UCHWAŁA Nr IV/17/2014
Rady Gminy Mielec
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wola Mielecka”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
sołectwa Wola Mielecka.

Rada Gminy Mielec
uchwala, co następuje:
§1

1. Zatwierdzić „Plan odnowy miejscowości Wola Mielecka „ który został przyjęty
uchwałą zebrania wiejskiego nr 2/2014 mieszkańców sołectwa Wola Mielecka
z dnia 21 grudnia 2014 roku.
2. „Plan odnowy miejscowości Wola Mielecka” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mielec.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
Traci moc uchwała nr XXII/130/2005 Rady Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie
zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Wola Mielecka”.
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Wstęp
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich stanowi kluczowe wyzwanie dla Polski
w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań
służących zmniejszaniu dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich
w stosunku do terenów miejskich.
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy
wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie
i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki
finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013” działanie
„Odnowa i rozwój wsi” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia n a obszarach
wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi
oraz

promowanie

obszarów

wiejskich.

Działanie

umożliwi

rozwój

tożsamości

społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów
wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on
zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości
i przygotowywany jest z inicjatywy mieszkańców miejscowości. Specyfika planu polega
na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilno-kulturowe, które poprawić
mają jakość życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-kulturowy
charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej
gminy,

która

zazwyczaj

koncentruje

się

na

zagadnieniach

infrastrukturalnych

i gospodarczych.
Celem planu jest podtrzymanie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania. Idea
odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo
wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, będzie to „nowa wieś”,
nowoczesna, ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę. Plan
odnowy ma więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich celów.
Małych

kroków,

które

podejmowane

przez
3

mieszkańców

przy

finansowym
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i organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają do trwałej poprawy infrastruktury
kulturalnej miejscowości.
Plan Odnowy Miejscowości Wola Mielecka obejmuje swoim zasięgiem obszar tej
miejscowości.

Niniejsze

opracowanie

zawiera

charakterystykę

miejscowości,

inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne
i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz
z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań. Niniejszy plan jest planem
otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych
i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania.
Projekt wprowadzonych do planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska
lokalnego i konsultacje społeczne. Podstawą tworzenia Planu Odnowy Miejscowości jest
zdanie sobie sprawy z lokalnych zasobów i potencjałów, zmobilizowanie ich,
zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich, tak, aby uzyskać
efekt przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków.
Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Wola Mielecka jest sołectwo Wola
Mielecka wchodzące w skład Gminy Mielec, a okres realizacji zadań w nich zawartych
obejmuje lata 2013- 2020.
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I. Charakterystyka Woli Mieleckiej
1.1 Położenie
Wola Mielecka - miejscowość położona w jednym z najpiękniejszych zakątków powiatu
mieleckiego, w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie
Sandomierskiej, w północnej części "Doliny Dolnej Wisłoki", na płaskim obszarze na lewym
brzegu rzeki Wisłoki, obok miasta Mielec, w odległości 60 km od Rzeszowa, 50 km od
Tarnowa, 40 km od Tarnobrzega. Ze względu na wspaniałe walory mieszkaniowe, rekreacyjno
- przyrodnicze, klimatyczne oraz dynamicznie rozbudowującą się infrastrukturę komunalną
staje się zapleczem osiedlowym miasta Mielca. Wola Mielecka wchodzi w skład podmiejskiej
Gminy Mielec. Zachodnią granicę Woli wyznacza las sosnowy, zwany Piątkowskim Lasem, od
północy graniczy z Trzcianą i Rzędzianowicami, od wschodu z rzeką Wisłoką i Mielcem,
a od południa z Podleszanami. Zabudowania wiejskie ciągną się przy trzech drogach: z Mielca
do Radomyśla Wielkiego, od Podleszan do Trzciany, i od mostu na rzece Wisłoce do
Rzędzianowic. Najmłodsza część wioski to domy zabudowane po roku 1945, usytuowane
wzdłuż drogi prowadzącej od mostu do Rzędzianowic oraz w kierunku Podleszan i Piątkowca.
Wola Mielecka, dzieli się na 5 części:
-

Stara Wieś

-

Nowa wieś - od mostu w kierunku Rzędzianowic

-

Józefówek (od nazwy majątku Józefów przy granicy z wsią Trzcianą)

-

Trześniaki ( od nazwy ludności przybyłej z miejscowości Trześń, której w latach
50-tych WSK-PZL zabrało część ziemi pod rozbudowę lotniska, przydzielając im
w zamian działki w Woli Mieleckiej. W tym miejscu zlokalizowany był wcześniej
stadion sportowy)

-

Zaolzie (bardzo odległa od macierzy część wioski w kierunku Rzędzianowic).

Zachodnią granicę wsi wyznacza las sosnowy, zwany lasem Piątkowskim, natomiast przez pola
znajdujące się na północy przebiega granica z Trzcianą i Rzędzianowicami. Na wschodzie wieś
graniczy z rzeką Wisłoką i Mielcem, na południu z Podleszanami.
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Mapa . Miejscowość Wola Mielecka
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1.2. Przynależność administracyjna
Miejscowość Wola Mielecka jest ujęta w strukturze administracyjnej Gminy
Mielec, która położona w północno - zachodniej części województwa podkarpackiego,
charakteryzuje się specyficznymi walorami gminy podmiejskiej. Gmina Mielec podzielona
jest przez obszar miejski Mielca i rzekę Wisłokę na dwie części, obejmując pierścieniem
miasto. Gmina Mielec przynależy do powiatu mieleckiego w województwie podkarpackim.

1.3. Powierzchnia

Powierzchnia sołectwa wynosi 985 ha.

1.4 Liczba ludności
Liczba mieszkańców Woli Mieleckiej liczy 2061 (stan na koniec 31.12.2013 r.)
Miejscowość Wola Mielecka jest jedną z trzech miejscowości o największej gęstości
zaludnienia w gminie i wynosi 209 osób/km2 .
Mieszkańcy Woli Mieleckiej to:
 rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne na terenie miejscowości,
 właściciele i pracownicy zakładów pracy z terenu miejscowości oraz mieszkańcy
zatrudnieni na terenie miasta Mielec,
 emeryci, renciści i bezrobotni,
 osoby zajmujące się usługami i handlem (pizzeria, sklepy spożywcze, zakłady
usługowe, produkcyjne)
Źródła utrzymania:
 praca zarobkowa na terenie miejscowości, na terenie gminy i poza terenem gminy,
 świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych,
 praca we własnym indywidualnym gospodarstwie rolnym,
praca na własny rachunek w usługach lub handlu.
Wieś Wola Mielecka jest miejscem zamieszkania i źródłem utrzymania dla około 14,5% ogółu
7
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mieszkańców gminy Mielec.

