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Opracowanie:



Strategię rozwoju można zdefiniować jako spójną koncepcję
działań, których wdrożenie ma zapewnić osiągnięcie
fundamentalnych celów długookresowych.



Strategia rozwoju lokalnego to innymi słowy długookresowy
plan rozwoju Miasta zawierający syntetyczny opis
uwarunkowań
i
kierunków
rozwoju
oraz
celów
strategicznych i działań służących ich osiągnięciu.



Strategia rozwoju stanowi punkt odniesienia do
podejmowania kluczowych decyzji dotyczących działalności
Miasta związanych z wydatkowaniem środków publicznych
oraz pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Długookresowy horyzont odniesienia Strategii
sprawia, że dokument ten w swej treści
i układzie powinien zachować odpowiednią
równowagę
pomiędzy
zapisami
ogólnymi
i szczegółowymi.
Zapisy ogólne pozwalają zachować strategiczny
i uniwersalny charakter Strategii, wskazując na
najważniejsze kierunki rozwoju Miasta Mielca,
zapisy szczegółowe zaś odnoszą się głównie do
projektów inwestycyjnych ujętych w wieloletniej
prognozie finansowej.
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Definiowanie
celów
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Diagnozę strategiczną opracowano stosując równolegle dwie metody. Po pierwsze
dokonano analizy społeczno - gospodarczej Miasta Mielca metodą desk research,
w oparciu o dane statystyczne GUS oraz dane udostępnione przez Urząd Miejski w Mielcu
i inne instytucje.



Przeprowadzono wśród mieszkańców Mielca badania ankietowe dotyczące oceny stanu
infrastruktury i jakości usług publicznych, jak również postulowanych przez społeczeństwo
zmian. Badania ankietowe trwały 3 tygodnie. Ankietę można było wypełnić w wersji
elektronicznej on - line. W wersji papierowej ankiety były załączone jako wkładka do
Tygodnika Regionalnego Korso o nakładzie 7 tys. egzemplarzy. Ponadto 1 tys.
egzemplarzy ankiety papierowej był rozdysponowany w instytucjach samorządowych
Miasta Mielca. W rezultacie spłynęło 855 ankiet, z czego 225 papierowych i 632
internetowe.



Niezależnie od ww. działań, w celu identyfikacji słabych i mocnych stron Miasta Mielca
przeprowadzono warsztaty strategiczne. Warsztaty zrealizowano w oparciu o metodę
aktywnej, moderowanej pracy grupowej Metaplan.

Zaproszenia na warsztaty rozesłano do: Radnych Rady
Miejskiej w Mielcu, Przewodniczących Rad Osiedli, instytucji
otoczenia biznesu (m. in. MARR S.A., ARP), organizacji
pozarządowych

Przebieg warsztatów strategicznych:


Warsztat strategiczny nr 1 odbył się 7 VII 2015 r.
Uczestnicy: 33 osoby, w tym: 4 Radnych Rady Miejskiej oraz
7 przedstawicieli Rad Osiedlowych



Warsztat strategiczny nr 2 odbył się 21 VII 2015 r.

Uczestnicy: 28 osób, w tym: 3 Radnych Rady Miejskiej oraz
5 przedstawicieli Rad Osiedlowych

W dniach 14 VIII 2015 r. – 4 IX 2015 r. odbyły
się konsultacje Diagnozy Strategicznej. Uwagi
można było zgłaszać za pośrednictwem ankiety
dotyczącej potrzeb rozwojowych miasta.
Ankieta została udostępniona on – line oraz
w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Przeprowadzono również konsultacje w formie
bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, które odbyło
się 25 VIII 2015 r.



•
•
•
•


W pracach nad Strategią Rozwoju Miasta Mielca wykorzystano
powszechnie stosowaną metodę analizy SWOT. W ramach tej metody
dokonuje się analizy organizacji (w tym przypadku gminy) i jej
otoczenia w celu opracowania lub optymalizacji strategii. Metoda
polega na zidentyfikowaniu i analizie czterech grup czynników:
Strengths (mocne strony – czynniki wewnętrzne),
Weaknesses (słabe strony – czynniki wewnętrzne),
Opportunities (szanse – czynniki zewnętrzne),
Threats (zagrożenia – czynniki zewnętrzne).
Analiza SWOT Miasta Mielca powstała w oparciu o wyniki pracy
grupowej z warsztatów strategicznych, jak również wyniki analiz
zrealizowanych w ramach diagnozy strategicznej. Czynniki
wewnętrzne, tj. mocne i słabe strony zostały skategoryzowane pod
względem istotności i podzielone na czynniki pierwszorzędne
i drugorzędne.
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W ramach każdego z określonych pól strategicznego rozwoju Miasta
Mielca, w procedurze warsztatów strategicznych sformułowano
strategiczne kierunki działań, a w konsekwencji zestaw działań, które
mają realizować cele strategiczne. Planując docelowy katalog działań
przeanalizowano także zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej.



