monitoring oraz ewaluację strategii. Zespół taki powinien zostać powołany zarządzeniem Wójta
i powinien składać się z pracowników różnych komórek organizacyjnych funkcjonujących w Urzędzie
Gminy (w zakresie, których znajdą się zagadnienia związane z procesem wdrażania Strategii) oraz
partnerów społecznych, czy też ekspertów zewnętrznych. Powołany zespół można określić mianem
Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii.
Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii powinien opracować techniki pozyskiwania oraz
przechowywania informacji i monitorować zmieniający się poziom zestawu wskaźników, za pomocą
których możliwe będzie mierzenie stopnia realizacji strategii.
Zespół powinien opracować narzędzie dokumentujące poziomy każdego ze wskaźników w
poszczególnych okresach, a jednocześnie wskazać, która z jednostek organizacyjnych Urzędu będzie
odpowiedzialna za przygotowanie oraz przekazanie członkom Zespołu informacji na temat
kształtowania się wartości poszczególnych wskaźników. Wskazane przez Zespół poszczególne
jednostki organizacyjne Urzędu powinny być zobligowane do dostarczenia wymaganych danych w
określonych przez Zespół terminach.
Członkowie Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii powinni zostać powołani oficjalnym
dokumentem, np. w formie Zarządzenia Wójta Gminy Mielec.
System monitoringu musi opierać się na efektywnej sprawozdawczości. Muszą tu zostać konkretnie
określone rodzaje potrzebnych raportów i ich częstotliwości (np. W systemie rocznych lub dwuletnich
sprawozdań), w zależności od analizowanej problematyki). Istotą monitorowania jest wyciąganie
wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań
w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości.
Efektem działania Zespołu po dokonanym monitoringu i ewaluacji powinien być Raport i wnioski
służące aktualizacji Strategii.
Raport z monitoringu Strategii powinien zawierać skrócony opis stanu wdrażania zadań strategicznych
w porównaniu do planu, określony powinien być stopień osiągnięcia wskaźników zaproponowanych
w Strategii, przedstawione wydatki poniesione na poszczególne zadania oraz wskazane ewentualna
działania naprawcze, jeżeli stopień realizacji zadań odbiega w sposób znaczący od planu. Raport
z monitoringu powinien zostać opublikowany po przyjęciu go za pomocą uchwały Rady Gminy.
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7.2.1.Wskaźniki monitorowania- mierniki realizacji strategii
Całościowy obraz realizowanych zadań wpisujących się w Strategię w opisują w rozdziale przykładowe
wskaźniki, które przedstawione w sprawozdaniach z wykonania realizacji zadań będą jednym
z narzędzi monitorowania realizacji strategii.
Podstawowym celem systemu monitorowania Strategii jest weryfikacja skuteczności działań,
określonych w ramach celów strategicznych i operacyjnych ujętych w dokumencie. Tym samym
monitoring realizacji Strategii prowadzony będzie w odniesieniu do agregacji danych:
zbiorczych wskaźników produktów, rezultatów oraz oddziaływania analizowanych w oparciu
o ujęty w Strategii zakres podstawowych wskaźników, określonych dla poszczególnych celów
strategicznych. W celu stworzenia odpowiedniego tła, wartości wskaźników powinny być
umiejscowione w szerszym kontekście (powiatowym, regionalnym, krajowym), stąd, w miarę
dostępności danych, informacje na temat wartości wskaźników będą prezentowane:







w liczbach bezwzględnych (lub procentowo),
w porównaniu do średniej powiatu i średniej wojewódzkiej,
w ujęciu zmiany od roku bazowego oraz ostatniego badania (w przypadku wskaźników
wywoływanych w badaniach) – dynamika.

Tabela 43.Katalog wskaźników na potrzeby monitorowania realizacji założonych celów strategii
na okres 2016-2022.
Nazwa wskaźnika

Jednostka pomiaru

Źródło

CEL STRATEGICZNY I: INNOWACJE i DOSTĘPNOŚĆ
Liczba ha przygotowanych terenów
pod działalność gospodarcza
i usługową

ha

UG Mielec

Środki wydane na uzbrojenie
terenów inwestycyjnych,

zł

UG Mielec

Liczba nowo złożonych przez
inwestorów wniosków
inwestycyjnych,

Sztuka

UG Mielec

Ilość nowych inwestycji na terenie
gminy,

Sztuka

UG Mielec

Liczba nowopowstałych
przedsiębiorstw wg CEIDG

Sztuka

BDL GUS /UG Mielec

%

UG Mielec

Procentowe określenie stopnia
skanalizowania i zwodociągowania
gminy,
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Procent budżetu gminy
przekazywany na inwestycje
i remonty dróg,

