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1. WSTĘP 

Szanowni Państwo,  

na Wasze ręce przedkładam raport będący 

podsumowaniem działalności Gminy Mielec 

oraz podległych jej jednostek w 2018 roku. 

Obszerność dokumentu  ukazuje ilość działań i 

inicjatyw, jakie podjęliśmy w celu  zaspokajania 

bieżących potrzeb mieszkańców oraz poprawy 

jakości życia w Gminie Mielec. Przekonany 

jestem, że program stabilnego rozwoju, którym 

się kierujemy, utwierdza mieszkańców w 

przekonaniu, że Gmina Mielec jest miejscem, gdzie można bezpiecznie żyć, prowadzić działalność 

rolniczą i gospodarczą, a także wypoczywać w gronie bliskich i przyjaciół. Pomysłów na dalszy rozwój 

naszej „Małej Ojczyzny” mamy jeszcze wiele, jednak podobnie jak w gospodarstwach domowych,  

ograniczają nas środki finansowe. Zasobność „gminnego portfela” zmusza nas niejednokrotnie do 

odłożenia pewnych zadań na lata późniejsze i realizowania tych najpotrzebniejszych dla mieszkańców. 

Mam nadzieję, że niniejszy raport będzie doskonałym źródłem wiedzy na temat zmian, jakie zaszły w 

ciągu zaledwie jednego roku w każdej miejscowości. Dokument tego typu będzie przygotowywany 

cyklicznie, co da Państwu możliwość porównania aktualnej sytuacji Gminy w odniesieniu do lat 

poprzednich w zakresie m. in. działań inwestycyjnych, oświaty, pomocy społecznej, usług komunalnych 

oraz oferty kulturalnej i sportowej. 

W minionym roku udało nam się wiele zrealizować. Nowa sala sportowa i siedziba przedszkola 

w Rzędzianowicach, modernizacja dróg i chodników w Chorzelowie, Goleszowie, Podleszanach, 

Trześni, Woli Chorzelowskiej, Woli Mieleckiej, kanalizacja w Podleszanach, realizacja programów 

odnawialnych źródeł energii, wymiana osprzętu OSP to tylko niektóre z sukcesów. Bez skutecznie 

pozyskanych dofinansowań większość z niech nie doczekałaby się realizacji. Zmiany na terenie Gminy 

to również państwa zasługa. Dziękuję za wspólnie spędzony czas oraz wszystkie informacje, jakie 

przekazujecie mnie i moim pracownikom podczas spotkań w urzędzie oraz poszczególnych sołectwach. 

Gratuluję również skutecznego wykorzystania funduszy sołeckich, dzięki którym nasza gmina staje się 

coraz piękniejsza.  

Z wyrazami szacunku, 
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2. CZYM JEST 
RAPORT O STANIE GMINY? 

 

Raport jest  dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 

poprzedzającym jego złożenie czyli obejmującym rok 2018. Zawiera w szczególności realizację polityki, 

programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Z uwagi na przedmiot raportu, obowiązek jego 

sporządzenia został nałożony na organ wykonawczy gminy ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i 

kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018, poz. 130) wprowadzając do ustawy o 

samorządzie gminnym art. 28aa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz, 506). 

Raport  to bogate i rzetelnie opracowane źródło wiedzy o Gminie Mielec. Jest kompleksowym 

przeglądem najważniejszych wydarzeń, przeprowadzonych i planowanych inwestycji oraz statystyk 

dotyczących życia w gminie. 

Został opracowany na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd 

Statystyczny, Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, Miejską Komunikację Samochodową w Mielcu, 

uzupełnionych i uszczegółowionych przez dane pozyskane z referatów Urzędu Gminy, jednostek 

organizacyjnych oraz  dostępnych analiz i raportów.  
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

Gmina Mielec 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. 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. 

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 rekreacyjno - przyrodnicze, klimatyczne oraz dynamicznie 

rozbudowującą się infrastrukturę komunalną stają się zapleczem osiedlowym miasta Mielca. 
 

Rysunek nr 1. Podział Gminy Mielec na sołectwa. 

 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

 

Gmina to miejsce ulokowania wielu przedsiębiorstw. Korzystne położenie gminy tuż przy 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-park w Mielcu, dobre uzbrojenie terenu i dostępność szlaków 

komunikacyjnych, a nade wszystko doskonała znajomość potrzeb przedsiębiorców  
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przez władze gminy, otwartość i wola współpracy oraz niesienia pomocy przy pokonywaniu barier to 

atuty, które gwarantują sukces inwestorom.  

W gminie dominują firmy związane z obróbką metali, produkcją stolarki i mebli, 

budownictwem, robotami ziemnymi, transportem międzynarodowym, a także wykonawcy instalacji 

sieciowych (komunalnych, gazowych, elektrycznych), dealerzy znanych marek samochodowych. Gmina 

Mielec to także ujęcia głębinowe doskonałej jakości wód (Szydłowiec, Rzędzianowice) oraz jedyny w 

okolicy hotel czterogwiazdkowy. Oprócz nowoczesności na najwyższym poziomie dumą gminy są 

znakomite piekarnie i masarnie produkujące tradycyjne wyroby o najwyższej jakości, ekologicznie 

czyste, bez polepszaczy i konserwantów.  

W gminie ma też siedzibę zootechniczny zakład doświadczalny. Miejscowe rolnictwo obejmuje 

całe spektrum gospodarstw; począwszy od niewielkich przydomowych, kończąc na dużych 

specjalistycznych gospodarstwach, które głównie specjalizują się w hodowli trzody chlewnej. Nie brak 

też gospodarstw ekologicznych. Okoliczne lasy objęte są programem Natura 2000 i stanowią ostoję 

dzikiej zwierzyny oraz znakomite miejsca do rekreacji i wypoczynku. Dzięki nim w doskonałej formie są 

miejscowe łowiectwo i pszczelarstwo. 

Siedziba władz gminnych znajduje się w mieście Mielec, w którym zlokalizowane są również 

władze samorządowe miasta Mielca i powiatu mieleckiego. Takie położenie gminy ułatwia jej 

mieszkańcom dostęp do: organów decyzyjnych szczebla gminnego, powiatowego  

i wojewódzkiego, rynku pracy, opieki zdrowotnej, szkół ponadgimnazjalnych i szkoły wyższej. 

 

3.1.Dane demograficzne 
 

Gmina Mielec to powierzchnia 122,7 km2.  
 

Tabela nr 1. Powierzchnia Gminy Mielec według miejscowości. 
 

Nazwa sołectwa Powierzchnia (w ha) 

Boża Wola 220 

Chorzelów 876 

Chrząstów 721 

Goleszów 701 

Książnice 518 

Podleszany 1386 

Rydzów 453 

Rzędzianowice 1254 

Szydłowiec 3826 

Trześń 479 

Wola Chorzelowska 369 

Wola Mielecka 985 

Złotniki 477 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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Liczba ludności w Gminie Mielec  na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 13 287 osób i systematycznie 

wzrasta. 
 

Tabela nr 2. Liczba ludności w Gminie Mielec według miejscowości. 

Miejscowość   Ogółem Mężczyźni  Kobiety  

Boża Wola 132 69 63 

Chorzelów 2769 1341 1428 

Chrząstów 687 368 319 

Goleszów 405 196 209 

Książnice 586 290 296 

Podleszany 1818 908 910 

Rydzów 357 186 171 

Rzędzianowice 1389 685 704 

Szydłowiec 158 84 74 

Trześń 1354 665 689 

Wola Chorzelowska 437 224 213 

Wola Mielecka 2148 1087 1061 

Złotniki 1047 508 539 

RAZEM: 13287 6611 6676 
 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Większą część populacji gminy Mielec stanowią kobiety – jest to 50,24%, mężczyźni – 49,76 %. 
 

 

Tabela nr 3. Struktura wiekowa według kategorii wieku. 

Struktura Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-17 wiek 
przedprodukcyjny 

1351 1231 2582 

18-59/64 wiek 
produkcyjny 

4430 3930 8360 

60/65+ wiek 
poprodukcyjny 

830 1515 2345 

 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

W 2018 r. wystąpił dodatni przyrost naturalny 8 osób. Urodziło się 115 dzieci, zmarło 107 osób. 
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Tabela nr 4. Liczba gospodarstw domowych. 

Miejscowość Ogółem 

Boża Wola 30 

Chorzelów 714 

Chrząstów 190 

Goleszów 109 

Książnice 147 

Podleszany 443 

Rydzów 87 

Rzędzianowice 343 

Szydłowiec 34 

Trześń 325 

Wola Chorzelowska 111 

Wola Mielecka 534 

Złotniki 278 

RAZEM: 3345 
 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

3.2.Urząd Gminy, struktura organizacyjna i stan zatrudnienia 
 

Urząd Gminy Mielec jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt realizuje zadania 

wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. Urząd ma swoją 

siedzibę w Mielcu przy ul. Głowackiego 5. 

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od gminnej księgowości  

i prowadzenia różnego typu ewidencji (w tym mieszkańców i przedsiębiorców), poprzez nadzór nad 

realizacją inwestycji, współpracę z podmiotami gospodarczymi, dbałość o dobry stan techniczny 

obiektów użyteczności publicznej, dróg i chodników, działania na rzecz środowiska naturalnego, po 

współpracę z organizacjami pozarządowymi, a także działania informacyjne i promocyjne. 

Strukturę wewnętrzną Urzędu przestawia następujący schemat stanowiący Załącznik  

do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mielec. 
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Rysunek nr 2. Struktura wewnętrzna Urzędu. 
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Tabela nr 5. Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Mielec i jednostkach organizacyjnych. 

Lp. Nazwa 
Stan zatrudnienia 

(w osobach) 

1. Urząd Gminy Mielec 43 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu 15 

3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu 15 

4. 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec 
z siedzibą w Chorzelowie 

15 

5. Zespół Szkół w Chorzelowie 56 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrząstowie 28 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książnicach 22 

8. Zespół Szkół w Podleszanach 33 

9. Szkoła Podstawowa w Rydzowie 23 

10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzędzianowicach 31 

11. Zespół Szkół w Trześni 39 

12. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej 52 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

4. FINANSE GMINY 

 

Budżet gminy to coroczny plan dochodów i wydatków. Projekt jest przygotowywany przez Wójta 

Gminy we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami poszczególnych wydziałów i referatów Urzędu 

Gminy Mielec. Projekt, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, jest przesyłany do 

zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO). O ostatecznym jego kształcie decydują 

radni w głosowaniu. Zgodnie z przepisami, uchwała budżetowa powinna zostać podjęta do końca roku 

poprzedzającego dany rok budżetowy. 

W 2018 roku Gmina Mielec zaplanowała osiągnięcie dochodów budżetowych w kwocie  

51 898153,31 zł. Założony plan został zrealizowany w kwocie 52 571796,12 zł, co stanowiło realizację 

planu na poziomie 101,30%.  

Wydatki budżetowe gmina zaplanowała w kwocie 56 822204,63 zł. Zaplanowane do 

wykonania zadania zostały zrealizowane na kwotę 52 387259,81 zł, co stanowiło 92,20% założonego 

planu. Zrealizowane ogółem w 2018 roku dochody budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy 

wynosiły 3 956,93 zł, a zrealizowane ogółem wydatki budżetowe wynosiły 3 943,04 zł. 

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) różnica między 

dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę 

budżetu albo deficyt budżetu. Dla Gminy Mielec wynik finansowy roku 2018 był kwotą dodatnią i 

wyniósł 184 536,31 zł.  

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określana jest jako 

wynik bieżący, który w przypadku osiągania wartości dodatnich określana jest jako nadwyżka 

operacyjna (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego).  
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Gmina w roku 2018 osiągnęła nadwyżkę operacyjną w kwocie 5 199888,89 zł. Osiągnięty 

dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) daje gminie możliwość realizacji nowych przedsięwzięć 

majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje, lub pośrednio, spłacając 

wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.  

Gmina Mielec w roku budżetowym 2018 zrealizowała: 

1) przychody w kwocie 3 454656,14 zł,  

2) rozchody w kwocie 1 260 064,14 zł. 

Faktyczny stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 

2018 roku wynosił 8 126888,10 zł.   

Szczegółowe dane w zakresie poziomu zaplanowanych jak również zrealizowanych dochodów 

i wydatków zaprezentowano w poniższych rysunkach. 
 

Rysunek nr 3. Dochody Gminy Mielec. 

 
Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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Rysunek nr 4. Wydatki Gminy Mielec. 

 
Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Rysunek nr 5. Przychody Gminy Mielec. 

 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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Rysunek nr 6. Rozchody Gminy Mielec z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. 

 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Rysunek nr 7. Wynik finansowy Gminy Mielec. 

 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

Rysunek nr 8. Stan kwoty długu Gminy Mielec. 

 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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PODATKI LOKALNE OD OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH: 

W 2018 roku wydano w zakresie podatków lokalnych 12 160 decyzji, zaskarżono do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 1 decyzję, nie uchylono żadnej Decyzji Wójta 

Gminy Mielec oraz nie było odwołań do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Zrealizowane w 2018 roku dochody łączne z tytułu należnych gminie podatków lokalnych od 

osób fizycznych i osób prawnych wyniosły 3 910 719,16 zł. 

Średnioroczna kwota zrealizowanych łącznych dochodów z tytułu należnych gminie podatków 

lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych przypadająca na jednego mieszkańca gminy to 294,33 

zł. Niezrealizowane dochody budżetowe z tytułu należnych podatków lokalnych będące skutkiem 

obniżenia przez Radę Gminy Mielec górnych stawek podatkowych w roku 2018 wyniosły 2 161870,89 

zł. Średnioroczna kwota będąca skutkiem obniżenia przez Radę Gminy Mielec górnych stawek 

podatkowych w roku 2018 przypadająca na jednego mieszkańca gminy to 162,71 zł. Na koniec roku 

2018 zaległości podatkowe z tytułu niezapłaconych w terminie należnych kwot podatków lokalnych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne wyniosły 935651,10 zł. Średnioroczna kwota z tytułu zaległości 

podatkowych z tytułu niezapłaconych w terminie należnych kwot podatków lokalnych przez osoby 

fizyczne i prawne przypadająca na jednego mieszkańca gminy to 70,42 zł. Kwotę zaległości 

podatkowych z tytułu niezapłacenia w terminie należnych kwot podatków lokalnych stanowią 

zaległości osób prawnych w upadłości, osób prawnych i osób fizycznych. W stosunku do osób prawnych 

i osób fizycznych posiadających zaległości z tytułu podatków lokalnych prowadzone są postępowania 

egzekucyjne w celu uregulowania istniejących zaległości. 

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

Zrealizowane w 2018 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

osób fizycznych i osób prawnych wyniosły 1 864 497,55 zł. 

Średnioroczna kwota zrealizowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od osób fizycznych i osób prawnych przypadająca na jednego mieszkańca gminy to 

140,32 zł. Na koniec roku 2018 zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie należnych kwot opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i osób prawnych wyniosły 145 199,86 zł. 

Średnioroczna kwota zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie należnych kwot opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i osób prawnych przypadająca na 

jednego mieszkańca gminy to 10,93 zł. 

W stosunku do osób prawnych i osób fizycznych posiadających zaległości z tytułu 

niezapłaconych w terminie należnych kwot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
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osób fizycznych i osób prawnych prowadzone są postępowania egzekucyjne w celu uregulowania 

istniejących zaległości. 

 

5. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII 
 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELEC NA LATA 2016-2022 

Strategia jest dokumentem obowiązującym przyjętym uchwałą Nr XV/102/2016 Rady Gminy 

Mielec z dnia 28 stycznia 2016r. Określa kierunki rozwoju Gminy Mielec w zmieniających się warunkach 

zewnętrznych i wewnętrznych kraju. Horyzont czasowy strategii przyjęty został na lata 2016-2022, co 

wynika z przyjętych okresów programowania krajowej polityki regionalnej. Spójny jest także z okresem 

programowania aktualizowanej strategii rozwoju województwa podkarpackiego zaplanowanej do 

2020 r.  

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. 

W 2018 roku nie dokonywano aktualizacji strategii. Wszystkie realizowane działania w 2018 

roku wpisują się w Strategię Rozwoju Gminy Mielec i podlegają systematycznej weryfikacji  

skuteczności, określonej w ramach celów strategicznych i operacyjnych ujętych w tym dokumencie. 

 

GMINNY PROGRAM USUWANIA AZBESTU 

Gminny program usuwania azbestu został podjęty Uchwałą nr XV/113/2011 Rady Gminy 

Mielec z dnia 19 grudnia 2011 r. Celem programu jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia 

mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy do 

końca 2032 roku. Przygotowanie gminnego programu usuwania azbestu poprzedzone zostało 

wykonaniem inwentaryzacji pokryć dachowych i okładzin elewacyjnych wykonanych z płyt azbestowo-

cementowych, a także innych wyrobów azbestowych. Wyniki danych zostały zebrane w bazie danych. 

Zgromadzone dane umożliwiły przygotowanie mapy rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest 

wraz z analizą stanu płyt. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oszacowano koszty usunięcia 

płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Mielec oraz wskazano potencjalne źródła finansowania 

przedsięwzięć, polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych. Gmina Mielec 

przy wsparciu środków z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Rzeszowie realizuje odbiór tego rodzaju odpadów od mieszkańców Gminy. W 2019 roku Gmina planuje 

wyłonić wykonawcę na odbiór i utylizację wyrobów azbestowych i umożliwić mieszkańcom Gminy 

oddanie około 130 ton tego rodzaju odpadów. 
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Tabela nr 6. Zestawienie ilości odebranych wyrobów azbestowych. 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZANIA LASU 

Uproszczone plany urządzania lasu sporządzone za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2019 

roku stanowią mienie komunalne Gminy Mielec i zostały zatwierdzone przez Starostę Powiatu 

Mieleckiego. Na koniec 2018 roku Gmina posiadała 11,54 ha lasów. W 2018 roku nie dokonywano 

wycinki, trzebieży czy cięć sanitarnych w obrębie użytków leśnych.  
 

Tabela nr 7. Ilość lasów na terenie Gminy Mielec. 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

W 2019 roku gmina zleciła opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz 

inwentaryzację stanu lasów dla lasów o pow. 11,54 ha stanowiących własność Gminy Mielec. 

Jednocześnie należy wspomnieć, że Zarządzeniem nr 19/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego  

z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia „uproszczonego planu urządzania lasu” oraz 

„inwentaryzacji stanu lasu” dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących 

własność osób fizycznych położonych na terenie Gminy Mielec, pow. mielecki, woj. podkarpackie 

Miejscowość 

Ilość 
zainwentaryzowanych 
wyrobów azbestowych  

w Gminie Mielec  [t] 

Ilość odebranych wyrobów 
azbestowych do 

31.12.2018 roku [t] 

Pozostało do usunięcia 
[t] 

Boża Wola 57,65 1,58 56,07 

Chorzelów 413,44 53,81 359,63 

Chrząstów 238,29 36,35 201,94 

Goleszów 98,35 19,60 78,75 

Książnice 116,65 25,58 91,07 

Podleszany 202,89 29,63 173,26 

Rydzów 55,63 10,31 45,32 

Rzędzianowice 480,23 73,00 407,23 

Szydłowiec 30,24 3,39 26,85 

Trześń 76,39 26,54 49,85 

Wola Chorzelowska 33,66 16,56 17,11 

Wola Mielecka 289,19 107,95 181,24 

Złotniki 106,07 35,53 70,54 

RAZEM: 2 198,69 439,83 1 758,86 

Miejscowość 
Lasy (Ls) – mienie komunalne Gminy Mielec  

(stan na 31.12.2018r.) 

Boża Wola 0,18 

Rydzów 2,15 

Książnice 0,06 

Szydłowiec 4,52 

Goleszów 4,63 

RAZEM: 11,54 
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zatwierdzono uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzację stanu lasu z okresem obowiązywania 

od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r. 

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIELEC 

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mielec jest obowiązującym dokumentem 

strategicznym, przyjętym uchwałą Nr X/65/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 26 sierpnia 

2015r.określającym główne cele i kierunki działań dotyczące kwestii poprawy jakości powietrza, 

efektywności energetycznej, redukcji emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. 

Priorytetowym celem niniejszego dokumentu jest ograniczenie emisji gazu cieplarnianego CO2 

do powietrza jak również innych substancji, m.in. pyłów czy benzo(a)pirenu. Kolejnym celem jest 

uzyskanie poprawy efektywności energetycznej oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Program Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem spójnym pod względem przepisów 

prawa, dokumentów strategicznych na poziomie międzynarodowym, unijnym, krajowym 

i regionalnym oraz polskich aktów prawnych decydujących o zarządzaniu jakością powietrza. 

Realizacja wszystkich działań zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym 

Gminy Mielec do roku 2020 pozwoli na redukcję energii finalnej o 2,92% (4 944,1 MWh/rok) i redukcję 

emisji CO2 o 7,28% (3 595,2 MgCO2/rok).  Nastąpi również zwiększenie udziału energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych o 1,58% (2 670,0 MWh/rok).W 2018 roku nie dokonywano aktualizacji programu. 

Dzięki założeniom programu w 2018 roku Gmina Mielec uzyskała wsparcie na realizację projektów: 

 

„Eko – energia w gminach: Tuszów Narodowy – Mielec” 

Projekt zakłada instalację na terenie Gminy Mielec: 

- 103 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,16 kW – 6,21 kW o łącznej mocy 413,37 kW, 

- 82 szt. instalacji kolektorów słonecznych o mocy 3,26 kW – 6,52 kW o łącznej mocy 365,12 kW, 

- 49 szt. powietrznych pomp ciepła o mocy 3,00 kW – 16,00 kW o łącznej mocy 258,00 kW, 

- 25 szt. kotłów na biomasę o mocy 12,00 kW – 25,00 kW o łącznej mocy 460,00 kW. 

 

Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą) 

Projekt zakłada instalację 148 szt. kotłów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 135 szt. 

gazowych kotłów kondensacyjnych o mocy 19 - 32 kW oraz 13 szt. automatycznych kotłów centralnego 

ogrzewania opalanych biomasą o mocy 10 - 25 kW.         

 

 

 



19 
 

RAPORT O STANIE GMINY  www.gmina.mielec.pl 

Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły na ekogroszek) 

Projekt zakłada wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła w 35 gospodarstwach domowych na 

terenie Gminy Mielec na 35 kotłów na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa o mocy 

14 - 30 kW. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIE 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W 2018 ROKU 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt w 2018 

roku został podjęty uchwałą Rady Gminy Mielec nr XXXVI/251/2018 z dnia 22 marca 2018 r., zgodnie  

z ustawą program obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

Koszty poniesione przez Gminę Mielec w 2018 roku związane z realizacją programu wyniosły  

32 576,41 zł brutto, z czego 24 750 zł przekazano na rzecz Gminy Miejskiej Mielec  tytułem przejęcia  

9 bezdomnych zwierząt (psy z terenu Gminy Mielec). Wyłapywanie i przewiezienie psów do schroniska 

w 2018 roku kosztowało Gminę 4 500zł. Pozostałe koszty dotyczyły opieki weterynaryjnej  

i pomocy zwierzętom rannym w wyniku wypadku tj. 993,61 zł oraz odbioru i utylizacji padłych zwierząt 

2 332,80 zł. 

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2022 

Przemoc w rodzinie jest jednym z tych zjawisk, które odciskają  dotkliwe piętno na prawidłowym 

funkcjonowaniu rodzin. Jest to margines życia rodzinnego, a intensywność zdarzeń oraz wzrastająca 

ich częstotliwość mają ogromny wpływ na formowanie się postaw i kształtowanie nieprawidłowych 

funkcji wychowawczych. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.  

z 2015 r. poz. 1390) Gmina Mielec podjęła działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

w szczególności w ramach pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
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Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy 

Wójtem Gminy Mielec a poszczególnymi członkami Zespołu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Mielcu zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. 

Spotkania Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące. W 2018 r. odbyło się 16 spotkań członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielec, podczas których realizowano następujące 

zadania: 

 omawiano sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołu, 

 omawiano instrumenty i narzędzia przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 przedstawiano środowiska dotknięte przemocą domową i zapoznawano się z treścią Niebieskich 

Kart, podpisując stosowne oświadczenia (NK), 

 powoływano członków grup roboczych, 

 monitorowano sytuację rodzin, w których istnieje zagrożenie występowania przemocy                               

oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy, 

 rozpowszechniano informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy  

w środowisku lokalnym. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie  

w indywidualnych przypadkach Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego tworzył 

Grupy Robocze, uwzględniając sugestie członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 
 

Tabela nr 8. Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

Liczba osób objętych pomocą Podjęte działania 

26 Interwencja 

35 Monitoring sytuacji w rodzinie 

35 Współpraca z dzielnicowym 

30 Wsparcie emocjonalne na rzecz poprawy sytuacji rodzinnej 

23 Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych 

35 Edukacja w zakresie problemu przemocy w rodzinie 

35 
Informowanie o możliwościach skorzystania  
ze specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach 

20 Edukacja w zakresie problemu uzależnień 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
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Tabela nr 9. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Liczba osób objętych działaniami Podjęte działania 

24 Interwencja 

35 Współpraca z dzielnicowym 

23 Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 

35 Edukacja zakresie problemu przemocy domowej 

20 Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego 

7 Współpraca z placówkami prowadzącymi terapie uzależnień 

14 
Motywowanie do uczestnictwa w programie korekcyjno-
edukacyjnym dla sprawców przemocy 

13 
Dostarczanie wiedzy o sposobach rozwiązywania konfliktów bez 
przemocy 

20 Edukacja dotycząca problemu uzależnień od alkoholu 

35 Wyjaśnianie działań wynikających z procedury „Niebieskiej Karty” 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
 

Tabela nr 10. Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie. 

Liczba osób objętych pomocą Podjęte działania 

5 Instruktaż o konieczności reakcji i informacji 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
 

Tabela nr 11. Działania podejmowane wobec dzieci doświadczających przemocy w rodzinie. 

Liczba dzieci objętych pomocą Podjęte działania 

12 Współpraca z placówkami oświatowymi 

4 Współpraca z asystentem rodziny 

4 
Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (PCPR w Mielcu, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Mielcu) 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
 

Tabela nr 12. Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania. 

Liczba rodzin,  
w których występuje 
zjawisko przemocy  

w rodzinie 

Częstotliwość zdarzeń przemocowych w ww. rodzinach                                    
(należy podać liczbę rodzin) 

1 raz w roku od 2 do 5 razy w roku 
6 razy w roku  

i więcej 

35 25 8 2 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
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Tabela nr 13. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Ogółem 
osoby 

dotknięte 
przemocą 
w rodzinie 

kobiety mężczyźni dzieci 
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66 29 1 4 10 0 0 27 17 10 1 
 

* Kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia. 
**dzieci od 0 do 18 roku życia. 
Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
 

Tabela nr 14. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Osoby niepełnoletnie* 

38 1 37 0 

 

*Osoba do 18 r. ż. 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2016-2018 

Na terenie Gminy Mielec zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu (GOPS). 

GOPS w Mielcu w 2018 roku zatrudniał 1 asystenta rodziny, z którego usług korzystało 15 rodzin. 
  

Tabela nr15. Działania podejmowane przez asystenta rodziny. 

Działania podejmowane przez asystenta rodziny Liczba rodzin 

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną 15 

Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie  ich sytuacji życiowej,  

w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

15 

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych 15 

Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych 15 

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

z dziećmi 
15 

Wspieranie aktywności społecznej rodzin 7 
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Motywowanie członków rodzin w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

i udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej 

8 

Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział  

w zajęciach psychoedukacyjnych 
8 

Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin 
1 

Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych  

dla rodziców i dzieci 
15 

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny 15 

Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną 1 

Współpraca z jednostkami administracji rządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami  i osobami specjalizującymi 

się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny 

15 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub  

w placówce opiekuńczo – wychowawczej, gmina właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka, ponosi 

odpłatność za jego pobyt w pierwszym roku – 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka  

w drugim roku pobytu 30%, w  trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

50%.  Zgodnie  z   zapisami  ustawy  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Mielcu pokrywał 

częściowe  koszty pobytu dzieci w wyżej wymienionych formach opieki zastępczej w wysokości 10%, 

30%  lub 50%  kosztu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na  ten cel wydatkowano w roku 2018 łączną 

kwotę 33 404,03 zł. 