W odniesieniu do ujętych w strategii działań (projektów)
przeanalizowano potencjalne źródła finansowania, ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej. W oparciu o analizę źródeł finansowania powstał plan
finansowy strategii.



Opracowano także wytyczne monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju
Miasta Mielca oraz zestaw wskaźników monitoringu, które
korespondują ze zdefiniowanymi kierunkami działań. Uzupełnieniem
zapisów dokumentu są wytyczne dotyczące wdrażania Strategii
Rozwoju Miasta Mielca.

Konsultacje odbyły się w dniach:

20 XI 2015 r. – 11 XII 2015 r.
Uwagi mógł złożyć każdy zainteresowany. Projekt
Strategii został udostępniony na 21 dni w Urzędzie Miejskim oraz
on-line. Ankiety do konsultacji udostępniono on-line oraz
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu. Do udziału w
konsultacjach zaproszono również Radnych Rady Miejskiej,
Przewodniczących Rad Osiedli, instytucje otoczenie biznesu,
organizacje pozarządowe, Mielecką Radę Seniorów oraz
Młodzieżową Radę Miejską.
3 XII 2015 r. odbyło się bezpośrednie spotkanie
z mieszkańcami, w którym uczestniczyło około 40 osób, w tym:
4 Radnych Rady Miejskiej oraz 4 przedstawicieli Rad Osiedlowych.



Uwzględniając głosy lokalnej społeczności uzgodniono, iż diagnoza strategiczna stanowić będzie
załącznik do dokumentu o charakterze strategicznym. W związku z tym dodano wzmiankę na
str. 7;



Dodano „przedstawiciele
strategicznych, str. 7;



Zmieniono brzmienie Kierunku działań nr 3 w Celu strategicznym 1.1., str. 15:
Było: „Podejmowanie działań zmierzających do zbudowania odpowiedniego systemu wsparcia
i
obsługi
przedsiębiorców
oraz
przyszłych
inwestorów
w
mieście”.

instytucji

otoczenia

biznesu”

jako

uczestników

warsztatów

Jest: „Podejmowanie działań zmierzających do rozwijania odpowiedniego systemu wsparcia
i obsługi przedsiębiorców oraz przyszłych inwestorów w mieście”;



Zmieniono brzmienie Kierunku działań 3 w Celu strategicznym 3.1., str. 17:
Było: „Stymulowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizacje
projektów dotyczących ochrony środowiska naturalnego”.
Jest: „Stymulowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizacje
projektów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym w szczególności
dotyczących ograniczenia niskiej emisji”;



Do Celu strategicznego 4.1. dodano 13 kierunek działań: „Podejmowanie działań mających na
celu wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów o szczególnym nasileniu negatywnych
zjawisk społecznych tj. bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub
kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym”, str. 18 – 19;



Zmieniono brzmienie Kierunku działań nr 1 w Celu strategicznym 5.1., str. 19:
Było: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej”.
Jest: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowa systemu zaopatrzenia
w wodę ze źródeł podziemnych”;



Zmieniono brzmienie Kierunku działań nr 6 w Celu strategicznym 5.2., str. 20:
Było: „Poszerzenie zakresu terytorialnego funkcjonowania komunikacji miejskiej wraz
z optymalizacją oferty przewozowej.”
Jest: „Podejmowanie działań w celu redukcji ruchu samochodowego poprzez optymalizację oferty
przewozowej komunikacji miejskiej.”;



Skorygowano dane w rozdziale 5. Analiza źródeł finansowania i prognoza finansowa strategii, na
podstawie uchwalonego dn. 17.12.2015 r. budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej (tabele nr:
20 na str. 69, 21 na str. 71, 22 na str. 76, 23 na str. 80 i 24 na str. 82). Tabele nr 25 na str. 82 i 26
na str. 83 zawierają natomiast dane szacunkowe i bazują na projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej wg stanu na dzień złożenia projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej tj.
16.11.2015.