%

UG Mielec

Długość wyremontowanych dróg

km

UG Mielec

Liczba wprowadzonych usług onlin przez administrację,

Sztuka

UG Mielec

Wielkość środków budżetowych
wydanych rocznie na promocje
gminy,

zł

UG Mielec

Ilość inicjatyw promocyjnych
gminy,

Sztuka

UG Mielec

Wskaźnik migracji do gminy,

Sztuka

BDL GUS /UG Mielec

Ilość bezrobotnych w gminie,

Osoba

PUP Mielec

Wskaźnik bezrobocia (udział
bezrobotnych zarejestrowanych w
liczbie ludności w wieku
produkcyjnym) na koniec roku

Osoba

PUP Mielec

Ilość przedsiębiorców, którzy
skorzystali ze szkolenia na terenie
gminy,

Osoba

UG Mielec

zł

UG Mielec

Wskaźnik dochodów własnych
gminy.

Nazwa wskaźnika

Jednostka pomiaru

Źródło

CEL STRATEGICZNY II: ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY w ZAKRESIE USŁUG
SPOŁECZNYCH
Roczna wielkość nakładów na
inwestycje i remonty w oświacie,
kulturze, sporcie, pomocy społecznej,

zł

UG Mielec

Liczba programów/ przedsięwzięć/
inicjatyw kulturalnych wspieranych
przez gminę,

Sztuka

UG Mielec

Liczba osób objętych świadczeniami z
pomocy społecznej,

Osoba

GOPS

Liczba mieszkańców korzystających z
bibliotek publicznych,

Osoba

BP
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Liczba osób korzystających z
publicznej infrastruktury kulturalnej,

Osoba

SOKIS

Liczba osób korzystających z
publicznej infrastruktury sportowej,

Osoba

SOKIS
SOKIS

Ilość aktywnych organizacji
pozarządowych,

Sztuka

Liczba zadań publicznych zleconych
organizacjom pozarządowym,

Sztuka

UG Mielec

Liczba wydarzeń kulturalnych
organizowanych

Sztuka

SOKIS

Ilość imprez kulturalnych i sportowych
w roku,

Sztuka

SOKIS

Ilość imprez o zasięgu ponadgminnym,

Sztuka

SOKIS

Liczba złożonych projektów w zakresie
rozwoju usług socjalnych na rzecz
osób starszych, niepełnosprawnych i
zagrożonych wykluczeniem
społecznym

Sztuka

UG Mielec

Liczba szkoleń /porad dla rolników w
zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych , w tym z Unii
Europejskiej,

Sztuka

UG Mielec

Nazwa wskaźnika

Jednostka
pomiaru

UG Mielec

Źródło

CEL STRATEGICZNY III:
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO i OODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII
Wskaźnik poziomu
ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych
do składowani
Wskaźnik poziomu recyklingu
przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi
metodami innych niż
niebezpieczne odpadów

%

Oblicza się zgodnie z Rozporządzenie Ministra środowiska
z dnia 25 maja 2012 r., w sprawie poziomów ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania
poziomu masy tych odpadów (http://www.mos.gov.pl/

%

Oblicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych
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budowlanych i rozbiórkowych

(http://www.mos.gov.pl/

Wskaźnik poziomu recyklingu i
przygotowania do ponownego
użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła

Oblicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych

%

(http://www.mos.gov.pl/
Roczne nakłady na ochronę
środowiska w gminie,
Ilość zainstalowanych urządzeń
wykorzystujących OZE w
instytucja użyteczności
publicznej