W 2018 roku z terenu Gminy Mielec 11 dzieci przebywało w 8 rodzinach zastępczych  

(w tym: 4 rodziny zastępcze spokrewnione niezawodowe i 4 rodziny zastępcze zawodowe) 

oraz 1 dziecko w Domu Dziecka. 

 

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży 

z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób 

dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób 

niepełnosprawnych.  

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:  

 wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, 

 poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,  
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 poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,  

 kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 
 

Tabela nr 16. Liczba osób objętych programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 

 
 

Ogółem: 

w tym 

dzieci do czasu 
rozpoczęcia 

nauki  
w szkole 

podstawowej 

uczniowie  
do czasu 

ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 

pozostałe osoby 
otrzymujące 

pomoc na 
podstawie  

art. 7 ustawy 
o pomocy 
społecznej 

Rzeczywista liczba osób objętych 
programem 

238 28 85 134 

w tym liczba 
osób 
korzystających 

 
z posiłku 

82 20 66 3 

zasiłku celowego 217 16 69 133 

świadczenia 
rzeczowego 

0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
 

Tabela nr 17. Pomoc w formie zasiłku celowego w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania". 

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie  90 

Liczba rodzin  89 

Liczba osób w rodzinach  217 

Liczba świadczeń  379 

Kwota świadczeń (w zł) 66 210 

z tego 

środki własne 26 628 

dotacja 39 582 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
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Tabela nr 18. Pomoc w formie posiłku w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 

 

Ogółem 

w tym 

dzieci do czasu 
rozpoczęcia 

nauki w szkole 
podstawowej 

uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

pozostałe osoby 
otrzymujące 

pomoc na 
podstawie art. 7 

ustawy 
o pomocy 
społecznej 

Liczba osób korzystających  
z posiłku 

82 20 66 3 

Liczba posiłków 10 793 2188 8 359 246 

Koszt posiłków (w zł) 45 939 9503 35 276 1160 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa 

poprzez pomoc żywnościową w formie posiłków lub paczek żywnościowych. Warunkiem uzyskania 

pomocy jest trudna sytuacja życiowa oraz dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej czyli:  

 1402,00 zł - w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

 1056,00 zł - dochód na jednego członka w rodzinie. 

W roku 2018 realizowane były 2 podprogramy. Od stycznia do czerwca 2018 r. kontynuowano 

podprogram 2017, natomiast od sierpnia do grudnia 2018 trwała realizacja podprogramu 2018, 

którego zakończenie jest przewidywane na koniec czerwca 2019 r.  
 

Tabela nr 19. Liczba osób objętych „Programem operacyjnym pomoc żywnościowa 2014-2020”. 

 Liczba rodzin 

Liczba rodzin korzystających z POPŻ Podprogram 2018 31 

Liczba osób  86 

w tym  

Rodziny, których dochód nie przekroczył 100% kryterium 
dochodowego 

9 

Rodziny, których dochód wyniósł 100% - 200% kryterium 
dochodowego 

22 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
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Tabela nr 20. Powody udzielania pomocy w ramach „Programu operacyjnego pomoc żywnościowa 

2014-2020”. 

Powód udzielenia pomocy Liczba rodzin 

Ubóstwo 5 

Niepełnosprawność 17 

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność 1 

Inne 17 

w tym 

długotrwała choroba 10 

bezrobocie 5 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 1 

rodzina niepełna 1 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIELEC Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK 

Gmina uznając, że jej celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców prowadzi 

działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688). 

Współpraca dotyczy organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na 

terenie Gminy i na rzecz jej mieszkańców. 

Rada Gminy zobowiązana jest do corocznego uchwalania programu współpracy gminy  

z organizacjami pozarządowymi. Wynika to z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Na sesji w dniu 23 listopada 2017 roku Rada Gminy Mielec podjęła Uchwałę  

NrXXXII/208/2017 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi. 

Wymienione w programie współpracy działania stanowią katalog zadań, które Gmina Mielec 

wskazała jako własne priorytety.  

 

W 2018 roku Gmina Mielec zrealizowała zadania w zakresie: 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które obejmowały działania polegające na 

przeprowadzeniu  i rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2018 roku celu publicznego  

w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu u dzieci i młodzieży w 2018 roku z różnych dyscyplin  sportowych.” 
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Tabela nr 21. Dotacje na cel publiczny pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu u dzieci  

i młodzieży w 2018 roku z różnych dyscyplin  sportowych”. 

L.p. Nazwa podmiotu składającego wniosek kwota udzielonej dotacji (w zł) 

1. LKS ,,MADRAS” Goleszów 10 000 

2. LKS „START” Wola Mielecka  23 000 

3. UKS „START” przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej 4 000 

4. Klub Sportowy SPARTA CHORZELÓW 23 000 

5. LKS „ZŁOTNICZANKA” Złotniki  17 000 

6. Klub Sportowy KOLORADO Wola Chorzelowska  20 000 

7. LKS „DROMADER” Chrząstów  19 000 

8. UKS w Podleszanach 4 000 

9. UKS „ORZEŁ” przy Szkole Podstawowej w Chorzelowie 4 000 

10. LKS „PODLESZANY” 23 000 

11. LKS ,,Rzędzian” Rzędzianowice  18 000 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Tabela nr 22. Dotacje na cel publiczny pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu u dzieci  

i młodzieży w 2018 roku z różnych dyscyplin  sportowych” w trybie małych zleceń z pominięciem 

procedury konkursu. 

L.p. Nazwa podmiotu składającego wniosek kwota udzielonej dotacji (w zł) 

1.  LKS „DROMADER” Chrząstów 1 000 

2.  LKS ”CZARNI” Trześń 9 000 

3.  Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne Goleszów 3 000 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Tabela nr 23. Dotacje na cel publiczny pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja  

i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r.” 

L.p. Nazwa podmiotu składającego wniosek kwota udzielonej dotacji (w zł) 

4.  
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski  
w Mielcu 

50 000 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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Tabela nr 24. Dotacje na cel publiczny pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja  

i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r.” wspomagające rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych w trybie małych zleceń z pominięciem procedury konkursu. 
 

L.p. Nazwa podmiotu składającego wniosek kwota udzielonej dotacji (w zł) 

1.  
Stowarzyszenie „Nasza Idea”   
z Chrząstowa 

1 800 

2.  Stowarzyszenie Klub Historyczny „Prawda i Pamięć” 1 000 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Tabela nr 25. Dotacje na cel publiczny pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja  

i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r.” wspomagające ochronę i promocję zdrowia 

w trybie małych zleceń z pominięciem procedury konkursu. 

L.p. Nazwa podmiotu składającego wniosek kwota udzielonej dotacji (w zł) 

1.  
Stowarzyszenie Diabetyków –Koło terenowe  
w Podleszanach  

2 500 

2.  Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Mielcu 500 

3.  Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego   1 000 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Tabela nr 26. Dotacje na cel publiczny pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja  

i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r.” w zakresie pomocy społecznej w trybie małych 

zleceń z pominięciem procedury konkursu. 

L.p. Nazwa podmiotu składającego wniosek kwota przyznanej dotacji (w zł) 

1.  
Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
z siedzibą w Mielcu 

1 687,50 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

GMINY MIELEC NA LATA 2016-2022 

CEL GŁÓWNY 

Poprawa jakości życia osób i rodzin z terenu Gminy Mielec z zaangażowaniem potencjału wszystkich 

lokalnych partnerów. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1.  Podniesienie jakości życia starszych mieszkańców Gminy Mielec z wykorzystaniem środowiskowych 

form wsparcia. 

2.  Zbudowanie systemu wsparcia w środowisku dla osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych oraz 

poprawa jakości życia tych osób. 

3.  Wspieranie rodziny jako podstawowego środowiska rozwoju dziecka oraz objęcie szczególną opieką  

i wsparciem dzieci i młodzieży pozbawionych należytej opieki ze strony rodziców. 

4.  Reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, w tym przygotowanie ich do powrotu na rynek 

pracy. 

5.  W oparciu o potencjał wszystkich lokalnych partnerów stworzenie w Gminie Mielec warunków 

sprzyjających zapobieganiu i wychodzeniu z bezdomności. 

6.  Zapobieganie uzależnieniom i związanych z tym różnym formom patologii społecznej dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych w Gminie Mielec, a także skuteczna pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową. 

7.  Zmobilizowanie społeczności lokalnej Gminy Mielec do działań samopomocowych. 

 

Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mielec na lata  

2016-2022 realizowane były w 2018 roku poprzez: 

 współpracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze służbą zdrowia i organizacjami społecznymi  

w zakresie organizowania domowej oraz instytucjonalnej opieki długoterminowej nad osobami 

starszymi i przewlekle chorymi (opieka nad chorym w domu – w tym opieka hospicyjna, dom opieki 

społecznej) - usługi opiekuńcze sprawowane nad 12 osobami, 12 osób przebywających w domach 

pomocy społecznej, 

 systematyczne monitorowanie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz długotrwale chorych  

i ich rodzin, 

 prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych - 8 osób uczęszczających do 

środowiskowych domów samopomocy, 

 udzielanie wsparcia rodzinom, których członkowie są osobami niepełnosprawnymi - udzielenie 

wsparcia 90 rodzinom, 
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 mobilizowanie środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin do działań samopomocowych  

(np. grupy wsparcia), 

 stosowanie skutecznych form pracy socjalnej z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz  wspieranie tych rodzin 

przez asystentów rodziny - 15 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, 

 organizowanie z zaangażowaniem organizacji pozarządowych i środowiska sportowego oraz innych 

partnerów różnych form wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży, 

 współpraca, w tym głównie na płaszczyznach profilaktyki i wczesnej interwencji, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów w środowisku dziecięco – 

młodzieżowym, 

 organizowanie różnych form wsparcia dla osób bezrobotnych i ich rodzin - udzielenie wsparcia 54 

rodzinom, 

 stosowanie takich metod i technik pracy z osobami pozostającymi bez pracy, aby miały szansę wrócić 

na rynek pracy, 

 ścisłą współpracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Powiatowym Urzędem Pracy  

w zakresie wdrażania ścieżki reintegracyjnej w pracy z osobami bezrobotnymi, 

 zapobieganie bezdomności poprzez wspieranie osób i rodzin zagrożonych utratą mieszkania - wsparcie 

dla 4 osób, 

 angażowanie lokalnych partnerów w działania skierowane do osób bezdomnych wychodzących  

z bezdomności, 

 doskonalenie umiejętności i poszerzenie wiedzy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

potrzebnej do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie - udział 

pracowników GOPS w 5 szkoleniach, 

 kontynuowanie ścisłej współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z różnymi lokalnymi 

partnerami w organizowaniu pomocy osobom doznającym przemocy domowej, 

 ścisła współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze szkołami, organizacjami pozarządowymi  

i innymi partnerami w zakresie prowadzenia działań w środowisku dziecięco – młodzieżowym, 

zmierzających do rozwiązania problemu sięgania po alkohol, dopalacze i środki psychoaktywne przez 

dzieci i młodzież - 28 dzieci korzystających. 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

Zadania przyjęte do wykonania w postaci Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2018 

rok zostały przyjęte do realizacji na mocy Uchwały: NR XXXIII/227/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 14 
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grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2018 rok.  

Program ten stanowi spis działań będących zadaniami własnymi gminy w obszarze zagadnień 

społecznych i są kontynuacją działań realizowanych przez Gminę Mielec w oparciu o ustawę z dnia  26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2137) 

 Finansowanie ww. programu odbywa się w ramach środków finansowych gminy pochodzących 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie art. 

11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W 2018 r. plan finansowy na realizację zadań zawartych w ww. programie wynosił: 120 000,00 zł 

w tym: 

 na realizację programu  z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   

- 120 000,00 zł, 

 na realizację programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii  -   10 000,00 zł. 

 

W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. zrealizowano szereg zadań w ramach ww. programu 

m.in.:  

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 

(w ramach współpracy ze szkołami i innymi instytucjami) 

– w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych  

w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie i w Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej  

zorganizowano warsztaty profilaktyczne, turnieje, pokazy, spotkania z ratownikami medycznymi, 

strażakami i policjantami w celu ukazywania możliwości dobrej zabawy, zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom i zjawiskom dysfunkcyjnym,  

–  sfinansowano  realizację działań profilaktycznych w szkołach wg programów autorskich nauczycieli 

poszczególnych szkół oraz organizację festynów lokalnych połączonych z profilaktyką problemów 

alkoholowych  dla mieszkańców Gminy Mielec, 

– sfinansowano wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rydzowie do teatru MASKA  

w Rzeszowie na spektakl profilaktyczny, 

– zorganizowano spektakle profilaktyczne: o tematyce profilaktyka bezpieczeństwa i profilaktyka 

zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw społecznych, edukacja zdrowotna dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Książnicach i Szkoły Podstawowej w Rydzowie,  

–  zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla 116 dzieci ze szkół: Zespołu Szkół w Chorzelowie, Zespołu-

Szkolno Przedszkolnego w Rzędzianowicach, Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, 
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–  sfinansowano udział uczniów z Zespołu Szkół w Chorzelowie w Interdyscyplinarnym Programie 

Edukacji Medialnej i Społecznej „Kino Szkoła”, 

–  sfinansowano 2 wyjazdy profilaktyczno-edukacyjne dla 55 dzieci z terenu Gminy Mielec do Rakszawy  

i Krynicy Górskiej. 

 

Na podstawie umowy zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki  

i Terapii Uzależnień w Mielcu w zakresie realizacji programu terapii uzależnień od alkoholu, 

narkotyków i współuzależnienia (lecznictwo odwykowe dla mieszkańców Gminy Mielec) 

sfinansowano: 

 13 godzin zajęć terapeutycznych dla 10 osób,  

 2 obozy terapeutyczne w Zakopanem i w Imbramowicach łącznie dla 3 osób, 

 wycieczkę profilaktyczną dla młodzieży z klas gimnazjalnych do Krynicy – Muszyny dla 15 osób. 

 Ponadto osoby potrzebujące pomocy mogły skorzystać z porad udzielanych w Punkcie 

Konsultacyjnym ds. uzależnień w Podleszanach, który pełnił dyżur w każdą drugą i czwartą środę 

miesiąca w godzinach 16.00 do 18.00. W ubiegłym roku z działalności ww. punktu skorzystało: 

 18 osób z problemem alkoholowym, którym udzielono 29 porad, 

 9 dorosłych członków rodzin osoby z problemem alkoholowym (w tym współuzależnieni  

i DDA), którym udzielono 18 porad, 

 9 osób doznających przemocy w rodzinie, którym udzielono 15 porad,  

 2 osoby stosujące przemoc w rodzinie, którym udzielono 2 porady.    

Dofinansowano działanie Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie świetlicy profilaktyczno 

– wychowawczej w Mielcu, której celem jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z rodzin 

wymagających wsparcia funkcji opiekuńczych.  

 

W zakresie przeciwdziałania narkomanii: 

Sfinansowano 2 wyjazdy dla  59 dzieci z Zespołu Szkół w Chorzelowie do Starego Sącza  

i   Zaczernia mające na celu wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

Zorganizowano warsztaty profilaktyczne pt. „Nie daj się wciągnąć”, „Nie bądź obojętny”, 

„Bezpieczni w sieci”, „Bezpieczne wakacje”, „Przyjazna nauka”, oraz „W grupie siła” dla dzieci: ze Szkoły 

Podstawowej w Chrząstowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzędzianowicach i Zespołu Szkół w 

Trześni  

Ogółem wydatki na realizacje Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w 2018 wyniosły: 84 726,08 zł 
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Tabela nr 27. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Liczba osób zgłoszonych 
do GKRPA 

5 

Liczba wydanych 
zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
w 2018 r. 

poza 
miejscem 
sprzedaży 

do 4,5% zawartości alkoholu 3 

od 4,5 % do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa 3 

powyżej 18 % zawartości alkoholu 3 

w miejscu 
sprzedaży 

do 4,5% zawartości alkoholu 2 

od 4,5 % do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa 1 

powyżej 18 % zawartości alkoholu 1 

jednorazowe 
zezwolenia 

5 

RAZEM: 18 

Liczba ważnych 
zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
na 31.12.2018 r. 

poza 
miejscem 
sprzedaży 

do 4,5% zawartości alkoholu 22 

od 4,5 % do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa 19 

powyżej 18 % zawartości alkoholu 18 

w miejscu 
sprzedaży 

do 4,5% zawartości alkoholu 5 

od 4,5 % do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa 2 

powyżej 18 % zawartości alkoholu 3 

RAZEM: 69 

Liczba odebranych 
zezwoleń 

0 

Liczba podmiotów 
posiadających 

zezwolenia 
22 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

6. RADA GMINY MIELEC 
 

Skład Rady Gminy w kadencji 2018-2023 r.: 

1. Bogdan Cygan - Przewodniczący Rady Gminy 

2. Piotr Gamracy - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

3. Krzysztof Dziekan 

4. Stanisław Głaz 

5. Mariusz Kawalec 

6. Andrzej Klich 

7. Jerzy Krawczyk 

8. Helena Krówka 

9. Edward Soboń - wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 28.12.2018 r. 

10. Ryszard Szostak 

11. Celina Szymańska 

12. Zbigniew Wicherski 

13. Damian Zalot 

14. Zofia Załucka 

15. Wojciech Zaręba 



34 
 

RAPORT O STANIE GMINY  www.gmina.mielec.pl 

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY GMINY MIELEC W KADENCJI 2018-2023: 
 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

1. Załucka Zofia - przewodnicząca komisji 

2. Szostak Ryszard - wiceprzewodniczący komisji 

3. Gamracy Piotr 

4. Dziekan Krzysztof 

5. Krawczyk Jerzy  

6. Zaręba Wojciech  

Komisja zajmuje się opiniowaniem projektu budżetu i zmian w uchwałach budżetowych, innych 

projektów uchwał związanych z gospodarką finansową gminy, wniosków Wójta  

i stałych komisji dot. gospodarki finansowej gminy, wydawaniem opinii dot. sposobu finansowania 

inwestycji gminnych oraz sprawami związanymi z analizą wykonania budżetu gminy i jednostek 

organizacyjnych gminy. 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 

1. Szymańska Celina - przewodnicząca komisji  

2. Wicherski Zbigniew - wiceprzewodniczący komisji 

3. Klich Andrzej  

4. Krówka Helena  

5. Głaz Stanisław  

6. Zalot Damian  

7. Kawalec Mariusz  

Komisja zajmuje się sprawami: oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Komisji. 

 

Komisja Rewizyjna 

1. Głaz Stanisław – przewodniczący komisji 

2. Szymańska Celina   

3. Załucka Zofia  

4. Szostak Ryszard  

5. Kawalec Mariusz  

Komisja wykonuje obowiązki kontrolne Rady oraz inne określone w ustawie. 
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Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

1. Dziekan Krzysztof – przewodniczący komisji 

2. Zalot Damian  

3. Wicherski Zbigniew  

4. Krawczyk Jerzy  

Komisja rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz 

petycje składane przez obywateli. 

 

6.1. Realizacja uchwał Rady Gminy 
 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) Wójt jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie Uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej 

Wójt przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018 r. w sposób 

określony uchwałami.  

W 2018 roku Rada Gminy obradowała na 11 sesjach zwyczajnych, z tego: 

 w okresie od stycznia do września 2018 r. na 8 posiedzeniach obradowała Rada Gminy Mielec VII 

kadencji, w tym odbyły się 2 sesje nadzwyczajne oraz podjęto 62 uchwały, 

 w okresie od listopada do grudnia 2018 r. na 3 posiedzeniach obradowała Rada Gminy Mielec obecnej 

VIII kadencji oraz podjęto 28 uchwał. 

Ogółem w 2018 roku zostało podjętych 90 uchwał. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 

do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Podkarpacki, a w zakresie 

spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie 

do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), wszystkie uchwały opublikowane zostały w 

Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych 

nieprawidłowości, potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. W 2018 roku została 

stwierdzona nieważność niektórych zapisów tylko w dwóch przypadkach. Nie zaszła również potrzeba 

wydawania przez organ nadzoru, jakim jest Wojewoda Podkarpacki, zarządzeń zastępczych w trybie 

art. 98a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Wszystkie uchwały 
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zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych 

uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera następująca tabela. 

Rada Gminy Mielec  w 2018 roku rozpatrzyła 2 skargi, w tym jedną na działalność Wójta Gminy 

Mielec i jedną na bezczynność Wójta Gminy Mielec. W obu przypadkach Rada Gminy Mielec uznała 

skargi za bezzasadne. 

W 2018 roku radni złożyli łącznie 16 interpelacji i zapytań skierowanych do Wójta Gminy Mielec. 
 

Tabela nr 28. Realizacja uchwał podjętych w 2018 r. 
 

L.p. Numer uchwały  W sprawie   Sposób wykonania 

1 
 XXXV/238/2018                      
z dnia 29 stycznia 2018 r. 

ustalenia trybu udzielania i rozliczenia, trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania oraz terminu i 
sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji  
z budżetu Gminy Mielec dla szkół 
niepublicznych posiadających uprawnienia 
szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli 

 zrealizowano 

2 
 XXXV/239/2018                        
z dnia 29 stycznia 2018 r. 

określenia kryteriów naboru do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzania 
tych kryteriów 

 zrealizowano 

3 
 XXXV/240/2018                        
z dnia 29 stycznia 2018 r. 

ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do 
publicznych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Mielec 

 zrealizowano 

4 
 XXXV/241/2018                        
z dnia 29 stycznia 2018 r. 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym do 
końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, dla 
których Gmina Mielec jest organem 
prowadzącym 

 zrealizowano 

5 
 XXXV/242/2018                      
z dnia 29 stycznia 2018 r. 

zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec 
na rok 2018 Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy 
Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym  
z wykonania budżetu 
Gminy Mielec za 2018 
rok 

6 
 XXXV/243/2018                        
z dnia 29 stycznia 2018 r. 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 
schronienia osobom bezdomnym z terenu 
Gminy Mielec 

 zrealizowano 

7 
 XXXV/244/2018                        
z dnia 29 stycznia 2018 r. 

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Mielec części nieruchomości położonej  
w miejscowości Książnice 

zrealizowano poprzez 
zakup działki ewid. 155/2 
o pow. 0,0173ha 

8 
 XXXV/245/2018                        
z dnia 29 stycznia 2018 r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 
2018 rok. 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
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budżetu Gminy Mielec  
za 2018 rok 

9 
 XXXVI/246/2018                     
z dnia 22 marca  2018 r. 

podziału Gminy Mielec na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym 

 zrealizowano 

10 
 XXXVI/247/2018                       
z dnia 22 marca 2018 r. 

podziału Gminy Mielec na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych 

 zrealizowano 

11 
 XXXVI/248/2018                     
z dnia 22 marca 2018 r. 

uchwalenia VII zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Mielec obszar "A"  

zrealizowano, 
obowiązuje od 
22.03.2018r. 

12 
 XXXVI/249/2018                    
z dnia 22 marca 2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Mieleckiego w roku 2018 r. 

zrealizowana, udzielono 
pomocy finansowej  
o wartości 320 000,00 zł  
na wykonanie 
chodników w m. Trześń, 
Podleszany 

13 
 XXXVI/250/2018                    
z dnia 22 marca 2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Podkarpackiego w roku 2018 

zrealizowana, udzielono 
pomocy finansowej  
o wartości 115 000,00 zł 
na realizację zadania 
"Budowa chodnika 
wzdłuż drogi woj. 985  
w m. Rzędzianowice" 

14 
 XXXVI/251/2018                    
z dnia 22 marca 2018 r. 

uchwalenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Mielec w 2018 roku 

zrealizowano, 
obowiązuje od 
24.04.2018r. 

15 
 XXXVI/252/2018                    
z dnia 22 marca 2018 r. 

określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
niewymienionych w art.42 ust 3 
zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Mielec 

 zrealizowano 

16 
 XXXVI/253/2018                    
z dnia 22 marca 2018 r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 
2018 rok.  

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano w 
sprawozdaniu rocznym  
z wykonania budżetu 
Gminy Mielec za 2018 
rok 

17 
 XXXVI/254/2018                    
z dnia 22 marca 2018 r. 

zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2018 r. 

 zrealizowano 

18 
 XXXVII/255/2018                    
z dnia 29 marca 2018 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Mielec 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano w 
sprawozdaniu rocznym  
z wykonania budżetu 
Gminy Mielec za 2018 
rok 
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19 
 XXXVIII/256/2018                    
z dnia 24 maja 2018 r. 

przyjęcia zasad udzielania spółkom wodnym 
dotacji celowej z budżetu Gminy Mielec, 
trybu postępowania w sprawie udzielania 
dotacji oraz sposobu jej rozliczania. 

zrealizowano, dokument 
obowiązujący od 24 maja 
2018 r. na podstawie 
którego istnieje 
możliwość 
przekazywania dotacji 
dla Spółek Wodnych  

20 
 XXXVIII/257/2018                    
z dnia 24 maja 2018 r. 

nieodpłatnego nabycia prawa własności 
nieruchomości położonych  
w Rzędzianowicach stanowiących własność 
Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa na rzecz mienia 
komunalnego Gminy Mielec 

w trakcie realizacji, 
gromadzenie 
dokumentów do 
sporządzenia aktu 
notarialnego 

21 
 XXXVIII/258/2018                    
z dnia 24 maja 2018 r. 

nabycia części nieruchomości położonej  
w miejscowości Podleszany oznaczonej jako 
działka nr 312 o powierzchni około 0,02 ha 
na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec 

zrealizowano poprzez 
zakup działki  
o powierzchni 0,02 ha 
pod pompownię ścieków 
w miejscowości 
Podleszany  

22 
 XXXVIII/259/2018                    
z dnia 24 maja 2018 r. 

nabycia części nieruchomości położonej  
w miejscowości Podleszany oznaczonej jako 
działka nr 462/2  o powierzchni około 0,004 
ha i 1219/1 o powierzchni około 0,02 ha na 
rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec 

w trakcie realizacji, 
gromadzenie 
dokumentów do 
sporządzenia aktu 
notarialnego 

23 
 XXXVIII/260/2018                    
z dnia 24 maja 2018 r. 

nabycia części nieruchomości położonej  
w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej 
jako działka nr 143 o powierzchni około 0,01 
ha na rzecz mienia komunalnego Gminy 
Mielec 

zrealizowano poprzez 
zakup działki  
o powierzchni 0,01 ha 
pod pompownię ścieków 
w miejscowości 
Rzędzianowice   

24 
 XXXVIII/261/2018                    
z dnia 24 maja 2018 r. 

nabycia części nieruchomości położonej  
w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej 
jako działka nr 547/4 o powierzchni około 
0,01 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy 
Mielec 

zrealizowano poprzez 
zakup działki  
o powierzchni 0,01 ha 
pod pompownię ścieków 
w miejscowości 
Rzędzianowice  

25 
 XXXVIII/263/2018                    
z dnia 24 maja 2018 r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 
2018 rok 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Mielec  
za 2018 rok 

26 
 XXXVIII/264/2018                    
z dnia 24 maja 2018 r. 

wyrażenia stanowiska dotyczącego 
planowanej budowy drogi pod nazwą: 
"Budowa nowego odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra-Radomyśl 
Wielki- Mielec od miejscowości Piątkowiec 
do miejscowości Rzędzianowice" w 
miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec, 
Powiat Mielecki 

zrealizowana - 
stanowisko 
przedstawione do stron 
wg zapisów uchwały 

27 
 XXXIX/265/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
i sprawozdania z wykonywania budżetu za 
2017 rok 

zadanie zrealizowano 

28 
 XXXIX/266/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium  
z tytułu wykonywania budżetu za 2017 rok. 

zadanie zrealizowano 
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29 
 XXXIX/267/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Mielec - gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 
w miejscowości Szydłowiec - obszar A 

zrealizowano, 
obowiązuje od 
11.09.2018r. 