Struktura ludności sołectwa Wola Mielecka w podziale na kategorie wiekowe i płeć 2013
Udział płci w liczbie ludności
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Struktura ludności sołectwa według ekonomicznych grup wieku jest zbliżona do danych
dotyczących całego kraju. Bardzo korzystnie przedstawia się stosunek ludności w wieku
produkcyjnym do ludności w wieku poprodukcyjnym. Dane wskazują, iż wzrost ludności
w wieku produkcyjnym rokuje prężny rozwój sołectwa w przyszłości.

Dynamika zmian ludności w sołectwie Wola Mielecka w podziale na kategorie wiekowe
i płeć w latach 2010-2013
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W powyższej tabeli przedstawiona została dynamika zmian ludności pod względem płci
i wieku w sołectwie Wola Mielecka w latach 2010-2013. Dane w tabeli a ubytek lub wzrost
liczby mieszkańców, w poszczególnych kategoriach wiekowych. Należy stwierdzić, że
największe ubytki odnotowano w trzech najmniejszych kategoriach wiekowych, natomiast
przybywa dorosłych mieszkańców Woli Mieleckiej. Oznacza to, że społeczność mimo
wszystko starzeje się.
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1. 5. Historia Woli Mieleckiej
Dzieje wsi sięgają początków XIV wieku, kiedy istniały dwie oddzielne osady, Borzyszowice
i Lasocice, zwane też Długą Wolą. Z roku 1339 pochodzi wiadomość, iż Borzyszowice otrzymała
w posagu córka kasztelana Sieciechowskiego, Pełki, żona Niemierzy z Gołezy, herbu Mądrostki.
W roku 1386 właścicielem Borzyszowic był Paszko z Trestczyna herbu Gryf, który procesował się
o dziesięcinę przyznaną probostwu w Beszowej. Do Trestków należały także Lasocice. Spór
o dziesięciny pobierane przez kościół rozpatrywany był w 1457 roku przez oficjała
sandomierskiego, Stanisława z Sieradzic. Ze spisanego wówczas dokumentu wiadomo, że klasztor
tyniecki pobierał dziesięcinę z Lasocic, a klasztor w Beszowej z Borzyszowic. Opactwo tynieckie
dziesięcinę pobierało aż do roku 1550, kiedy zrezygnowano z niej na rzecz misjonarzy z Mielca.
Z 1578 roku pochodzi wiadomość o przynależności Długiej Woli do parafii mieleckiej. Wówczas
wieś posiadała 8 łanów gruntów ornych i było w niej 22 kmieci, 4 zagrodników i 6 komorników.
Przed rokiem 1405 nastąpiło połączenie wsi Borzyszowice i Lasocice w jedną miejscowość
o nazwie Wola Mielecka. Jeszcze w XV i XVI wieku używano wymiennie nazw Długa Wola
i Wola Mielecka, czasem też stosując określenie Wola Lasocka (od wsi Lasocice).W roku 1405
Paszko z Trestczyna wraz z bratem Janem z Gierczyc, dokonali podziału dóbr i Janowi przypadły
prawie wszystkie posiadłości Trestków w Sandomierszczyźnie, do których należał też klucz
mielecki.
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II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

2.1 Zasoby przyrodnicze

Walory krajobrazowe:


wieś Wola Mielecka jest malowniczo położona w dolinie rzeki Wisłoki wchodzącej
w skład Kotliny Sandomierskiej.

Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy):


rzeka Wisłoka która stwarza duże możliwości rozwoju agroturystyki i sportów
wodnych.



Zbiorniki wodne powstałe na terenie z którego pozyskiwano glinę. Obecnie dla tego
terenu opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w którym
zakłada się turystyczne wykorzystanie tych zbiorników.



Stara Wiśnia wpada do Brnia a następnie do Wisły

Gleby:


gleby bielicowe i pochodzenia ilastego. Są o znaczeniu średnim.

Kopaliny:


gliny, obecnie nie eksploatowane.

2.2 Infrastruktura społeczna.
Ochrona Zdrowia

Usługi medyczne dla społeczności wiejskiej świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Centrum Medycyny Rodzinnej" filia w Woli Mieleckiej (NZOZ). Baza zakładu obejmuje 2
gabinety lekarskie, l gabinet zabiegowy, rejestracja i poczekalnia.
Placówka wyposażona jest dobrze w podstawowy sprzęt medyczny.
W NZOZ pracuje obecnie 2 lekarzy medycyny ogólnej i rodzinnej, 2 pielęgniarki, w tym l
higienistka szkolna.
10
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Edukacja
W sołectwie znajduje się Zespół Szkół w Woli Mieleckiej w skład którego wchodzi
trzyoddziałowe przedszkole, sześcioletnia szkoła podstawowa oraz trzyletnie gimnazjum który
powołano z dniem 1 września 1999 r. Do obwodu gimnazjum oprócz Woli Mieleckiej należą
miejscowości: Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów i Rzędzianowice. W
roku szkolnym 2014/2015 r. w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej uczy się 445 uczniów w 8
oddziałach szkoły podstawowej i w 9 oddziałach gimnazjum.
Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Jeden z nich z 5 salami lekcyjnymi, przeznaczony jest
dla najmłodszych dzieci oddziału przedszkolnego dla 5 i 6 - latków, oraz uczniów klas I – III.
Również biblioteka szkolna i świetlica mieści się w tym budynku.
W budynku głównym uczą się klasy IV – VI szkoły podstawowej i klasy gimnazjum.
Do nauczania przeznaczonych jest 14 sal lekcyjnych i 1 mała do zajęć językowych. Na zajęcia
wychowania fizycznego przeznaczone są dwie sale gimnastyczne – jedna o pow. 288 m2
a druga o pow. 90 m2
W 2010r dobudowano budynek przedszkola w którym mieszczą się dwie sale do zajęć,
szatnia, sala do zajęć logopedycznych i sala gimnastyczna. Przy przedszkolu znajduje się plac
zabaw udostępniony dla najmłodszych dzieci w czasie zajęć oraz po południu.
Szkoła posiada kuchnię z jadalnią, gdzie przyrządza się dziennie ok. 150 dwudaniowych
obiadów.
Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny. Szkoła posiada
4 pracownie komputerowe (jedna dla edukacji wczesnoszkolnej),oraz Internetowe Centrum
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Informacji Multimedialnej. W każdej klasie znajduje się dostęp do Internetu, sprzęt
multimedialny – rzutnik i laptop. Dodatkowo w dwóch pracowniach umieszczono na stałe
2 tablice interaktywne. Natomiast z kolejnych trzech interaktywnych tablic przenośnych
korzystają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz języków obcych.
Szkoła dysponuje terenem zielonym przeznaczonym na zajęcia sportowe i rekreacyjne. Na
działce szkolnej znajduje się również stadion sportowy z zapleczem, oddany do użytku
w 2011r.
Obiekty szkolne są ogrodzone i monitorowane przez 16 kamer.
Struktura Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej (stan na 30.06.2014r.)
Przedszkole
Liczba uczniów