Poprawiono nazwę Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca, str. 7 i 10;



Dodano wykaz spółek, w których Gmina Miejska Mielec posiada udziały/akcje”, str. 8;



Usunięto zdanie „W świetle dokumentu pn. „Charakterystyka systemu osadniczego województwa
podkarpackiego z identyfikacją biegunów wzrostu oraz wyróżnieniem obszarów funkcjonalnych
na poziomie regionalnym i lokalnym”, Mielec to rdzeń bieguna wzrostu II rzędu.”, str. 10;



Usunięto z zapisu dot. Inkubatora Przedsiębiorczości sformułowanie: „i centrum transferu
nowoczesnych technologii”, str. 14:



Było: „Inkubator Przedsiębiorczości (pierwszy zbudowany w 1992 r. z daru finansowego rządu
Japonii) – mielecki kamień milowy rozwoju przedsiębiorczości wśród małych i średnich firm,
zalążek dwóch współczesnych inkubatorów i centrum transferu nowoczesnych technologii.”



Jest: „Inkubator Przedsiębiorczości (pierwszy zbudowany w 1992 r. z daru finansowego rządu
Japonii) – mielecki kamień milowy rozwoju przedsiębiorczości wśród małych i średnich firm,
zalążek dwóch współczesnych inkubatorów.”



Zmieniono szyk i czas w zdaniu:
Było: „Natomiast po okresie gospodarki centralnie planowanej (lata 1945-1989), w minionym 20 - leciu
kołem zamachowym dla restrukturyzowanej gospodarki w Mielcu było powstanie i rozwijanie Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej
Euro-Park
Mielec
w
oparciu
o
system
ulg
inwestycyjnych”.
Jest: „Natomiast po okresie gospodarki centralnie planowanej (lata 1945-1989), kołem zamachowym dla
restrukturyzowanej gospodarki w Mielcu jest powstanie i rozwijanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Euro-Park Mielec w oparciu o system ulg inwestycyjnych.”, str. 44-45;



Dodano określenie: preferencyjnych w zdaniu: „Najstarszą instytucją okołobiznesową, powstałą po
okresie transformacji, jest funkcjonująca od 1991 roku Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.,
która wspiera przedsiębiorczość, świadczy usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe, B+R
w ramach Laboratorium Wzorcującego i Prototypowni, udziela preferencyjnych pożyczek i dotacji dla
MŚP i osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, zarządza Inkubatorami
Nowych Technologii In-Tech 1 i In-Tech 2.”, str. 52;



Usunięto zdanie: „Łączna wartość projektu wyniosła 68 277 289,17 zł (dofinansowanie - 41 429 368,00
zł, środki własne – wkład Gminy Miejskiej Mielec 7 260 000,00 PLN).”, str. 52;



Poprawiono nazwę i dane adresowe Aeroklubu
w tabeli 18 na str. 35-36 oraz w tabeli 35 na str. 64-65;

Mieleckiego

im.

Braci

Działowskich

Diagnoza strategiczna
Analiza metodą SWOT
Wizja rozwoju i misja
Priorytety, cele i kierunki działań

Wysoki poziom rozwoju przemysłu
(związany z funkcjonowaniem SSE
generującej zdywersyfikowane
miejsca pracy)

Wysoki poziom bezpieczeństwa
w mieście

Stosunkowo sprawny system
komunikacji miejskiej

Wysoka jakość kształcenia
szkolnego na wszystkich
poziomach

Stosunkowo dobry stan
infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej

Niski odsetek osób korzystających
z pomocy społecznej

Wysoki poziom dostępności
infrastruktury sieciowej (wodnokanalizacyjnej, gazowej
i ciepłowniczej)

Dobra sytuacja finansowa miasta

Wysoka skuteczność systemu
wspierania przedsiębiorczości
(poprzez instrumenty znajdujące
się w dyspozycji MARR)

Dobra infrastruktura materialna
szpitala powiatowego

Duże zasoby terenów zielonych

Czystość i porządek w mieście

Funkcjonowanie Centrum
Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli

Wysoki poziom zanieczyszczenia
powietrza

Niska dostępność do usług
specjalistycznej opieki medycznej

Niewykorzystane możliwości
stwarzane przez lokalizację
w pobliżu lotniska

Ograniczona oferta możliwości
spędzania wolnego czasu

Słaby stan infrastruktury dla
rozwoju aktywności kulturalnej

Niewykorzystane możliwości
rozwoju transportu kolejowego

Niewystarczająca infrastruktura
parkingowa w centrum miasta

Wysokoemisyjny transport miejski

Chaos urbanistyczny, wynikający z braku systemowego uporządkowania przestrzeni miejskiej oraz
niezrównoważonego rozwoju osiedli mieszkaniowych

Niska atrakcyjność turystyczna
miasta

Niewystarczająca w stosunku do
potrzeb oferta usług społecznych

Brak dobrych specjalistów
– praktyków z zakresu IT

Słabe wykorzystanie powiązań
międzynarodowych miasta

Niski udział przedsiębiorstw
innowacyjnych, stosujących
zaawansowane technologie

Niewystarczająca dostępność
obiektów oraz terenów
rekreacyjnych

Słabo rozwinięty system
e-usług publicznych

Stosunkowo duże zużycie
infrastruktury edukacyjnej

•

Wzrastający poziom innowacyjności przemysłu

•

Możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji (środki z UE)