30 
 XXXIX/268/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

uchwalenia zmiany III - część A, V i VI 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mielec 

zrealizowano, 
obowiązuje od 
28.09.2018r. 

31 
 XXXIX/269/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
"Cmentarz Parafialny w Trześni" 

zrealizowano, 
obowiązuje od 
22.09.2018r. 

32 
 XXXIX/270/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

przekazania projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 

zrealizowano 

33 
 XXXIX/271/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Mielec 

zrealizowano 

34 
 XXXIX/272/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec 
miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych  

zrealizowano 

35 
 XXXIX/273/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

przekształcenia oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Rzędzianowicach w 
Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Rzędzianowicach 

zrealizowano 

36 
 XXXIX/274/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

nabycia części nieruchomości położonej  
w miejscowości Podleszany oznaczonej jako 
działka nr 495/3 o powierzchni  około 0,01 ha 
oraz nabycie udziału w drodze o nr ewid. Gr. 
494 w części 1/96 na rzecz mienia 
komunalnego Gminy Mielec 

w trakcie realizacji, 
gromadzenie 
dokumentów do 
sporządzenia aktu 
notarialnego 

37 
 XXXIX/275/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

ustalenia uprawnień do bezpłatnych  
i ulgowych przejazdów dla mieszkańców 
Gminy Mielec w komunikacji miejskiej 
realizowanej na terenie Gminy Mielec 

zrealizowana, od 1 lipca 
2018 r. funkcjonuje 
nowa taryfa cen i opłat 
za usługi przewozowe  
w komunikacji 
podmiejskiej na terenie 
Gminy Mielec 

38 
 XXXIX/276/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Mieleckiego w roku 2018 r. 

 zrealizowano 

39 
 XXXIX/277/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Mieleckiego w roku 2018 r.  

zrealizowana,  udzielono 
pomocy finansowej  
o wartości 230 000,00 zł  
na wykonanie 
chodników w m. Trześń, 
Podleszany 

40 
 XXXIX/278/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec 
na rok 2018 Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy 
Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano w 
sprawozdaniu rocznym  
z wykonania budżetu 
Gminy Mielec za 2018 
rok 
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41 
 XXXIX/279/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 
2018 rok 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Mielec  
za 2018 rok 

42 
 XXXIX/280/2018                    
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec zrealizowano 

43 
 XL/281/2018                         
z dnia 3 sierpnia 2018 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Mielec 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Mielec za 
2018 rok 

44 
 XL/282/2018                         
z dnia 3 sierpnia 2018 r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 
2018 rok 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Mielec za 
2018 rok 

45 
 XLI/283/2018                        
z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

zmiany Uchwały XXII/144/2016 Rady Gminy 
Mielec z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 
organizacji wspólnej obsługi finansowo- 
księgowej i organizacyjnej dla jednostek 
oświatowych Gminy Mielec 

zrealizowano 

46 
 XLI/284/2018                        
z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

uchwalenia regulaminu określającego tryb, 
sposób powoływania i odwoływania 
członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielec oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 przyjęto do realizacji 

47 
 XLI/285/2018                           
z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

zmiany Uchwały Nr XVI/111/2016 Rady 
Gminy Mielec z dnia 21 kwietnia 2016 r.  
w sprawie uchwalenia Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2016-2022 dla Gminy Mielec 

 program w realizacji 

48 
 XLI/286/2018                        
z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

ustanowienia pomnika przyrody- Dąb 
szypułkowy Kowal. 

zrealizowano, 
obowiązuje od 
04.10.2018r. 

49 
 XLI/287/2018                           
z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

zawarcia porozumienia międzygminnego 
Gminy Mielec i Gminy Cmolas przy udziale 
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec w 
zakresie realizacji zadania pn. "Remont drogi 
publicznej zlokalizowanej na terenie dwóch 
gmin tj. Gminy Cmolas oraz Gminy Mielec, 
zapewniającej dojazd do kompleksów 
leśnych" 

zrealizowana, udzielono 
wsparcia finansowego  
w kwocie 5 000,00 zł na 
realizację zadania 
"Remont drogi 
publicznej 
zlokalizowanej na 
terenie dwóch gmin tj. 
Gminy Cmolas oraz 
Gminy Mielec, 
zapewniającej dojazd do 
kompleksów leśnych" 
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50 
 XLI/288/2018                          
z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

określenia szczegółowych zasad, sposobu i 
trybu umarzania, odraczania terminu spłaty 
oraz rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie 
Mielec, jak również gminnym jednostkom 
organizacyjnym, warunki dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 
wskazania organu lub osoby uprawnionej do 
udzielania tych ulg 

 zrealizowano 

51 
 XLI/289/2018                          
z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano w 
sprawozdaniu rocznym  
z wykonania budżetu 
Gminy Mielec za 2018 
rok 

52 
 XLI/290/2018                         
z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Mielec 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Mielec za 
2018 rok 

53 
 XLI/291/2018                         
z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 
2018 rok 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Mielec za 
2018 rok 

54 
XLI/292/2018                         
z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

wyrażenia woli udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa 
Podkarpackiego na realizację zadania 
"Budowa nowego odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra- Radomyśl 
Wielki- Mielec od m. Piątkowiec do m. 
Rzędzianowice" 

uchylona - stwierdzenie 
nieważności przez 
Kolegium RIO Rzeszów - 
uchwała nr 
XXV/2740/2018 z dnia 
16.10.2018 

55 
 XLII/293/2018                         
z dnia 27 września 2018 r. 

Statutu Gminy Mielec zrealizowano 

56 
 XLII/294/2018                         
z dnia 27 września 2018 r. 

uchwalenia „Programu współpracy Gminy 
Mielec z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019 rok” 

realizacja w 2019 r. 

57 
 XLII/295/2018                         
z dnia 27 września 2018 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Mielcu stanowiącej mienie 
komunalne Gminy Mielec 

zrealizowano poprzez 
sprzedaż dz. ewid. 
1737/6 obręb 6 - 
Wojsław o pow. 0,0290 
ha   

58 
 XLII/296/2018                       
z dnia 27 września 2018 r. 

wyrażenia zgody na zamianę części 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Mielec położonej w miejscowości Trześń 

zrealizowano poprzez 
dokonanie zamiany dz. 
ewid. 918/3 i 918/5 o 
łącznej pow. 0,0135ha za 
dz. ewid. 453/10, 453/12 
i 453/13 o łącznej pow. 
0,0135ha 

59 
 XLII/297/2018                      
z dnia 27 września 2018 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

sporządzanie 
miejscowego planu 
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"Głębinowe ujęcia wody dla miasta Mielca" 
w Szydłowcu w gminie Mielec 

zagospodarowania 
przestrzennego w trakcie 
realizacji 

60 
 XLII/298/2018                      
z dnia 27 września 2018 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Mielec 

zrealizowano 

61 
 XLII/299/2018                       
z dnia 27 września 2018 r. 

rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta 
Gminy Mielec 

zrealizowano 

62 
 XLII/300/2018                       
z dnia 27 września 2018 r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 
2018 rok 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Mielec za 
2018 rok 

63 
I/1/2018                                    
z dnia 19 listopada 2018 r. 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Mielec 

zrealizowano 

64 
I/2/2018                                    
z dnia 19 listopada 2018 r. 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Mielec 

zrealizowano 

65 
II/3/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

ustalenia rodzaju i przedmiotu działania 
stałych Komisji Rady Gminy Mielec 

zrealizowano 

66 
II/4/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

ustalenia składów liczbowych i osobowych 
komisji stałych Rady Gminy Mielec 

zrealizowano 

67 
II/5/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

wyboru Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Mielec. 

zrealizowano 

68 
II/6/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

ustalenia liczbowego i osobowego składu 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec 

zrealizowano 

69 
II/7/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec 

zrealizowano 

70 
II/8/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

ustalenia liczbowego i osobowego składu 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Mielec 

zrealizowano 

71 
II/9/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

zmiany uchwały własnej Nr XLII/236/2010 
Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej, szczegółowości projektu 
budżetu oraz rodzajów materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu 

aktualizacja zapisów 
dotychczasowych 
uchwały 

72 
II/10/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 
2018 rok 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Mielec za 
2018 rok 

73 
II/11/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjętego jako podstawa obliczania podatku 
rolnego na obszarze Gminy Mielec 

zastosowano obniżoną 
uchwałą średnią cenę 
skupu żyta jako 
podstawę obliczania 
podatku rolnego na 
terenie Gminy Mielec 

74 
II/12/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2019 

zastosowano określone 
w ustawie wysokości 
stawek podatku od 
nieruchomości przy 
naliczaniu podatku na 
rok 2019 
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75 
II/13/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2019 

zastosowano określone 
w ustawie wysokości 
stawek podatku od 
środków transportowych 
przy naliczaniu podatku 
na rok 2019 

76 
II/14/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

zwolnień z podatku rolnego od 
nieruchomości i środków transportowych na 
rok 2019 

zastosowano określone 
w ustawie zwolnienia z 
podatku rolnego od 
nieruchomości i środków 
transportowych przy 
naliczaniu podatku na 
rok 2019 

77 
II/15/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

przekształcenia oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Chrząstowie w 
Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Chrząstowie 

zrealizowano 

78 
II/16/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

przekształcenia oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Książnicach w 
Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Książnicach 

zrealizowano 

79 
II/17/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

wykonywania obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej 

zrealizowano 

80 
II/18/2018                                    
z dnia 28 listopada 2018 r. 

wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec zrealizowano 

81 
III/19/2018                                    
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zmiany uchwały własnej Nr XXX/201/2017 
Rady Gminy Mielec z dnia 21 września 2017 
r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Mielec za 
2018 rok 

82 
III/20/2018                                    
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zmiany uchwały własnej Nr XLI/289/2018 
Rady Gminy Mielec z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Mielec za 
2018 rok 

83 
III/21/2018                                    
z dnia 28 grudnia  2018 r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 
2018 rok 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Mielec za 
2018 rok 

84 
III/22/2018                                    
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec 
na rok 2018 Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy 
Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Mielec za 
2018 rok 

85 
III/23/2018                                    
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mielec 

zrealizowano w stopniu 
jak zaprezentowano  
w sprawozdaniu 
rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Mielec za 
2018 rok 
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86 
III/24/2018                                    
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

Uchwała budżetowa Gminy Mielec na 2019 
rok 

w trakcie realizacji 

87 
III/25/2018                                    
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Mieleckiego 

realizacja w 2019 r. 

88 
III/26/2018                                    
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w ramach 
wieloletniego rządowego programu "Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz 
określenia zasad zwrotu wydatków w tym 
zakresie 

zrealizowano, 
obowiązuje od 2019 r. 

89 
III/27/2018                                    
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

zrealizowano, 
obowiązuje od 2019 r. 

90 
III/28/2018                                    
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Mielec na 2019 rok 

termin realizacji w 2019 
roku 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

7. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

7.1. Infrastruktura drogowa 
 

Wewnętrzny układ drogowy na terenie Gminy Mielec ma charakter promienisty, dośrodkowy. 

Krzyżują się tu drogi gminne z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i łączą się z przyległymi gminami.  

W naszej gminie zgodnie ze stanem na 31.12.2018r. jest 64,265 km dróg publicznych i tyle samo 

dróg wewnętrznych, które w połączeniu z drogami wyższej kategorii stanowią sieć komunikacyjną 

regionu.  

Duża ilość dróg oznacza znaczne nakłady na ich utrzymanie, konserwację oraz modernizację, 

dlatego też inwestycje drogowe i nakłady na istniejącą infrastrukturę drogową stanowią bardzo istotną 

pozycję w budżecie gminy.  

 

ZADANIA REALIZOWANE W OBSZARZE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ:  

 

Nowa nawierzchnia bitumiczna:  

 Przebudowa drogi wzdłuż Światowca w m. Trześń na odcinku 1400 m: 

 szerokość drogi 5,25 m w tym jezdnia 4,0 m, 

 grubość masy bitumicznej 2x4 cm, 

 utwardzone obustronne pobocza i odmulone rowy przydrożne, regulacja pionowa urządzeń 

podziemnych. 
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Wartość inwestycji – 647 381,72 zł w tym 480 000,00 zł to kwota wsparcia w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

 Przebudowa drogi łącznik Światowiec z drogą powiatową w m. Trześń na odcinku 320 m: 

 szerokość drogi 4,5 m w tym jezdnia 3,5 m, 

 grubość masy bitumicznej 2x4 cm, 

 utwardzone obustronne pobocza i odmulone rowy przydrożne. 

Wartość inwestycji – 140 503,52 zł w tym 101 000,00 zł to kwota wsparcia w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

 Przebudowa drogi przez las i wieś w m. Wola Chorzelowska na odcinku 1150 m: 

 szerokość drogi 6 m w tym jezdnia 5 m, 

 grubość masy bitumicznej 2x4 cm, 

 utwardzone obustronne pobocza, odmulone rowy przydrożne oraz przycięte drzewa  

w pasie drogowym. 

Wartość zadania – 329 765,78 zł. 

 

 Przebudowa drogi Smyków II w m. Chorzelów na odcinku 950 m: 

 szerokość drogi 5 m w tym jezdnia 4 m, 

 grubość masy bitumicznej 7 cm, 

 utwardzone obustronne pobocza i odmulone rowy przydrożne.  

Wartość inwestycji – 216 271,64 zł. 

 

 Przebudowa drogi Szkotnia w m. Chorzelów na odcinku 120 m:   

 szerokość drogi 5 m w tym jezdnia 4 m, 

 grubość masy bitumicznej 7 cm, 

 utwardzone obustronne pobocza. 

Wartość inwestycji – 33 608,52 zł. 

 

 Przebudowa drogi Kolonia w m. Złotniki na odcinku 500 m: 

 szerokość drogi 5 m w tym jezdnia 4 m, 

 grubość masy bitumicznej 9 cm, 

 utwardzone obustronne pobocza i odmulone rowy przydrożne oraz przycięte drzewa  

w pasie drogowym. 
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Wartość inwestycji – 243 909,62 zł w tym 160 000,00 zł to kwota wsparcia w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

 Przebudowa  drogi przy OSP w m. Rzędzianowice na odcinku 685 m: 

 szerokość drogi 5-6 m w tym jezdnia 4-5 m, 

 grubość masy bitumicznej 10 cm, 

 utwardzone obustronne pobocza i odmulone rowy przydrożne, 

 utwardzenie masą bitumiczną wjazdu do budynku OSP, 

 wymiana przepustów pod drogą. 

Wartość inwestycji – 356 901,81 zł w tym 240 000,00 zł to kwota wsparcia w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

 Przebudowa  drogi Olszyny w m. Rzędzianowice na odcinku 570 m:  

 szerokość drogi 5 m w tym jezdnia 4 m, 

 grubość masy bitumicznej 2 x 4 cm, 

 utwardzone obustronne pobocza i odmulone rowy przydrożne, 

 oczyszczenie przepustów pod drogą. 

Wartość inwestycji – 273 633,18 zł w tym 183 000,00 zł to kwota wsparcia w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

 Przebudowa drogi przez wieś  w m. Goleszów na odcinku 745 m: 

 szerokość drogi 5 m w tym jezdnia 4 m, 

 grubość masy bitumicznej 8 cm, 

 utwardzone obustronne pobocza i odmulone rowy przydrożne, 

 oczyszczenie przepustów pod drogą, 

Wartość inwestycji – 248 632,83 zł. 

 

 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Mielecka na odcinku 360 m: 

 szerokość drogi 5 m w tym jezdnia 4 m, 

 grubość masy bitumicznej 9 cm, 

 utwardzone obustronne pobocza. 

Wartość inwestycji – 191 229,77 zł. 
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 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Mielecka na odcinku 380 m: 

 szerokość drogi 5 m w tym jezdnia 4 m, 

 grubość masy bitumicznej 9 cm, 

 utwardzone obustronne pobocza. 

Wartość inwestycji 198 688,52 zł. 

 

W 2018 roku położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku 7180 m dróg gminnych. Łączna wartość 

zadania 2 883 526,91 zł. 

Na powyższy cel uzyskano wsparcie zewnętrzne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych ze 

środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1 164 000,00 zł. 

 

Modernizacja dróg nawierzchnią z kruszywa:  

 Droga nr 103 405 R w m. Trześń: 

 przykrycie rowu na odcinku 30 m, 

 wyłożenie koryt betonowych na odcinku 22 m, 

 utwardzenie poboczy 30 m. 

Wartość zadania 32 000,00 zł. 

 

 Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Chorzelów (dz. ewid. 408): 

 długość 840 m, szerokość 3 m, 

 3 w-wy nawierzchni: kruszywo łamane na warstwie odsączającej z piasku gr. 33 cm. 

Wartość zadania  – 105 593,04 zł w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  

Województwa Podkarpackiego 65 000,00 zł. 

 

 Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Książnice (dz. ewid. 151/3): 

 długość 175 m, 

 szerokość jezdni 5 m, 

 pobocze gruntowe : 2x0,5 m, 

 3 w-wy nawierzchni: kruszywo łamane na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 35 cm. 

Wartość zadania – 40 108,38 zł. 

 

 Droga gminna nr 103 408 R w m. Książnice:  

 utwardzenie poboczy na długości 550 m, 

 3 w-wy nawierzchni: kruszywo łamane na warstwie odsączającej z piasku gr. 28cm. 
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Wartość zadania – 11 298,01 zł. 

 

 Droga gminna nr 103 427 R  w m. Wola Mielecka:  

 długość 147 m, szerokość 6 m w tym jezdnia 5 m, 

 obustronne pobocza z kruszywa 2 x 0,5m, 

 3 w-wy nawierzchni: kruszywo łamane na warstwie odsączającej z piasku gr. 30 cm. 

Wartość zadania  – 30 009,28 zł. 
 

Tabela nr 29. Uzupełnienie dróg kruszywem w poszczególnym miejscowościach. 

Sołectwo Ilość odcinków m t 

Boża Wola 1 2 000 150 

Chorzelów 3 2 090 385 

Chrząstów 2 800 75 

Książnice 2 2 950 650 

Podleszany 2 1 200 216 

Rydzów 2 630 120 

Rzędzianowice 3 2 350 370 

Szydłowiec 2 280 50 

Trześń 4 630 180 

Wola Mielecka 5 1 785 381 

Złotniki 2 300 70 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

Łącznie wbudowano 2647 ton kruszywa na 28 odcinkach dróg o łącznej wartości – 176 573,39 zł. 

 

Budowa chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich:  

W ramach współpracy z samorządem powiatowym i wojewódzkim wykonano chodniki: 

przy drogach powiatowych: 

 droga nr 1 169R Podleszany – Ruda – Zasów oraz przy drodze nr 1 152R Borowa – Czermin – 

Wola Mielecka – Kiełków – Przecław, 

 w m. Podleszany na odcinku 360 m, 

 droga  nr 1713 R Grochowe II – Trześń –Mielec w m. Trześń na odcinku 650 m. 

Łącznie wykonano 1010 m nowych chodników, które w 50% zostały sfinansowane przez Gminę Mielec. 

Koszt realizacji zadania – 1 089 206,43 zł w tym Gmina Mielec –544 603,21 zł.  

przy drogach wojewódzkich: 

 droga nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w m. Rzędzianowice na odcinku 139 m. 

Koszt realizacji zadania 242 999,99 zł w tym Gmina Mielec – 115 000,00 zł. 
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Oświetlenie uliczne i inne elementy bezpieczeństwa ruchu: 

W celu poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach rozbudowano infrastrukturę oświetlenia 

ulicznego w 4 sołectwach: 

 Podleszany, 

 Rzędzianowice,  

 Wola Chorzelowska,  

 Wola Mielecka.  

Na sześciu odcinkach dróg gminnych przygotowano podbudowę słupową, wykonano okablowanie oraz 

zamontowano energooszczędne lampy za kwotę 214 696,00 zł. Ponadto w ramach prac 

konserwacyjnych wynikających z umowy z Rejonem Energetycznym Mielec dokonano wymiany 40 

opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego w miejscowości Podleszany. 

 

Ponadto uzupełniono drogi o elementy: 

 Zakup i montaż 2 progów zwalniających dla sołectwa Podleszany, 

 Zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami domów dla sołectwa Rzędzianowice, 

 Zakup i montaż 3 progów zwalniających dla sołectwa Wola Mielecka. 

Opracowany został także projekt nazewnictwa ulic dla miejscowości Chorzelów i Wola Mielecka. 

Opracowanie ma na celu przedstawienie mieszkańcom procedur wprowadzania nazewnictwa ulic, 

zawiera wykaz formalności i szacunkowe koszty, jakie w związku z tym będą musieli ponieść 

mieszkańcy oraz Gmina. Określa także procedury ustanawiania nazw ulic, zarówno dla dróg 

publicznych jak i dróg prywatnych. Projekt zawiera propozycje nazw ulic wraz z uzasadnieniem ich 

wprowadzenia oraz procedury ustanawiania nowej numeracji porządkowej. Przybliża mieszkańcom 

zasady dobierania nazw ulic. 
 

Tabela nr 30. Obsługa administracyjna dróg gminnych. 

DECYZJE 

Sołectwo 
Czasowe zajęcie 
pasa drogowego 

Lokalizacje 
urządzenia  

w pasie drogowym 

Umieszczenie   
w pasie 

drogowym 
urządzeń 

Lokalizacje 
zjazdu 

Boża Wola  0 0 0 0 

Chorzelów 0 4 1 3 

Chrząstów 0 0 1 2 

Goleszów 0 0 0 0 

Książnice 0 1 0 1 

Podleszany 1 4 2 3 

Rydzów 0 0 0 1 

Rzędzianowice 0 3 1 2 

Szydłowiec 0 0 0 0 
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Trześń 1 4 1 6 

Wola Chorzelowska 6 12 4 12 

Wola Mielecka 1 5 2 7 

Złotniki 2 2 2 0 

RAZEM: 11 35 14 37 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

7.2.Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 
 

Sieć wodociągowa to układ połączonych ze sobą przewodów wraz z uzbrojeniem 

przeznaczonych do przesyłu wody między ujęciem a odbiorcą. Natomiast sieć kanalizacyjna  to zespół 

budowli inżynierskich odprowadzających ścieki bytowe, przemysłowe i opadowe z obszaru 

zabudowanego do urządzeń je oczyszczających  

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, dlatego 

też gmina systematycznie buduje, rozbudowuje i modernizuje  sieci wodno-kanalizacyjne.  

Na dzień 01.01.2018 r. poziom zwodociągowania Gminy Mielec wynosił 100%, natomiast poziom 

skanalizowania Gminy Mielec wynosił 70%. Wskaźnik określony w odniesieniu do ilości odbiorców 

wody z terenu całej gminy.  

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach 

W lutym 2018 r. dokonano odbioru końcowego budowy ostatniego fragmentu kanalizacji 

sanitarnej w m. Rzędzianowice. Działanie to realizowane było od listopada 2016 roku a dotyczyło 

budowy: 

 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o śr. 200 mm – 7900 m, 

 kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o śr. 75mm – 76 m, 

 kanalizacji sanitarnej  ciśnieniowej o śr. 90 mm – 2293 m, 

 przepompownie ścieków – szt. 4. 

Łącznie powstało ponad 10 km sieci grawitacyjno-tłocznej w tym cztery pompownie ścieków.  

Wartość całości zadania to kwota 1 173 210,79 zł, w tym wydatki w roku 2018 wyniosły 234 017,68 zł. 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach  

W ramach prac rozpoczętych w 2017 roku wykonano I etap budowy sieci kanalizacyjnej dla m. 

Podleszany w zakresie: 

 sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 200 mm o łącznej długości 8161 m,  

 sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 140 mm o łącznej długości 1224 m,  

 sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 110 mm o łącznej długości 123 m, 

 sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 90 mm o łącznej długości 553 m.  
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 pompownie ścieków szt. 4 

Łączny koszt pierwszego etapu budowy kanalizacji dla m. Podleszany wyniósł 3 506 892,10 zł 

w tym wydatki w roku  2018 r. wyniosły 1 813 363,20zł. Na realizację powyższego zadania uzyskano 

wsparcie zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 996 000,00 zł. 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Chorzelowskiej 

W ramach tego zadania przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy 

kanalizacji sanitarnej w Woli Chorzelowskiej za łączną kwotę 89 343,00 zł, w tym wydatki w 2018 r. 

stanowiły 32 029,20 zł. 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Książnicach 

W ramach tego zadania przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy 

kanalizacji sanitarnej w Książnicach za łączną kwotę 160 495,65 zł, w tym wydatki  

w 2018 r. stanowiły 92 004,00 zł.  

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach Etap II 

W ramach tego zadania przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy 

kanalizacji sanitarnej w Podleszanach za łączną kwotę 162 060,00 zł, w tym wydatki w 2018 r. stanowiły 

107 895,60 zł.   

 

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej (1 716 m) 

 Złotniki – 205,3 m, 

 Wola Chorzelowska - 287 m, 

 Rzędzianowice – 737 m, 

 Chorzelów – 386 m, 

 Książnice - 53,4 m, 

 Podleszany - 48 m. 

 

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej (674,5 m) 

 Złotniki - 74 m, 

 Rzędzianowice - 475 m, 

 Chorzelów – 125,5 m. 
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W wyniku realizacji powyższych działań inwestycyjnych: 

1. Poziom zwodociągowania Gminy Mielec na 31.12.2018 r. wynosi 100% 

2. Poziom skanalizowania Gminy Mielec na 31.12.2018 r. wynosi 77% 

 

7.3.Budowa, remont, modernizacja obiektów gminnych 
 

Sala sportowa i przedszkole w Rzędzianowicach 

12 września oficjalnie oddano do użytku nowoczesny segment sportowo-rekreacyjny  przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzędzianowicach. W nowym budynku ulokowano także przedszkole 

z niezależnym wejściem. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja realizowana 

była od 2016 roku. W ramach zadania przeprowadzono także termomodernizację (ściana wschodnia) 

części budynku Szkoły Podstawowej.  

Najważniejsze informacje: 

 powierzchnia całkowita zabudowy 554 m2, 

 kubatura  2 991 m3, 

 powierzchnia sali sportowej z zapleczem 384 m2, 

 powierzchnia przedszkola 117 m2, 

Wartość całej inwestycji 1 248 214,00 zł w tym wartość wyposażenia 107 041,00 zł. 

Dofinansowanie w ramach środków Rozwoju Kultury Fizycznej – 240 900,00 zł. 

 

Zagospodarowanie pomieszczeń w szkole w Podleszanach na cele edukacyjne  

17 października w Zespole Szkół w Podleszanach oddano do użytku nowe sale lekcyjne, 

zaplecze sanitarne oraz techniczne.  Nowe pomieszczenia powstały w części budynku 

wykorzystywanego dotychczas jako mieszkanie komunalne.  

Zakres prac obejmował: 

 wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz zamontowanie energooszczędnego oświetlenia 

w technologii LED, 

 przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

 roboty budowlane, w ramach których wyburzono i wykonano nowe ścianki separujące oraz 

działowe, nałożono nowe tynki, wybito nowe i zamurowano stare przejścia, wykonano prace 

glazurnicze, pomalowano ściany i sufity, 

 montaż wyposażenia sanitariatów. 
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Najważniejsze informacje: 

 powierzchnia użytkowa 100 m2, 

 nowe sale dydaktyczne 3 szt., 

 gabinet higienistki 1 szt., 

 sanitariaty 2 szt., 

Wartość całej inwestycji246 000,00 zł. 

 

Modernizacja obiektu OSP w Woli Mieleckiej  

W październiku zakończyła się modernizacja remizy OSP w Woli Mieleckiej, dzięki której 

budynek stał się bardziej funkcjonalny i estetyczny.  

Zakres prac obejmował:  

 wykonanie nadbudowy budynku dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej krytym 

blachą, 

 wymianę stolarki okiennej w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów 

budowlanych i pożarowych, 

 wykonanie izolacji  pionowej przeciwwilgociowej fundamentów i ścian zewnętrznych, 

 wykonanie ocieplenia stropu i ścian zewnętrznych budynku, 

 montaż schodów zewnętrznych na poddasze budynku, 

 wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku. 

