Panie Prezydencie
Panie i Panowie Radni
Szanowni Państwo
Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w Mielcu w kadencji 2006-2010 odbywa się w
roku szczególnym. Nie tak dawno przecież, bo kilka miesięcy temu obchodziliśmy XX-lecie
Samorządu Terytorialnego. Główna idea, jak przyświecała twórcom Polski samorządowej
było stworzenie prawnych ram do samoorganizowania się, w celu podejmowania działań
grupowych, które wykraczają poza wąsko pojęty interes własny i koncentrują się na
zaspakajaniu zbiorowych potrzeb lokalnych społeczności. Tym samym został zainicjowany
proces budowy społeczeństwa obywatelskiego, w którym rozwój nie jest wyłącznie
wynikiem działalności samorządu, ale sumą działań poszczególnych osób, organizacji,
środowisk społecznych, a także instytucji biznesowych. Zatem na zmiany, jakie zaszły w
Mielcu przez ostatnie 4 lata, należy popatrzeć w szerszym wymiarze i uznać, że każdy z nas
(w większym bądź mniejszym stopniu, jednak na miarę swoich możliwości) ma swój udział w
tym zbiorowym obywatelskim dziele.
Dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy my jako Rada skupiająca 23 radnych potrafiliśmy razem,
ponad podziałami politycznymi i jakimikolwiek uprzedzeniami, wpływać na rozwój naszego
miasta.
Oto próba podsumowania naszej 4 letniej służby publicznej. Na początek trochę statystyki.
W skład Rady wchodziło 23 radnych. W trakcie trwania kadencji Rady, w jej składzie
nastąpiły następujące zmiany.
-

W miejsce wybranego na prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego – radnym
został Krzysztof Leś.

-

W miejsce wybranego na wiceprezydenta Bogdana Bieńka – radnym został
Wojciech Kuśnierz.

-

W miejsce wybranego na wiceprezydenta Krzysztofa Popiołka – radnym został
Henryk

Sowa.

Po

objęciu

mandatu

Posła

przez

Krzysztofa

Popiołka

–

wiceprezydentem Mielca został Fryderyk Kapinos.
-

W miejsce Lucjana Surowca – radnym został Tadeusz Zawada, a po jego śmierci –
Teresa Ciszek.

-

W miejsce zmarłego Ryszarda Skóry – radnym został Ireneusz Dzieszko.

-

Czciliśmy już na sesjach Rady Miejskiej pamięć naszych zmarłych kolegów.

Dzisiaj jedynie chcę dopowiedzieć, że w tym sprawozdaniu jest opisana także cząstka ich
pracy.
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Rada Miejska odbyła 42 sesje (tyle samo, co w poprzedniej kadencji) i podjęła 482 uchwały
(o 114 więcej, aniżeli w poprzedniej kadencji).
W celu sprawnego wykonywania zadań, Rada powołała 6 stałych komisji, które odbyły
następującą liczbę posiedzeń:
1. Komisja Rewizyjna – 34 posiedzenia.
2. Komisja Gospodarki i Finansów – 58 posiedzeń.
3. Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Socjalnych – 35 posiedzeń.
4. Komisja Oświaty i Wychowania – 39 posiedzeń.
5. Komisja Sportu i Rekreacji – 31 posiedzeń.
6. Komisja Porządku Publicznego i Regulaminowa – 30 posiedzeń.
7. Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – 39 posiedzeń.
W Radzie działały trzy kluby radnych: „Klub Samorząd Niezależny”, „Klub Radnych Prawo i
Sprawiedliwość”, „Klub Aktywnych Radnych”.
Najbardziej obiektywną wiedzę nt. działalności uchwałodawczej Rady oraz działalności
wykonawczej Pana Prezydenta znajdujemy w analizie budżetu za okres ostatnich 4 lat.
Przede wszystkim dostrzegamy w nim stałą progresję po stronie dochodów, a co za tym
idzie, także po stronie wydatków.
lata

dochody

wydatki

% inwestycje

2007

119 679 027

107 447 927

17%

2008

135 859 993

134 246 095

31%

2009

143 013 200

143 156 829

29%

2010

153 591 928

167 369 502

29%

Bardzo dobrym wskaźnikiem w budżecie za ten okres jest udział wydatków inwestycyjnych w
wydatkach ogółem, który od 2008 roku utrzymuje się na poziomie ok. 30%. To bardzo wysoki
wskaźnik, na który może sobie pozwolić miasto, które potrafi zabiegać o środki Unii
Europejskiej i które nie jest zadłużone, tym samym nie pozostawia kolejnej radzie oraz
Prezydentowi zobowiązań finansowych utrudniających sprawne funkcjonowanie.
Struktura wydatków inwestycyjnych wskazuje również na zrównoważony rozwój naszego
miasta. To nie są tylko inwestycje drogowe – tak bardzo widoczne, bo w trakcie ich realizacji
utrudniające nam codzienną komunikację – ale także komunalne oraz w zakresie oświaty,
opieki społecznej, kultury i sportu. Liczby dużo mówią, dlatego przytoczę je tutaj. Otóż za
okres 2007-2010 w budżetach miasta po stronie wydatków inwestycyjnych zapisano kwotę
149 777 520 zł.
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-