Liczba oddziałów

164

Liczba nauczycieli

3

5

Szkoła Podstawowa
Liczba uczniów
95

Liczba oddziałów
8

Liczba nauczycieli
13

5 Gimnazjum
213

9

22
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Kadra szkoły
W Zespole Szkół zatrudnionych jest 40 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli,
w tym: 20 posiada kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów, 11 nauczycieli jest
egzaminatorami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury, a 3 jest ekspertami ds.
awansu zawodowego nauczycieli. Wśród zatrudnionej kadry 25 nauczycieli posiada tytuł
nauczyciela dyplomowanego, 11 nauczyciela mianowanego, 8 nauczyciela kontraktowego
i 1 nauczyciel odbywa staż.
Szkoła w Woli Mieleckiej podtrzymuje pamięć o wielkim rodaku już prawie 40 lat. W
150 rocznicę ustanowienia fundacji Ossolińskich w szkole w 1967 roku odbyła się sesja
popularno – naukowa z udziałem przedstawicieli Biblioteki Narodowej i Wydawnictwa
Ossolineum z Wrocławia oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Od tego czasu
pamięć o J. M. Ossolińskim kultywowano na lekcjach wychowawczych. Następnie w latach
1998 – 2000 podjęto starania o nadanie imienia J. M. Ossolińskiego, starania te zostały
uwieńczone sukcesem i 18 czerwca 2000 roku z woli mieszkańców i nauczycieli tej szkoły
Rada Gminy Mielec uchwałą ustanowiła imię szkoły i nadała sztandar, który ufundował
Dyrektor Wydawnictwa Ossolineum we Wrocławiu.

Ossoliniada to święto społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej,
wprowadzone po raz pierwszy w 2001 roku w pierwszą rocznicę nadania szkole imienia rodaka
Woli Mieleckiej wielkiego patrioty, humanisty, bibliofila Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.
Przez to świętowanie młodzież jest zapoznawana z historią naszej miejscowości, oraz próbuje
się wzbudzać w niej poczucie dumy, że z Woli Mieleckiej mamy wielkiego rodaka, patriotę,
humanistę, bibliofila Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, twórcę Biblioteki Narodowej
Ossolineum i Fundacji Ossolińskich.
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Kultura
Filia Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej
Głównym ośrodkiem realizacji potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców
Woli Mieleckiej i sąsiednich miejscowości jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy
Mielec filia Wola Mielecka. Filia Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej rozpoczęła działalność
w Domu ludowym w Woli Mieleckiej we wrześniu 2011 r. Głównym celem Fili w Woli
Mieleckiej podobnie jak wszystkich placówek kultury jest upowszechnianie kultury, sztuki,
ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i przekazywania tradycji, a co za tym idzie
pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
udostępnianie wartości kulturalnych społeczeństwu, tworzenie warunków do rozwoju talentów
twórczych, a także kultywowanie tradycji kulturalnych oraz amatorskiej twórczości
artystycznej mieszkańców Gminy Mielec. Podstawową formą takiej działalności są zajęcia
organizowane w ramach stałych grup i zespołów zainteresowań, których członkami są dzieci
i młodzież szkolna oraz dorośli. Zajęcia w Filii w Woli Mieleckiej prowadzone są w oparciu
o istniejąca kadrę instruktorską z Ośrodka Kultury w Chorzelowie, z jednoczesnym
pozyskiwaniem do współpracy naturalnych sojuszników jakimi są miejscowe organizacje
społeczne oraz każdy człowiek dobrej woli. Poprzez swoją działalność pracownicy chcą
kultywować tradycje ojców, upowszechniać różne dziedziny kultury, uzyskiwać dorobek
artystyczny

i

promować

talenty.

Zajęcia

merytoryczne

prowadzone

są

przez

wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów, z wieloletnim dorobkiem artystycznym.
W Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej działają stałe grupy zainteresowań :
- Grupa wokalna – dzieci i młodzież
- Grupa wokalna – Koło Gospodyń Wiejskich
- Nauka gry na keyboardzie
- Nauka gry na gitarze
- Zajęcia plastyczne
- Warsztaty artystyczne
14
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- Warsztaty kulinarne
- Zajęcia muzyczno-ruchowe
- Zajęcia szachowe
- Aerobik
Od początku swojej działalności Filia w Woli Mieleckiej organizowała i organizuje cykliczne
imprezy;
- styczeń - Dzień Seniora
- styczeń /luty – Ferie z kulturą
- luty – Wolańskie zapusty
- marzec – Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
- kwiecień - wiosenne turnieje szachowe
- maj – wystawy plastyczne ( wystawy filatelistyczne Jerzego Klementowskiego, Wystawa
fotograficzna „Fotoprojekt”, plastyczna ART.-SHOW, Wystawa Grzegorza Cebuli
„Z szuflady wyobraźni”, Dzień Matki
- czerwiec – prezentacja dorobku artystycznego ZS w Woli Mieleckiej
- lipiec/sierpień – Wakacje z kulturą , festyny plenerowe
- wrzesień – zapisy do stałych form pracy
- październik – Dzień Papieski
- listopad – Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej, Andrzejki
- grudzień – Mikołajkowy Turniej Szachowy
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Filia Biblioteczna w Woli Mieleckiej
Rozpoczęła swą działalność w 1977r. Od 1991r. biblioteka funkcjonuje jako jednostka
samorządowa w strukturze Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec
z s. w Chorzelowie. Obecnie działa przy Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej. Głównym
celem działalności biblioteki jest gromadzenie i wypożyczanie książek, ich merytoryczne
opracowywanie i dbałość o jakość księgozbioru. Biblioteka prowadzi również działalność
kulturalno-oświatową, nader zróżnicowaną, obfitującą w wiele ciekawych form promocji
książki i czytelnictwa. Są to liczne konkursy literackie, ortograficzne, czytelnicze, wystawy
tematyczne i książkowe. Organizowane są okolicznościowe akcje, takie jak: Ferie w bibliotece,
Tydzień Bibliotek, Cała polska czyta dzieciom, Narodowe Czytanie, itp. Biblioteka wychowuje
nowe