•

Polityka proekologiczna UE wymuszająca stosowanie przyjaznych ekologicznie technologii

•

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa

•

Postępujący rozwój inicjatyw (ruchów) miejskich

•

Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej (drogi, mosty) w regionie

•

Rosnący nacisk na kształcenie młodzieży w zakresie przedmiotów ścisłych oraz rozwój szkolnictwa
zawodowego

•

Powstanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca

•

Wykorzystanie doświadczeń mieszkańców wynikających z pracy poza granicami kraju

•

Upowszechnianie się zdrowego modelu życia, i wynikające stąd większe zainteresowanie rekreacją

•

Włączenie nowych terenów inwestycyjnych do SSE

•

Wzrost zainteresowania firm innowacyjnych działalnością na terenie SSE

•

Rozwój infrastruktury kolejowej stanowiącej alternatywę dla ruchu drogowego

•

Rozwój w ramach Doliny Lotniczej

•

Wzrost zagrożeń zdrowotnych związanych z rosnącą zapadalnością na choroby nowotworowe

•

Niskie tempo tworzenia nowych miejsc pracy i uboga oferta pracy dla ludzi młodych

•

Wyjazdy młodych ludzi do pracy poza granice, pogłębiające słabą sytuację demograficzną kraju

•

Słaby system współpracy szkół z przedsiębiorcami

•

Skłonność do lokowania się biznesu w bardziej rozwiniętych rejonach kraju

•

Niedostateczny stan infrastruktury mostowej w otoczeniu miasta

•

Perspektywa wyraźnego zmniejszenia się kwoty pomocy unijnej dla Polski

•

Wprowadzenie regulacji powodujących rosnące obciążenie fiskalne przedsiębiorców

•

Rosnące zagrożenia uzależnieniami wśród ludzi młodych

•

Brak inwestycji publicznych związanych z powstawaniem mieszkań pod wynajem

•

Postępujący proces suburbanizacji i związane z nim negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze

Przedsiębiorczość
i rynek pracy

Infrastruktura
techniczna
i komunikacja

Edukacja i kultura

Ochrona
środowiska

Pomoc społeczna
i ochrona zdrowia

Zagospodarowanie
przestrzenne

Sport i rekreacja

Integracja społeczna

MISJĄ WŁADZ MIASTA JEST KSZTAŁTOWANIE MIELCA
JAKO OBSZARU DYNAMICZNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO,
UKIERUNKOWANEGO NA ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM
WYSOKIEGO STANDARDU ŻYCIA I WSZECHSTRONNEGO

ROZWOJU PRZY ZACHOWANIU ZASOBÓW ŚRODOWISKA
NATURALNEGO

Priorytet strategiczny nr 1.

Poszerzenie lokalnego rynku pracy i rozwijanie postaw przedsiębiorczych
wśród mieszkańców

Priorytet strategiczny nr 2.

Tworzenie warunków
mieszkańców

Priorytet strategiczny nr 3.

Obniżenie poziomu zanieczyszczenia środowiska

Priorytet strategiczny nr 4.

Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego mieszkańcom

Priorytet strategiczny nr 5.

Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb miasta oraz usprawnienie
systemu komunikacji.

Priorytet strategiczny nr 6.

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w kontekście spełnianych przez nią
funkcji

Priorytet strategiczny nr 7.

Stworzenie warunków dla rozwijania aktywności fizycznej przez różne grupy
mieszkańców

Priorytet strategiczny nr 8.

Zwiększenie zakresu współpracy mieszkańców i instytucji

efektywnej

edukacji

oraz

rozwoju

kulturowego

Cel strategiczny 1.1.
Zwiększenie liczby miejsc pracy na terenie miasta
Kierunki działań:
• Prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania nowych inwestorów w strefie, ze szczególnym
uwzględnieniem podmiotów innowacyjnych;
• Stwarzanie warunków do powstawania i rozwoju nowych, innowacyjnych firm;
• Podejmowanie działań zmierzających do rozwijania odpowiedniego systemu wsparcia i obsługi

przedsiębiorców oraz przyszłych inwestorów w mieście;
• Prowadzenie działań na rzecz pozyskania funduszy zewnętrznych ukierunkowanych na rozwój
przedsiębiorstw;
• Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju terenów przeznaczonych pod inwestycje;
• Wspieranie działań służących pomocy osobom poszukującym pracy oraz aktywizacji osób
bezrobotnych z terenu miasta;