Najważniejsze informacje: 

 powierzchnia całkowita zabudowy 85,12 m2, 

 kubatura budynku 483 m3, 

 liczba kondygnacji 1. 

Wartość całej inwestycji 159 691,35 zł. 

 

Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Rydzów 

Podobnie jak w latach poprzednich Gmina Mielec wzięła udział w Podkarpackim Programie 

Odnowy Wsi na lata 2017-2020, wskazując do jego realizacji miejscowość Rydzów. W ramach 

programu w roku 2018 pozyskano dotację w kwocie 10 000 zł, którą przeznaczono na "Wykonanie 

siłowni plenerowej  w miejscowości Rydzów".  

Zakres prac obejmował: 

 dostawa i montaż wyposażenia placu rehabilitacyjno-rekreacyjnego:  

 Prasa ręczna / Prasa nożna – 1 szt., 

 Przywodziciel / Twister – 1 szt., 
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 Wyciąg górny / Prasa nożna – 1 szt., 

 Motyl A / Motyl B – 1 szt., 

 Narciarz podwójny, Stepper / Wahadło – 1 szt., 

 Poręcz / Prostownik pleców – 1 szt.,  

 ławka parkowa z oparciem – 2 szt.,  

 kosz na śmieci – 2 szt.  

 wyrównanie terenu i założenie siatki PE przeciw kretom, 

 dowiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej. 

Najważniejsze informacje: 

 powierzchnia całkowita zabudowy 177,74  m2. 

Wartość całej inwestycji 39 284,80 zł. 
 

Tabela nr 31. Pozostałe działania w obiektach gminnych. 

 
Sołectwo 
 

Przedsięwzięcie 
 

Wartość zadania  
 

Książnice remont systemu klimatyzacji w budynku OSP  2 800,00 

Rydzów  
okucie kominów i wykonanie podbitki dachowej w budynku OSP 14 990,64 

przygotowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania 
poddasza Szkoły Podstawowej 

35 670,00 

Szydłowiec  
remont budynku wielofunkcyjnego (malowanie dachu, obróbki 
blacharskie, obudowa kominów) 

30 000,00 

Złotniki 

remont instalacji elektrycznej na obiekcie LKS 4 000,00 

remont schodów przy budynku OSP 5 227,50 

remont sal w budynku OSP 53 000,00 

                                           RAZEM: 145 688,14 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

7.3.1. Fundusz sołecki 
 

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność 

w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców.         O 

przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach 

wiejskich.  

Środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, 

które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze 

strategią rozwoju gminy. Fundusz jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego 

częścią. Rada Gminy Mielec Uchwałą Nr XL/323/2014 z dnia 31 marca 2014 r. wyraziła zgodę na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  
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Wójt Gminy Mielec każdego roku wykonuje postanowienia tej uchwały i w ramach funduszu 

sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy w 2018 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 

319 524 04,04 zł. 

Tabela nr 32. Zadania realizowane z funduszu sołeckiego. 

Sołectwo Przedsięwzięcie Wartość zadania 

Boża Wola  

wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 266/2 
stanowiącej mienie komunalne gminy 

8 000,00 

zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole 
Podstawowej w Książnicach 

2 000,00 

Chorzelów remont ogrodzenia obiektu sportowego LKS 32 000,00 

Chrząstów 

zakup podkaszarki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej 1 799,00 

zakup namiotu z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej 1 280,00 

zakup warnika z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej 399,00 

wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego 
przy Szkole Podstawowej 

25 500,00 

Goleszów 

zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu rekreacyjnym 
na działce gminnej nr 394/2 

14 991,25 

wykonanie projektu oświetlenia placu rekreacyjnego  

na działce gminnej 394/2  
1 399,99 

organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców  

tj. organizacja Dnia Babci i Dziadka oraz Seniora 
1 000,00 

zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole 
Podstawowej w Książnicach 

3 000,00 

Książnice 

wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze gminnej  
w miejscowości Książnice – Wólka Książnicka 

11 298,01 

zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole 
Podstawowej 

4 999,90 

wykonanie remontu budynku  OSP  10 000,00 

Podleszany 
wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku 
komunalnego 

33 037,70  

Rydzów 
wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej przy budynku 
Szkoły Podstawowej 

3 295,00 

Rzędzianowice 
zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami domów 7 000,00  

wykonanie oświetlenia ulicznego  na terenie wsi 26 037,70  

Szydłowiec 

zakup książek - nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej 
w Trześni 

500,00 

wykonanie dokumentacji i wykonanie i montaż altany 
rekreacyjnej na placu gminnym  

11 000,00  

Trześń zakup książek do biblioteki w Trześni 1 037,70  
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wyłożenie korytami betonowymi rowu przy Zespole Szkół  

w Trześni oraz konserwacja rowów przy drogach gminnych 
32 000,00 

Wola  

Chorzelowska 

wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi  20 000,00 

zakup książek do biblioteki publicznej w Trześni 1 111,09 

Wola Mielecka 

wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr dz. 736 na 
długości 600m od drogi powiatowej oraz wykonanie  
I etapu tego zadania od drogi powiatowej do działki nr 742 

26 800,00 

wykonanie zadaszenia przy budynku LKS START  5 000,00 

wsparcie finansowe imprezy integracyjnej pod nazwą „Dzień 
Seniora” 

1 200,00 

Złotniki 

wykonanie remontu przy budynku komunalnym LZS Złotniki– 
remont piłkochwytów 

30 000,00  

zakup książek do biblioteki publicznej  1 500,00 

organizacja spotkania integracyjnego pokoleń   
dla starszych mieszkańców wsi Złotniki  

1 537,70 

                                           RAZEM:  319 524,04 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

 

7.4. Stan mienia komunalnego 
 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. Gmina Mielec dysponowała gruntami o łącznej powierzchni  

160,27 ha: 

 26,56 ha - zasób gruntów (tereny budowlane), 

 14,14 ha - grunty pod zabudowaniami i obiektami, 

 48,50 ha - grunty rolne, 

 11,46 ha - lasy i zadrzewienia, 

 52,98 ha - drogi, 

 6,63 ha - grunty będące w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych. 

Stan mienia komunalnego i cały obrót mieniem w 2018 roku przedstawia  się następująco: 

 20,34  ha zostało wydzierżawione osobom fizycznym, w tym 20,03 ha na cele rolnicze  

i 0,31 ha na cele działalności gospodarczej, 

 7,04 ha znajduje się w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, 

 6,63 ha  znajduje się w wieczystym użytkowaniu. 

W 2018 roku nabyto odpłatnie:  

 2 działki  o łącznej powierzchni  0,0147 ha w Rzędzianowicach z przeznaczeniem pod budowę 

kanalizacji sanitarnej, 
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 1 działkę o pow. 0,0500 ha w Szydłowcu z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej, 

 2 działki o pow. 0,0873 ha w Książnicach z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do pól. 

Skomunalizowano i nabyto w drodze decyzji Wojewody  na mocy prawa  oraz zgodnie z art. 98 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) na własność  nieruchomości  o 

łącznej powierzchni  14,62  ha, zajęte lub wydzielone pod drogi.     

W 2018 roku sprzedano: 

 12 działek  budowlanych w miejscowości Wola Chorzelowska o łącznej powierzchni  1,967  ha, 

 1 działkę rolną w miejscowości Podleszany o pow.  0,67 ha, 

 1 działkę stanowiącą drogę w miejscowości Szydłowiec o pow. 0,0791 ha (w drodze zamiany), 

 1 działkę rolną w miejscowości Książnice o pow.  0,0649 ha (w drodze zamiany). 

Stan mienia komunalnego na  dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 172,26 ha. 

 

7.4.1. Wykaz gruntów i budynków mienia komunalnego 
 

Tabela nr 33. Wykaz dzierżawionych działek. 

Lp. 
Dzierżawiona 

działka (miejscowość, nr) 
Powierzchnia 

(ha) 
Umowa 

(nr, data) 
Okres 

obowiązywania 

1. Książnice nr dz. 788  1,40 
ZPM-3M/2015  
z dnia 08.12.2015 r. 

01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. 

2. Goleszów nr dz. 564   0,04 
ZPM-4M/2015 
z dnia 08.12.2015 r. 

01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. 

3. Rydzów nr dz. 340/3 0,03 
ZPM-2M/2014  
z dnia 01.01.2014 r. 

02.04.2017 r. do 02.04.2020 r. 

4. Trześń nr dz.344/1 0,15 
ZPM-1M/2019  
z dnia 01.03.2019 r. 

01.03.2019 r. do 31.12.2019 r. 

5. Rzędzianowice  nr dz.1354  2,80 
RIK/M-2/2012  
z dnia 27.08.2012 r. 

01.09.2012 r.  
na czas nieokreślony 

6. Rzędzianowice nr dz. 1354  0,42 
RIK/M-8/2012  
z dnia 27.08.2012 r. 

01.09.2012 r.  
na czas nieokreślony 

7. Rzędzianowice nr dz. 1354 0,18 
RIK/M-5/2012  
z dnia 27.08.2012 r. 

01.09.2012 r.  
na czas nieokreślony 

8. Rzędzianowice nr dz.1354 0,99 
RIK/M-7/2012  
z dnia 27.08.2012 r. 

01.09.2012 r.  
na czas nieokreślony 

9. Rzędzianowice nr dz.1354 3,41 
RIK/M-1/2012  
z dnia 25.07.2012 r. 

25.07.2012 r.  
na czas nieokreślony  

10. 
Rzędzianowice nr dz.1354    
Rzędzianowice nr dz. 1320  

0,58 
1,43 

RIK/M-3/2012  
z dnia 27.08.2012 r. 

01.09.2012 r.  
na czas nieokreślony  

11. Rzędzianowice nr dz. 673  1,43 
RIK/M-6/2012  
z dnia 27.08.2012 r. 

01.09.2012 r.  
na czas nieokreślony 

12. 

Rzędzianowice nr dz. 1354  
Rzędzianowice nr dz. 1320  
Rzędzianowice nr dz. 1489/1  
Rzędzianowice nr dz. 1056  
Rzędzianowice nr dz.1246  

1,30 
0,58 
0,56 
0,23 
0,40 

RIK/M-4/2012  
z dnia 27.08.2012 r. 

01.09.2012 r.  
na czas nieokreślony 
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Tabela nr 34. Zestawienie umów dzierżawy na cele działalności gospodarczej. 

Lp. 
Dzierżawiona 

Działka (miejscowość, nr) 
Powierzchnia 

(ha) 
Umowa (nr, data) Okres obowiązywania 

1. Chorzelów nr dz. 316/2  0,12 
ZPM-1M/2018 

z dnia 1.05.2018 r. 
1.05.2018 r. do 1.05.2021 r. 

2. Podleszany nr dz.1249/2  0,11 
RIK/M-4/2013  

z dnia 19.08.2013 r. 
19.09.2013 r.  
na czas nieokreślony 

3. Chorzelów nr dz. 316/2 0,18 
RIK/M-3/2013  

z dnia 15.05.2013 r. 
15.05.2013 r.  
na czas nieokreślony  

4. 
Rzędzianowice nr dz. 
1109/3 

0,005 
ZPM-1/2019  

z dnia 28.02.2019 r. 
01.03.2019 r. do 31.05.2019 r. 

5. Chorzelów nr dz.1051/2  0,0015 
z dnia 12.08.2009 r. 

aneks nr 2 z dnia 
31.12.2012 r. 

12.08.2009 r. 
na czas nieokreślony  

RAZEM: 0,4165  

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Tabela nr 35. Zestawienie umów najmu lokali użytkowych. 

Lp. Najemca (wynajmowany lokal) Umowa (nr, lub data) Okres obowiązywania 

1. PBS (kasa w UG Mielec) z dnia 17.04.2014 r. 
17.04.2014 r.  
na czas nieokreślony  

2. 
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego  
w Złotnikach (szkoła) 

3/2012  
z dnia 01.09.2012 r. aneks  
z dnia 26.03.2014 r. 

1.09.2012 r.  
na czas nieokreślony  

3. 

Sklep Spożywczo Przemysłowy Kędzior 
Andrzej  Trześń 137, 39-331 Chorzelów 
(pomieszczenia w budynku komunalnym 
Podleszany) 

z dnia 27.12.2016 r. 
01.01.2017  
na czas nieokreślony 

4. 
NZOZ ,,Piątka” L. Mazurek ul. Tańskiego 2,  
39-300 Mielec (budynek komunalny Trześń-
parter) 

z dnia 26.01.2015 r. 
26.01.2015 r. 
do 26 .01.2025 r. 

5. 

Somareh sport i rehabilitacja s. c Soboń, 
Machnik 39-321 Tuszyma 138A 
(pomieszczenia w budynku komunalnym 
Podleszany) 

z dnia 31.03.2015 r. 
01.03.2015 r.  
na czas nieokreślony  

6. 

NZOZ Margo – Med. Małgorzata Kowalik, 
Podleszany 414  
(pomieszczenia w budynku komunalnym 
Podleszany) 

bezumowne korzystanie  

7. 

NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej    
Sp. z o.o. Elżbieta Król - Ździebło                    
(pomieszczenia w budynku komunalnym  
W. Mielecka) 

z dnia 01.03.2017 r. 
11.03.2017 r. - 29.12.2020 
r. 

13. Rzędzianowice nr dz. 1354  4,10 
RIK/M-5/2012  
z dnia 27.08.2012 r. 

01.09.2012 r.  
na czas nieokreślony 

14. Rzędzianowice nr dz. 905/3  0,11 
RIK/M-11/2012  
z dnia 27.08.2012 r. 

01.09.2012 r.  
na czas nieokreślony 

15. Chorzelów nr dz. 927/4 0,04 
ZPM-1M/2018 z dnia 
02.01.2018 r. 

02.01.2018 r. do 31.12.2020 r. 

RAZEM: 20,18  
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8. 

NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej   
 Sp. z o.o. Elżbieta Król - Ździebło                    
(pomieszczenia w budynku komunalnym 
Rzędzianowice) 

z dnia 01.03.2017 r. 
11.03.2017 r. - 29.12.2020 
r. 

9. 
Gabinet Fizjoterapii Rafał Wiśniewski 
 Chopina 8,/10, 39-300 Mielec  
(pomieszczenia w budynku Szkoły Chorzelów) 

z dnia 10.08.2016 r. 
1.11.2016 r. 
do 30.10.2019 r.  

10. 
Telekomunikacja Polska S.A 
- Orange Polska S.A (lokal Chorzelów) 

z dnia 8.07.2002 
aneks nr 2  
z dnia 23.11.2011 r. 

do 31.12.2020 r. 

11. 
Telekomunikacja Polska S.A 
- Orange Polska S.A (lokal Podleszany) 

z dnia 8.07.2002 r. 
aneks nr 2  
z dnia 23.11.2011 r. 

do 31.12.2020 r. 

12. 
Telekomunikacja Polska S.A 
- Orange Polska S.A (lokal W. Mielecka) 

z dnia 8.07.2002 r. 
aneks nr 2  
z dnia 23.11.2011 r. 

do 31.12.2020 r. 

13. 
Telekomunikacja Polska S.A 
- Orange Polska S.A / lokal Rzędzianowice/ 

z dnia 8.07.2002 r. 
aneks nr 2 z dnia 
23.11.2011 r. 

do 31.12.2020 r. 

14. 
Grupowa Praktyka Pielęgniarstwa ,,Promyk”  
s. c Podleszany (pomieszczenia w budynku 
komunalnym Podleszany) 

bezumowne korzystanie  

15. 
Poczta Polska S.A  z siedzibą w Warszawie 
(lokal w szkole w Chorzelowie) 

z dnia 01.01.2018 r. 31.12.2020 r. 

16. 
Skrzyniarz Ewa Podleszany 238, 39-300 Mielec 
(pomieszczenia w piwnicach budynku 
komunalnego Podleszany) 

bezumowne korzystanie  31.12.2020 r. 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Tabela nr 36. Umowy użyczenia obiektów komunalnych. 

Lp. Biorący w użyczenie  /nieruchomość/ Umowa (nr, lub data) Okres obowiązywania 

1. 
Gmina Mielec  
(działki w Trześń – droga do cmentarza) 

z dnia 27.10.2015r. 10 lat (27.10.2025r.) 

2. 
Gmina Mielec 
(kapliczka – obiekt sakralny Chorzelów) 

z dnia 01.08.2012r. 10 lat(01.08.2022 r.) 

3. 
GOPS Mielec  
(pomieszczenia UG Głowackiego) 

z dnia 01.06.2015r. 
01.06.2015r. 

na czas nieokreślony 

4. 
GZGK w Mielcu  
(pomieszczenia UG Głowackiego) 

z dnia 01.06.2015r. 
01.06.2015r. 

na czas nieokreślony 

5. OSP Chorzelów  
RIK – 47/2012 

z dnia 27.02.2012r. 
27.02.2012r. 

na czas nieokreślony 

6. OSP Wola Mielecka 
RIK - 56/2012 

z dnia 12.04.2012r. 
12.04.2012r. 

na czas nieokreślony 

7. OSP Rzędzianowice II 
RIK – 57/2012 

z dnia 12.04.2012r. 
12.04.2012r. 

na czas nieokreślony 

8. OSP Książnice 
RIK – 54/2012 

z dnia 12.04.2012r. 
12.04.2012r. 

na czas nieokreślony 

9. LKS START Wola Mielecka 

RIK - 20/2013 
z dnia 28.05.2013r., 

aneks z dnia 
23.09.2013r. 

28.05.2013r. 
na czas nieokreślony 

10. LKS Książnice i LKS Podleszany (boisko) 
z dnia 29.07.2003r. – 

aneks nr 1 i nr 2 
do dnia 29.07.2019 r. 
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11. LKS Podleszany i OSP Podleszany (boisko) 

z dnia 02.11.2011r. – 
aneks nr 1 z dnia 

22.07.2013r. 
i aneks nr 2 z dnia 

23.09.2013 r. 

02.11.2011r.  
na czas nieokreślony 

12. OSP Podleszany  
RIK – 55/2012 z dnia 

12.04.2012r. 
12.04.2012r.  

na czas nieokreślony 

13. GZGK Mielec (działka Złotniki) z dnia 01.09.2012r. 
01.09.2012r.  

na czas nieokreślony 

14. OSP Goleszów  18.01.2017 r. na czas nieokreślony 

15. OSP Rydzów brak umowy  

16. 
SOKiS Chorzelów (budynek komunalny W. 
Mielecka) 

z dnia 01.12.2011r. 10 lat (01.12.2021r.) 

17. LKS Chorzelów 
RIK – 63/2012 z dnia  

14.06.2012r. – aneks z 
dnia 23.09.2013r. 

20.06.2012r.  
na czas nieokreślony 

18. LKS i OSP Chrząstów (boisko) 
z dnia 02.11.2012r. – 

aneks z dnia 
26.11.2012r. 

02.11.2012r.  
na czas nieokreślony 

19. LKS Rzędzianowice  z dnia 01.01.2013r. 3 lata (01.01.2016r.) 

20. LKS Złotniki 
z dnia 16.05.2011r. – 

aneks z dnia 
12.02.2013r. 

16.05.2011r.  
na czas nieokreślony 

21. OSP Rzędzianowice I 
RIK – 25/2011 z dnia 

03.08.2011r. 
03.08.2011r.  

na czas nieokreślony 

22. OSP Wola Chorzelowska 
RIK – 53/2012 z dnia 

12.04.2012r. 
12.04.2012r.  

na czas nieokreślony 

23. OSP Złotniki z dnia 20.09.2011r. 3 lata (20.09.2014r.) 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Tabela nr 37. Umowy najmu pomieszczeń mieszkalnych. 

Lp. Najemca (wynajmowany lokal) Umowa (nr, lub data) Okres obowiązywania 

1. P. Szczyrek Robert (mieszkanie Trześń) 

z dnia 04.01.1993r. –  
uchwała Rady Gminy nr 
XXXIX/317/2014  
z dnia 03.02.2014r. 

04.01.1993r.  
na czas nieokreślony 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

POROZUMIENIA 

1. Porozumienie intencyjne na dzierżawę nieruchomości dla budowy elektrowni Fotowoltaicznej zawarte 

w dniu 17.11.2015r. z firmą Mielec PV Spółka Akcyjna. 
 

Tabela nr 38. Umowy najmu  lokali przy ul. Jadernych 7. 

Lp. Najemca (wynajmowany lokal) Umowa (nr, lub data) Okres obowiązywania 

1. Przedsiębiorstwo BEZPOL Sp. z o.o.  
ul. Lwowska 39,35-301 Rzeszów 

Nr 3/2018  
z dnia 23.08.2018 r. 

od  23.08.2018 r. 
do 31.12.2019 r. 

2. Projekt System Grzegorz Jungiewicz  
(386C Rzędzianowice, 39-300 Mielec) 

nr 3/2016  
z dnia 11.04.2016r. 

od 11.04.2016 r.  
do 11.04.2019r. 

3. NOEZA NON PROFIT Sp. z o.o.  
ul. Wiejska 31,39-300 Mielec 

Nr 1/2019  
z dnia 8.02.2019 r. 

8.02.2019 r.  
do 30.04.2019 r. 

4. Marian Rybak  nr 10/2016  od 1.01.2017 r.  
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Rzędzianowice 192D, 39-300 Mielec z dnia 30.12.2016r. do 31.05.2019 r. 

5. Auto Moto Sebastian Kłoda Ośrodek 
Szkolenia Kierowców 

27.07.2018 r. 
nr 3/2018 

od 1.08.2018 r.  
do 31.07.2020 r. 

6. Centrum Szkoleń i Badań Psychologicznych 
Rafał Gromny  
ul. Pogodna 42A,39-300 Mielec 

nr 8/2016  
z dnia 02.11.2016 r. 

od 1.12.2016 r.  
do 30.10.2019 r. 

7. Artur Boryczka Drzewieckiego 21/22,  
39-300 Mielec 

nr 7/2016  
z dnia 02.11.2016 r. 

od 2.11.2016r.  
do 30.09.2019 r. 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

8. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

8.1. Decyzje o warunkach zabudowy 
 

Łącznie w 2018 roku wydano 149 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: 106 decyzji,  

 usługowa: 8 decyzji, 

 inne (zabudowa zagrodowa, zabudowa związana z gospodarką leśną, drogi wewnętrzne): 35 decyzji, 

w tym 58 decyzji wydanych na terenach zalewowych oraz 21 wydanych wypisów i wyrysów 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zastępujących decyzje o ustaleniu warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego). 

Tabela nr 39. Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisów i wyrysów z MPZP. 

Sołectwo 
Ilość wydanych decyzji  

o warunkach zabudowy 

Ilość wydanych wypisów i wyrysów  
z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Boża Wola 0 0 

Chorzelów 24 0 

Chrząstów 10 0 

Goleszów 2 0 

Książnice 6 0 

Podleszany 29 0 

Rydzów 4 0 

Rzędzianowice 22 0 

Szydłowiec 2 0 

Trześń 9 0 

Wola Chorzelowska 7 16 

Wola Mielecka 23 5 

Złotniki 11 0 

RAZEM: 149 21 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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8.2.Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

Łącznie w 2018 roku wydano 52 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym: 

 budowa odcinka sieci gazowej: 29 decyzji, 

 budowa odcinka sieci wodociągowej: 10 decyzji, 

 budowa sieci energetycznej: 2 decyzje, 

 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej: 4 decyzje, 

 budowa oświetlenia ulicznego: 1 decyzja, 

 inne: 6 decyzji. 

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: 

Łącznie wydano 249 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości (w związku z obrotem gruntami). 

 

8.3. Pozwolenia na budowę, rozbiórkę i pozwolenia  

na użytkowanie 
 

W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Mielcu wydało 98 decyzji zatwierdzających projekty budowlane 

i udzieliło na terenie Gminy Mielec pozwoleń na budowę: 

 

 ze względu na rodzaj zabudowy: 
 

 

Tabela nr 40. Pozwolenia na budowę ze względu na rodzaj zabudowy. 

Rodzaj zabudowy 
Ilość wydanych pozwoleń  

na budowę 

Mieszkaniowa 58 

Zagrodowa 15 

Usługowa 5 

Mieszkaniowo-usługowa 2 

Handlowo-usługowo-produkcyjna 1 

Budowa sieci 17 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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 ze względu na miejsce inwestycji: 
 

Tabela nr 41. Pozwolenia na budowę ze względu na miejsce inwestycji. 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Mielcu wydało 6 decyzji zatwierdzających projekt rozbiórki  

i udzieliło pozwolenia na rozbiórkę na terenie Gminy Mielec: 
 

Tabela nr 42. Ilość wydanych pozwoleń na rozbiórkę. 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Dodatkowo wydano 1 decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Mieszkańcy Gminy dokonali w 2018 roku łącznie 65 zawiadomień o zakończeniu budowy, robót 

budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Miejscowość Ilość wydanych pozwoleń na budowę 

Boża Wola 0 

Chorzelów 19 

Chrząstów 9 

Goleszów 1 

Książnice 4 

Podleszany 17 

Rydzów 0 

Rzędzianowice 5 

Szydłowiec 1 

Trześń 6 

Wola Chorzelowska 11 

Wola Mielecka 12 

Złotniki 13 

Miejscowość Ilość wydanych pozwoleń na rozbiórkę 

Boża Wola 0 

Chorzelów 2 

Chrząstów 0 

Goleszów 2 

Książnice 0 

Podleszany 1 

Rydzów 0 

Rzędzianowice 0 

Szydłowiec 0 

Trześń 1 

Wola Chorzelowska 0 

Wola Mielecka 0 

Złotniki 0 
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Tabela nr 43. Ilość wydanych zawiadomień o zakończeniu budowy, robót budowlanych. 

Miejscowość 
Ilość zawiadomień o zakończeniu 

budowy, robót budowlanych 

Boża Wola 0 

Chorzelów 12 

Chrząstów 1 

Goleszów 1 

Książnice 2 

Podleszany 9 

Rydzów 4 

Rzędzianowice 4 

Szydłowiec 1 

Trześń 7 

Wola Chorzelowska 1 

Wola Mielecka 14 

Złotniki 9 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Przed oddaniem do użytkowania nieruchomość  otrzymuje numer porządkowy. W 2018 r. 

w Gminie Mielec wydano 104 zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości. 

 

8.4. Podziały nieruchomości 
 

Wójt Gminy Mielec  w 2018 roku wydał 64 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości. 
 

Tabela nr 44. Ilość wydanych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 

Miejscowość 
Liczba wydanych decyzji 
zatwierdzających podział  

Boża Wola 0 

Chorzelów 7 

Chrząstów 3 

Goleszów 0 

Książnice 6 

 Podleszany 9 

Rydzów 2 

Rzędzianowice 6 
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Szydłowiec 1 

Trześń 6 

Wola Chorzelowska 5 

Wola Mielecka 15 

Złotniki 4 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

8.5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku obowiązujące plany miejscowe obejmują obszar 121,15 ha, co 

stanowi 0,77% powierzchni gminy. Na terenie gminy Mielec obowiązują ustalenia 9 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2 zmiany planów: 

W 2018 roku w Gminie Mielec uchwalono: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni”- Uchwała  

nr XXXIX/269/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 czerwca 2018 r.  (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego.  

poz. 3472 z dnia 7 sierpnia  2018r.) oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze      

Nr P-II.4131.2.190.2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 sierpnia 2018r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego.  poz. 3442 z dnia 7 sierpnia  2018r.), 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gazociąg wysokiego ciśnienia DN200  

w miejscowości Szydłowiec- obszar A - Uchwała nr XXXIX/267/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 

czerwca 2018 r.  (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego.  poz. 3684 z dnia 27 sierpnia  2018r.) 

 

Gmina Mielec posiada uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Mielec - Uchwała nr XXXVII/182/2002 Rady Gminy Mielec z dnia 22.05.2002 r., 

które w 2018 roku zmieniane były kolejno uchwałami: 

 Uchwałą Nr XXXVI/248/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 22 marca 2018r. w sprawie uchwalenia VII 

zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec obszar 

„A”, 

 Uchwała Nr XXXIX/268/2018 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany III  – część A, V i VI Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Mielec. 
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9. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

9.1.  Gospodarowanie odpadami 
 

Tabela nr 45. Sposób zagospodarowania odpadów  z  gospodarstw domowych wg deklaracji. 