pokolenie

Czytelników

poprzez

promocję

polskiej

i

światowej

literatury,

przyzwyczajając do obecności w czytelni, wypożyczalni, do korzystania z katalogów, czy
podręcznego księgozbioru. Działa tu również Kółko Recytatorskie, skupiające gimnazjalistów
z ZS w Woli Mieleckiej. Młodzi miłośnicy poezji wystąpili na scenie z okazji Dnia Seniora,
Dnia Matki oraz Dni Papieskich. Od stycznia 2015 rozpocznie swą działalność Dyskusyjny
Klub Książki, funkcjonujący w ramach ogólnopolskiego programu Instytutu Książki
promującego czytelnictwo. Filia Biblioteczna w Woli Mieleckiej stara się podołać wymogom
czasu, dlatego zmierza do jak najszybszego zakończenia procesu komputeryzacji zbiorów,
gdyż będzie to równoznaczne z wypełnieniem jej nowej funkcji – szerszego dostępu do
informacji. Księgozbiór biblioteki to bogaty księgozbiór podręczny, literatura piękna dla
dorosłych i młodzieży, lektury szkolne, jak również literatura dla najmłodszych czytelników.
Zbiory są sukcesywnie uzupełniane, wzbogacane o nowości wydawnicze i bestsellery.
Biblioteka gromadzi i udostępnia prasę dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Księgozbiór
biblioteki to 7124 woluminów, zakup nowości w 2014r. to 255 woluminów, liczba czytelników
zarejestrowanych do grudnia 2014 to 318 osób.
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Turystyka
Głównym atrybutem gminy, w tym również Woli Mieleckiej jest czyste środowisko,
duże powierzchnie leśne bogate w runo leśne i zwierzynę. Miejscowość położona w dolinie
rzeki Wisłoki, wchodzącej w skład Kotliny Sandomierskiej, panuje tu klimat podgórski nizin
i kotlin. Występujące kompleksy leśne powodują , że sołectwo staje się atrakcyjne dla turystów
m.in. dlatego przebiegają szlaki turystyczne i wytyczone ścieżki rowerowe stanowiące część
całej sieci szlaków turystycznych powiatu mieleckiego. Rzeka Wisłoka stwarza możliwość
aktywnego wypoczynku połączonego z wędkowaniem i sportami wodnymi.
Ziemia mielecka w tym okolice Woli Mieleckiej, pokryte są różnorodnymi kapliczkami
ku czci Matki Bożej oraz przydrożnymi krzyżami. Stanowią one wspaniały dowód głębokiej
pobożności naszych przodków. Częstokroć były one niemymi

świadkami bardzo

interesujących wydarzeń w naszych dziejach. Niektóre z nich otoczone troskliwą opieką
wrażliwych ludzi, zachowały się do dziś w formie prawie nie zmienionej od lat. Inne niestety
dotknął już „ząb czasu”. Wszystkie są warte naszej pamięci, wszystkie winny być otoczone
opieką i zachowane dla przyszłych pokoleń.
Kaplica pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Woli Mieleckiej (1903r)
Okazała murowana kaplica p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny znajduje się
pośrodku najstarszej części Woli Mieleckiej. Kaplica wzniesiona została staraniem
mieszkańców w roku 1903 z wyraźnym przeznaczeniem, jak wskazuje na to jej wygląd
miniaturowego kościoła. Istotnie w roku następnym biskup tarnowski Leon Wałęga wydał
przywilej na odprawianie w niej mszy. Zawieszono na wieżyczce dzwon, aby głosił trzykroć
dziennie chwałę Królowej Niebios Maryi. Został on zarekwirowany i wywieziony przez
Niemców w czasie II wojny światowej, do dziś nie został odzyskany. Zastępuje go teraz mała
sygnaturka założona zaraz po II wojnie światowej. Fundamenty i mury kaplicy są z cegły,
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tynkowane gładko, malowane emulsją. Zamknięta trójbocznie z kwadratową wieżą od frontu
podzieloną gzymsami na trzy kondygnacje. Dach kaplicy i wieży pokryty jest blachą, całość
terenu wokół kaplicy otacza żelazny płotek. Nad głównym wejściem do kaplicy znajduje się
inskrypcja „19 M 03", co oznacza, że w tym właśnie roku została wybudowana. Nad
inskrypcją umieszczono oszkloną kapliczkę, w której znajduje się krzyż z wizerunkiem
Chrystusa Ukrzyżowanego". Wewnątrz ołtarzyk z obrazem Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny, pod nim wymienny wizerunek Matki Boskiej Bolesnej, malowane przez Garlewicza
z Mielca, oba z czasu budowy kaplicy. W gablotce reprodukcja obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej, pamiątka po peregrynacji obrazu w tysiąclecie chrztu Polski. Dawniej Wola
Mielecka należała do parafii Książnice, a w każdą niedzielę w tej kaplicy odprawiano mszę
świętą. Księdza z Książnic przywoził Michał Węgrzyn. Funkcję mszalną kaplica pełniła z racji
oddalenia miejscowości od macierzystego kościoła w Książnicach Tak trwało do 3 maja 1961
roku, kiedy to decyzją biskupa Karola Pękali, Wola Mielecka została przyłączona do parafii
p.w.św. Mateusza w Mielcu. W święto Matki Boskiej Zielnej przy kaplicy odbywały się nawet
odpusty. Do 2008 roku obok kaplicy znajdowała się mogiła o granitowym wystroju, w której zgodnie z inskrypcją - pochowani Władysław Krawiec i jego syn Jan, którzy zginęli od kul
w trakcie przetaczania się przez wieś frontu w roku 1944. W 2008 roku córka Władysława
Babiarz Karolina przeniosła szczątki do rodzinnego grobowca na cmentarz komunalny
w Mielcu.
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Kaplica p.w. Św. Józefa. (1967r.)
Fundatorami owej kaplicy są państwo Helena i Józef Śpiewakowie. Ich synowie, Jan
i Eugeniusz wyświęcili się na księży. Staraniem księdza Jana było uzyskanie od biskupa
w Tarnowie w 1967 roku decyzji na urządzenie kaplicy w ich budynku mieszkalnym jako
wotum dziękczynne Panu Bogu za dar kapłaństwa, p.w. Sw. Józefa - od imienia ojca obu braci
księży. W okresie maja i czerwca zbierają się tu sąsiedzi, aby wspólnie śpiewać majówkę
i litanię do Serca Pana Jezusa. Jest tu również kilka razy w roku odprawiana msza św. oraz
odbywają się spotkania modlitewne. Tu również co roku na Wielkanoc święci się pokarmy
tzw. oświącek.
Figura Najświętszej Marii Panny (1974r.)
Wysoki cokół cementowo-żwirowy, a na nim umocowana figurka Najświętszej Marii Panny.
Całość otoczona kapliczką z daszkiem, który jest wykonany z blachy. Do kapliczki
doprowadzone jest oświetlenie. Na tylnej ścianie cokołu znajduje się inskrypcja:
„R 1959 D 2/5 właściciele Jeż Jan i Antonina cokół budował Pomykała Roman".
Figura Matki Bożej Niepokalanej Poczętej (1992r.)
Kapliczka przeszklona z czterech stron, pokryta czterospadowym daszkiem z blachy.
Wewnątrz figura Matki Bożej Niepokalanej Poczętej, Szczyt kapliczki zakończony metalową
pasyjką. Podstawa kapliczki wykonana ze stali zbrojeniowej w kształcie pierścieni, co
przypomina wyglądem kulę ziemską (wybudowana w 1992 roku). Kapliczkę projektowali
i fundowali Państwo Froncowie, stawiając ją jako wotum dziękczynienia za szczęśliwe
wybudowanie swojej zagrody. Poświęcenia kapliczki dokonał ksiądz Stanisław Wąchała
w 1994 roku
Obyczaje i tradycje pielęgnowane:


Kultywowanie tradycji religijnych ,



Dożynki Gminne,



Ossoliniada,



Dzień Seniora,



Indywidualne formy pielęgnacji różnorodnych tradycji i zwyczajów ludności rdzennej
i napływowej.
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Kultywowanie długoletnich tradycji sportowych i zaangażowanie się mieszkańców
pozwala cieszyć się V ligowym klubem piłkarskim LKS START

2.3 Infrastruktura techniczna

Układ komunikacyjny
Wykaz dróg głównych na terenie sołectwa Wola Mielecka /stan na dzień 30.06.2014 r
Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi / klasa

Drogi wojewódzki
Sadkowa Góra – Wola
1.
983
Mielecka /Z/
2.
984
Lisia Góra – Mielec /G/
Drogi powiatowe
1.
1 152R
Borowa - Przecław
Drogi gminne

Długość
Rodzaj nawierzchni [km]
drogi
[km]
Ulepszona Nieulepszona

Gruntowa

2,474

2,474

-

-

2,465

2,465

-

-

2,511

2,511

-

-

1.

103 429

Wola Mielecka /ścieżka/

0,5

0,5

-

-

3.

103 426

Wola Mielecka /łącznik/

0,14

0,14

-

-

103 425 Wola Mielecka /Trześń/

0,46

0,46

-

-

4.
6.

103 424

Wola Mielecka
/Rzemieślnicza/

1,0

1

-

-

7.

103 428

Wola Mielecka /Wymysłów/

1,74

1,2

0,3

0,24

8.

103 432

Wola MieleckaRzędzianowice /graniczna/

2,36

0,515

1,845

-

9

103 427

Wola Mielecka /do osiedla/

2,0

0,86

1,14

-

10.

-

Wola Mielecka /boczna k.
Wilka/

0,31

0,17

0,14

-

11.

-

Wola Mielecka
k/Szosteckiego

0,11

0,11

-

-

12

-

Wola Mielecka /Komos/

1,00

-

0,16

0,84

13.

-

Wola Mielecka K/Holandpolu 1,85

-

0,22

1,63

14

-

Wola Mielecka - /k. Wolbudu/ 0,15

0,15

-

-

15

-

Wola Mielecka - /boczna k.

-

-

0,44

0,44
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16

-

17

-

Sobonia/
Wola Mielecka /Stolarnia/
Wola Mielecka /boczna k.
Bieniek/

0,47

-

0,47

-

0,36

0,2

-

0,16

UK£AD KOMUNIKACYJNY

Gmina Czermin

Miasto
Mielec

Gmina
Wadowice Górne

Drogi wojewódzkie
Drogi powiatowe
Drogi gmine
Chodniki

Główne rozwiązania komunikacyjne Woli Mieleckiej opierają się na drogach wojewódzkich
i drodze powiatowej a uzupełniającą sieć drogową stanowią drogi gminne.
Obecnie wiele dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej i gruntowej stanowi barierę
komunikacyjną, która nie zapewnia bezpiecznego przemieszczania się osób i pojazdów.
Problem bezpieczeństwa na drogach pogłębia dodatkowo brak chodników lub ich fatalny stan
techniczny. Obecnie długość chodników w sołectwie wynosi 6.5 km. Rozwój sieci dróg gminnych
powinien obejmować poprawę parametrów technicznych dróg i mostów, przepustów
i poszerzenia pasów drogowych.
Sieć gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna
Wola Mielecka posiada sieć wodociągową o długości 22,7 km, dostarczając wodę do gospodarstw
domowych. Ilość odbiorców wody/przyłączy wynosi 580, co stanowi to 100% gospodarstw
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domowych zwodociągowanych. Woda dostarczana jest z ujęcia wody zlokalizowanej na terenie
sołectwa tj. Stacji Uzdatniania Wody w Rzędzianowicach.
Sieć kanalizacyjna o łącznej długości 28,5 km. obsługuje 342 gospodarstwa domowe (58,9%
gospodarstw). Ścieki odprowadzane są do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mielcu, która
obsługuje całą gminę Mielec.
Wieś jest zelektryfikowana. Przez teren sołectwa przebiega linia elektroenergetyczna średniego
napięcia.
Sieć gazowa o długości ok 30 km. obsługuje 95% gospodarstw domowych Woli Mieleckiej.

Sieć telefoniczną
Sieć telefoniczną posiada każdy zainteresowany mieszkaniec,
Estetyka mieszkań i obejść:
- występuje zróżnicowanie starej i nowej zabudowy,
- występuje zróżnicowanie o dbałość, estetykę oraz ład i porządek na posesjach, można
zauważyć stały postęp w tym zakresie
- zabudowa zagrodowa wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
Stan otoczenia i środowiska:
- odpady komunalne odbierane są przez MPGK Mielec na podstawie indywidualnych umów
z mieszkańcami,
- ścieki komunalne do czasu ukończenia budowy kanalizacji są w większości gospodarstw
gromadzone w szambach przydomowych,
- rzeka Wisłoka jest w znacznym stopniu zanieczyszczona.
Powiązania komunikacyjne:
Komunikacja zbiorowa w Gminie Mielec oparta jest na usługach świadczonych przez Miejską
Komunikację Samochodową Sp. z o.o., której usługi obejmują 11 linii podmiejskich obsługujące
całą gminę z wyłączeniem Rydzowa. Uzupełnieniem zbiorowych usług transportowych są
przewozy świadczone przez Przedsiębiorstwo „Arriva Sp. z o.o.” oraz lokalnych przewoźników.
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2.4.Gospodarka i rolnictwo
Gmina Mielec jest gminą o charakterze rolno-przemysłowym. Podobny charakter posiada sołectwo
Wola Mielecka.
Struktura gospodarstw rolnych przedstawia się następująco
Struktura gospodarstw rolnych w sołectwie Wola Mielecka (stan na 15.12.2014r.)

Wielkość gospodarstw rolnych (ha fizyczny)

Liczba
gospodarstw
rolnych

1 - 2 ha
223

2 - 3 ha

3 - 4 ha

203,5405 94,7187

78,1830

4-5
5-8
8+
ha
ha
ha
22,111 38,9327 56,8189
4

Nie rolnicy
[nieruchomości]
do 1 ha
1423,5527

Struktura gruntów sołectwa Wola Mielecka (stan na 31.12.2013 r.)

użytki rolne [ha]
grunty

sady

łąki

pastwiska

645

18

48

128

Lasy i grunty leśne

pozostałe

25

121

W ostatnich latach w gminie Mielec jak i w poszczególnych sołectwach obserwuje się rozwój
handlu, usług i drobnej wytwórczości. Według bazy danych ewidencji działalności gospodarczej
zarejestrowanych jest 583 podmiotów gospodarczych w branży: handlowej, usługowej,
produkcyjnej (stan na 15.12 2014r.)., z tego na terenie sołectwa Wola Mielecka działa 122 firmy
z sektora MSP.
Przykłady firm produkcyjno-usługowych działających na terenie sołectwa:

1. Zakład Metalowy „WB” Wiesław Bożek, Maria Bożek Sp.j.
2. FPHU Sosna Sosiński Józef
3. MKT Serwis Maziarz S.J.
4. IMPOL Ignacy Magda
5. Firma Budowlano – Produkcyjno – Usługowa BRUK BUD J. Chmura
6. Zakład Stolarski Dereń Jan
7. EKOPROMAL
8. F.P.H.U. Stanisław Węgrzyn
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9. Diesel Części Regeneracja s.c. Kołodziej Krzysztof, Kołodziej Marta, Krawiec
Kazimierz.