Cel strategiczny 1.1.
Zwiększenie liczby miejsc pracy na terenie miasta
Kierunki działań cd.:

• Koordynacja działań informacyjnych, pozwalających mieszkańcom na lepsze poznanie podmiotów
funkcjonujących na terenie miasta oraz rozpoznanie lokalnego rynku pracy;
• Udzielanie wsparcia organizacyjnego i finansowego małym i średnim przedsiębiorstwom,
lokowanym na terenie miasta, głównie w sektorze usług;
• Podejmowanie działań kreujących postawy i kompetencje przedsiębiorcze, dedykowanych dla
różnych grup mieszkańców;
• Wprowadzenie preferencji dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność innowacyjną związaną
miedzy innymi z użytkowaniem lotniska a także infrastruktury kolejowej;
• Promocja gospodarcza oraz tworzenie spójnego wizerunku marki miasta;
• Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do zacieśniania współpracy przedsiębiorstw z jednostkami
naukowymi.

Cel strategiczny 2.1.
Poprawa warunków prowadzenia edukacji i opieki nad małym
dzieckiem w mieście

Kierunki działań:
•

Poprawa stanu materialnego infrastruktury szkolnej (dotyczy wszystkich poziomów kształcenia);

•

Budowa, rozbudowa i doposażenie bazy przedszkolnej i żłobkowej;

•

Realizowanie przedsięwzięć zwiększających kompetencje dzieci poza standardowymi programami
nauczania;

•

Prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy uczniów, w odniesieniu do wybranych
przedmiotów;

•

Stwarzanie warunków do podnoszenie kompetencji nauczycieli;

•

Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci na wszystkich poziomach nauczania i wychowania.

Cel strategiczny 2.2.
Wzrost poziomu partycypacji społeczeństwa w wydarzeniach
kulturalnych organizowanych na terenie miasta
Kierunki działań:
•

Prowadzenie działań na rzecz edukacji mieszkańców miasta w obszarze kultury, w tym wspieranie organizacji

promujących kulturę;
•

Rozbudowa infrastruktury zapewniającej lepsze warunki realizacji wydarzeń kulturalnych (w tym infrastruktury
osiedlowej);

•

Poszerzanie oferty imprez kulturalnych ukierunkowanych na różne segmenty mieszkańców;

•

Udzielanie wsparcia finansowego podmiotom kultury;

•

Rozwijanie systemu zapewniającego skuteczne docieranie do mieszkańców informacji o lokalnych wydarzeniach
kulturalnych;

•

Podejmowania działań na rzecz większego zaangażowania biznesu w finansowanie wydarzeń kulturalnych;

•

Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców prowadzonej poza instytucjami;

•

Tworzenie oferty kulturalnej adresowanej bezpośrednio do mieszkańców konkretnych osiedli przy współpracy z
radami osiedli;

•

Stymulowanie współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi a instytucjami kultury;

•

Wspieranie inicjatyw podnoszących i rozwijających kompetencje pracowników instytucji kultury.

Cel strategiczny 3.1.
Wyraźna poprawa czystości ekologicznej miasta

Kierunki działań:
•

Uruchomienie skuteczniejszego systemu monitoringu poziomu zanieczyszczeń środowiska;

•

Stymulowanie restrykcyjnego przestrzegania przez podmioty z terenu miasta norm zanieczyszczeń środowiska;

•

Stymulowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizacje projektów dotyczących
ochrony środowiska naturalnego w szczególności dotyczących ograniczenia niskiej emisji (w tym: niskoemisyjnych
kotłowni);

•

Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na odnawialne źródła energii;

•

Prowadzenie działań na rzecz wprowadzenia ekologicznego, miejskiego taboru komunikacyjnego;

•

Prowadzenie akcji uświadamiających oraz kształtujących wrażliwość ekologiczną mieszkańców;

•

Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta;

•

Podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków składowania odpadów komunalnych;

•

Rozwijanie infrastruktury służącej poprawie stanu środowiska naturalnego.

Cel strategiczny 4.1.
Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób korzystających z form
zabezpieczenia społecznego oraz zapewnienie mieszkańcom optymalnej jakości
życia, a także rozwijanie nowych usług
i form oparcia społecznego.

Kierunki działań:
•

Stymulowanie likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie mieszkańcom (pojazdy komunikacji

miejskiej, bariery komunikacyjne);
•

Promowanie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy działań na rzecz wzrostu zatrudnienia osób
niepełnosprawnych;

•

Zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc w łagodzeniu trudności
wynikających z wieku i stworzenie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym;

•

Podejmowanie działań pozwalających na zwiększenie dostępu do miejsc opieki dla osób
niesamodzielnych i starszych w ośrodkach zapewniających pobyt dzienny;

•

Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia warunków do rozwoju mieszkalnictwa,
budownictwa socjalnego i chronionego;

Cel strategiczny 4.1.
Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób korzystających z form
zabezpieczenia społecznego oraz zapewnienie mieszkańcom optymalnej jakości
życia a także rozwijanie nowych usług
i form oparcia społecznego.

