
                                  

P R O T O K Ó Ł    Nr XXI/ 2016 
                   

 

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu  

29 września 2016 r.  w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 1000  do godziny 1200. 
 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 15 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności, 

-   sołtysi z poszczególnych wsi  -  zgodnie z załączona listą obecności, 

 

Obradom  sesji  przewodniczył : 
 

- Pan  Jan Kołodziej   -   Przewodniczący Rady Gminy  Mielec  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił prządek obrad XXI sesji Rady Gminy Mielec, który 

przedstawia się następująco:  

 

1. Interpelacje Radnych. 

2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie 

zostały wprowadzane między sesjami. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 

odpady komunalne. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola 

Mielecka oznaczonej jako działka nr 1001 o powierzchni 0,0926 ha na rzecz mienia 

komunalnego Gminy Mielec. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Mielec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016  

Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

Nie zostały zgłoszone. 

 

AD.2. 

 

Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały 

wprowadzane między sesjami. 
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Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran  poinformowała, że między sesjami nie zostały 

wprowadzone żadne zmiany w budżecie gminy w formie zarządzeń.  

 

AD.3. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Annę Markowską – Stanos. 

Zgodnie z projektem proponuje się, aby od 1 stycznia 2017 r. Gmina nie odbierała odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku. Po podjęciu tej uchwały właściciele między 

innymi ogródków działkowych i innych nieruchomości będą indywidualnie zawierać umowy  

o odbiór odpadów z firmą, która te odpady odbiera. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXI/136/2016 -  w sprawie przejęcia obowiązku odbierania  

                                            odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których  

                                            nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 

 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola 

Mielecka oznaczonej jako działka nr 1001 o powierzchni 0,0926 ha na rzecz mienia 

komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez  Pana Tomasza Ortyla. 

 

Zgodnie z projektem, proponuje się  nabycie na rzecz Gminy Mielec, prawa własności 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1001 o powierzchni 0,0926 ha,  

położoną w miejscowości Wola Mielecka. 

Działka o której mowa jest niezbędna pod budowę infrastruktury technicznej tj. budowy 

pompowni, na cele zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Wola Mielecka gm. Mielec”.  
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Pan T. Ortyl wyjaśnił, że planowany zakup działki na który Rada Gminy wyraziła zgodę  

w grudniu 2015 r. nie doszedł do skutku, ponieważ nie było możliwości technicznych 

lokalizacji pompowni na działce nr 1000/1.  

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXI/137/2016 -  w sprawie nabycia nieruchomości położonej 

                                              w miejscowości Wola Mielecka oznaczonej jako  

                                                           działka nr 1001 o powierzchni 0,0926 ha na rzecz  

                                                           mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

 

AD.5.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2016 rok  dokonuje się 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2016-2025, 

w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszego projektu uchwały.  

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę  Nr  XXI/ 138 /2016 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie   

                                                                                 Finansowej Gminy Mielec. 
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AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016  

Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie gminy na 

2016 r.: 

- ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3 780 923,04 zł 

- ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 474 937,75 zł                                                                                    

-ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

1474937,75zł 

-ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego  

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł                                                                             

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXI/ 139 /2016 -  w sprawie zmiany Uchwały budżetowej  

                                                                           Gminy Mielec na rok 2016 Nr XIV/99/2015  

                                                                           Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r.  

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem: 

-  zwiększa się dochody budżetu o kwotę 614 8913,78 zł 

-  zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 210 000 zł 

-  zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 193 176,51 zł 

-  zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 638 795,44 zł 

Ponadto  proponuje się dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału  

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w działach: 

- rolnictwo i łowiectwo 

- działalność usługowa 

- oświata i wychowanie 

- edukacyjna opieka wychowawcza 
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Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami  

wydatków budżetu realizowanych zadań funduszu sołeckiego w działach: 

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Zmniejsza  się deficyt budżetu gminy o kwotę 850 432,71 zł. 