10. Firma "LECHMET" - Chlost Leszek
Na terenie m. Wola Mielecka znajdują się także atrakcyjne działki, które mogą być przeznaczone pod
inwestycje. Przedmiotowe działki zostały określone jako tereny inwestycyjne w przygotowywanym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Badania hydrologiczne i geologiczne pozwalają
na prowadzenie działalności inwestycyjnej. Obecnie działki nie są użytkowane, różnica poziomu terenu
wynosi 1,4 metra. Do działek prowadzi droga o szerokości pasa drogowego 7 metrów z nawierzchnią
tłuczniową. Planowana jest droga o szerokości 15 metrów z nawierzchnią asfaltową. Bocznica
kolejowa znajduje się w odległości 5 km, najbliższe lotnisko zlokalizowane jest w północnej części
Mielca, w odległości 10 km. Najbliższe miasto wojewódzkie – Rzeszów – znajduje się w odległości 65
km. Na działkach istnieje możliwość podłączenia się do przyłącza elektrycznego znajdującego się w
odległości 800 metrów. Odległość do przyłącza gazowego wynosi 1100 metrów, natomiast do
przyłącza wodno – kanalizacyjnego to 100 metrów.
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III . ANALIZA SWOT
Analizując zasoby sołectwa metodą typu SWOT możemy w sposób kompleksowy określić
mocne i słabe strony, szansę i zagrożenia płynące z otoczenia.
Wyniki analizy otoczenia społeczno-gospodarczego i zidentyfikowanych zasobów miejscowości
zostały przedstawione poniżej:

3.1 Mocne
strony
 Korzystne położenie w pobliżu miasta Mielca.
 Położenie w obszarze przecinających się układów transportowych rangi regionalnej,
 Wieś Wola Mielecka jest drugą, co do wielkości wsią w gminie Mielec, zamieszkuje ją
ponad 2061 osoby,
 Duża ilość podmiotów gospodarczych,
 Rezerwy terenowe pod rozwój nowych działalności, atrakcyjne tereny pod budownictwo
mieszkaniowe, działalność gospodarczą,
 Wysoka atrakcyjność zasobów przyrodniczych, turystycznych, wypoczynkowych oraz
zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wiejskiego,
 Siedziba Zespołu Szkół, dobra baza szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego.
 Dobra infrastruktura społeczna.
 Dobry stopień zwodociągowania.
 Sieć kanalizacyjna i energetyczna.
 Duża aktywność amatorskich zespołów artystycznych.
 Aktywność społeczności lokalnej oraz jej zaangażowanie w rozwój miejscowości.
 Działalność organizacji społecznych KGW, OSP.
 Działalność sportowa LKS i UKS.
 Placówka kultury pełniąca funkcję integracyjną.
 Bogate formy kształcenia pozalekcyjnego.
 Wysoka aktywność władz gminy, posiadających zdolność do współpracy z otoczeniem
zewnętrznym oraz zdobywania zewnętrznych środków finansowych na realizację ważnych
przedsięwzięć gminnych,
 Aktywność społeczności lokalnej oraz jej zdolność do angażowania się w rozwój
sołectwa,
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3.2 Słabe strony


Brak odpowiedniej bazy lokalowej do wykorzystania aktywności społeczności lokalnej,



Brak integracji społeczności lokalnej,



Degradacja zasobów dziedzictwa kulturowego wiejskiego, konieczność ponoszenia
wysokich nakładów inwestycyjnych na zahamowanie tych zjawisk,



Zły stan dróg powodujący duże zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa; wysokie potrzeby
inwestycyjno-remontowe,



Brak chodników wzdłuż ulic oraz odpowiednich parkingów



Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miejscowości



Brak bazy hotelowej.



Brak bazy gastronomicznej.

3.3 Szanse


Możliwość pozyskania środków finansowych z zewnątrz na rozwój istniejącej infrastruktury,



Poszerzenie oferty kulturalnej proponowanej przez odnowioną instytucją kultury,



Możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży,



Stworzenia warunków dla rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży



Kultywowanie tradycji poprzez funkcjonowanie zespołów amatorskiego ruch artystycznego,



Rozwój turystyki-szlaki rowerowe.



Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców



Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży



Sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich, ze
strony rządu i władz wojewódzkich,



Przyjazna polityka Rady i władz samorządowych Gminy Mielec,
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3.4 Zagrożenia


Rozdrobienie gospodarstw rolnych.



Migracja wykształconej młodzieży.



Niskie nakłady wynikające z możliwości budżetowych Gminy Mielec na inwestycje
remontowo-modernizacyjne w sołectwie.



Niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szans jakie dają środki pomocowe.



Brak stabilności w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki rolnej,



Wejście do Wspólnego Rynku Europejskiego prowadzi do zwiększonej konkurencyjności
krajowej,



Załamanie się popytu na płody rolne i wyroby podmiotów gospodarczych.

Zachodzące w regionie zmiany gospodarcze, społeczne, wzrost aspiracji ludności są z jednej strony
źródłem nowych potrzeb społecznych, z drugiej implikują nowe sposoby ich zaspokajania.
Powyższe tworzy konieczność podjęcia działań warunkujących zrównoważony rozwój miejscowości,
poprawę standardu życia mieszkańców i świadczonych usług. Samorząd rozumiejąc potrzeby
podjął starania by sprostać wyzwaniom współczesnego mieszkańca Woli Mieleckiej.
Z analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń wyodrębnia się następujące priorytety:
Priorytet 1
„ROZWÓJ SOŁECTWA ORAZ POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA”
Cele:
 realizacja prac modernizacyjno-inwestycyjnych mających na celu utworzenie centrum
wsi, które będzie pełnić funkcję miejsca wspólnych spotkań mieszkańców
i działalności społeczno-kulturalnej na rzecz sołectwa,
 poprawę stanu technicznego i podniesienia bezpieczeństwa na drogach w obrębie
miejscowości Wola Mielecka,
 poprawę stanu środowiska poprzez kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej
 doprowadzenie do poprawy estetycznego wyglądu wsi, budynków i zagród wiejskich,
 stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody mieszkańcom poprzez
rozwijanie alternatywnych źródeł działalności na wsi.
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Priorytet 2
„POPRAWA KWALIFIKACJI I WYKSZTAŁCENIA SPOŁECZNOŚCI SOŁECTWA
– WALKA Z BEZROBOCIEM”
Cele:
 ułatwienie dostępu do wykorzystywania nowoczesnych technologii przekazu informacji
 poprawa systemu edukacji, rozbudowa obiektów szkolnych oraz lepsze wyposażenie
Zespołu Szkół w nowoczesny sprzęt edukacyjny,
 rozwiązania instytucjonalne i wdrażanie systemów umożliwiającym bezrobotnym
zdobycie nowego zawodu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych itp.
Jednym z głównych wyznaczników atrakcyjności Gminy Mielec jak też sołectwa Wola Mielecka
zarówno dla lokalizacji działalności gospodarczej oraz zamieszkania jest dobrze rozwinięta
infrastruktura techniczna, bogata oferta usług społecznych, poczucie bezpieczeństwa, dobra
współpraca między mieszkańcami, a władzami publicznymi. Wszystkie wyżej wymienione aspekty
wpływają na atrakcyjność osiedleńczą Woli Mieleckiej. W trosce o małą ojczyznę lokalna
społeczność zaprezentowała swoje problemy, które w sposób istotny wpływają na jakość życia
mieszkańców.

IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących
społeczność lokalną
Jako najważniejszy cel do zrealizowania w latach 2013-2020,

spośród zadań

przewidzianych w głównych kierunkach rozwoju miejscowości zostały wybrane prace
związane z organizacją Centrum Wsi.
Głównym

celem

jest odnowa i poprawa estetyki budynków użyteczności

publicznej oraz jej przestrzeni. Zmodernizowana baza pozwoli poszerzyć ofertę naukową,
zdrowotną, kulturalną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stworzy funkcjonalne i
estetyczne centrum miejscowości.
Istotny element działań w ramach Planu stanowi pobudzenie aktywności
środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości
związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.
Niemniej istotne są działania poprawiające infrastrukturę sołectwa a tym samym
wpływającej na poprawę jakości życia mieszkańców.
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Biorąc pod uwagę fakt, iż mieszkańcy Woli Mieleckiej zrealizowali już część
zadań ujętych w Planie Rozwoju Miejscowości z 2005 roku, obecna wersja Planu
Odnowy Miejscowości wprowadziła kilka nowych zadań dodanych w poniższych
tabelach i uaktualniła realizację zadań przyjętych w pierwotnej treści planu.
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu w centrum
Nazwa zadania

wsi Wola Mielecka

 podwyższenie funkcjonalności wsi,
Cel

 poprawa układu komunikacyjnego,
 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Przeznaczenie

Poprawa jakości życia mieszkańców

Harmonogram realizacji 2014
Kwota
Źródła finansowania

Nazwa zadania

408 898,09
PROW
Budżet Gminy Mielec

Budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego z
urządzeniami rehabilitacyjnymi


Cel

Zwiększenie dostępu do urządzeń i usług
rehabilitacyjnych,



Promocja zdrowego trybu życia oraz kształtowanie
aktywnego stylu wypoczynku na świeżym powietrzu,

Przeznaczenie
Harmonogram realizacji
Kwota
Źródła finansowania



Poprawa jakości życia mieszkańców

2015-2016
150 000,00 zł
Budżet Gminy Mielec
PROW
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Budowa dwóch rond na drodze wojewódzkiej
Nazwa zadania

- nr 984 Lisia Góra-Mielec
- nr 983 Sadkowa Góra- Wola Mielecka

 poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na
terenie sołectwa,
Cel

 podwyższenie funkcjonalności wsi,
 poprawa komunikacji samochodowej oraz
bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przeznaczenie

Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa

Harmonogram realizacji 2015-2017
Kwota
Źródła finansowania

Nazwa zadania

Cel

Przeznaczenie
Harmonogram
realizacji
Kwota
Źródła finansowania

5 000 000,00
Urząd Marszałkowski
Gmina Mielec

Remont istniejących i budowa brakujących chodników
przy DW 984 i 983


poprawa bezpieczeństwa mieszańców,



podwyższenie funkcjonalności wsi,



wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Poprawa jakości życia mieszkańców.
2015-2016
200 000,00
Urząd Marszałkowski
Gmina Mielec
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Nazwa zadania

Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej
przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej


aktywnego stylu wypoczynku na świeżym powietrzu

Cel

wśród dzieci i młodzieży,


Przeznaczenie

Promocja zdrowego trybu życia oraz kształtowanie

Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród uczniów

Poprawa jakości życia mieszkańców

Harmonogram realizacji

2015-2017

Kwota

120 000,00

Źródła finansowania

Nazwa zadania

PROW
Budżet Gminy Mielec

Modernizacja układu komunikacyjnego
 Przebudowa dróg gminnych (m.in. k. Komosu, k.
Holandpolu, oś Baranówka i łącznik z drogą wojewódzką,
k. Pana Derenia)

Cel

 poprawa bezpieczeństwa mieszańców,


Przeznaczenie
Harmonogram realizacji
Kwota
Źródła finansowania

Nazwa zadania

Cel

wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Poprawa jakości życia mieszkańców.
2014-2015
500 000,00 zł
Budżet Gminy Mielec

Budowa brakujących chodników przy drogach
powiatowych i gminnych


poprawa bezpieczeństwa mieszańców,



podwyższenie funkcjonalności wsi,



wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym
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Przeznaczenie

Poprawa jakości życia mieszkańców

Harmonogram realizacji

2015-2017

Kwota

150 000,00

Źródła finansowania

Nazwa zadania
Cel

Przeznaczenie

Budżet Gminy Mielec
Starostwo Powiatowe Mielec

Przebudowa budynku OSP


podwyższenie funkcjonalności obiektu



poprawa warunków funkcjonowania jednostki

Poprawa jakości i funkcjonalności obiektu użyteczności
publicznej

Harmonogram realizacji

2016-2018

Kwota

160 000,00

Źródła finansowania

Nazwa zadania

Cel

Przeznaczenie

Budżet Gminy Mielec
PROW

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych


poprawa bezpieczeństwa mieszańców,



podwyższenie funkcjonalności wsi,



wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Poprawa jakości życia mieszkańców

Harmonogram realizacji

2015-2017

Kwota

50 000,00

Źródła finansowania

Nazwa zadania

Cel

Przeznaczenie
Harmonogram realizacji
Kwota

Budżet Gminy Mielec

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej


poprawa warunków środowiska naturalnego,



stworzenie dogodnych warunków zamieszkania,



podwyższenie funkcjonalności wsi,

Poprawa jakości życia mieszkańców
2015-2017
4 000 000,00
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Budżet Gminy Mielec
Źródła finansowania

PROW
RPO

Nazwa zadania

Przebudowa istniejącego parkingu przy Zespole Szkół w
Woli Mieleckiej

 podwyższenie funkcjonalności wsi,
Cel

 poprawa układu komunikacyjnego,


Przeznaczenie

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Poprawa jakości życia mieszkańców