7.3

zł

UG Mielec

Sztuka

UG Mielec

EWALUACJA

Ewaluacja realizacji strategii na lata 2016 – 2022 obejmować będzie okresową ocenę
odpowiedzialności, efektywności, skuteczności, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości
strategii w kontekście ustalonych celów.
Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć strategii w stosunku do planowanych oczekiwań oraz
wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji strategii w przyszłości. Należy okresowo i cyklicznie
sprawdzać realizację przyjętej Strategii Rozwoju.
Ocena strategii zawierać będzie opis wdrażanych poszczególnych celów strategicznych i zadań
priorytetowych oraz analizę osiąganych wskaźników.
W ramach zarządzania strategią całościowa ewaluacja działań prowadzona będzie w układzie
standardowym i obejmie 2 zasadnicze fazy:
 Ewaluacja mid-term, w trakcie realizacji strategii – przeprowadzana w układzie
kadencyjnym w ostatnim roku każdej kolejnej kadencji samorządu, koncentrująca się
na ocenie czy i na ile przyjęta strategia jest faktycznie realizowana oraz jakie są jej
efekty krótko i średnioterminowe, według kryterium skuteczności działań, a także
efektywności, koordynacji i zgodności działań z zasadami i założeniami ustalonymi
w dokumencie strategii.
 Ewaluacja ex post, po zakończeniu realizacji strategii – w zakresie podobnym do
ewaluacji
mid-term,
poszerzonym
o ocenę
(przewidywanych)
efektów
długoterminowych związanych z osiągnięciem założonej wizji, misji oraz celów
strategicznych.
Ewaluacja jest badaniem szeroko rozumianego wpływu danego programu na otoczenie społecznoekonomiczne. Badania takie spełnia funkcje poznawcze oraz dostarcza wiedzy na temat zmian, jakie
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zaszły w gminie poprzez realizację celów strategicznych. Ewaluacja buduje również mechanizmy
zaufania, współpracy i współdziałania pomiędzy osobami realizującymi program, a innymi
zainteresowanymi programem grupami (społeczność lokalna).

7.4

AKTUALIZACJA STRATEGII

Aktualizacja Strategii jest dokonywana w końcowej fazie realizacji poprzedniej Strategii. Informacji do
aktualizacji Strategii dostarcza między innymi proces ewaluacji Strategii. Aktualizacja ma na celu
weryfikację i dostosowanie, wizji oraz celów nadrzędnych i operacyjnych Strategii do zmieniających się
w gminie warunków społeczno-ekonomicznych. Zaleca się aktualizowanie strategii z zastosowaniem
metody partycypacyjnej, czyli z zaangażowaniem w proces zarówno pracowników administracji
samorządowej jak i przedstawicieli lokalnych grup działających na rzecz rozwoju gminy.

7.5

PROMOCJA DOKUMENTU STRATEGII

„Strategia Rozwoju Gminy Mielec na lata 2016-2022” z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym posiada
bardzo duże znaczenie zarówno dla władz, jak i społeczności lokalnej. Proces jej wdrażania powinien
być procesem upublicznionym i to nie tylko na szczeblu Gminy , ale również w jego bliższym i dalszym
otoczeniu.
Szeroka akcja informacyjna nt. Strategii jest jednym z podstawowych gwarantów jej skutecznego
wdrożenia. W ten sposób społeczność lokalna będzie kontrolować terminowość osiągnięcia
poszczególnych celów i realizacji poszczególnych zadań. Poza tym, Strategia, jako element promocji
Gminy, sprzyjać będzie doskonaleniu jego wizerunku zarówno z punktu widzenia potencjalnych
inwestorów, ale również potencjalnych mieszkańców i partnerów współpracy strategicznej.
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8.WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

ROZDZIAŁ VIII

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY (WPI)

8.1.WPI –charakterystyka –procedura opracowywania i oceny wniosków
8.1.1 Przedmiot Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest obok Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego, Strategii Rozwoju i Wieloletniego Planu Finansowego jednym z podstawowych
dokumentów w systemie planowania strategicznego gminy. Jest średniookresowym dokumentem
planistycznym, porządkującym i dookreślającym zamierzenia inwestycyjne na lata 2016-2022.
WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się
o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami
rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminy. Wiąże on kompleksowy
plan rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną gminy.
Celem głównym Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu
planowania inwestycji gminnych.
Celami szczegółowymi są:
 Racjonalizacja i uporządkowanie procesu podejmowania decyzji o kształcie planu
inwestycyjnego.
 Utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami inwestycji
umieszczonych w planie inwestycyjnym gminy.
 Wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach.
 Umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych służących finansowaniu inwestycji
gminnych.
 Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie gminy w zależności od możliwości finansowych
gminy.
Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem kroczącym, co oznacza jego możliwą coroczną
aktualizację i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok.
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Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez gminę w powiązaniu
z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.
WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.
WPI ustala hierarchię ważności i wynikającą z niej kolejność realizacji zadań inwestycyjnych. Zadania
wchodzą do realizacji w ramach WPI zgodnie z finansowymi możliwościami gminy. Zadania, które
zostały umieszczone w WPI, a ich realizacja nie rozpoczęła się, podlegają w kolejnych latach weryfikacji
i sprawdzeniu, z kolei zadania już rozpoczęte nie podlegają weryfikacji w kolejnych latach. WPI
obejmuje listę zadań inwestycyjnych, finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu gminy.
Podstawowym założeniem WPI jest zintegrowanie go ze „Strategią Rozwoju Gminy Mielec na lata
2016-2022”, której jest integralną i jednocześnie autonomiczną częścią.
8.1.2. Funkcje WPI
Wdrożenie zapisów wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) umożliwia gminie lepsze zarządzanie
projektami inwestycyjnymi, co w konsekwencji przyczyni się do:


do pobudzania rozwoju gospodarczego,



sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania oraz wdrażania w gminie strategii i lokalnego
planu rozwoju.