Gospodarstwo domowe Sposób segregacji 
Ilość deklaracji 

stan na 01.01.2018 r. 
Ilość deklaracji 

stan na 31.12.2018 r. 

1 osobowe 
selektywny 
nieselektywny 

291 
135 

326 
125 

2 osobowe 
selektywny 
nieselektywny 

633 
158 

676 
136 

3 osobowe i powyżej 
selektywny 
nieselektywny 

1880 
290 

1925 
255 

RAZEM: 3 387 3 443 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Tabela nr 46. Procentowy udział deklaracji z nieruchomości zamieszkałych. 

 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Łącznie do końca 2018 roku wpłynęło 317 deklaracji z nieruchomości niezamieszkałych (zakłady pracy, 

sklepy, placówki oświatowe, kulturalne, zdrowotne, itp.) . 

 Tabela nr 47. Procentowy podział odpadów. 

 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

15%

85%

0%0%

odpady niesegregowane odpady segregowane

56%
44%

0%0%

odpady niesegregowane odpady segregowane
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Liczba gospodarstw  w poszczególnych grupach  oraz podmiotów gospodarczych  w ciągu roku  ulega 

ciągłej zmianie, ponieważ  właściciele nieruchomości   składają   korekty do deklaracji,  a podmioty 

gospodarcze zawieszają lub zamykają swoją działalność. 
 

Tabela nr 48. Zestawienie miesięcznych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenach zamieszkałych Gminy Mielec. 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zł/m-c 

Sposób gromadzenia 
odpadów 

Gospodarstwo 
domowe 

jednoosobowe 

Gospodarstwo domowe 
dwuosobowe 

Gospodarstwo domowe 
trzyosobowe i powyżej 

Selektywna zbiórka 
odpadów 

komunalnych 
18,00 28,00 42,00 

Zbiórka odpadów 
komunalnych w 

postaci zmieszanej 
27,00 42,00 63,00 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Tabela nr 49. Zestawienie stawek opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na 

nieruchomościach niezamieszkałych na terenie Gminy Mielec. 

Miesięczna opłata za odebrany pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości 
niezamieszkałej 

Pojemność pojemnika Odpady zbierane w postaci selektywnej Odpady zbierane w postaci zmieszanej 

60 l 12,00 18,00 

120 l 24,00 36,00 

240 l 48,00 72,00 

1100 l 233,00 350,00 

6000 l 1253,00 1880,00 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

  



68 
 

RAPORT O STANIE GMINY  www.gmina.mielec.pl 

Tabela nr 50. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Mielec. 

Lp. 
Rodzaj odbieranych 

odpadów komunalnych 

 
Rodzaj 

 

Kolorystyka 
worków lub 
pojemników 

Częstotliwość odbioru 
odpadów komunalnych 

1. Odpady zmieszane 
(niesegregowane) 

pojemnik 
lub worki 

czarny - z budynków jednorodzinnych -jeden 
raz na 4 tyg., a w okresie od 1 
kwietnia do 30 września jeden raz na 
dwa tygodnie, 
- budynki wielolokalowe - jeden raz 
na dwa tygodnie, 
- z budynków/nieruchomości na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a właściciele nieruchomości 
prowadzą działalność 
gastronomiczną , hotelarską, handlu 
artykułami spożywczymi - jeden raz 
na dwa tygodnie, 
 - pozostali właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych - jeden raz na 
cztery tygodnie. 

2. Odpady segregowane 
(papier, tworzywa 
sztuczne, szkło) 

worki lub 
kontenery 

niebieski, żółty 
zielony 

 - jeden raz na cztery tygodnie 
(z terenu nieruchomości 
zamieszkałych  
i niezamieszkałych     

3. Odpady ulegające 
biodegradacji w tym 
odpady zielone 

worki brązowy - dwa razy w roku (z terenu 
nieruchomości zamieszkałych  
i niezamieszkałych     

4. Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe zużyty 
sprzęt elektryczny i 
elektroniczny oraz zużyte 
opony itp. 

 
- 

 
- 

- jeden raz w roku tzw. „WYSTAWKA” 
(z nieruchomości zamieszkałych) 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

Dodatkowo w 2018 roku przeprowadzono zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów 

zielonych, podczas której zebrano 7,140 Mg odpadów. W 2018 roku mieszkańcy Gminy Mielec oddali 

do PSZOK 23,111 ton odpadów. 
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Rysunek nr 9. Odpady przekazane do PSZOK. 

 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Tabela nr 51.Rodzaje i ilość wytworzonych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielec. 

Rodzaj odpadów (Mg) Kod odpadów Ilość wytworzonych odpadów(Mg) 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

20 03 01 2 264,764 

Inne odpady(w tym zmieszane substancje  
i przedmioty z mechanicznej obróbki 
odpadów niż wymienione w 19 12 11 
(frakcja nadsitowa) 

19 12 12 1 032,23 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 16,970 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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Rysunek nr 10. Struktura kosztów systemu gospodarowania odpadami w Gminie Mielec. 

 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

 

Tabela nr 52.Rodzaj i ilość przygotowanych do ponownego użycia i  poddanych recyklingowi odpadów 

selektywnych z terenu Gminy Mielec. 

Rodzaj odpadów (Mg) Kod odpadów 
Masa odpadów przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych 
recyklingowi (w Mg) 

papier 15 01 01 15,031 

tworzywa sztuczne 15 01 02 101,222 

szkło 15 01 07 110,867 

metal 15 01 04 9,685 

opakowania wielomateriałowe 15 01 05 9,311 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Mielec w 2018, wyliczona na podstawie 

złożonych sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne za rok 2018 wyniosła: 

2 735,329 Mg. 

 

1 598 940,00 zł

87 081,45 zł

zł133 560,71 

 zł-  zł400 000,00  zł800 000,00  zł1 200 000,00 zł1 600 000,00

koszt odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych

koszt prowadzenia PSZOK

koszt zarządzania systemem
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9.2. Ochrona środowiska 
 

Tabela nr 53. Formy ochrony przyrody w Gminie Mielec.  

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

W 2018 roku Rada Gminy Mielec podjęła Uchwałę nr XLI/286/2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – Dąb szypułkowy Kowal. Drzewo to charakteryzuje się 

wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także szczególnymi cechami osobniczymi 

takimi jak rozmiar (obwód 420 cm, wysokość 31m) i wiek (ok. 150 lat). Obok pozostałości 

po kilkusetletnim dębie zlokalizowanym na placu kościelnym w Chorzelowie widniejącym w Gminnej 

Ewidencji jako pomnik przyrody od 18.01.1980 roku ustanowiony w 2018 roku pomnikiem przyrody 

dąb z Szydłowca jest jedynym tego typu obiektem na terenie Gminy. 

 

9.2.1. Wycinka drzew 
 

Mieszkańcy Gminy w 2018 roku dokonali 100 zgłoszeń wycięcia drzew. Każde zgłoszenie 

wymagało oględzin w terenie, łącznie wydano 17 decyzji zezwalających na wycinkę, co do pozostałych 

L.p. 
 

Forma ochrony 
przyrody 

Nazwa formy ochrony 
przyrody 

Akt prawny powołujący formę ochrony przyrody 
wraz ze zmianami 

1. Rezerwat przyrody „Buczyna na Płaskowyżu 
Kolbuszowskim” 

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z  06.04.1960 r. 

2. Pomnik przyrody Dąb szypułkowy  Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej 
i Leśnictwa z dnia 18.01.1980 r. znak  Nr RIS.VI-
7140-6/80 o uznaniu za pomnik przyrody 
(m. Chorzelów dz. 309).  

3.  Obszar chronionego 
krajobrazu  

Mielecko - Kolbuszowsko - 
Głogowski Obszar 
Chronionego Krajobrazu 

Rozporządzenie Wojewody Rzeszowskiego z dnia 
14.07.1992 r.  

4. Obszar Natura 2000 Puszcza Sandomierska 
(PLB 180005) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05-09-
2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 179 poz. 1275), 
zastąpione przez Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 12-01-2011 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 
r. Nr 25 poz. 133 i Nr 67 poz. 358 ze zm.). 

5. Użytek ekologiczny Kompleks Leśny  
(w granicach Nadleśnictwa 
Tuszyma) 

- 

6. Specjalny obszar 
ochrony siedlisk 
(SOO) 

Dolna Wisłoka z 
Dopływami  
(PLH 180053) 

Dyrektywa siedliskowa 
(dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 
r.) w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory). 

7. Pomnik przyrody Dąb Szypułkowy KOWAL Uchwała Rady Gminy Mielec  
Nr XLI/286/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody-Dąb 
szypułkowy KOWAL (m. Szydłowie dz. 479) 
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wniosków organ nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie i na tej podstawie mieszkańcy dokonali 

wycinki. 
 

Tabela nr 54. Zgłoszenia i decyzje w sprawie usunięcia drzew. 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

9.2.2. Poprawa jakości powietrza 
 

„Eko-energia w gminach: Tuszów Narodowy – Mielec” 

W dniu 31 sierpnia 2018 roku w Rzeszowie została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

„Eko-energia w gminach: Tuszów Narodowy – Mielec” nr RPPK.03.01.00-18-0024/17-00 w ramach Osi 

Priorytetowej III CZYSTA ENERGIA. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Tuszów Narodowy. 

Całkowita wartość projektu wynosi 12 771 367,17 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE  

w kwocie 9 977 651,76 zł stanowi 84,99 % wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny wynosi 

2 793 715,41 zł. 

Wartość projektu dla Gminy Mielec wynosi 3 756 077,19 zł, z tego dofinansowanie ze środków 

UE w kwocie 2 929 065,61 zł, co stanowi 84,99 % wydatków kwalifikowanych projektu po stronie 

Gminy Mielec. Wkład własny Gminy Mielec wynosi 827 011,58 zł.    

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gminy Mielec mają zapewnioną możliwość pozyskania - ze 

źródeł odnawialnych - energii elektrycznej oraz energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i  

ciepłej wody użytkowej, co istotnie zmniejszy wydatki gospodarstw domowych na inne źródła energii 

wykorzystywane dotychczas oraz  poprawi jakość ich życia poprzez zastosowaniu automatycznych 

kotłów na biomasę do centralnego ogrzewania.  

Sołectwo 
Ilość zgłoszeń w sprawie usunięcia 

drzew  
Ilość wydanych decyzji 

zezwalających na usunięcie drzew  

Boża Wola 1 0 

Chorzelów 16 9 

Chrząstów 4 0 

Goleszów 4 0 

Książnice 4 0 

Podleszany 23 1 

Rydzów 1 1 

Rzędzianowice 12 0 

Szydłowiec 1 3 

Trześń 4 0 

Wola Chorzelowska 1 1 

Wola Mielecka 19 0 

Złotniki 10 2 

RAZEM: 100 17 
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Realizacja projektu wpłynie korzystnie na jakość środowiska naturalnego - przyczyni się bowiem 

do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń, dzięki zmniejszeniu zużycia węgla, co wpłynie 

na poprawę jakości powietrza w gminie, a w dłuższej perspektywie przełoży się na poprawę jakości i 

warunków życia mieszkańców, ich stanu zdrowia, a także ograniczenie występowania efektu 

cieplarnianego. Realizacja projektu przyczynia się do realizacji celów polityki ochrony środowiska,  

w tym w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategią Europa 2020. Projekt przyczynia się do realizacji 

celów strategii w zakresie zmian klimatu dzięki budowie jednostek wytwarzania energii cieplnej  

i elektrycznej z wykorzystaniem OZE, w budynkach objętych działaniami projektu.  

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z uwzględnieniem wszelkich wymogów 

w zakresie efektywności energetycznej, w efekcie czego przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku 

węgla.  

Projekt zakłada instalację na terenie Gminy Mielec: 

- 103 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,16 kW – 6,21 kW o łącznej mocy 413,37 kW, 

- 82 szt. instalacji kolektorów słonecznych o mocy 3,26 kW – 6,52 kW o łącznej mocy 365,12 kW, 

- 49 szt. powietrznych pomp ciepła o mocy 3,00 kW – 16,00 kW o łącznej mocy 258,00 kW, 

- 25 szt. kotłów na biomasę o mocy 12,00 kW – 25,00 kW o łącznej mocy 460,00 kW. 

 

„Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)” 

W dniu 27 września 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Pozbądź się smogu w Gminie 

Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)” – nr RPPK.03.03.01-18-0002/18 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej III 

CZYSTA ENERGIA Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów 

niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 635 912,60 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE  

w kwocie 1 284 027,00 zł, co stanowi 85,00 % wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny 

Gminy Mielec wynosi 351 885,60 zł. 

Celem głównym projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w Gminie Mielec oraz zwiększenie 

efektywności procesów energetycznego spalania paliw poprzez wymianę źródeł ciepła w obiektach na 

terenie Gminy.  

Projekt zakłada instalację 148 szt. kotłów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 

135 szt. gazowych kotłów kondensacyjnych o mocy 19 - 32 kW oraz 13 szt. automatycznych kotłów 

centralnego ogrzewania opalanych biomasą o mocy 10 - 25 kW. 
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„Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły na ekogroszek)” 

W dniu 27 września 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Pozbądź się smogu w Gminie 

Mielec (kotły na ekogroszek)” – nr RPPK.03.03.02-18-0002/18 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej III CZYSTA 

ENERGIA Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji. 

Całkowita wartość projektu wynosi 635 040,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE  

w kwocie 499 800,00 zł, co stanowi 85,00% wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny Gminy 

Mielec wynosi 135 240,00 zł. 

Celem głównym projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w Gminie Mielec oraz zwiększenie 

efektywności procesów energetycznego spalania paliw poprzez wymianę źródeł ciepła w obiektach na 

terenie Gminy.  

Projekt zakłada wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła w 35 gospodarstwach domowych 

na terenie Gminy Mielec na 35 kotłów na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa o mocy 

14 - 30 kW.  
 

 

10. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

10.1. Konsultacje społeczne 
 

W 2018 r. przeprowadzono konsultacje  społeczne z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w ramach projektu Programu 

współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie spotkania z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych zwołanego przez Wójta Gminy Mielec w dniu 21 września 2018 r. w siedzibie Urzędu 

Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec. 

W określonym terminie nie wpłynęły od uprawnionych podmiotów w formie  

wskazanej w zaproszeniu do konsultacji żadne uwagi i opinie do Programu współpracy  

Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 
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10.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Szczegółowa informacja w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały 

zamieszczone w opisie na stronach od 26-28. 

 

10.3. Nagrody dla sportowców 
 

Działając na podstawie oraz § 9 ust. 1 Uchwały Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 

listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia 

sportowe Wójt Gminy Mielec przyznał nagrodę dla mieszkanki Gminy Mielec w chodzie sportowym  

we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. 

11. SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC 

 

Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r. w art. 7 ust. 1 pkt 9  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

506) stanowi, że zadaniami własnymi gmin są zadania z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych  

i innych instytucji kultury. Artykuł ten mówi także o ochronie i opiece nad zabytkami, co także związane 

jest z działalnością chorzelowskiego Ośrodka Kultury. 

Ściślej pojęcie kultury oraz zasady jej organizacji określa ustawa o organizowaniu   

i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r.  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983) 

Przepisy w niej zawarte stanowią, iż prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym 

samorządów terytorialnych o charakterze obowiązkowym. Ponadto ustawa nakłada na samorządy 

mecenat nad działalnością kulturalną, mający za zadanie wspieranie i promocję twórczości, edukacji  

i oświaty kulturalnej oraz ochronę dziedzictwa narodowego.  

W ramach Ośrodka Kultury działa sześć Filii Bibliotecznych, których zakres działalności określa 

ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 574).  

Dzięki ww. prawodawstwu samorządy muszą powołać do życia instytucje kultury. Taka sytuacja 

ma również miejsce w Gminie Mielec, gdzie na mocy uchwały Rady Gminy Mielec nr XIII/56/91 z dnia 

4 października 1991 roku działa Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w 

Chorzelowie. Podstawowym dokumentem, który określa zasady  funkcjonowania Ośrodka, zgodnie z 

ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej zatwierdzonym przez Radę Gminy, jest jego statut. 

Budżet Samorządowego Ośrodka Kultury w 2018 roku opierał się w głównej mierze na dotacji 

podmiotowej pochodzącej od Organizatora. W przedstawianym roku kwota ta wyniosła  

1 000 000,00zł i była niższa o 80 000,00 zł w porównaniu z rokiem 2017.  
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Dodatkowo Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w wysokości 7 500,00 zł z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

Pozyskane środki wykorzystane zostały na zakup nowości czytelniczych do wszystkich Filii 

Bibliotecznych Ośrodka Kultury. Zakupu nowości czytelniczych dla Filii Bibliotecznych w Trześni i 

Złotnikach dokonano również z funduszów Sołeckich. 

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek Kultury osiągnął w roku sprawozdawczym 

wpływy z działalności podstawowej i dodatkowej na poziomie 37 824,27 zł w porównaniu do 29 729,23 

zł w roku 2017. Placówka otrzymała w 2018 roku darowizny od osób fizycznych i prawnych na kwotę 

7 528,79 zł, a w 2017 kwota ta wyniosła 6 008,55 zł.  

Po stronie przychodów wskazać należy również kwotę 56 577,27 zł, która wynika  

z pozostałych przychodów operacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie. Kwota ta 

jednak nie zasiliła budżetu ośrodka, lecz jest wartością amortyzacji środków trwałych wchodzących  

w skład Ośrodka, którą należy wykazać w sprawozdaniu rocznym. Dla porównania w roku 2017 kwota 

ta wyniosła 50 049,84 zł. 

Natomiast poniesione wydatki kształtowały się następująco. Koszty związane  

z materiałami i usługami niezbędnymi do funkcjonowania Ośrodka, dostarczone media  

i licencje, przeglądy i konserwacja budynków w 2018 roku wyniosły 173 150,30 zł 

w porównaniu do roku 2017, gdzie na ten przeznaczono 237 551,38 zł. Koszty związane  

z organizacją wydarzeń kulturalnych w roku sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 119 020,92 zł,  

a w roku 2017, 112 587,90 zł. Koszty związane z wynagrodzeniami pracowników, z tytułów ubezpieczeń 

społecznych i funduszu pracy, z tytułu umów o dzieło oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych w roku sprawozdawczym osiągnęły kwotę 773 590,40 zł. Dla porównania kwota ta w roku 

2017 wyniosła 760 229,72 zł 

Ośrodek Kultury swoją główną siedzibę w części parterowej, przystosowaną do korzystania 

przez osoby niepełnosprawne, posiada w Chorzelowie. Filia Ośrodka znajduję się w Woli Mieleckiej. 

Ponadto w ramach ośrodka działają filie biblioteczne w Chorzelowie, Podleszanach, Rzędzianowicach, 

Trześni, Woli Mieleckiej i Złotnikach. Baza lokalowa w porównaniu do roku 2017 nie zmieniła się,  

a łączna powierzchnia użytkowa zajmowanych obiektów wynosi 1 361 m2. 

W Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę w roku sprawozdawczym zatrudnionych było 

łącznie 15 osób. Cześć z nich nie była zatrudniona w pełnym wymiarze godzin, co dało w przeliczeniu 

średnio 12 etatów rocznie. Ponadto w ramach prowadzonej działalności ośrodek nawiązywał 

współpracę na podstawie umów zlecenie i umów o dzieło na czas określony lub w celu realizacji 

konkretnego działania. W roku sprawozdawczym z tego tytułu nawiązano łącznie 79 umów.   

Wychowanie, edukacja i upowszechnianie kultury, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb 

czytelniczych społeczeństwa oraz pobudzanie i rozwijanie sprawności fizycznej społeczeństwa to 
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podstawowe dziedziny działania Ośrodka określone w § 3 statutu i realizowane w roku 

sprawozdawczym. Statut określa także podstawowy cel Ośrodka, jakim jest udostępnianie wartości 

kulturalnych, pozyskanie i przygotowanie grup do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, rozwój 

talentów, kultywowanie tradycji ludowych oraz folklorystycznych. Realizacja tych zadań służyła  

wzbogaceniu osobowości człowieka, umocnieniu więzi międzyludzkich oraz rozwojowi kultury, pracy, 

wypoczynku i życia codziennego. 

 

Tabela nr 55. Działalność Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec w 2018 roku. 

L.p. Rodzaj Ilość 

1. Wydarzenia kulturalne i akacje promujące czytelnictwo  131 

2. Stałe formy pracy 15 

3. Jednodniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży 28 

4. Kwartalne warsztaty dla dorosłych  2 

5. Kadra 15 osób 

6. Siedziba główna Chorzelów 

7. Filia Wola Mielecka 

8. Filie Biblioteczne 

Chorzelów, Podleszany, 
Rzędzianowice, Trześń, Wola 

Mielecka, 
Złotniki 

7. 
Łączna powierzchnia użytkowa zajmowanych 
pomieszczeń  

1 361 m2 

8. Księgozbiór bibliotek 60 197 

9. Nowości czytelnicze  1 546 

10. Aktywni czytelnicy 1 806 

11. Liczba wypożyczeń 57 113 
Źródło: opracowanie własne SOKiS Gminy Mielec 

 

11.1. Stałe formy pracy 
 

W roku 2018 Ośrodek Kultury prowadził piętnaście stałych form. Znalazły się wśród nich:  

- Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” 

- Zespół Wokalny „Wolanki”,  

- Chorzelowska Grupa Teatralna, 

- Kapela „Chorzelowiacy”, 

- Klub Tańca Towarzyskiego „TAKT”, 

-  Grupa Taneczno-Ruchowa „Iskierki”, 

- Zespół Tańca Estradowego „Rytm I”, 

- Zespół Tańca Estradowego „Rytm II”, 

- Nauka gry na gitarze, 

- Nauka Gry na keyboardzie, 
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- Zajęcia wokalne dla dzieci, 

- Zajęcia wokalne dla młodzieży,   

- Zajęcia plastyczne,  

- Dyskusyjny Klub Książki, 

- Trening funkcjonalny kettlebell. 

Zajęcia prowadzone były w Ośrodku Kultury w Chorzelowie oraz Filii w Woli Mieleckiej. W porównaniu 

do roku 2017 liczba stałych form pracy zwiększyła się o dwie pozycje.  

 

11.2. Warsztaty 
 

W ramach prowadzonej działalności ośrodka zorganizowano również warsztaty tematyczne dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w tym: 

- wakacyjne warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży,  

- wakacyjne warsztaty plastyczne, 

- wakacyjne warsztaty rękodzieła, 

- wakacyjne warsztaty wokalne,  

- warsztaty krawieckie dla początkujących, 

- warsztaty krawieckie dla średnio zaawansowanych, 

- warsztaty quillingu. 

 

11.3. Wydarzenia kulturalne 
 

W ramach prowadzonej działalności kulturalnej Ośrodek przygotował, współorganizował lub 

uczestniczył w blisko 130 wydarzeniach o charakterze kulturalnym oraz promującym czytelnictwo. 

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych z nich z podziałem na poszczególne miesiące roku 

sprawozdawczego.  

 

Styczeń: 

Orszak Trzech Króli - Chorzelów  

Dzień Seniora - Wola Mielecka  

Koncert Noworoczny - Chorzelów  

Koncert Noworoczny - Wola Mielecka 

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej, Kolędo leć…” - Chorzelów 

Spektakl Teatralny „Zemsta” - Chorzelów  



79 
 

RAPORT O STANIE GMINY  www.gmina.mielec.pl 

Ferie z Kulturą - Chorzelów  

Ferie z Kulturą - Wola Mielecka  

 

Luty: 

Wernisaż malarstwa Andrzeja Bednarza - Chorzelów 

Obóz szkoleniowy - Głobikowa 

Spotkanie autorskie z Andrzejem Talarkiem - Wola Mielecka 

Spotkanie czytelnicze „Moja ulubiona postać bajkowa” - Trześń 

Wystawa malarstwa Andrzeja Bednarza pt. „Artystyczne przypływy” - Chorzelów 

Ferie z Biblioteką - Chorzelów, Podleszany, Wola Mielecka, Rzędzianowice, Trześń, Złotniki  

Wieczór autorski Joanny Duszkiewicz - Chorzelów 

Wolańskie zapusty - Wola Mielecka 

Dzień Chorego - Chorzelów  

Ferie z Kulturą - Chorzelów  

Ferie z Kulturą - Wola Mielecka 

Spektakl Teatralny „Zemsta”- Niwiska 

Szkolenie taneczne - Tańce Polskie - Chorzelów 

Spotkanie czytelnicze z bajeczką - Złotniki  

Spotkanie z leśniczym - Wola Mielecka 

Prezentacja książek i prac plastycznych „Bajkowe koty” - Rzędzianowice 

Spotkania czytelnicze dla dzieci - Trześń 

 

Marzec:  

Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy - Rzeszów 

Wernisaż i wystawa Grażyny Pieróg-Kotlarz pt. „Rok w mojej sztuce” - Chorzelów  

Gala Kobiecy Świat z okazji Dnia Kobiet - Chorzelów    

Spektakl Teatralny „Zemsta” - Wola Mielecka 

Szkolenie taneczne - Tańce ziemi rzeszowskiej - Chorzelów 

Spotkanie czytelnicze z bajeczką - Złotniki  

Spotkanie autorskie z Teresą Elżbietą Pyzik - Wola Mielecka  

Spotkania czytelnicze dla dzieci - Trześń 

 

Kwiecień: 

Konkurs Gminny „Teatr Jednego Wiersza” - Chorzelów 

Występ kabaretu „Misz-Masz” - Chorzelów 
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Wernisaż obrazów Ryszarda Serafina - Chorzelów 

Warsztaty muzyczne - Chorzelów  

Dzień Książki - Złotniki 

Spotkanie czytelnicze z bajeczką - Złotniki  

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - Złotniki  

Spotkania czytelnicze dla dzieci - Trześń 

Maj: 

Wystawa malarstwa Ryszarda Serafina pt. „Ku wolności” - Chorzelów 

Biegi Uliczne o puchar Przewodniczącego Rady Gminy - Chorzelów 

Święto Konstytucji 3 Maja - Chorzelów  

Przedstawienie z okazji Dnia Matki „Jesteś przy mnie mamo” - Chorzelów  

Szkolenie taneczne - Polskie tańce narodowe - Chorzelów 

Warsztaty krawieckie - Chorzelów 

Warsztaty krawieckie - Wola Mielecka  

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pn. „(Do)wolność czytania” - Chorzelów, Podleszany, Rzędzianowice, 

Trześń, Wola Mielecka, Złotniki 

Spotkanie czytelnicze z bajeczką - Złotniki  

VIII Maraton czytania - Złotniki 

X Jubileuszowy konkurs pięknego czytania - Rydzów 

Spotkanie czytelnicze - Bajeczki z bibliotecznej półeczki - Podleszany 

Spotkanie czytelnicze - W zaczarowanym świecie bajek - Podleszany 

Spotkania czytelnicze dla dzieci - Trześń 

Konkurs pięknego czytania - Książnice 

VII Edycja Ortograficznej Corridy „Złap Byka za Rogi” - Wola Mielecka  

Cykl spotkań z czytelnikami „Czytanie pod chmurką”, „Łamańce językowe”, „Przysłowie prawdę Ci 

powie” - Rzędzianowice 

 

Czerwiec: 

Dzień Dziecka - Chorzelów, Rzędzianowice  

Odsłonięcie miejsca pamięci - Książnice 

Festyn Wakacyjny - Książnice  

XI Podkarpacki Jarmark Ludowy - Chorzelów  

Gala Wyjątkowy Uczeń - Wola Mielecka 

Gminne Zawody OSP - Złotniki  

Konkurs „Roztańczona wiosna” - Głogów Małopolski     
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Konkurs „Dziecko w folklorze” - Baranów Sandomierski  

„Roztańczony Chorzelów” - Chorzelów  

Spektakl Teatralny „Kopciuszek” - Chorzelów  

Warsztaty krawieckie - Chorzelów 

Warsztaty krawieckie - Wola Mielecka  

Światowy dzień książki i praw autorskich - Rzędzianowice 

XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pn. „Czytanie łączy” - Chorzelów, Złotniki  