44% to inwestycje w zakresie oświaty, opieki społecznej, kultury i sportu – są tutaj
m.in.:
o

budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(łącznie 2 602 m2 zabudowy) na Osiedlu Smoczka – 25 346 649 zł;

o

rozbudowa basenów odkrytych wraz z przebudową pomieszczeń szatni –
6 180 563 zł;

o

budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum
Nr 2 – 5 110 970 zł;

o

realizacja programu od przedszkola do matury, czyli adaptacja bazy
edukacyjno sportowej do kształcenia integracyjnego – 3 787 786 zł;

o

budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy SP Nr 9 –
1 498 104 zł;

o

aktualnie trwająca budowa Euroboiska (dofinansowanego z RPO WP) –
2 198 767 zł, w tym dofinansowanie z UE – 1 199 853 zł;

o

place zabaw, otoczenie wokół placówek oświatowo-wychowawczych, zabezpieczenie terenów przed przebywaniem osób niepożądanych – 851 370 zł;

o

racjonalizacja

gospodarki

cieplnej

oraz

termomodernizacja

budynków

żłobków, przedszkoli, szkół, krytej pływalni, hali sportowej (w ramach trzech
projektów RPO WP na lata 2007-2013) na łączną kwotę 16 337 871 zł, w tym
dofinansowanie UE wynosi 7 647 341 zł;
o
-

monitoring szkół – 280 513 zł.

32% to inwestycje drogowe na terenie miasta, możliwe do zrealizowania dzięki
pięciu projektom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego. Wyremontowano i przebudowano 15 588 m dróg, wybudowano
400 m nowych dróg, przebudowano i wyremontowano 27 535 m chodników,
powstało 39 000 mb ścieżek rowerowych oraz 450 miejsc parkingowych. W tym
przypadku dofinansowanie UE wyniosło 29 251 143 zł.

-

24% to inwestycje komunalne – są tutaj między innymi: modernizacja budynków
wielorodzinnych na Osiedlu Młodego Robotnika; regulacja cieków wodnych na
terenie Mielca i gminy Mielec; budowa budynku socjalnego; remont budynku przy
ulicy Skłodowskiej na potrzeby wyższych uczelni; przywrócenie historycznej funkcji
centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z
rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza.
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To nie jest pełny obraz zadań inwestycyjnych, które w całości zostały zapisane w budżecie
miasta. Realizowane były także (bądź nadal są realizowane) inwestycje przez jednostki
organizacyjne samorządu oraz spółki komunalne.
-

Przede wszystkim należy tutaj przywołać największą inwestycję komunalną
realizowaną od 1997 roku, a oddaną uroczyście do użytku w 2008 roku, jaką jest
nowoczesna

oczyszczalnia

ścieków

zrealizowana

w

ramach

projektu

„Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczanie ścieków w Mielcu”. Łączny
koszt całego projektu – 24 512 530 Euro, w tym dotacja z UE 16 624 850 Euro.
-

Niewątpliwy wpływ na jeszcze lepszą pozycję gospodarczą naszego miasta mają
dwa projekty realizowane przez Mielecką Agencję Regionalną MARR S.A. Jest to
utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego oraz budowa Inkubatora Nowych
Technologii IN-TECH. Dofinansowanie obu projektów w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wynosi 65 093 302 zł. Występuje tutaj
dodatkowo finansowy udział samorządu.

-

Poprawie ulegnie także transport publiczny w wyniku realizacji przez MKS sp. z o.o
projektu

dotyczącego

wymiany

taboru

autobusowego.

W

tym

przypadku

dofinansowanie UE wynosi 7 922 926 zł.
-

Pozostał jeszcze projekt, w którym beneficjentem jest SCK. Jest to modernizacja i
adaptacja Jadernówki na potrzeby klubu środowisk twórczych oraz muzeum
regionalnego. Dofinansowanie z UE to kwota 1 824 523 zł.