WPI w szczególności pozwala na zdyscyplinowane, skoordynowanie i planowe przygotowywanie
nowych inwestycji w tempie możliwie jak najbardziej dopasowanym do możliwości budżetu Gminy
Mielec.
Dokument ten zapewnia też ciągłą gotowość do rozpoczynania następnych zadań w przypadku
pojawienia się dodatkowych możliwości finansowych lub braku możliwości realizacji któregoś z zadań
z przyczyn innych niż finansowe.
WPI pełni również funkcję informacyjną o:


kierunkach inwestycji,



planowanym terminie ich realizacji,



kosztach dla społeczności lokalnej, dla pracowników administracji oraz inwestorów, dając im
kompleksowy, teraźniejszy i przyszły obraz gminy.

WPI jest także wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem, umożliwia
prognozowanie, nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania. Ma to
szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy pozyskanie środków musi być poprzedzone czasochłonną
procedurą np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czy też z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarskiego
Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł finansowych.
WPI pozwala również na zmniejszenie ryzyka braku płynności finansowej oraz wybór optymalnych
sposobów finansowania, tym samym dyscyplinując politykę finansową gminy.
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8.1.3. Wnioskodawca, tryb składania i oceny wniosków
 Podmioty uprawnione do składania wniosków:


wydziały merytoryczne Urzędu Gminy w Mielcu ,



sołtysi,



podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest Gmina

-

Zasadnicze kryteria wyboru zadań w postępowaniu weryfikującym złożone wnioski:
potrzeba i pilność realizacji zadania dla uzyskania lub zachowania funkcji Gminy Mielec
zgodność zadania ze dokumentami i programami sektorowymi, warunkującymi rozwój Gminy,
efekty realizacji zadania inwestycyjnego, efektywność i pozytywne oddziaływanie w skali Gminy,
możliwość pozyskania środków z funduszy zewnętrznych,
komplementarność i powiązanie zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi, obiektami, bądź
funkcjami,
poprawa funkcjonowania Gminy,
poprawa jakości życia mieszkańców Gminy,
przewidywane efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

8.2.PLANOWANE INWESTYCJE -WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2016-2022
8.2.1.Zadania infrastrukturalne
Poniższe zestawienie zawiera podstawowe informacje o zadaniach, proponowanych do zrealizowania w
ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:
KARTA ZADANIOWA 1/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec
Tytuł zadania

Przebudowa, remont przeprawy pieszo-jezdnej przez
rzekę Wisłokę.

Termin realizacji
Szacunkowy kosztorys
do zakresu rzeczowego

Przewidywane źródła
finansowania

2016-2022
500 000,00 PLN
1.

Środki z budżetu gminy

2.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

3.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Strona | 105

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELEC NA LATA 2016 – 2022

KARTA ZADANIOWA 2/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec

Przebudowa w tym termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na terenie Gminy Mielec.

Tytuł zadania
Termin realizacji
Termin rozpoczęcia
Szacunkowy kosztorys do
zakresu rzeczowego

2016-2022
1 500 000,00 PLN
1.
2.
3.
4.

Przewidywane źródła
finansowania

5.

Środki z budżetu gminy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2015-2020.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.

KARTA ZADANIOWA 3/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec

Budowa sali sportowej oraz przedszkola przy
Szkole Podstawowej w Rzędzianowicach.

Tytuł zadania
Termin realizacji
Termin rozpoczęcia
Szacunkowy kosztorys do
zakresu rzeczowego

Przewidywane źródła
finansowania

2016-2018
1 600 000,00 PLN
1.

Środki z budżetu gminy

2.

Budżet państwa

3.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

4.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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KARTA ZADANIOWA 4/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec

Tytuł zadania

Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Rzędzianowice, Wola Mielecka,
Podleszany, Książnice Goleszów, Boża Wola, Wola
Chorzelowska, Szydłowiec, Rydzów.

Termin realizacji
Termin rozpoczęcia

2016-2022

Szacunkowy kosztorys
do zakresu rzeczowego

20 000 000,00 PLN
1.
2.
3.

Przewidywane źródła
finansowania

4.
5.
6.

Środki z budżetu gminy
Środki z budżetu państwa.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2015-2020.