IV Ogólnopolska Noc Bibliotek pn. „Rzeczpospolita Czyta” - Chorzelów, Podleszany, Rzędzianowice, 

Trześń, Wola Mielecka, Złotniki 

Spotkanie czytelnicze z bajeczką - Złotniki  

Spotkania czytelnicze dla dzieci - Trześń 

Spotkanie czytelnicze –„W krainie wierszy Jana Brzechwy” - Podleszany 

Cała Polska Czyta Dzieciom - Wola Mielecka 

Sesja pielęgnacyjno-makijażowa dla czytelniczek - Wola Mielecka 

Zakończenie sezonu kulturalnego - Chorzelów 

 

Lipiec: 

Wakacje z kulturą - Chorzelów 

Wakacje z kulturą - Wola Mielecka 

Festyn Wakacyjny - Wola Mielecka  

Finał rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Mielec - Chrząstów 

Obóz szkoleniowy - Rakszawa 

 

Sierpień: 

Festyn Wakacyjny - Wola Chorzelowska  

Dożynki Wiejskie - Rzędzianowice  

Dożynki Gminy Mielec - Chorzelów  

Dożynki Wojewódzkie - Mielec  

Koncert i dożynkowe widowisko obrzędowe - Niwiska  

Szkolenie taneczne - Tańce regionu rzeszowskiego - Chorzelów  

Szkolenie taneczne - Tańce lubelskie - Chorzelów 

Zajęcia sprawnościowe, literackie, plastyczne, gry i zabawy umysłowe w ramach „Wakacji z biblioteką” 

- Rzędzianowice 
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Wrzesień: 

Festyn „Rodzinami do Maryi” - Chorzelów  

Otwarcie Segmentu Sportowego - Rzędzianowice  

Nabór do grup artystycznych - Chorzelów  

Nabór do grup artystycznych - Wola Mielecka  

Koncert Jubileuszowy  25-lecia ZPiT „Chorzelowiacy - Mielec 

Narodowe Czytanie - „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego - Wola Mielecka, Chorzelów, Podleszany, 

Trześń, Rzędzianowice, Złotniki 

Spotkanie autorskie z Krystyną Mirek - Wola Mielecka 

Kocham czytać - Akcja z okazji Dnia Głośnego Czytania - Rzędzianowice 

 

Październik: 

Dzień Papieski - Chorzelów  

XXI Mistrzostwa Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych - Chorzelów 

Szkolenie taneczne „Ocalić od zapomnienia” - tańce rzeszowskie - Przemyśl   

Cykl spotkań czytelniczych „Odkrywamy radość wspólnego czytania” - Trześń 

Spotkania czytelnicze dla dzieci - Trześń 

 

Listopad: 

Wieczornica patriotyczna z okazji 100-lecia Niepodległości - Książnice  

Biało-czerwony turniej piłkarski - Złotniki  

Koncert Patriotyczny z okazji 100-lecia Niepodległości - Chorzelów  

Obchody Narodowego Święta Niepodległości - Chorzelów  

Targi Ślubne - Wola Chorzelowska  

Wielki test o Niepodległej - Chorzelów  

Spotkanie ostatkowe - Goleszów  

Piosenki i Tańce Starej Warszawy podczas „Biesiady u Hupki” - Niwiska 

„Ku Niepodległej - śladami bohaterów i miejsc pamięci” - Mielec  

Eliminacje Gminne Podkarpackiego Konkursu „Niezwykłe Opowieści” - Chorzelów 

Konkurs „Pasikonik” - Mielec 

Szkolenie z grupą taneczną z Przecławia - Chorzelów  

Eliminacje Rejonowe Podkarpackiego Konkursu „Niezwykłe Opowieści” - Chorzelów 

Spotkanie czytelnicze z bajeczką - Złotniki  

Spotkania czytelnicze dla dzieci - Trześń 

Wróżby andrzejkowe - Chorzelów 
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Grudzień: 

Spotkanie ze świętym Mikołajem - Chorzelów  

Spotkanie ze świętym Mikołajem - Wola Mielecka  

Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową - Chorzelów 

Kiermasz bożonarodzeniowy - Chorzelów 

Wigilia zespołów - Chorzelów 

Spotkanie świąteczno-noworoczne - Chorzelów  

Spotkania czytelnicze dla dzieci – Trześń 

12. GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
 

12.1. Bieżąca obsługa infrastruktury wodociągowej  

i kanalizacyjnej 
 

Sieci wodociągowe na terenie Gminy Mielec zaczęto budować w latach 80-tych (Złotniki)  

i 90-tych poprzedniego stulecia. Materiałem konstrukcyjnym sieci są rury PVC (polichlorek winylu)  

o średnicach od 225 mm do 90 mm i PE (polietylen) - przyłącza wodociągowe o średnicach 32 mm i 40 

mm. Wyposażenie sieci stanowi armatura żeliwna (zasuwy, trójniki, hydranty przeciwpożarowe i inne). 

Stan techniczny sieci wodociągowych jest dobry. Rury wewnątrz nie wykazują osadu. Jedynie sieć 

wodociągowa Chorzelów-Chrząstów jest jeszcze okresowo zanieczyszczana osadami związków żelaza i 

manganu powstałymi w okresie 20 lat eksploatacji automatycznej kontenerowej stacji uzdatniania 

wody w Chrząstowie. Corocznie odnotowuje się 20 do 30 awarii, dotyczących głównie uszkodzeń zasuw 

wodociągowych, opasek przyłączeniowych i hydrantów lub uszczelek na połączeniach kielichowych 

rur. Odrębnym problemem jest zły stan techniczny przyłączy wodociągowych w miejscowości Złotniki, 

które wykonano z rur stalowych i większość z nich wymaga wymiany. Corocznie wymienia się tam kilka 

przyłączy z powodu pęknięć lub niedrożności.  

Sieć wodociągowa Chorzelów-Chrząstów zasilająca w wodę odbiorców w miejscowościach: 

Chorzelów, Chrząstów, Złotniki (część), Malinie (Gmina Tuszów Narodowy) i Mielec, ma  dwa awaryjne 

połączenia: jedno z siecią miejską w Mielcu i jedno z siecią Złotniki. Sieć wodociągowa w Złotnikach jest 

obecnie zasilana z sieci miejskiej Mielec. Sieć wodociągowa zasilana z ujęcia w Rzędzianowicach, 

obejmująca miejscowości: Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Wola 

Mielecka, i zasila także w wodę miejscowość Piątkowiec-Zwiernik (Gmina Wadowice Górne). Sieć ta 

posiada połączenie z siecią Gminy Czermin, nie zabezpiecza ono jednak zasilania awaryjnego z powodu 

małej wydajności wodociągu w Czerminie.  
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Miejscowość Rydzów posiada sieć wodociągową zasilaną z wodociągu Gminy Wadowice Górne. 

Miejscowości: Szydłowiec, Trześń i Wola Chorzelowska zasilane są z ujęcia wody Szydłowiec, 

obsługiwanej przez firmę Euro-Eko Media mającą siedzibę na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Euro-Park w Mielcu. Obydwa ww. wodociągi są w dobrym stanie technicznym. Woda podawana do 

nich podlega stałej kontroli służb Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu i kontroli 

wewnętrznej GZGK w Mielcu.  

Gminne ujęcia wody głębinowej znajdują się na terenie miejscowości Chrząstów  

i Rzędzianowice. Pobór wody odbywa się studniami wierconymi z pokładów wodonośnych z głębokości 

ok. 17 m. Obecnie eksploatuje się 3 studnie na ujęciu w Chrząstowie i 4 na ujęciu w Rzędzianowicach. 

Stan techniczny studni jest dobry. Wydajność istniejących studni zabezpiecza aktualnie potrzeby 

mieszkańców. W roku 2010, planuje się rozbudowę ujęcia wody w Rzędzianowicach o dwie dodatkowe 

studnie oraz modernizację ciągu technologicznego SUW w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej 

stacji. Stację SUW w Chrząstowie zmodernizowano w 2016 r. i zwiększono jej wydajność z 450 m3/d do 

900 m3/d, co zabezpiecza w pełni potrzeby odbiorców. Coroczna ocena jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi w sieciach gminnych na terenie powiatu mieleckiego dokonywana przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu udostępniona jest odbiorcom w 

siedzibie GZGK w Mielcu. 

Sieci kanalizacyjne na terenie Gminy Mielec zaczęto budować w końcu lat 90-tych (Złotniki) 

poprzedniego stulecia i kontynuuje się ich budowę do dzisiaj. Obecnie funkcjonują różne typy 

kanalizacji: grawitacyjno-pompowe (Podleszany, Rzędzianowice, Wola Mielecka i Złotniki), 

wysokociśnieniowe (Chorzelów i Chrząstów) oraz kanalizacja podciśnieniowa (Trześń). Materiałem 

konstrukcyjnym sieci są rury PVC (polichlorek winylu) o średnicach od 400 mm do 160 mm oraz rury 

PE o średnicach 160, 90, 75 i 40 mm. Wyposażenie sieci stanowi głównie armatura żeliwna (zasuwy)  

i pompownie ścieków wirowe i wyporowe, a także zawory podciśnieniowe. Stan techniczny sieci 

kanalizacyjnych jest dobry. Rury wewnątrz nie wykazują osadu. Sieć w miejscowości Chorzelów 

wymaga pilnej modernizacji związanej z wymianą oprzyrządowania w 40-tu pompowniach ścieków 

wybudowanych w pierwszym etapie budowy kanalizacji w Chorzelowie, z powodu znacznego zużycia 

urządzeń. Sieć kanalizacji wysokociśnieniowej pracująca w miejscowościach: Chorzelów i Chrząstów 

wraz ze zbiorczym kolektorem tłocznym prowadzącym ścieki z ww. miejscowości i z terenu Gminy 

Tuszów Narodowy wymaga w najbliższej przyszłości podjęcia działań związanych z koniecznością 

likwidacji zagniwania ścieków w rurociągach i związaną z tym obecnością wysokich stężeń 

siarkowodoru w instalacji.  Sieć podciśnieniowa w miejscowości Trześń wymaga modernizacji 

związanej z wymianą części rurociągów podciśnienia, które z powodu bardzo niekorzystnych 

warunków terenowych (wysoki poziom wód gruntowych) uległy deformacji. Powoduje to częste 

zatrzymania pracy kolektorów ssących i przyczynia się do ponadnormatywnego zużycia energii 
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elektrycznej w pompowni podciśnieniowej. Corocznie odnotowuje się kilkanaście poważniejszych 

awarii, dotyczących głównie uszkodzeń pomp i osprzętu elektrycznego pompowni. Poważnym 

problemem jest wciąż nieprawidłowe użytkowanie kanalizacji przez mieszkańców, związane  

z powszechną obecnością w niej zanieczyszczeń, których pompy nie są w stanie przetłoczyć. Usuwanie 

zanieczyszczeń z pompowni ścieków stanowi główne zajęcie konserwatorów zatrudnionych w GZGK w 

Mielcu. 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w Gminie Mielec posiadały dwie firmy. 

Mieszkańcy zainteresowani opróżnieniem zbiorników lub przydomowych oczyszczalni mogli korzystać 

z usług następujących przedsiębiorców: 

1. Wyrób i Sprzedaż Artykułów Mięsnych Usługi Transportowe Halina Kozik Podleszany 338,  

39-300 Mielec, 

2. Firma Usługowo-Handlowa Dominik Maziarz Piątkowiec 7B, 39-308 Wadowice Górne.  

W 2018 roku do Urzędu wpłynął jeden wniosek na wykonywanie tego typu działalności, wydano 

zezwolenie firmie: WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze. Firma ta 

została dopisana do ewidencji przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy Mielec. 

 

12.2. Wodociągi i kanalizacja w liczbach 
 

SIECI WODOCIĄGOWE znajdują się na terenie wszystkich trzynastu sołectw gminy i obejmują:    

 5,1 km sieci magistralnej, 

 167,8 km sieci rozdzielczej (bez przyłączy), 

 121,6 km przyłączy - w liczbie 3578 sztuk, 

 2 stacje uzdatniania wody - SUW Chorzelów-Chrząstów i SUW Rzędzianowice, 

 hydrofornię dla przysiółka miejscowości Książnice - Wólka Książnicka. 

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ znajdują się na terenie siedmiu sołectw: Chorzelów, Chrząstów, 

Podleszany (część), Rzędzianowice, Trześń, Wola Mielecka oraz Złotniki i obejmują: 

 169,2 km sieci głównej grawitacyjnej i ciśnieniowej, 

 63,1 km przyłączy kanalizacyjnych w liczbie 2314 sztuk, 

 200 pompowni ścieków (większość - Chorzelów i  Chrząstów), w tym jedna pompownia 

podciśnieniowa w Trześni. 
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PRODUKCJA I ZUŻYCIE WODY: 

Dobowa zdolność produkcyjna gminnych ujęć wody wynosiła:   3984 m3/d 

Dobowa zdolność uzdatniania wody na stacjach SUW:    3984 m3/d 

Ilość wody pobranej na ujęciach wody wyniosła:    475000 m3 

Zakup hurtowy wody wyniósł:       95800 m3 

Ilość wody dostarczonej odbiorcom wyniosła:     449400 m3 

Ilość odbiorców wody:        3794 punkty poboru  

w tym: 3659 gospodarstwa 

domowe 

Cena netto 1 m3 wody dla wszystkich odbiorców wynosiła:  2,70 zł/m3 

+ 8% podatek VAT 

Opłata abonamentowa wynosiła:      2,00 zł/odbiorcę/miesiąc  

+ 8% podatek VAT 

 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 

Roczna ilość ścieków odprowadzonych gminnymi sieciami  

do oczyszczalni ścieków w Mielcu i w SSE Mielec wyniosła razem:  234 800 m3 

Ilość dostawców ścieków wyniosła:      2315  

w tym 2229 gospodarstw 

domowych 

Cena netto 1 m3 ścieków dla wszystkich odbiorców usług  

wyniosła:         6,20 zł/m3 

+ 8% podatek VAT 

Opłata abonamentowa wynosiła:      1,40 zł/odbiorcę/miesiąc 

+ 8% podatek VAT 

 

13. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

13.1. Pomoc społeczna 
 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób  

i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić 

wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
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niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pozwala także zapobiegać trudnym 

sytuacjom życiowym, wspierając ich przy usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w formie finansowej, rzeczowej oraz w formie usług. 

System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach oraz 

pozbawione dochodu. 

W 2018 r. najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Mielec była 

długotrwała lub ciężka choroba (237 osób w rodzinach objętych pomocą społeczną), następnie 

niepełnosprawność (210 osób) oraz ubóstwo (112 osób).  
 

Tabela nr 56. Powody przyznania pomocy przez GOPS Mielec. 

 Liczba rodzin 
Liczba osób 
w rodzinach 

Ubóstwo 55 112 

Sieroctwo 1 4 

Bezdomność 5 5 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 16 89 

w tym: 
Wielodzietność 

15 84 

Bezrobocie 54 157 

Niepełnosprawność 90 210 

Długotrwała lub ciężka choroba 102 237 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego - ogółem 

21 88 

w tym: 
 

Rodziny niepełne 13 46 

Rodziny wielodzietne 3 15 

Przemoc w rodzinie 1 3 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 13 27 

Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

1 1 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

0 0 

Zdarzenie losowe 0 0 

Sytuacja kryzysowa 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
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13.2. Świadczenia finansowe i niefinansowe 
 

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.  

z 2018 r., poz. 1508 z ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu oferuje wiele rodzajów 

usług dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Pomoc społeczna ma na celu 

umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których objęci wsparciem nie są w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Do narzędzi, jakimi posługuje się pomoc społeczna, należy przede wszystkim praca socjalna, 

różnego rodzaju zasiłki, pomoc i doradztwo.  
 

Tabela nr 57. Rodzaje świadczeń finansowych i niefinansowych przyznanych. 
 

Świadczenie 
Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

Zasiłki stałe 27 234 125 151 26 31 

Zasiłki okresowe 23 65 20 696 20 54 

Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem 121 X 117 533 118 292 

w tym: 

zasiłki specjalne celowe 
42 49 27 395 42 79 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

9 2 701 78 329 9 38 

Schronienie 4 1 228 42 337 4 4 

Posiłek 82 10 793 45 939 39 183 

w tym: dla dzieci 81 10 547 44 779 38 182 

Usługi opiekuńcze 12 7 504 150 080 12 16 

Odpłatność gminy za pobyt  
w domu pomocy społecznej 

12 132 286 410 12 12 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
 

Tabela nr 58. Liczba wniosków, wywiadów, kontraktów socjalnych oraz decyzji. 

Liczba wniosków 289 

Liczba przeprowadzonych wywiadów rodzinnych przez 
pracowników socjalnych 

450 
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Liczba zawartych kontraktów socjalnych 5 

Liczba decyzji 469 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

 

13.3. Wsparcie dla rodzin z dziećmi 
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE: 

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów realizowane są w oparciu  

o przepisy ustaw: 

 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z ze. zm.), 

 z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2092 z ze. zm.). 

Świadczenia rodzinne wypłacane są na wniosek składany w organie właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania wnioskodawcy. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

 zasiłek rodzinny z dodatkami, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

 zasiłek pielęgnacyjny, 

 specjalny zasiłek opiekuńczy, 

 świadczenie pielęgnacyjne, 

 świadczenie rodzicielskie. 

Organami realizującymi zadania są: 

1) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy; 

2) Wojewoda w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (od 01.01.2018 roku). 

Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych    – 3 680765,25 zł 

Liczba świadczeń       – 19493 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych   – 698 

Odzyskano 28 236,00 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z tego 23137,00 zł zostało 

zwrócone do budżetu państwa, reszta pomniejszyła wydatki  – 5099,00 zł. 

Liczba wniosków       – 1665 

Liczba decyzji        – 1673 

w tym 134 decyzji odmownych 

Do Samorządowej Komisji Odwoławczej złożono   – 10 odwołań 

Sporządzono 129 pism w ramach współpracy z innymi organami i instytucjami. 
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Liczba sporządzonych wniosków o dane osobowe, informacji i innych pism wydanych w ramach  

postępowań administracyjnych      – 1532 

Liczba wniosków przekazanych w celu ustalenia  

koordynacji        – 12 

Liczba zapytań o koordynację      – 6 

 

Tabela nr 59.Rodzaje świadczeń rodzinnych wypłacone przez GOPS w Mielcu. 

Wyszczególnienie 
2018 

Liczba świadczeń Kwota 

Zasiłki rodzinne 9653 1056,881,42 zł 

Dodatki do zasiłków rodzinnych  4632 540 453,83 zł 

z tytułu: 

urodzenia dziecka 42 39 719,55 zł 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  
z urlopu wychowawczego 

288 103753,62 zł 

samotnego wychowywania dziecka 408 75 874,18 zł 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego do 5 roku życia 

93 8 190,00 zł 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 

591 62 868,48 zł 

rozpoczęcia roku szkolnego 575 51 074,78 zł 

na pokrycie wydatków związanych                     
z zamieszkiwaniem w miejscowości,                   
w której znajduje się szkoła 

14 1 495,72 zł 

na pokrycie wydatków związanych                    
z dojazdem do miejscowości, w której 
znajduje się szkoła 

1278 78573,81 zł 

wychowywania w rodzinie wielodzietnej 1343 118903,69 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka 

105 105000,00 zł 

Świadczenie rodzicielskie 253 228803,00 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne 3961 626.393,00 zł 

Świadczenie pielęgnacyjne 693 1 019684,00 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 196 103550,00 zł 

Zasiłek dla opiekuna 114 60461,00 zł 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 420 37236,00 zł 

Składki na ubezpieczenie społeczne  823 249832,00 zł 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od dnia 1 października 2008 r. na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 
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554 ze zm.) prowadzi postępowanie w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma na celu dostarczenie środków utrzymania osobom, 

które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb w szczególności dzieciom oraz wspieranie 

osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania 

alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji. 

Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zaświadczenie organu 

prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych w okresie 2 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.  

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 2 miesięcy 

nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. 

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji 

alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, w szczególności z powodu: 

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez 

nią 18 roku życia albo, gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia, 

albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.  

Przez osobę uprawnioną rozumiemy: osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie 

tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja  okazała się 

bezskuteczna. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco 

zasądzonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przyznawane są na okres od 01 października do 30 września roku następnego.  

W 2018 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę  – 211280,00 zł 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń FA      – 26 

Liczba osób uprawnionych/dzieci korzystających ze świadczeń FA                   – 45 

 

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH: 

GOPS w Mielcu działający z upoważnienia organu właściwego dłużnika – Wójta Gminy Mielec  

w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. prowadził postępowania wobec dłużników 
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alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r.  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:  

1. Przekazano dłużnikom informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 34 

2. Przekazano do komorników informacje o podjętych działaniach wobec dłużników – 52 

3. Skierowano do komorników sądowych wnioski o przyłączenie do egzekucji – 31 

4. Wezwano dłużników do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 41 

5. Przeprowadzono wywiady alimentacyjne – 17 

6. Odebrano oświadczenia majątkowe – 17 

7. Przekazano do komornika informacje uzyskane w toku przeprowadzonego wywiadu 

i oświadczenia – 17  

8. Przekazano do organu właściwego wierzyciela informacje o podjętych działaniach – 11 

9. Przekazano informacje do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników – 2 

10. Skierowano do komornika pisma o podanie informacji niezbędnych do wydania wobec dłużnika 

decyzji o uznaniu za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 8 

11. Skierowano do organu właściwego wierzyciela OWW pisma o podanie informacji niezbędnych do 

wydania wobec dłużnika decyzji o uznaniu za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 

5 

12. Przekazano do dłużników zawiadomienie o wszczęciu postępowania do wydania decyzji  

o uznaniu za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych – 7 

13. Wydano decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 7 

14. Skierowano do innych gmin - OWD wnioski o podjęcie działań wobec dłużników – 11 

15. Zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się w PUP – 3  

16. Skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy – 9 

17. Skierowano do starosty wnioski o zwrot prawa jazdy – 2 

18. Skierowano do prokuratora wnioski o ściganie za przestępstwo (niealimentacja) – 30 

19. Wystąpiono do CEPIK o informacje o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami – 11 

20. Współpraca z innymi instytucjami, podmiotami (Policja, Sąd, OPS-y, USC, SKO, inne) – 61 

21. Przekazano według właściwości błędnie przekazane pisma o podjęcie działań wobec dłużników – 

5 

22. Inne decyzje wydane w sprawie dłużników alimentacyjnych (wygaśnięcie należności -zgon, 

odmowa umorzenia należności) – 3 

23. Liczba dłużników zamieszkujących na terenie gminy – 49 

24. Liczba wykonanych aktualizacji w BIG dotyczących zobowiązań dłużników – 874 

Zaliczka alimentacyjna była wypłacana do 30.09.2008 r. Na skutek zmian przepisów zaliczka została 

zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego. 
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Kwota zaległości oraz odzyskanych należności z tytułu wypłacania zaliczki alimentacyjnej na podstawie 

przepisów ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o 

zaliczce alimentacyjnej (ZA): 

 kwota zaległości na koniec 2018 r. – 430 834,90 zł, 

 kwota odzyskanych należności w 2018 r. – 1120,49 zł. 

Kwota zaległości oraz odzyskanych należności z tytułu wypłacania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (FA): 

 kwota zaległości na koniec 2018 r. –  2 002317,13 zł, 

 kwota odzyskanych należności w 2018 r. – 42914,72 zł, 

 kwota odzyskanych odsetek  – 45538,34 zł, 

 kwota zaległych/pozostałych odsetek  – 752 648,57 zł. 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+: 

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze 

w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku 

życia.  

Świadczenie wychowawcze to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko 

niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach mogą otrzymać wsparcie także dla pierwszego 

lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 

1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.  

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres świadczeniowy trwający od dnia 

1 października do dnia 30 września roku następnego. 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął 

wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej 

niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. 
 

Tabela nr 60. Świadczenia wychowawcze. 

Wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego 
 

8 679 126,99 zł 

w tym: wydatki na świadczenia w ramach koordynacji 125 256,00 zł 

Liczba wypłaconych świadczeń 
 

17 429 

w tym: liczba świadczeń wypłaconych w ramach koordynacji 263 

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego (średnia) 
917 

Liczba złożonych wniosków  1 178 

z tego wnioski na pierwsze i kolejne dziecko 650 
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wnioski tylko na drugie i kolejne dziecko (bez dochodów) 528 

Liczba wniosków przekazanych wg właściwości (błędnie złożonych) 
33 

Liczba wniosków przekazanych do koordynacji 24 

Liczba zapytań o koordynację 3 

Liczba wydanych decyzji 1 343 

z tego 

przyznających 1 129 

odmownych 48 

wygaszających prawo do świadczenia (zmiana miejsca 
zamieszkania) 7 

uchylających prawo do świadczeń 126 

ustalających nienależnie pobrane świadczenia 32 

rozkładających na raty nienależnie pobrane świadczenia 1 

Liczba odwołań do SKO 6 

Kwota nienależnie pobranych świadczeń  
43 161,30 zł 

Kwota nienależnie pobranych świadczeń odzyskanych  
 43 300,00 zł 

z tego 
kwota zwrotu na pomniejszenie wydatków 9 000,00 zł 

zwrot na BP 32 300,00 zł 

Kwota nienależnie pobranych świadczeń potrąconych z bieżących 
wypłat  26 800,00 zł 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”: 

Świadczenie „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się 

w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, 

otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.  

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lipca w formie elektronicznej, 

od 1 sierpnia także formie papierowej aż do 30 listopada danego roku. Wniosek może złożyć matka, 

ojciec lub opiekun dziecka.  
 

Tabela nr 61. Świadczenia „Dobry start”. 

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń  540 000,00 zł 

Liczba wypłaconych świadczeń 1800 

Liczba złożonych wniosków 
 

1396 

w tym: błędnie złożonych, przekazanych wg właściwości 77 

Liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną 514 

Liczba decyzji odmownych 6 
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Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie w związku z rozpoczęciem 
roku szkolnego  

1800 

w: 

szkole podstawowej 1 148 

szkole ponadpodstawowej 58 

dotychczasowym gimnazjum/ponadgimnzajalnym 576 

szkole artystycznej 1 

specjalnym ośrodku wychowawczym, szkolno-wychowawczym 
lub rewalidacyjno-wychowawczym 

17 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY: 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających troje  

i więcej dzieci. Zniżki przysługują zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. 

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, 

paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp 

do dóbr i usług. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny należy się członkowi rodziny wielodzietnej, 

w której rodzic lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez 

względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty 

bezterminowo. Natomiast dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku ukończenia nauki 

w szkole lub szkole wyższej. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności. Karta 

oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o 

przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. 
 

Tabela nr 62. Karta Dużej Rodziny. 

 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

13.4. Praca socjalna 
 

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym. 

Prowadzona jest: 

1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, 

Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny 28 

Liczba przyznanych kart w formie tradycyjnej 148 

Liczba przyznanych kart w formie elektronicznej 132 
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2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji 

istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. 

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane 

z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. 
 

Tabela nr 63.Formy działań w ramach pracy socjalnej. 