Kierunki działań cd. :
•

Budowa spójnego systemu przeciwdziałania bezdomności;

•

Wielopłaszczyznowe wspieranie rodzin zagrożonych lub przeżywających trudności w realizacji
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie w rodzinach wielodzietnych, niepełnych oraz
dysfunkcyjnych;

•

Tworzenie warunków do włączenia organizacji pozarządowych w działania integrujące społecznie
i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;

•

Tworzenie spójnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie;

•

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin dotkniętych problemem ubóstwa;

Cel strategiczny 4.1.
Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób korzystających z form
zabezpieczenia społecznego oraz zapewnienie mieszkańcom optymalnej jakości
życia a także rozwijanie nowych usług
i form oparcia społecznego.
Kierunki działań cd. :
•

Udzielanie wsparcia osobom, rodzinom, zagrożonym ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem
społecznym w celu poprawy ich sytuacji życiowej

•

Tworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zabezpieczenia społecznego we współpracy
z organizacjami pozarządowymi, zapewniającego komplementarną sieć usług w ramach
nowoczesnego modelu pomocy społecznej

•

Podejmowanie działań mających na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów
o

szczególnym

nasileniu

negatywnych

zjawisk

społecznych

tj.

bezrobocia,

ubóstwa,

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego
poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

Cel strategiczny 4.2.
Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców

Kierunki działań:
•

Prowadzenie akcji (programów) edukacyjnych i promocyjnych ukierunkowanych na podnoszenie
świadomości zdrowotnej różnych grup mieszkańców;

•

Wspieranie działań mających na celu realizację programów wczesnego wykrywania chorób;

•

Wspieranie działań zwiększających dostępność do specjalistycznej opieki medycznej;

•

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych zajmujących się promocją zdrowia;

•

Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i postępowania
w przypadku zagrożenia życia;

•

Podejmowanie działań na rzecz poprawy wskaźników demograficznych.

Cel strategiczny 5.1.
Poprawa stanu infrastruktury technicznej

Kierunki działań:
•

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowa systemu zaopatrzenia
w wodę ze źródeł podziemnych;

•

Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego;

•

Zapewnianie warunków rozwoju sieci teleinformatycznych.

Cel strategiczny 5.2.
Poprawa jakości transportu publicznego

Kierunki działań
• Poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego;
• Utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego (dworca);
• Podejmowanie inicjatyw na rzecz przywrócenia komunikacji kolejowej (lobbying);
• Poprawa warunków podróżowania pasażerów poprzez budowę / przebudowę niezbędnej infrastruktury dotyczącej
transportu publicznego (np. pętli, zatok, przystanków);
• Budowa / przebudowa infrastruktury dotyczącej transportu publicznego, niezbędnej do obsługi taboru autobusowego
(np. zaplecze techniczne);
• Podejmowanie działań w celu redukcji ruchu samochodowego poprzez optymalizację oferty przewozowej
komunikacji miejskiej;
• Wspieranie inicjatyw służących rozbudowie infrastruktury, pozwalającej na sprawniejsze skomunikowanie miasta
z otoczeniem - rozbudowa sieci dróg zbiorczych lokalnych i dojazdowych;

• Podejmowanie działań inwestycyjnych skutkujących wdrożeniem nowych lub rozwojem istniejących Inteligentnych
Systemów Transportowych (np. karta miejska, informacja pasażerska).

Cel strategiczny 5.3.
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego
w mieście

Kierunki działań:
•

Tworzenie

spójnego

i

bezpiecznego

układu

komunikacyjnego

w

mieście

powiązanego

z drogami wyższego rzędu;
•

Rozbudowa i racjonalizacja systemu ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dla rowerzystów;

•

Tworzenie warunków do skutecznej edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa drogowego;

•

Wprowadzenie polityki parkingowej w mieście, umożliwiającej racjonalizację natężenia ruchu;

•

Tworzenie spójnego systemu informacji miejskiej ułatwiającego korzystanie z infrastruktury
miejskiej, w tym w szczególności transportu publicznego

•

Rozbudowa sieci połączeń zewnętrznych miasta.