Harmonogram realizacji

2016-2018

Kwota

50 000,00

Źródła finansowania

Nazwa zadania

Budżet Gminy Mielec
PROW

Przebudowa i regulacja istniejących kanałów i cieków
melioracyjnych

 odwodnienie terenu sołectwa,
Cel

 odprowadzenie wód powierzchniowych,


Przeznaczenie

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Poprawa jakości życia mieszkańców

Harmonogram realizacji

2016-2018

Kwota

80 000,00

Źródła finansowania

Nazwa zadania
Cel
Przeznaczenie
Harmonogram realizacji
Kwota

Budżet Gminy Mielec
PROW

Przygotowanie i zagospodarowanie terenów
inwestycyjnych

 rozwój infrastruktury technicznej,
Poprawa jakości życia mieszkańców
2016-2020
3 500 000,00
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Źródła finansowania

Budżet Gminy Mielec
RPO

Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół
Nazwa zadania

(przygotowanie nawierzchni syntetycznej i uzupełnienie
elementów placu zabaw)


aktywnego stylu wypoczynku na świeżym powietrzu

Cel

wśród dzieci i młodzieży,


Przeznaczenie

Promocja zdrowego trybu życia oraz kształtowanie

Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród uczniów

Poprawa jakości życia mieszkańców

Harmonogram realizacji

2016-2018

Kwota

35 000,00

Źródła finansowania

Nazwa zadania

Cel
Przeznaczenie

Budżet Gminy Mielec
PROW

Budowa łącznika, przejścia krytego ze szkoły
Podstawowej do Gimnazjum


Rozwój infrastruktury technicznej



Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Poprawa jakości funkcjonowania dzieci i młodzieży

Harmonogram realizacji 2016-2018
Kwota
Źródła finansowania

Nazwa zadania

Cel

150 000,00
Budżet Gminy Mielec
PROW

Budowa parku wodno-rekreacyjnego na terenach
inwestycyjnych


Promocja zdrowego trybu życia,



Zwiększenie atrakcyjności turystycznej sołectwa,



Stworzenie dogodnych warunków dla mieszkańców do
zagospodarowania wolnego czasu.

Przeznaczenie

Poprawa jakości życia mieszkańców
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Harmonogram realizacji
Kwota
Źródła finansowania

Nazwa zadania

2016-2020
1 500 000,00
Budżet Gminy Mielec
RPO

Przebudowa, regulacja i udrożnienie kanału Stawiska

 odwodnienie terenu sołectwa,
Cel

 odprowadzenie wód powierzchniowych,


Przeznaczenie

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Poprawa jakości życia mieszkańców

Harmonogram realizacji

2016-2018

Kwota

300 000,00

Źródła finansowania

Budżet Gminy Mielec
Gminne Spółki Wodne

V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia

potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz
cechy funkcjonalno - przestrzenne jest centrum wsi Wola Mielecka. Na wskazanym
obszarze znajdują się m.in. takie obiekty jak filia Samorządowego Ośrodka Kultury
Gminy Mielec, ośrodek zdrowia, stadion sportowy, biblioteka publiczna,

zaplecze

budynku OSP, Zespół Szkół w Woli Mieleckiej, kaplica Parafii p.w. Bożej Opatrzności
w Woli Mieleckiej. Obiekty te pełnią funkcje publiczne. Miejsce to służy mieszkańcom
do wspólnych spotkań, działalności kulturalno-społecznej oraz do organizacji imprez
plenerowych. Jest miejscem organizowania różnego rodzaju jarmarków, wystaw, dożynek
itp. Miejsce to jest ogólnodostępne dla mieszkańców wsi oraz osób przybyłych z
zewnątrz. Centrum wsi Wola Mielecka wymaga m.in. zagospodarowania terenu poprzez
wykonanie placów i chodników z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Dzięki temu
powstanie kompleksowy parking dla mieszkańców Woli Mieleckiej na co dzień
korzystających z obiektów użyteczności publicznej.
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Wykonanie parkingu poprawi estetykę miejsca i jego funkcjonalność.
Na terenie wsi jest także niedostatek miejsc do wypoczynku i rekreacji dlatego
konieczna

jest

budowa

placu

rekreacyjno-rehabilitacyjnego

z

urządzeniami

rehabilitacyjnymi przy ZS Wola Mielecka co ma duże znaczenie dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców. Wpłynie to także na aktywizację mieszkańców i stworzy nowe
możliwości spędzania wolnego czasu, a także wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców.
Z podobnych względów przewidziano na tym terenie w przyszłości budowę boiska
sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej. Ww. inwestycja umożliwi rozwój kultury
fizycznej i sportu wśród uczniów. Planowana inwestycja stworzy także możliwości
aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale
także dla pozostałych mieszkańców wsi.
Całość działań zaspokoi wzrastające potrzeby społeczne i przyczyni się do
podejmowania działań w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu, tworzenia równych szans oraz aktywizację środowisk
dziecięcych i młodzieżowych.

Mapa poglądowa obszarów o szczególnym znaczeniu dla sołectwa Wola Mielecka

36

Plan odnowy miejscowości Wola Mielecka

Mapa szczegółowa obszarów o szczególnym znaczeniu dla sołectwa Wola
Mielecka.
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Podsumowanie.
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych
elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków życia mieszkańców.
Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy
aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020” jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Mielec przy
opracowaniu kierunków rozwoju poszczególnych miejscowości.
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi
oraz

promowanie

obszarów

wiejskich.

Działanie

umożliwi

rozwój

tożsamości

społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów
wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności. Zakładana główna inwestycja
w znacznej mierze polepszy wizerunek centrum wsi. Zagospodarowane centrum wsi
będzie stymulowało rozwój kulturalny, potrzeby lokalnej społeczności w zakresie dostępu
do kultury, nauki, rekreacji w sołectwie. Stały wzrost zainteresowania wśród
mieszkańców różnymi formami życia kulturalnego, w tym szczególnie wśród dzieci i
młodzieży oraz zwiększająca się liczba mieszkańców którzy widzą konieczność
przeprowadzenia takich działań uzasadniają celowość tych inwestycji. Polepszy ona
przestrzeń lokalną wpłynie na integrację i aktywizację społeczności lokalnej. Zaspokoi
wzrastające potrzeby społeczne i przyczyni się do podejmowania działań w zakresie
rozwoju zasobów ludzkich, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, tworzenia
równych szans oraz aktywizację środowisk dziecięcych i młodzieżowych.
Opracowany

Plan

Odnowy

Miejscowości

zakłada

w

przeciągu

7 najbliższych lat realizacje kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności
środowiska lokalnego oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji
wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu
przewidują

wzrost

znaczenia

wsi

poprzez

rozwój

kultury,

edukacji,

sportu

i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji
społeczności lokalnej, większemu zagospodarowaniu wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.
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