Lp. Formy pracy socjalnej Liczba rodzin 

1. Wsparcie emocjonalne 203 

2. Monitorowanie sytuacji w rodzinie 203 

3. Motywowanie do poszukiwania zatrudnienia 54 

4. Motywowanie do podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji rodziny 54 

5. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych 32 

6. Udzielanie pomocy w zakresie uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 17 

7. Udzielenie pomocy w zakresie świadczeń zdrowotnych w tym także ubezpieczenia 
zdrowotnego 

10 

8. Motywowanie i monitorowanie procesu leczenia 30 

9. Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i utrzymywania abstynencji 37 

10. Podejmowanie współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu 43 

11. Podejmowanie współpracy z pedagogami szkolnymi 12 

12. Podejmowanie współpracy z kuratorami zawodowymi i społecznymi 15 

13. Podejmowanie współpracy z dalszymi krewnymi w celu udzielenia wsparcia rodzinie 8 

14. Podejmowanie współpracy z instytucjami w celu udzielenia pomocy rodzinie (PCPR, 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, PKPS, OPiTU, ochrona zdrowia, NGO) 

62 

15. Udzielenie informacji o możliwości uzyskania poradnictwa prawnego/ 
psychologicznego 

51 

16. Udzielenie informacji o możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej 28 

17. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 35 

18. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie 31 

19. Zapewnienie schronienia 4 

20. Pomoc w zakresie zapewniania pobytu w placówce wsparcia w tym DPS, ZPO 7 

21. Udzielanie pomocy w formie żywności 31 

22. Edukacja w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego oraz racjonalnego 
gospodarowania budżetem domowym 

19 

23. Pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 7 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
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13.5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami 
 

Gmina Mielec od wielu lat aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi jak również 

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarówno na terenie Gminy Mielec jak 

również poza nią. Wsparcie w szczególności kierowane jest na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, chorych 

i niepełnosprawnych, uzależnionych, a także dzieci i młodzieży. 
 

Tabela nr 64. Instytucje, stowarzyszenia i fundacje, z którymi współpracował GOPS. 

Lp. Nazwa Instytucji Liczba osób  

1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu 37 

2. 
Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży  

w Przecławiu 37 

3. Punkt konsultacyjny w Podleszanach 11 

4. Klub Integracji Społecznej w Mielcu  23 

5. Centrum Integracji Społecznej w Mielcu 3 

6. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Mielcu 8 

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu 12 

8. Sąd Rejonowy w Mielcu 13 

9. Prokuratura   9 

10. Zespół Opieki Zdrowotnej  12 

11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mielcu 28 

12. Stowarzyszenie Wiosna "Szlachetna Paczka" 12 

13. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 17 

14. Środowiskowy Dom Samopomocy 8 

15. Domy Dziennego Pobytu 1 

16. Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 54 

17. Komenda Powiatowa Policji w Mielcu 43 

18. Domy Pomocy Społecznej 7 

19. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 7 

20. Schroniska dla bezdomnych 4 

21. Ośrodek Edukacji i Pomocy Pedagogicznej 6 

22. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu 21 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 
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13.6. Pozostałe formy pomocy 
 

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE: 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest 

niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł.  

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie 

dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  
 

Tabela nr 65. Stypendium szkolne i zasiłki szkolne. 

Liczba wniosków o przyznanie stypendium szkolnego 40 

Liczba wydanych decyzji przyznających  pomoc w formie stypendium 
szkolnego 

40 

Łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych 26 214,00 

Liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego 3 

Liczba wydanych decyzji przyznających  pomoc w formie stypendium 
szkolnego 

3 

Łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych 1 200,00 

Łączna kwota wydatkowana 27 414,00 

Kwota wykorzystanej dotacji 21 931,20 

Wkład własny  5 482,80 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

 

DODATKI MIESZKANIOWE: 

Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na 

podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180 

z ze zm.), pozwalające na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego 

wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania. 

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dniu złożenia wniosku.  



99 
 

RAPORT O STANIE GMINY  www.gmina.mielec.pl 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia określonych warunków 

zawartych w ustawie, a dotyczących: tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, powierzchni 

zajmowanego lokalu, wysokości dochodu oraz wydatków mieszkaniowych. 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organ 

zobligowany jest przyznać dodatek mieszkaniowy, jeżeli osoba, która z takim wnioskiem wystąpiła, 

spełnia ustawowe przesłanki. Przyznanie dodatku mieszkaniowego na kolejne sześciomiesięczne 

okresy następuje po każdorazowym złożeniu nowego, kompletnego wniosku i spełnieniu ustawowych 

warunków. 
 

Tabela nr 66. Dodatki mieszkaniowe. 

Liczba wniosków 17 

Liczba decyzji 17 

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych 23373,71 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH: 

 Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych to podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warunkiem uzyskania wsparcia w postaci świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510) oraz ustawa  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508). Decyzję potwierdzającą 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się po: 

 przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, 

 stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego, 

 stwierdzeniu braku okoliczności wystąpienia dysproporcji między udokumentowaną wysokością 

dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba lub rodzina jest w stanie 

przezwyciężyć trudna sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe. 
 

Tabela nr 67.Osoby objęte świadczeniem opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

 Liczba osób 

Osoby objęte świadczeniem opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych 

8 

w tym: 
liczba kobiet 1 

liczba mężczyzn 7 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

 

Istnieją dwie możliwości uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych: 
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 na wniosek świadczeniobiorcy, 

 na wniosek świadczeniodawcy, który udziela świadczenia opieki zdrowotnej, złożony 

niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 
 

Tabela nr 68.Decyzje wydane w ramach świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych. 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

 

14. OŚWIATA 

 

14.1. Wykaz placówek oświatowych z podziałem na ich typy 
 

Tabela nr 69.Wykaz placówek oświatowych z podziałem na ich typy. 

Lp. 
Nazwa szkoły / 

placówki 
Typ szkoły / 

placówki 
Organ 

prowadzący 
Miejscowość 

Nr 
domu 

Publiczność 
Szczególna 

forma prawna 

1. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W CHORZELOWIE: 
SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. 
MIKOŁAJA 
KOPERNIKA  
W CHORZELOWIE, 
PRZEDSZKOLE 
SAMORZĄDOWE  
W CHORZELOWIE 

Zespół szkół  
i placówek 
oświatowych 
w tym: szkoła 
podstawowa, 
przedszkole 

GMINA 
MIELEC Chorzelów 316 publiczna 

PUBLICZNE 
ZESPOŁY SZKÓŁ  
I PLACÓWEK 
SYSTEMU 
OŚWIATY 

2. 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W CHRZĄSTOWIE 

Szkoła 
podstawowa 

GMINA 
MIELEC Chrząstów 156 publiczna 

PUBLICZNE 
SZKOŁY 
PODSTAWOWE 

3. 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W KSIĄŻNICACH 

Szkoła 
podstawowa 

GMINA 
MIELEC Książnice 91 publiczna 

PUBLICZNE 
SZKOŁY 
PODSTAWOWE 

4. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W PODLESZANACH: 
SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W PODLESZANACH, 
SAMORZĄDOWE 
PRZEDSZKOLE  
W PODLESZANACH 

Zespół szkół  
i placówek 
oświatowych 
w tym: szkoła 
podstawowa, 
przedszkole   

GMINA 
MIELEC Podleszany 127 publiczna 

PUBLICZNE 
ZESPOŁY SZKÓŁ  
I PLACÓWEK 
SYSTEMU 
OŚWIATY 

5. 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W RYDZOWIE 

Szkoła 
podstawowa 

GMINA 
MIELEC Rydzów 33 publiczna 

PUBLICZNE 
SZKOŁY 
PODSTAWOWE 

 Liczba osób 

Decyzje wydane na wniosek świadczeniobiorcy 2 

Decyzje wydane na wniosek świadczeniodawcy udzielającego 
świadczenia opieki zdrowotnej 

6 



101 
 

RAPORT O STANIE GMINY  www.gmina.mielec.pl 

6. 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. 
MARII 
KONOPNICKIEJ 

Szkoła 
podstawowa 

GMINA 
MIELEC Rzędzianowice 186 publiczna 

PUBLICZNE 
SZKOŁY 
PODSTAWOWE 

7. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W TRZEŚNI: SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. 
ŚW. JANA PAWŁA II 
W TRZEŚNI, 
PUBLICZNE 
SAMORZĄDOWE 
PRZEDSZKOLE  
W TRZEŚNI 

Zespół szkół  
i placówek 
oświatowych 
w tym: szkoła 
podstawowa, 
przedszkole   

GMINA 
MIELEC Trześń 87 publiczna 

PUBLICZNE 
ZESPOŁY SZKÓŁ  
I PLACÓWEK 
SYSTEMU 
OŚWIATY 

8. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W WOLI MIELECKIEJ 
IM. JÓZEFA 
MAKSYMILIANA 
OSSOLIŃSKIEGO: 
SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W WOLI MIELECKIEJ 
IM.JÓZEFA 
MAKSYMILIANA 
OSSOLIŃSKIEGO, 
PUBLICZNE 
SAMORZĄDOWE 
PRZEDSZKOLE W 
WOLI MIELECKIEJ 

Zespół szkół  
i placówek 
oświatowych 
w tym: szkoła 
podstawowa, 
przedszkole   

GMINA 
MIELEC Wola Mielecka 406 publiczna 

PUBLICZNE 
ZESPOŁY SZKÓŁ  
I PLACÓWEK 
SYSTEMU 
OŚWIATY 

9. 

SPOŁECZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W ZŁOTNIKACH 

Szkoła 
podstawowa 

SRR  
W 
ZŁOTNIKACH Złotniki 61 

niepubliczna o 
uprawnieniach 
szkoły 
publicznej 

NIEPUBLICZNE 
SZKOŁY 
PODSTAWOWE 

10. 

SPOŁECZNE 
PRZEDSZKOLE 
"PROMYCZEK"  
W ZŁOTNIKACH Przedszkole 

SRR  
W 
ZŁOTNIKACH Złotniki 61 niepubliczna 

PRZEDSZKOLA 
NIEPUBLICZNE 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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14.2. Liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych 
 

Tabela nr 70.Liczba dzieci w placówkach edukacyjnych. 

  

Liczba dzieci w poszczególnych klasach 

Lp. Nazwa szkoły/placówki 
poniżej 

"0" 
"0" I II III IV V VI VII VIII 

III 
gimn. 

RAZEM 

1. Zespół Szkół w Chorzelowie 
67 23 22 23 14 33 41 22 18 27 48 338 

2. 
Szkoła Podstawowa  
w Chrząstowie 

15 12 9 3 6 6 7 4 8 2 
 

72 

3. 
Szkoła Podstawowa  
w Książnicach 

19 10 10 9 5 7 6 8 9 2 
 

85 

4. Zespół Szkół w Podleszanach 
45 25 18 14 17 24 19 17 12 20 

 
211 

5. 
Szkoła Podstawowa  
w Rydzowie 

- 19 12 7 6 9 7 7 10 8 
 

85 

6. 
Szkoła Podstawowa  
w Rzędzianowicach 

20 14 16 17 8 16 20 16 17 14 
 

158 

7. Zespół Szkół w Trześni 
46 17 17 19 20 17 24 19 20 27 

 
226 

8. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej 
66 20 21 18 37 19 31 22 17 16 56 323 

9. 
Społeczna Szkoła Podstawowa 
w Złotnikach 

- - 14 11 11 9 7 6 4 4 
 

66 

10. 
Społeczne Przedszkole 
"Promyczek" w Złotnikach 

49 15 - 
        

64 

  

327 155 139 121 124 140 162 121 115 120 104 1628 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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14.3. Wydatki na prowadzenie placówek oświatowych w przeliczeniu na jednego ucznia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec.

Tabela nr 71.Wydatki na prowadzenie placówek oświatowych. 

            

Lp. Nazwa szkoły 

Liczba 
uczniów 
wg. SIO 

30.09.2017 

Średnia 
liczba 

oddziałów 
w szkole 

Średnia 
liczba 

uczniów 
na 

oddział 

Kwota 
otrzymanej 
subwencji 

Wykonanie 
planu 

wydatków 

Dopłata 
Gminy          

do budżetu 
szkoły 

Kwota na 1 
ucznia w 

roku 
z subwencji 

Koszt 
kształcenia                          

1 ucznia  
w szkole 

Koszt 
kształcenia 

1 ucznia 
miesięcznie 

Miesięczna 
dopłata na 

1 ucznia  
z budżetu 

Gminy 

1. ZS Chorzelów 369 19 19,42 2 513 463,26 3 940 646,90 1 427 183,64 6 811,55 10 679,26 889,94 322,31 

2. SP Chrząstów 62 9 6,89 509 828,56 1 150 432,52 640 603,96 8 223,04 18 555,36 1 546,28 861,03 

3. SP Książnice 65 8 8,13 495 707,55 1 184 672,90 688 965,35 7 626,27 18 225,74 1 518,81 883,29 

4. ZS Podleszany 198 10 19,80 1 277 602,47 1 908 914,65 631 312,18 6 452,54 9 640,98 803,42 265,71 

5. SP Rydzów 75 8 9,38 632 309,07 1 007 357,21 375 048,14 8 430,79 13 431,43 1 119,29 416,72 

6. 
SP 
Rzędzianowice 

148 9 16,44 1 031 439,53 1 607 968,85 576 529,32 6 969,19 10 864,65 905,39 324,62 

7. ZS Trześń 209 10 20,90 1 571 387,40 2 293 300,85 721 913,45 7 518,60 10 972,73 914,39 287,84 

8. 
ZS Wola 
Mielecka 

368 18 20,44 2 515 778,85 3 425 640,81 909 861,96 6 836,36 9 308,81 775,73 206,03 

RAZEM: 1494 91 16,42 
10 547 
516,69 

16 518 
934,69 

5 971 418,00 7 059,92 11 056,85 1 059,16  



 

Tabela nr 72. Koszty wydatków na prowadzenie placówek oświatowych ogółem. 

* wydatki wykonane: bez podręczników  

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

14.4. Wydatki gminy na prowadzenie poszczególnych placówek 

oświatowych w stosunku do subwencji oświatowej 
 

Tabela nr 73. Wydatki na prowadzenie placówek oświatowych w stosunku do subwencji oświatowej. 

  2018 

Lp. Szkoła 
Wysokość otrzymanej 
subwencji oświatowej 

Wydatki szkół 
Wydatki gminy 
pomniejszone  
o subwencję 

1. Zespół Szkół w Chorzelowie 2 513 463,26 zł 3 940 646,90 1 427 183,64 

2. 
Szkoła Podstawowa  
w Chrząstowie 

509 828,56 zł 1 150 432,52 640 603,96 

3. 
Szkoła Podstawowa  
w Książnicach 

495 707,55 zł 1 184 672,90 688 965,35 

4. Zespół Szkół w Podleszanach 1 277 602,47 zł 1 908 914,65 631 312,18 

5. 
Szkoła Podstawowa  
w Rydzowie 

632 309,07 zł 1 007 357,21 375 048,14 

6. 
Szkoła Podstawowa  
w Rzędzianowicach 

1 031 439,53 zł 1 607 968,85 576 529,32 

7. Zespół Szkół w Trześni 1 571 387,40 zł 2 293 300,85 721 913,45 

8. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej 2 515 778,85 zł 3 425 640,81 909 861,96 

RAZEM: 10 547 516,69 zł 16 518 934,69 zł 5 971 418,00 zł 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

Lp. Nazwa szkoły Koszty ogółem* 

1. ZS Chorzelów 3 940 646,90 

2. SP Chrząstów 1 150 432,52 

3. SP Książnice 1 184 672,90 

4. ZS Podleszany 1 908 914,65 

5. SP Rydzów 1 007 357,21 

6. SP Rzędzianowice 1 607 968,85 

7. ZS Trześń 2 293 300,85 

8. ZS Wola Mielecka 3 425 640,81 

RAZEM: 16 518 934,69 
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14.5. Zatrudnienie w szkołach 
   

Tabela nr 74. Zatrudnienie w placówkach oświatowych. 

Lp. Szkoła Liczba osób zatrudnionych 

1. Zespół Szkół w Chorzelowie 56 

2. Szkoła Podstawowa w Chrząstowie 28 

3. Szkoła Podstawowa w Książnicach 22 

4. Zespół Szkół w Podleszanach 33 

5. Szkoła Podstawowa w Rydzowie 23 

6. Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach 31 

7. Zespół Szkół w Trześni 39 

8. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej 52 

RAZEM: 284 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

14.6. Liczba uczniów w placówkach spoza terenu Gminy Mielec 
 

Liczba uczniów spoza terenu Gminy Mielec uczęszczających do publicznych  

i niepublicznych placówek oświatowych na terenie gminy w 2018 r. wraz z wysokością kosztów 

wychowania przedszkolnego tych uczniów, które pokrywa właściwa gmina /zgodnie z miejscem 

zamieszkania/. 
 

Tabela nr 75. Koszty wychowania przedszkolnego uczniów. 

Kwota do zwrotu Dziecko w: 

464,01 niepublicznym przedszkolu 

656,73 publicznym przedszkolu 

485,39 oddziale "O" 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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Tabela nr 76.Liczba uczniów i kwota do zwrotu za dziecko w placówce spoza terenu Gminy Mielec. 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

  

 
Niepubliczne Publiczne przedszkola Oddział przedszkolny ("O") w szkole podstawowej 

 

liczba 
dzieci 

liczba 
obecności 

I-XII 

kwota do zwrotu 
za dziecko 

objęte 
wychowaniem 
przedszkolnym 

liczba 
dzieci 

liczba 
obecności     

I-XII 

kwota do zwrotu 
za dziecko 

objęte 
wychowaniem 
przedszkolnym 

liczba 
dzieci 

liczba 
obecności     

I-XII 

kwota do zwrotu za dziecko objęte 
wychowaniem przedszkolnym 

Gmina Borowa 0 0 -   zł 2 8 5 253,84 zł 2 16 7 766,24 zł 

Gmina 
Gawłuszowice 

1 8 3 712,08 zł 2 24 15 761,52 zł 7 70 33 977,30 zł 

Gmina Tuszów 
Narodowy 

7 50 23 200,50 zł 29 240 157 615,20 zł 2 15 7 280,85 zł 

Gmina 
Wadowice 
Górne 

2 12 5 568,12 zł 1 12 7 880,76 zł 5 52 25 240,28 zł 

Miasto Mielec 41 332 154 051,32 zł 6 42 27 582,66 zł 1 3 1 456,17 zł 

Gmina 
Radomyśl 
Wielki 

0 0 -   zł 0 0 -   zł 2 16 7 766,24 zł 

Gmina Przecław 0 0 -   zł 0 0 -   zł 5 48 23 298,72 zł 

 
51 402 186 532,02 zł 40 326 214 093,98 zł 24 220 106 785,80 zł 

    507 411,80 zł 



 

15. OCHRONA ZDROWIA 

 

Zabezpieczeniem potrzeb mieszkańców Gminy Mielec w zakresie ochrony zdrowia zajmują się: 

1. NZOZ ,,Piątka” L. Mazurek ul. Tańskiego 2, 39-300 Mielec gabinet zlokalizowany w budynku 

komunalnym w miejscowości Trześń, 

2. NZOZ Margo – Med Małgorzata Kowalik, Podleszany 414 gabinet zlokalizowany w budynku 

komunalnym w miejscowości Podleszany, 

3. NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu ul. Marii Skłodowskiej-Curie 

10,39-300 Mielec gabinet zlokalizowany w budynku komunalnym w miejscowościach  

Rzędzianowice oraz Wola Mielecka, 

4. NZOZ MEDICUS Anna Opala, Beata Korkus-Pszeniczna w 39-331 Chorzelów 421c, 

5. Grupowa Praktyka Pielęgniarstwa Rodzinnego ,,Promyk” s.c. Podleszany 414,39-300 Mielec gabinet 

zlokalizowany w budynku komunalnym Podleszany, 

6. Somareh Sport i Rehabilitacja s.c. Artur Soboń, Łukasz Machnik Tuszyma 138A,39-321 Tuszyma 

gabinet  zlokalizowany w budynku komunalnym Podleszany, 

7. Gabinet Fizjoterapii ,,Terapeuta” Rafał Wiśniewski ul. Chopina 8/10,39-300 Mielec gabinet 

zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej Chrząstów oraz w budynku komunalnym Chorzelów. 

 

16. TRANSPORT PUBLICZNY 
 

Komunikacja zbiorowa w Gminie Mielec oparta jest na usługach świadczonych przez Miejską 

Komunikację Samochodową Sp. z o.o. (MKS). Zakres współpracy został określony w porozumieniu 

międzygminnym z dnia 15.12.2017 r. zawartym miedzy Gminą Miejską Mielec a Gminą Mielec. 

Miejska Komunikacja Samochodowa (MKS) do 31.12.2018 r. obsługiwała  11 linii podmiejskich. 

Obejmowały one swoim zasięgiem cały teren Gminy Mielec oprócz miejscowości Rydzów, 

Rzędzianowice i części Woli Mieleckiej. Uzupełnieniem zbiorowych usług transportowych są przewozy 

świadczone przez prywatnych przedsiębiorców. 
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Rysunek nr 11.Wykaz obsługiwanych przez MKS linii na terenie Gminy Mielec. 

 

Źródło: Raport Miejskiej Komunikacja Samochodowej Sp. z o.o. (MKS).dla Gminy Mielec za 2018 rok. 
 

Rysunek nr 12.Obszar działania gminnego transportu zbiorowego. 

 

 

Źródło: Raport Miejskiej Komunikacja Samochodowej Sp. z o.o. (MKS)dla Gminy Mielec za 2018 rok. 
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Tabela nr 77. Obowiązujące ceny biletów jednorazowych. 

 

Źródło: Raport Miejskiej Komunikacja Samochodowej Sp. z o.o. (MKS) dla Gminy Mielec za 2018 rok. 

 

Tabela nr 78. Obowiązujące ceny biletów okresowych. 

 

Źródło: Raport Miejskiej Komunikacja Samochodowej Sp. z o.o. (MKS) dla Gminy Mielec za 2018 rok. 
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Rysunek nr 13.Rodzaj biletów z których korzystali pasażerowie. 

 

Źródło: Raport Miejskiej Komunikacja Samochodowej Sp. z o.o. (MKS) dla Gminy Mielec za 2018 rok. 
 

Od dnia 1 lipca 2018 r. funkcjonuje nowa taryfa cen i opłat za usługi przewozowe w komunikacji 

podmiejskiej na terenie Gminy Mielec. 

Pasażerowie mogą korzystać z nowej, uproszczonej taryfy biletowej, nowej struktury biletów 

papierowych i elektronicznych, przesiadać się wielokrotnie do autobusów innych linii w ramach jednej 

ceny biletu, korzystać z tańszych biletów okresowych bez żadnych ograniczeń co do limitu przejazdów 

i trasy przejazdu, dokonywać płatności za bilet jednorazowy bankomatową kartą zbliżeniową. Ponadto 

od 1 lipca obowiązuje tylko jedna ulga biletowa na poziomie 50 procent. 

Najważniejsze zmiany w nowej taryfie: 

 nowe strefy biletowe, 

 nowe wzory biletów papierowych, 

 nowy sposób dokonywania opłat za bilet jednorazowy, 

 niższe ceny biletów jednorazowych na ekarcie oraz możliwość korzystania z wielu przesiadek 

w ramach jednego biletu, 

 niższe ceny biletów dobowych (bilety ważne na wszystkich liniach w miejskiej i podmiejskiej 

strefie biletowej 0+1), 

  bilety okresowe ważne w strefie 0 bez żadnych ograniczeń co do limitu przejazdu, 

 bilety okresowe ważne w strefie biletowej 0+1 bez żadnych ograniczeń co do trasy przejazdu, 

 niższe ceny biletów okresowych na okaziciela (bilety ważne na okres kolejnych 30 dni), 

 bilet uczniowski miesięczny dostępny również dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 
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Rysunek nr 14.Ilość wykonanych kilometrów na terenie Gminy Mielec. 

 

Źródło: Raport Miejskiej Komunikacja Samochodowej Sp. z o.o. (MKS) dla Gminy Mielec za 2018 rok. 

 

Rysunek nr 15.Rejestracja osób wsiadających na przystankach z poszczególnych miejscowości. 

 

Źródło: Raport Miejskiej Komunikacja Samochodowej Sp. z o.o. (MKS) dla Gminy Mielec za 2018 rok 
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Rysunek nr 16. Rejestracja osób wsiadających na przystankach na poszczególnych liniach. 

 

 

Źródło: Raport Miejskiej Komunikacja Samochodowej Sp. z o.o. (MKS) dla Gminy Mielec za 2018 rok 

 

Rysunek nr 17. Liczba pasażerów, kilometrów w ramach prowadzonego transportu zbiorowego. 

 

 

Źródło: Raport Miejskiej Komunikacja Samochodowej Sp. z o.o. (MKS) dla Gminy Mielec za 2018 rok. 
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Tabela nr 79. Koszty realizacji transportu zbiorowego 
Przebieg całkowity 
na terenie Gminy 

Mielec 
[wozokilometr] 

Koszt jednego 
wozokilometra 

[zł/wzkm] 

Koszt całkowity 
[zł] 

Dotacja celowa 
Gminy Mielec  [zł] 

% udział Gminy 
Mielec w 

transporcie 
drogowym 

169 178,80 6,66 1 126 730,81 325 531,49 29% 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

17. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 

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 Gminie Mielec w 2018 roku funkcjonowało 656 podmiotów gospodarczych wpisanych do 

rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).  
 

Tabela nr 80.Jednostki wpisane do rejestru CEIDG wg sekcji PKD-2007 na terenie Gminy Mielec. 

Kod sekcji Ilość działalności 

A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 7 

C- Przetwórstwo przemysłowe 140 

E- Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana  
z rekultywacją 

4 

F- Budownictwo 131 

G- Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

134 

H- Transport i gospodarka magazynowa 51 

I- Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 4 

J- Informacja i komunikacja 18 

K- Działalność finansowa i ubezpieczenia 20 

L-Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 4 

M-Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 54 

N- Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 9 

P- Edukacja 18 

Q- Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 31 

R- Działalność związana z kulturą, rozrywką, i rekreacją 9 

S- Pozostała działalność usługowa 22 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady 

rodzinne. 
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Tabela nr 81.Liczba wniosków CEIDG-1 w Gminie Mielec. 

Rodzaj wniosku Liczba wniosków 

Założenie 81 

Zmiana we wpisie 307 

Zmiana z zawieszeniem 75 

Zmiana ze wznowieniem 27 

Zmiana z zakończeniem 5 

Zakończenie 63 

RAZEM: 558 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) złożono 558  

wniosków w tym Ilość wniosków spoza terenu gminy: 282. 

 

18. BEZPIECZEŃSTWO 

 

18.1. Ochotnicze Straże Pożarne 
 

Na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, wszystkie są 

zarejestrowanymi stowarzyszeniami. W 2018 roku wyjeżdżały one do akcji 19 razy (w tym 10 pożarów 

i 9 innych miejscowych zagrożeń). Przeszkolono 39 strażaków. 
 

Tabela nr 82. Liczba przeszkolonych strażaków. 

Podstawowe 10 

Ratowników technicznych 5 

Kwalifikowana pierwsza pomoc 1 

Dowódców 6 

Współdziałanie z LPR 17 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 
OSP CHORZELÓW 

1. Członkowie: 39 przeszkolonych 
 

Tabela nr 83. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Chorzelów. 

Podstawowe 39 

Ratowników technicznych 16 

Kierowców konserwatorów sprzętu rat. 10 

Kierowanie ruchem drogowym 7 

Przeciwpowodziowe i ratunkowo wodne 4 

Pilarzy 0 

Aparaty powietrzne 2 

Sternik motorowodny 2 

Kwalifikowana pierwsza pomoc 10 

Dowódców 7 
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Naczelników 5 

Współdziałanie z LPR 4 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 

2. Wyposażenie:  

 Jelcz 005 GBAM-2,5/8+8,  

 Renault Trafic GLM,  

 Motopompa M8/8 Po5,  

 Pompa Szlamowa Wt30 X,  

 Motopompa Pływająca Posejdon,  

 Piła Spalinowa Stihl 271,  

 Agregat Prądotwórczy EA 2600 2,6 kV,  

 Piła Spalinowa STIHL,  

 Pompa Szlamowa PH 2400,  

 Wentylator oddymiający PH VP 450,  

 Pilarka do betonu STIHL TS 420, 

 Maszt oświetleniowy,  

 Aparat powietrzny 4 szt,  

 Zestaw z tlenoterapią 1 szt,  

 Defibrylator. 
 
OSP CHRZĄSTÓW 

1. Członkowie: 21 przeszkolonych 
 

Tabela nr 84. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Chrząstów. 