Cel strategiczny 6.1.
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzeni miasta

Kierunki działań:
•

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta;

•

Podejmowanie działań na rzecz zagospodarowania i rozwoju lotniska;

•

Wydzielenie miejsc rekreacyjnych na osiedlach, gdzie dominuje budownictwo jednorodzinne;

•

Zapewnienie integracji nowych osiedli z centrum;

•

Wydzielenie i przygotowanie obszarów w mieście dla rozwoju usług;

•

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych;

•

Egzekwowanie dyscypliny urbanistycznej w mieście;

•

Podejmowanie działań na rzecz lepszego zagospodarowania parków miejskich.

Cel strategiczny 7.1.
Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z różnych form
rozwoju fizycznego
Kierunki działań:
•

Poprawa stanu bazy sportowej szkół (w tym budowa i rozbudowa sal sportowych);

•

Prowadzenie akcji dotyczących edukacji sportowej w szkołach;

•

Wspieranie, organizowanie i promowanie imprez sportowych o różnym charakterze (rywalizacja międzyszkolna, ligi
amatorskie, imprezy masowe. itp.);

•

Oferowanie szerszego wyboru dyscyplin sportowych w szkołach;

•

Rozbudowa obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w terenie;

•

Budowa i rozbudowa placów zabaw;

•

Udzielanie wsparcia finansowego dla sportu amatorskiego i profesjonalnego;

•

Udzielanie

wsparcia

inicjatywom

lokalnym

oraz

organizacjom

pozarządowym

funkcjonującym

w obszarze sportu;
•

Stymulowanie działań na rzecz wspierania sportu profesjonalnego przez podmioty funkcjonujące w strefie;

•

Zagospodarowywanie terenów zielonych i lasów ukierunkowane na możliwości uprawiania masowego sportu
amatorskiego i rekreacji;

•

Poprawa walorów turystycznych miasta.

Cel strategiczny 8.1.
Wzrost poziomu partycypacji społecznej w działania podejmowane
na terenie miasta
Kierunki działań:
•

Poszerzanie idei budżetu obywatelskiego;

•

Poszerzanie zakresu konsultacji społecznych dla przedsięwzięć podejmowanych przez miasto;

•

Podejmowanie działań na rzecz szerszego zainteresowania podmiotów gospodarczych sprawami
miasta i jego mieszkańców;

•

Wspieranie działań podmiotów ekonomii społecznej;

•

Poprawa systemu komunikacji pomiędzy mieszkańcami;

•

Rozwijanie e-usług służących poprawie komunikacji pomiędzy mieszkańcami, a instytucjami
publicznymi;

•

Wspieranie finansowe i organizacyjne organizacji pozarządowych oraz delegowanie do nich
szerszego zakresu zadań.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020
z prognozą do roku 2025 jest spójna z następującymi dokumentami wyższego
rzędu:











Strategia Europa 2020;
Umowa Partnerstwa 2014-2020;
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Strategia Rozwoju Kraju 2020;
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020;
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020;
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackie - 2020;
Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca;
Programy operacyjne na szczeblu krajowym, ponadregionalnym i regionalnym,
w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Mielca na
lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025 wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko uzyskały pozytywną opinię
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie
oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w ramach strategicznej oceny na środowisko.

Napisana i przyjęta strategia rozwoju to dopiero początek
długiej i żmudnej drogi do realizacji zawartych w niej celów.
Na każdym etapie realizacji strategii powinien być prowadzony
monitoring zgodności realizowanych działań z celami, jakie
zapisano do osiągnięcia w dokumencie strategicznym.

Efektem działań po dokonanym monitoringu i ewaluacji powinny być wnioski
racjonalizatorskie służące aktualizacji Strategii.
Dzięki temu w przyszłości można dokonywać modyfikacji strategii tak, aby
odpowiadała ona aktualnym potrzebom mieszkańców.

Zmiany mogą dotyczyć:
 zasadności dalszej realizacji dotychczasowych celów strategicznych,
 modyfikacji dotychczasowych celów strategicznych,
 wprowadzeniu do realizacji nowych celów strategicznych,
 zasadności dalszego monitoringu wskaźników opisujących cele strategiczne,
 modyfikacji dotychczasowych wskaźników opisujących cele strategiczne,
 wprowadzeniu do realizacji nowych wskaźników opisujących cele strategiczne,
 innych ważnych kwestii.
Powołany zespół ewaluacyjny powinien mieć jednak tylko możliwość
sugerowania/postulowania wprowadzenia zmian, ostateczną decyzję o ich
zaimplementowaniu powinny podejmować Władze Miasta.

ERRATA
do
Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Miasta Mielca na lata
2015-2020 z prognozą do roku 2025

Zestawienie poprawek i zmian wniesionych do Strategii Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020
z prognozą do roku 2025, będących efektem uwag zgłoszonych
przez Wspólne Komisje na posiedzeniu Rady Miejskiej w Mielcu
w dniu 29.12.2015 roku.