Jak te wszystkie inwestycje zmieniły miasto, niechaj oceni mieleckie społeczeństwo.
W kadencji 2006 – 2010 uchwały Rady dotyczące stawek podatku nigdy nie określały ich w
maksymalnej wysokości. Celem Rady w tym zakresie było stymulowanie rozwoju
gospodarczego. Z racji światowego kryzysu finansowego, który – wprawdzie osłabiony –
dotarł także do Polski oraz Mielca, Rada Miejska zdecydowała o pozostawieniu podatków w
2009 roku na poziomie roku poprzedniego, czyli 2008.
Łącznie uszczuplenie dochodów gminy poprzez obniżenie stawek maksymalnych oraz
dodatkowo podjęcie uchwały w sprawie programu zwolnienia z podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis wyniosło 17 145 453 zł.
Na rozwój, estetykę oraz wizerunek miasta wpływa także planowa polityka dotycząca
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przeciągu 4 lat
sporządzono cztery takie plany. Dotyczyły one terenów położonych w południowej części
Osiedla Cyranka, osiedla Michalina, Osiedla Szafera, terenów zabudowy mieszkaniowej w
Osiedlu Rzochów.
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Wielką szansą dla Mielca jest utworzenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzięki temu, że coraz więcej młodych ludzi będzie
studiować w Mielcu, jest wielka szansa, że tutaj zostaną, podejmą pracę oraz założą rodziny.
Już dzisiaj prowadzone są rozmowy z władzami AGH o uruchomieniu w Mielcu studiów w
systemie dziennym, oraz nowym kierunku – studiach humanistycznych.
Dużo w tym sprawozdaniu wymieniłem inwestycji sportowych. Ale jest jeszcze jeden obiekt,
któremu należy poświęcić kilka słów. Jest to stadion przy ulicy Solskiego. W wyniku
wieloletnich dyskusji, Rada tej kadencji podjęła uchwałę o modernizacji stadionu. Można
zatem spodziewać się, że to przedsięwzięcie wycenione na kwotę około 42 milionów złotych
będzie sztandarową inwestycją kolejnej kadencji samorządu miasta. Przetarg na remont
stadionu został już ogłoszony, jest to kwestia dni, kiedy zostanie rozstrzygnięty.
Szanowni Państwo,
Mielec, to miasto z rozwijającym się ponad przeciętność przemysłem skupionym w
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, rozwijającym się Mieleckim Parku Przemysłowym,
odrodzonych

polskich

zakładach

lotniczych

oraz

w

wielu

małych

średnich

przedsiębiorstwach, niejednokrotnie zbudowanych w oparciu o rodzimy kapitał. Mielec to
miasto, które tworzy bardzo dobre warunki dla potencjalnych inwestorów. Ten wielki i
niekwestionowany rozwój miasta był najlepszą odpowiedzią na przeciwdziałanie bezrobociu,
które jeszcze kilka-klikanaście lat temu pauperyzowało tysiące mieleckich rodzin. Dostrzegła
to Kapituła Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przyznając w 2009 roku to prestiżowe
wyróżnienie naszemu miastu. Z kolei w październiku 2010 roku Prezydent Mielca Janusz
Chodorowski w Konkursie „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” otrzymał tytuł Najlepszy
Prezydent Miasta Roku 2010 – Panie Prezydencie szczerze gratuluję. Natomiast naszemu
miastu w kategorii Gmina Miejska przyznano II miejsce. Mielec został także laureatem w
rankingu „Europejska Gmina, Europejska Miasto”.
Panie i Panowie,
Przez trzy ostatnie kadencje, czyli przez 12 lat byłem, przewodniczącym tej Rady. Był to dla
mnie wielki zaszczyt i równie wielkie zobowiązanie, aby dobrze wywiązać się z powierzonych
mi obowiązków. Nieustannie towarzyszyła mi podstawowa zasada, aby każdego z Państwa
traktować z tą samą życzliwością, z tym samym szacunkiem. Zawsze dążyłem do rozwiązań
kompromisowych, starałem się łagodzić emocje i być może dlatego formułowane były opinie,
że ta rada i poprzednie rady pracowały za spokojnie i zbyt przewidywalnie.
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Panowie Prezydenci,
Ta Rada pracowała spokojnie i przewidywalnie, ponieważ współpraca z Panami była oparta
na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Zawsze przekazywaliście Panowie radnym
wyczerpujące uzasadnienia do podejmowanych przez Radę uchwał. Wzajemnie unikaliśmy
takich sytuacji, które doprowadzałyby do niepotrzebnych sporów, a jeśli już one były, to były
one podyktowane względami merytorycznymi, a nie osobistymi niechęciami.
Panie Prezydencie – powiem to najprościej, jak potrafię. Dziękuję, że 12 lat temu namówił
mnie Pan do zostania samorządowcem. Ten czas w żadnym stopniu nie był dla mnie
zmarnowany. To był ważny okres w moim życiu.
Dziękuję za bardzo koleżeńską współpracę obecnym dwóm wiceprezydentom Panom
Bogdanowi Bieńkowi oraz Fryderykowi Kapinosowi, ale także Panu Mieczysławowi
Wdowiarzowi – wiceprezydentowi w latach 1998-2006.
Słowa podziękowania kieruję także do pracowników Urzędu. Zawsze byliście do naszej
dyspozycji.
Dziękuję Pani Bogusławie Fleszar

oraz Pani Barbarze Krępie za bardzo dobre

organizowanie prac rady oraz za opiekę nad wszystkimi radnymi. Byłyście dla nas
nieocenionym wsparciem!
Panie i Panowie Radni,
Dzisiaj,

tą sesją

kończymy kolejną

piątą już

kadencję

odrodzonego

samorządu

terytorialnego, ale większość z Państwa będzie mogła złożyć sobie życzenia: do zobaczenia
za miesiąc w kolejnej kadencji Rady. Wszystkim kandydującym do rady szczerze tego życzę.
Proszę także przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Przede wszystkim
niech dopisuje nam zdrowie, okazujmy sobie wzajemną życzliwość.
Pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku dla Państwa zaangażowania w sprawy
publiczne.
Zdzisław Nowakowski
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