Podstawowe 21 

Ratowników technicznych 6 

Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego 3 

Kierowanie ruchem drogowym 2 

Przeciwpowodziowe ratunkowowodne 2 

Kwalifikowana pierwsza pomoc 1 

Dowódców 3 

Naczelników 1 

Współdziałanie z LPR 4 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 
2. Wyposażenie:  

 Jelcz 006 GBM 2,5/8,  

 Renault Master GLM,  

 Motopompa M8/8 Po5,  

 Agregat Prądotwórczy HONDA 2,2 KW,  

 Pilarka STIHL MS 440,  

 Motopompa KGP 30,  

 Pilarka do betonu STIHL TS 420,  

 Aparat powietrzny 4 szt,  

 Zestaw z tlenoterapią 1 szt. 
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OSP GOLESZÓW 

1. Członkowie: 10 przeszkolonych 
 

Tabela nr 85. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Goleszów. 

Podstawowe 10 

Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego 2 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 
2. Wyposażenie: 

 Tarpan HONKER 4012 GLM,  

 Motopompa M8/8 Po5,  

 Pompa Szlamowa Wt30 X,  

 Motopompa Pływająca Posejdon,  

 Agregat prądotwórczy Geko 2801 E-A/MHBA 3,3 KW,  

 Pilarka STIHL MS 271. 
 
OSP KSIĄŻNICE 

1. Członkowie: 26 przeszkolonych 
 

Tabela nr 86. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Książnice. 

Podstawowe 26 

Ratowników technicznych 9 

Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego 4 

Przeciwpowodziowe i ratunkowo wodne 4 

Aparaty powietrzne 14 

Kwalifikowana pierwsza pomoc 1 

Dowódców 1 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 
2. Wyposażenie:  

 Renault Trafic  GLM 8,  

 Agregat Prądotwórczy Geko 2600 E-A/HHBA 3,2 KW,  

 Motopompa M8/8 PO5,  

 Pompa Szlamowa WTX-30,  

 Pompa Pływająca Niagara 1 M4/2,  

 Pompa Szlamowa Subaru PTX401T,  

 Piła Spalinowa STIHL 025. 
 
OSP PODLESZANY 

1. Członkowie: 7 przeszkolonych 
 

Tabela nr 87. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Podleszany. 

Podstawowe 7 

Ratowników technicznych 1 

Przeciwpowodziowe i ratunkowo wodne 1 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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2. Wyposażenie:  

 Lublin II Combi GLM 8 Agregat Prądotwórczy EISEMANN H 2801 2,5 Kw,  

 Motopompa M8/8 PO5, 

 Pompa Szlamowa WTX 30/GX 240, 

 Pompa Szlamowa WTX 30/GX 240, 

 Pilarka STIHL MS 231. 
 
OSP RYDZÓW 

1. Członkowie: 6 przeszkolonych 
 

Tabela nr 88. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Rydzów. 

Podstawowe 6 

Ratowników technicznych 2 

Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego 3 

Kierowanie ruchem drogowym 1 

Pilarzy 1 

Kwalifikowana pierwsza pomoc 1 

Dowódców 2 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 
2. Wyposażenie:  

 Opel Vivaro GLM,  

 Motopompa M8/8 PO5,  

 Pompa Szlamowa WT30X,  

 Pilarka STIHL MS 440,  

 Agregat prądotwórczy Geko 2801E-A/MHBA 3,3 KW. 
 

OSP RZĘDZIANOWICE I 

1. Członkowie: 36 przeszkolonych 
 

Tabela nr 89. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Rzędzianowice I. 

Podstawowe 36 

Ratowników technicznych 14 

Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego 5 

Kierowanie ruchem drogowym 4 

Przeciwpowodziowe i ratunkowo wodne 8 

Pilarzy 1 

Aparaty powietrzne 13 

Sternik motorowodny 2 

Kwalifikowana pierwsza pomoc 4 

Dowódców 9 

Naczelników 4 

Współdziałanie z LPR 5 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 
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2. Wyposażenie:  

 Renault M210 GBA,  

 Renault Trafic GLM,  

 Agregat Prądotwórczy EINHELL 2,2KW,  

 Motopompa M8/8 PO5, 

 Motopompa TOHATSU  VC82ASE, 

 Pompa Szlamowa WTX 30, 

 Piła Spalinowa STIHL 025,  

 Agregat Prądotwórczy Industrial plus 2,8Kw,  

 Ponton (silnik do pontonu) EVINRUDE 3,3 Kw,  

 Piła Spalinowa STIHL MS 362,  

 Pompa Szlamowa SST50,  

 Pompa Szlamowa SST80,  

 Agregat Prądotwórczy,  

 Agregat Pompowy  SPD-F 6/12,  

 Nożyce N20,  

 Silnik Honda Gvx160,  

 Aparat powietrzny 4 szt.,  

 Maszt oświetleniowy,  

 Zestaw z tlenoterapią 1 szt.,  

 Defibrylator. 
 
OSP RZĘDZIANOWICE II 

1. Członkowie: 11 przeszkolonych 
 

Tabela nr 90. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Rzędzianowice II. 

Podstawowe 11 

Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego 1 

Przeciwpowodziowe i ratunkowo wodne 1 

Dowódców 1 

Komora dymna 5 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 
2. Wyposażenie:  

 Lublin II Combi GLM 8,  

 Agregat Prądotwórczy FH3541 3,0 KW,  

 Motopompa M8/8 PO5,  

 Motopompa M8/8-PO8/380,  

 Pompa Szlamowa WT20X,  

 Maszt oświetleniowy. 
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OSP TRZEŚŃ 

1. Członkowie: 11 przeszkolonych 
 

Tabela nr 91. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Trześń. 

Podstawowe 11 

Ratowników technicznych 5 

Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego 2 

Kierowanie ruchem drogowym 2 

Dowódców 4 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 
2. Wyposażenie:  

 Renault  S170 GBAM 2/8+8,  

 Renault Master GLM,  

 Motopompa PO3,  

 Pompa Szlamowa WT30X,  

 Agregat prądotwórczy GEKO 2600 E-A/HHBA 3,2 KW,  

 Pompa Szlamowa PH 2400. 
 
OSP WOLA CHORZELOWSKA 

1. Członkowie: 6 przeszkolonych 
 

Tabela nr 92. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Wola Chorzelowska. 

Podstawowe 6 

Ratowników technicznych 1 

Kierowanie ruchem drogowym 1 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 
2. Wyposażenie:  

 Renault Trafic GLM,  

 Motopompa PO3,  

 Pompa Szlamowa WT30X,  

 Piła Spalinowa STIHL MS 291. 
 
OSP WOLA MIELECKA 

1. Członkowie: 7 przeszkolonych 
 

Tabela nr 93. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Wola Mielecka. 

Podstawowe 7 

Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego 1 

Kierowanie ruchem drogowym 4 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

2. Wyposażenie:  

 Renault Trafic GLM,  

 Motopompa M8/8 PO5,  
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 Pompa Szlamowa WT20X,  

 Pompa Szlamowa KTH-80X,  

 Agregat Prądotwórczy EA 2600 2,6 kV 2,2 KW,  

 Pompa Szlamowa PH 2400. 
 
OSP ZŁOTNIKI 

1. Członkowie: 20 przeszkolonych 
 

Tabela nr 94. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Złotniki. 

Podstawowe 20 
Ratowników technicznych 8 
Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego 3 
Kierowanie ruchem drogowym 3 
Przeciwpowodziowe i ratunkowo wodne 6 
Aparaty powietrzne 4 
Sternik motorowodny 2 
Dowódców 5 
Naczelników 1 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy Mielec. 

 
2. Wyposażenie:  

 Lublin II Combi GLM 8,  

 Motopompa M8/8 PO5,  

 Pompa Szlamowa WTX 30,  

 Pompa Szlamowa WT 40X, 

 Agregat Prądotwórczy 2,5KW,  

 Pilarka Stihl M261 2,8 KW. 
 

18.2. Bezpieczeństwo powodziowe – konserwacja rowów 

melioracyjnych 
 

Gminna Spółka Wodna Mielec działa na podstawie ustawy Prawo Wodne, zajmuje się 

utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. rowów otwartych. 

W ewidencji GSW Mielec znajduje się 85,18 km rowów otwartych, które odwadniają 1 510,59 ha 

gruntów. Gminna Spółka Wodna Mielec zrzeszona jest w Rejonowym Związku Spółek Wodnych  

w Mielcu. 

Zgodnie z zapisami prawa wodnego finansowanie działalności GSW Mielec należy do członków 

spółki, których grunty położone są w zasięgu oddziaływania urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych. Dodatkowym źródłem finansowania robót konserwacyjnych są środki, które mogą być 

przyznane spółce wodnej w ramach dotacji od urzędów gmin, starostwa powiatowego, urzędu 

marszałkowskiego i urzędu wojewódzkiego.  

Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Mielec przyjęło opłaty w wysokości: 45 zł/ha  
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i minimalną opłatę roczną 30 zł, co znacznie obniżyło budżet GSW Mielec.  

Zatwierdzono budżet GSW Mielec w wysokości 97 977 zł. Uchwalony budżet GSW Mielec to 

zaledwie 23 %kosztów potrzebnych na konserwację urządzeń melioracyjnych.  

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Mielcu wykonał w 2018 roku na terenie Gminnej Spółki 

Wodnej Mielec konserwację bieżącą rowów w ilości 32008 mb, tj. 35% urządzeń melioracyjnych.  

Wartość wykonanych robót wyniosła 153 035,52 zł.  

Podstawą działalności GS W Mielec są składki członkowskie, które w roku 2018 wyniosły  

91 422,50 zł, a uzyskane przez RZSW Mielec dla GSW Mielec dotacje to kwota 65 100,00 zł, co stanowi 

71 %zebranych składek. 
 

Tabela nr 95.Zestawienie ilości i wartości wykonanych robót konserwacyjnych w GSW MIELEC. 

Lp. Sekcja 
Ilość 
ha 

Rozmiar 
ewiden. 

km 
Nazwa rowu 

Ogółem 
rozmiar 

wykonany
ch 

robót mb 

Ogółem 
wartość 

wykonanych 
robót 

zł 

Zebrane 
składki 

zł 

Plan 
składek 

zł 
Dotacje 

1 BOŻA WOLA  35,01 1,64  Plebaniec  1260 2419,96 1266,00 1847,00 
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2 CHRZĄSTÓW  95,67 5,13  Chrząstowski  1120 7002,02 5589,50 6045,00 

3 CHORZELÓW  64,40 4,24     4844,00 5709,00 

4 GOLESZÓW  141,83 7,03  
Pod Górami  
Książnicko-Goleszow  
Razem  

1010 
2140 
3150 

8345,47 7281,00 7973,00 

5 KSIĄŻNICE  164,88 9,67  
Książnicko-Goleszow  
Podlesz-Książnicki  
Razem  

1730 
940 

2670 
13004,33 6744,00 9532,00 

6 PODLESZANY  259,57 13,68  
Podlesz-Książnicki  
Olszyna  
Razem  

2960 
900 

3860 
20231,85 11153,00 14972,00 

7 RZĘDZIANOWICE  253,89 16,18  
Sroczyńskiego  
Nr -1 
Razem  

900 
3218 
4118 

13892,45 12610,00 13 585,00 

8 RYDZÓW  75,91 4,26  
Nowy Rydzów  
Nr 38  
Razem  

1400 
1520 
2920 

10687,95 3919,00 4580,00 

9 TRZEŚŃ  127,61 6,67  

Rzeka  
Światowiec  
Laszczyna  
Razem  

3170 
3000 
500 

6670 

41 055,30 1322,00 12 148,00 

10 
WOLA  
CHORZELOWSKA  

71,08 1,94  
Laszczyna  
Laszczyna Boczny  
Razem  

1760 
180 

1940 
7504,48 4106,00 4246,00 

11 WOLA MIELECKA  174,67 11,63  
Nowa Wiśnia  
Stawiska  
Razem  

1980 
1600 
3580 

24490,21 11215,00 13 881,00 

12 ZŁOTNIKI  46,07 3,11  Złotnicki  720 4401,50 3244,00 3459,00 

RAZEM  1510,59 85,18   32008 153035,52 83293,50 97977,00 

Źródło: opracowanie Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mielcu. 
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Tabela nr 96.Zestawienie urządzeń melioracji szczegółowych objętych utrzymaniem w roku 2018 na 

terenie starostwa powiatu mieleckiego w GSW Mielec przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych  

w Mielcu. 
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1 Boża Wola  1640 35,01  1847  1266 69  1260 2419,96 - 2 419,96     

2 Chorzelów  4244 64,40  5709  4844 85  - - - -     

3 Chrząstów  5133 95,67  6045  5589,50 92  1120 7002,02 4000 3002,02     

4 Goleszów  7030 141,83  7973  7281 91  3150 8345,47 3500 4845,47     

5 Książnice  9665 164,88  9532  6744 71  2670 13004,33 2880 10124,33     

6 Podleszany  13680 259,57  14972  11153 74  3860 20231,85 9500 10731,85     

7 Rzędzianowice  16185 253,89  13585  12610 93  4 118 13892,45 6600 7292,45     

8 Rydzów  4254 75,91  4580  3919 86  2920 10687,95 6000 4687,95     

9 Trześń  6670 127,61  12148  11322 93  6670 41055,30 10120 12935,30   18000  

10 Wola Mielecka  11627 174,67  13881  11215 81  3580 24490,21 - 24 490,21     

11 
Wola 
Chorzelowska  

7430 71,08  4246  4106 93  1940 7504,48 4500 3004,48     

12 Złotniki  3110 46,07  3459  3244 88  720 4401,50 - 4401,50     

RAZEM 90 668 1510,59  97977  83293,50 85  32008 153035,52 47100 87935,52   18000  

Źródło: opracowanie Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mielcu. 
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18.3. System ostrzegania i alarmowania 
 

W ramach nowoczesnego systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie powiatu 

mieleckiego zakupiono i zamontowano 109 syren, 10 central alarmowych, 2 powiatowe centrale 

alarmowe (jedna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jedna w Wydziale 

Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym) i jedną centralę mobilną.  

Gmina Mielec udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania 

pn. „Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu 

mieleckiego” zgodnie z umową 1/2018/ZK – 58 330,00 zł. Na terenie gminy zostało zamontowanych 

13 syren alarmowych na budynkach komunalnych i Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Struktura systemu składa się z autonomicznych węzłów powiatowego, gminnych, Państwowej 

Straży Pożarnej o dowolnych konfiguracjach. System pracuje ze stanowiska kierowania Obrony 

Cywilnej oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także jest zintegrowany z centralami gmin powiatu 

mieleckiego i miasta Mielca. Zapewnia przekazywanie sygnałów dźwiękowych i komunikatów 

głosowych dla ludności w razie wystąpienia na terenie powiatu zagrożeniach wywołanych przyczynami 

naturalnymi (klęski żywiołowe), przyczynami cywilizacyjnymi oraz innymi zagrożeniami dla życia lub 

zdrowia ludzi oraz mogącymi spowodować znaczne zniszczenie środowiska lub istotne pogorszenie 

jego stanu. 
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19. GMINA MIELEC W LICZBACH 

 

 

 

 

122,7 km2

POWIERZCHNIA 
GMINY                                                                             

52 571 796,12 zł 

BUDŻET GMINY                                                 

9

PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH: 
8 PUBLICZNYCH 
+ 1 NIEPUBLICZNA

13 287 

LICZBA 
MIESZKAŃCÓW                                                 

319 524 04,04 zł 

FUNDUSZ SOŁECKI                                                 

1 628

DZIECI 
W PLACÓWKACH 
SZKOLNYCH

656 

DZIAŁAJĄCYCH 
PODMIOTÓW 
GOSPODARCZYCH                                 

149

DECYZJI 
O USTALENIU 
WARUNKÓW 
ZABUDOWY

11

SESJI 
ZWYCZAJNYCH
RADY GMINY

131

WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH

12 160

DECYZJI 
W ZAKRESIE 
PODATKÓW 
LOKALNYCH

90

PODJĘTYCH 
UCHWAŁ RADY 
GMINY
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77%

POZIOM 
SKANALIZOWANIA 
GMINY

7 180 km

NOWEJ 
NAWIERZCHNI 
BITUMICZNEJ

1 164 000,00 zł

WARTOŚĆ UZYSKANIA 
WSPARCIA NA 
MODERNIZACJE DRÓG

52

DECYZJE 
O USTALENIU 
LOKALIZACJI 
INWESTYCJI CELU 
PUBLICZNEGO

1 149 m

NOWYCH 
CHODNIKÓW

2 647 t

KRUSZYWA 
WBUDOWANEGO 
NA 28 ODCINKACH 
DRÓG

4 712 892,61 zł

DOFINANSOWANIA 
NA PROJEKTY 
Z ZAKRESU OCHRONY 
ŚRODOWISKA

8 307 228,58 zł
WYDATKI PONIESIONE 
NA ZADANIA 
OŚWIATOWE Z 
BUDŻETU GMINY

8 679 126,99 zł

WYPŁACONYCH 
ŚWIADCZEŃ 500+

236 487,50 zł
DOTACJI NA ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE ORAZ 
PODMIOTY PROWADZĄCE 
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO

58 330,00 zł
POMOCY FINANSOWEJ 
NA BUDOWĘ 
NOWOCZESNEGO 
SYSTEMU ALARMOWANIA 
I OSTRZEGANIA LUDNOŚCI

3 680 765,25 zł

WYPŁACONYCH 
ŚWIADCZEŃ 
RODZINNYCH
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20. PODSUMOWANIE 

 

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Mielec. Mamy nadzieję, 

że dokument opracowany przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, Gminnego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury  

i Sportu Gminy Mielec w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje związane  

z funkcjonowaniem naszej „małej Ojczyzny”.  

Jak widać rok 2018 był kolejnym, który przyniósł zmiany w każdej miejscowości. Te działania 

nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i wiedza urzędników, Radnych, Sołtysów, Rad Sołeckich 

organizacji pozarządowych, a przede wszystkim mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co należy 

poprawić w ich otoczeniu. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, informacje i napływające wnioski,  

z których część została zrealizowana w 2018 roku, a kolejne oczekują na realizację w tegorocznym  

i przyszłych budżetach.  

Mając na względzie stały rozwój naszej Gminy oraz dalsze podnoszenie standardu życia 

mieszkańców, zapraszamy do debaty oraz wspólnych rozmów. Zachęcamy także do aktywnego 

uczestnictwa w życiu sołectw poprzez włącznie się do działalności Kół Gospodyń Wiejskich, Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Klubów Sportowych. Zapraszamy również do udziału 

w spotkaniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych przez Urząd Gminy 

i Jednostki Organizacyjne.   

Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie i zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi 

wersjami raportów, które prezentowane będą zgodnie z ustawą do końca maja każdego roku.  
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21. WYKAZ RYSUNKÓW 

 

Rysunek nr 1.  Podział Gminy Mielec na sołectwa. 
Rysunek nr 2.  Struktura wewnętrzna Urzędu. 
Rysunek nr 3.  Dochody Gminy Mielec. 
Rysunek nr 4.  Wydatki Gminy Mielec. 
Rysunek nr 5.  Przychody Gminy Mielec. 
Rysunek nr 6.  Rozchody Gminy Mielec z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. 
Rysunek nr 7.  Wynik finansowy Gminy Mielec. 
Rysunek nr 8.  Stan kwoty długu Gminy Mielec. 
Rysunek nr 9.  Odpady przekazane do PSZOK. 
Rysunek nr 10.  Struktura kosztów systemu gospodarowania odpadami w Gminie Mielec. 
Rysunek nr 11. Wykaz obsługiwanych przez MKS linii na terenie Gminy Mielec. 
Rysunek nr 12. Obszar działania gminnego transportu zbiorowego. 
Rysunek nr 13. Rodzaj biletów, z których korzystali pasażerowie. 
Rysunek nr 14. Ilość wykonanych kilometrów na terenie Gminy Mielec. 
Rysunek nr 15. Rejestracja osób wsiadających na przystankach z poszczególnych miejscowości. 
Rysunek nr 16.  Rejestracja osób wsiadających na przystankach na poszczególnych liniach. 
Rysunek nr 17.  Liczba pasażerów, kilometrów w ramach prowadzonego transportu zbiorowego. 
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22. WYKAZ TABEL 
 

Tabela nr 1.  Powierzchnia Gminy Mielec według miejscowości. 
Tabela nr 2.  Liczba ludności w Gminie Mielec według miejscowości. 
Tabela nr 3.  Struktura wiekowa według kategorii wieku. 
Tabela nr 4.  Liczba gospodarstw domowych. 
Tabela nr 5.  Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Mielec i jednostkach organizacyjnych. 
Tabela nr 6.  Zestawienie ilości odebranych wyrobów azbestowych. 
Tabela nr 7.  Ilość lasów na terenie Gminy Mielec. 
Tabela nr 8.  Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie. 
Tabela nr 9.  Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Tabela nr 10.  Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie. 
Tabela nr 11.  Działania podejmowane wobec dzieci doświadczających przemocy w rodzinie. 
Tabela nr 12.  Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania. 
Tabela nr 13.  Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
Tabela nr 14.  Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 
Tabela nr 15.  Działania podejmowane przez asystenta rodziny. 
Tabela nr 16.  Liczba osób objętych programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 
Tabela nr 17.  Pomoc w formie zasiłku celowego w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania". 
Tabela nr 18.  Pomoc w formie posiłku w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 
Tabela nr 19.  Liczba osób objętych „Programem operacyjnym pomoc żywnościowa 2014-2020”. 
Tabela nr 20.  Powody udzielania pomocy w ramach „Programu operacyjnego pomoc żywnościowa 

2014-2020”. 
Tabela nr 21.  Dotacje na cel publiczny pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci  

i młodzieży w 2018 roku z różnych dyscyplin  sportowych .” 
Tabela nr 22.  Dotacje na cel publiczny pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej sportu u dzieci  

i młodzieży w 2018 roku z różnych dyscyplin  sportowych” w trybie małych zleceń  
z pominięciem procedury konkursu. 

Tabela nr 23.  Dotacje na cel publiczny pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja  
i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r.” 

Tabela nr 24.  Dotacje na cel publiczny pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja  
i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r.” wspomagające rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych w trybie małych zleceń z pominięciem procedury 
konkursu. 

Tabela nr 25.  Dotacje na cel publiczny pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja  
i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r.” wspomagające ochronę  
i promocję zdrowia w trybie małych zleceń z pominięciem procedury konkursu. 

Tabela nr 26.  Dotacje na cel publiczny pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja  
i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r.” w zakresie pomocy społecznej 
w trybie małych zleceń z pominięciem procedury konkursu. 

Tabela nr 27.  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Tabela nr 28. Realizacja uchwał podjętych w 2018 r. 
Tabela nr 29.  Uzupełnienie dróg kruszywem w poszczególnym miejscowościach. 
Tabela nr 30.  Obsługa administracyjna dróg gminnych. 
Tabela nr 31.  Pozostałe działania w obiektach gminnych. 
Tabela nr 32. Zadania realizowane z funduszu sołeckiego. 
Tabela nr 33.  Wykaz dzierżawionych działek. 
Tabela nr 34.  Zestawienie umów dzierżawy na cele działalności gospodarczej. 
Tabela nr 35.  Zestawienie umów najmu lokali użytkowych. 
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Tabela nr 36.  Umowy użyczenia obiektów komunalnych. 
Tabela nr 37.  Umowy najmu pomieszczeń mieszkalnych. 
Tabela nr 38.  Umowy najmu  lokali przy ul. Jadernych 7. 
Tabela nr 39.  Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisów i wyrysów z MPZP. 
Tabela nr 40.  Pozwolenia na budowę ze względu na rodzaj zabudowy. 
Tabela nr 41.  Pozwolenia na budowę ze względu na miejsce inwestycji. 
Tabela nr 42.  Ilość wydanych pozwoleń na rozbiórkę. 
Tabela nr 43.  Ilość wydanych zawiadomień o zakończeniu budowy, robót budowlanych. 
Tabela nr 44.  Ilość wydanych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 
Tabela nr 45.  Sposób zagospodarowania odpadów  z  gospodarstw domowych wg deklaracji. 
Tabela nr 46.  Procentowy udział deklaracji z nieruchomości zamieszkałych. 
Tabela nr 47.  Procentowy podział odpadów. 
Tabela nr 48.  Zestawienie miesięcznych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na terenach zamieszkałych Gminy Mielec. 
Tabela nr 49. Zestawienie stawek opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na 

nieruchomościach niezamieszkałych na terenie Gminy Mielec. 
Tabela nr 50.  Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy   
                          Mielec. 
Tabela nr 51. Rodzaje i ilość wytworzonych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielec. 
Tabela nr 52. Rodzaj i ilość przygotowanych do ponownego użycia i  poddanych recyklingowi 

odpadów selektywnych z terenu Gminy Mielec. 
Tabela nr 53. Formy ochrony przyrody w Gminie Mielec.  
Tabela nr 54. Zgłoszenia i decyzje w sprawie usunięcia drzew. 
Tabela nr 55. Działalność Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec w 2018 roku. 
Tabela nr 56 Powody przyznania pomocy przez GOPS Mielec. 
Tabela nr 57.  Rodzaje świadczeń finansowych i niefinansowych przyznanych. 
Tabela nr 58.  Liczba wniosków, wywiadów, kontraktów socjalnych oraz decyzji. 
Tabela nr 59. Rodzaje świadczeń rodzinnych wypłacone przez GOPS w Mielcu. 
Tabela nr 60. Świadczenia wychowawcze. 
Tabela nr 61. Świadczenia „Dobry start”. 
Tabela nr 62. Karta Dużej Rodziny. 
Tabela nr 63. Formy działań w ramach pracy socjalnej. 
Tabela nr 64. Instytucje, stowarzyszenia i fundacje, z którymi współpracował GOPS. 
Tabela nr 65. Stypendium szkolne i zasiłki szkolne. 
Tabela nr 66. Dodatki mieszkaniowe. 
Tabela nr 67. Osoby objęte świadczeniem opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 
Tabela nr 68. Decyzje wydane w ramach świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych. 
Tabela nr 69. Wykaz placówek oświatowych z podziałem na ich typy. 
Tabela nr 70. Liczba dzieci w placówkach edukacyjnych. 
Tabela nr 71. Wydatki na prowadzenie placówek oświatowych. 
Tabela nr 72. Koszty wydatków na prowadzenie placówek oświatowych ogółem. 
Tabela nr 73. Wydatki na prowadzenie placówek oświatowych w stosunku do subwencji  
                           oświatowej. 
Tabela nr 74. Zatrudnienie w placówkach oświatowych. 
Tabela nr 75. Koszty wychowania przedszkolnego uczniów. 
Tabela nr 76. Liczba uczniów i kwota do zwrotu za dziecko w placówce spoza terenu Gminy Mielec. 
Tabela nr 77.  Obowiązujące ceny biletów jednorazowych.  
Tabela nr 78.  Obowiązujące ceny biletów okresowych. 
Tabela nr 79.  Koszty realizacji transportu zbiorowego 
Tabela nr 80. Jednostki wpisane do rejestru CEIDG wg sekcji PKD-2007 na terenie Gminy Mielec. 
Tabela nr 81. Liczba wniosków  CEIDG-1 w Gminie Mielec. 
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Tabela nr 82. Liczba przeszkolonych strażaków. 
Tabela nr 83. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Chorzelów. 
Tabela nr 84. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Chrząstów. 
Tabela nr 85. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Goleszów. 
Tabela nr 86. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Książnice. 
Tabela nr 87. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Podleszany. 
Tabela nr 88. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Rydzów. 
Tabela nr 89. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Rzędzianowice I. 
Tabela nr 90. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Rzędzianowice II. 
Tabela nr 91. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Trześń. 
Tabela nr 92. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Wola Chorzelowska. 
Tabela nr 93. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Wola Mielecka. 
Tabela nr 94. Liczba i rodzaje szkoleń OSP Złotniki. 
Tabela nr 95. Zestawienie ilości i wartości wykonanych robót konserwacyjnych w GSW MIELEC.  
Tabela nr 96. Zestawienie urządzeń melioracji szczegółowych objętych utrzymaniem w roku 2018 na 

terenie starostwa powiatu mieleckiego w GSW Mielec przez Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych w Mielcu. 

 