Zmiany dokonane w treści Strategii w dniu 29.12.2015 roku.
◦

Strona 11 – Analiza SWOT: Słabe strony - usunięto zapis:

◦

Strona 12 - Analiza SWOT: Zagrożenia - usunięto zapis:

◦

Strona 13 - Analiza SWOT: Szanse - usunięto zapis:

◦

Strona 13 - Analiza SWOT: Szanse - zmieniono zapis na:

Ograniczone
zasoby
przedsiębiorcom

terenów

inwestycyjnych,

dedykowanych

mniejszym

Postępujący proces prywatyzacji w służbie zdrowia

Możliwość utworzenia układu multipolarnego z biegunem wzrostu Dębica –
Ropczyce
Wzrost zainteresowania firm innowacyjnych działalnością na terenie SSE
było:
Wzrost zainteresowania firm informatycznych działalnością na terenie SSE

◦

Strona 14 - Przyszły wizerunek miasta – zmieniono zapis na:

◦

Strona 15 - Cel strategiczny 1.1. – zmieniono zapis w pkt 10 na:

Do roku 2025 Mielec pozostanie bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie
funkcjonujące podmioty gospodarcze, w dużej mierze oparte na zaawansowanych
technologiach, będą zapewniały dobrze płatne miejsca pracy.
było:
Do roku 2025 Mielec będzie miastem biznesu i rekreacji. Mielec pozostanie bardzo
ważnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie funkcjonujące podmioty gospodarcze, w
dużej mierze oparte na zaawansowanych technologiach, będą zapewniały dobrze
płatne miejsca pracy.

Wprowadzenie preferencji dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność
innowacyjną związaną miedzy innymi z użytkowaniem lotniska a także infrastruktury
kolejowej;
było:
Wprowadzenie preferencji dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność
innowacyjną związaną z użytkowaniem lotniska;

◦ Strona 17 - Cel strategiczny 3.1. – zmieniono zapis w pkt 3 na:

Stymulowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków
finansowych na realizację projektów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego w szczególności dotyczących ograniczenia niskiej emisji
(w tym: niskoemisyjnych kotłowni);
było:
Stymulowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków
finansowych na realizację projektów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego, w tym w szczególności dotyczących ograniczenia niskiej
emisji;
◦ Strona 19 - Cel strategiczny 4.2. – dodano nowy kierunek w pkt 6:

Podejmowanie
działań
demograficznych.

na

rzecz

poprawy

wskaźników

◦ Strona 20 - Cel strategiczny 5.3. – dodano nowy kierunek w pkt 6:

Rozbudowa sieci połączeń zewnętrznych miasta.

◦ Strona 20 - Cel strategiczny 7.1. – zmieniono zapis w pkt 5 na:

Rozbudowa obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w terenie;
było:
Rozbudowa obiektów drobnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w
terenie;
◦ Strona 20 - Cel strategiczny 7.1. – zmieniono zapis w pkt 10 na:

Zagospodarowywanie terenów zielonych i lasów ukierunkowane na
możliwości uprawiania masowego sportu amatorskiego i rekreacji.
było:
Zagospodarowywanie terenów zielonych ukierunkowane na możliwości
uprawiania masowego sportu amatorskiego i rekreacji.
◦ Strona 20 - Cel strategiczny 7.1. – dodano nowy kierunek w pkt 11:

Poprawa walorów turystycznych miasta.

Zmiany dokonane w treści Diagnozy Strategicznej w dniu 29.12.2015 roku.
◦

Strona 48 - Tabela 49 - Najwięksi pracodawcy w Mielcu – firmy, instytucje usługowe i
urzędy, 2015 r.

Z tabeli największych pracodawców usunięto Urząd Miejski w Mielcu, Starostwo
Powiatowe oraz Urząd Gminy Mielec.
Zmiana treści tabeli wynika z chęci poprawy przejrzystości danych dotyczących
największych pracodawców w Mielcu. Zarówno UM w Mielcu, Starostwo Powiatowe
oraz Urząd Gminy Mielec jako pracodawcy działają w formie wielu wydzielonych
jednostek budżetowych lub spółek prawa handlowego których są właścicielami, co
nie wynikało wprost z zapisów w tabeli.
◦

Strona 48 – skorygowano nazwę Polskie Zakłady Lotnicze A Sikorsky Company na Polskie
Zakłady Lotnicze Sikorski A Lockheed Martin Company

◦

Strona 36 – Tabela 44 – Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta
Mielca

Do tabeli dodano organizację: Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Orzeł BiałyStrzelec".