KARTA ZADANIOWA 5/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec

Tytuł zadania

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu
nadania im nowych funkcji gospodarczych dla
miejscowości Wola Mielecka, Wola Chorzelowska,
Chorzelów, Trześń.

Termin realizacji
Termin rozpoczęcia
Szacunkowy kosztorys

2016-2022
2 000 000,00 PLN
1.
2.

Przewidywane źródła
finansowania

3.
4.

Środki z budżetu gminy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2015-2020.
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KARTA ZADANIOWA 6/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec

Budowa, przebudowa dróg gminnych w
miejscowościach Goleszów, Wola Chorzelowska,
Trześń, Szydłowiec, Chorzelów, Złotniki, Chrząstów,
Rzędzianowice, Wola Mielecka, Podleszany,
Rydzów, Książnice, Boża Wola.

Tytuł zadania

Termin realizacji
Termin rozpoczęcia
Szacunkowy kosztorys do
zakresu rzeczowego
Przewidywane źródła
finansowania

2016-2022
3 000 000,00 PLN
1.

Środki z budżetu gminy

2.

Środki z budżetu powiatu.

3.

Środki z budżetu państwa.

4.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KARTA ZADANIOWA 7/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec

Tytuł zadania

Budowa chodników przy drogach gminnych w
miejscowościach Goleszów, Wola Chorzelowska,
Trześń, Szydłowiec, Chorzelów, Złotniki, Chrząstów,
Rzędzianowice, Wola Mielecka, Podleszany,
Rydzów, Książnice, Boża Wola.

Termin realizacji
Termin rozpoczęcia
Szacunkowy kosztorys do
zakresu rzeczowego
Przewidywane źródła
finansowania

2017-2022
1 000 000,00 PLN
1.

Środki z budżetu gminy

2.

Środki z budżetu powiatu.

3.

Środki z budżetu państwa.

4.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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KARTA ZADANIOWA 8/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w
Rzędzianowicach i Chorzelowie

Tytuł zadania
Termin realizacji
Termin rozpoczęcia
Szacunkowy kosztorys do
zakresu rzeczowego

Przewidywane źródła
finansowania

2017-2022
1 500 000,00 PLN
1.

Środki z budżetu gminy

2.

Środki z budżetu państwa.

3.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

5.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.

KARTA ZADANIOWA 9/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec
Tytuł zadania

Budowa punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych

Termin realizacji
Termin rozpoczęcia
Szacunkowy kosztorys do
zakresu rzeczowego

Przewidywane źródła
finansowania

2018-2022
800 000,00 PLN
1.

Środki z budżetu gminy

2.

Środki z budżetu państwa.

3.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

5.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
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KARTA ZADANIOWA 10/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Tytuł zadania
Termin realizacji
Termin rozpoczęcia
Szacunkowy kosztorys do
zakresu rzeczowego

Przewidywane źródła
finansowania

2016-2022
2 000 000,00 PLN
1.

Środki z budżetu gminy.

2.

Środki z budżetu państwa.

3.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

5.

Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie.

KARTA ZADANIOWA 11/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec
Tytuł zadania

Budowa parkingu wraz z odwonieniem i
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trześń

Termin realizacji
Termin rozpoczęcia
Szacunkowy kosztorys do
zakresu rzeczowego

Przewidywane źródła
finansowania

2016-2022
500 000,00 PLN
1.

Środki z budżetu gminy

2.

Środki z budżetu państwa.

3.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

5.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
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KARTA ZADANIOWA 12/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec

Rozbudowa sieci infrastruktury elektro –
energetycznej na terenie Gminy Mielec

Tytuł zadania
Termin realizacji
Termin rozpoczęcia
Szacunkowy kosztorys do
zakresu rzeczowego

2016-2022
200 000,00 PLN

Przewidywane źródła
finansowania

1.

Środki z budżetu gminy

2.

Środki z budżetu państwa.

3.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

5.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.

KARTA ZADANIOWA 13/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec
Tytuł zadania

Budowa, przebudowa i remont infrastruktury,
urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Mielec

Termin realizacji
Szacunkowy kosztorys
do zakresu rzeczowego

Przewidywane źródła
finansowania

2018-2022
650 000,00 PLN
1.

Środki z budżetu gminy

2.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

3.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

4.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
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KARTA ZADANIOWA 14/2016
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Mielec
Tytuł zadania

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w
Książnicach

Termin realizacji
Szacunkowy kosztorys
do zakresu rzeczowego
Przewidywane źródła
finansowania

2019-2022
1 500 000,00 PLN
1.

Środki z budżetu gminy

2.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

3.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.
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