 

Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń oraz przeniesień wg. szczegółowego podziału  

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki tabelaryczne do projektu 

uchwały. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXI/140/2016 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                              gminy na 2016 r. 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Książnicach , dokonuje się 

przeniesień wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych w ramach działu  

wg. szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji  budżetowej w wysokości  350 zł. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXI/141/2016 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                               gminy na 2016 r. 
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AD.9. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Na wstępie Przewodniczący poinformował o korespondencji jaka wpłynęła na jego ręce oraz 

podziękował Panu Wójtowi za zamontowanie barierek ochronnych przy kanale w Woli 

Mieleckiej. 

 

W dalszej części  głos w dyskusji w kolejności zabierali: 

Pani Dorota Guzda podziękowała za inwestycje wykonane na terenie wsi Rydzów. 

Pan Tadeusz Tacik podziękował za inwestycje w Chrząstowie. 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z prośbą o wykonanie odblaskowych tablic informacyjnych  

z numerami domów dla ułatwienia zlokalizowania posesji, których numeracja jest bardzo 

skomplikowana na terenie Woli Mieleckiej. Ponadto zwrócił się o interwencję do właściciela 

drogi wojewódzkiej w Woli Mieleckiej o szybkie uzupełnienie asfaltu w miejscu, gdzie 

spłonęła naczepa samochodowa. Zgłosił potrzebę zamontowania lustra drogowego przy 

wyjeździe z parkingu szkolnego przy ZS w Woli Mieleckiej, ponieważ jest znacznie 

ograniczona widoczność w kierunku do Trzciany. 

Pan Ireneusz Sienkiel podziękował za inwestycje na terenie Książnic, jednocześnie zwrócił się 

o przejęcie gruntów pod drogę k/Kościoła. Przypomniał, że sprawa ta już była przedmiotem 

obrad sesji, jednak radni nie podjęli uchwały w tej sprawie argumentując między innymi,  

że jest zbyt mało zabudowań przy tej drodze, poza tym radna Z. Paterak stwierdziła,  

że  w gminie trzeba czekać cierpliwie i bardzo długo na wybudowanie drogi. W dalszej części 

wypowiedzi przekonywał o konieczności przejęcia gruntów pod w/w drogę. 

Pani Zofia Paterak zwróciła się do przedmówcy, aby podczas obrad sesji słuchał wypowiedzi 

radnych i  argumentów dotyczących projektów uchwał ze zrozumieniem, ponieważ 

pomówienie radnych o złe intencje w sprawie przejęcia drogi jest w pełni nieuzasadnione. 

Pan Jan Kwarciany zgłosił konieczność wykonania remontu łącznika dróg Książnice – 

Goleszów. 

Pan Andrzej Kardyś podziękował za inwestycje na terenie Trześni, jednocześnie poinformował 

o problemie z odpływem wód z chodnika na terenie wsi. Pani Wanda Mika poinformowała, że  

droga tzw. Niemiecka w Książnicach jest w dalszym ciągu nieprzejezdna, pomimo wysypania 

kamieniem, ponieważ gruby kamień jest nie utwardzony. 

Pan Tomasz Ortyl wyjaśnił, że są różne technologie budowy dróg. Na drodze Niemieckiej jest 

celowo wysypany gruby kamień, aby uzupełnić ubytki do czasu odmulenia rowów przy tej 

drodze. Po wykonaniu tego zadania droga zostanie poprawiona. 

Pan Jacek Koceniak podziękował za inwestycje w Podleszanach, w tym za wykonanie drogi do 

stadionu. Ponadto stwierdził, że na terenie Podleszan dzieje się wiele dobrego w szczególności 

w zakresie planowanej budowy sieci kanalizacyjnej. Są to działania, o których bardzo 

pozytywnie wypowiadają się mieszkańcy na zebraniach wiejskich i nie tylko. Ponadto zwrócił 

uwagę na duże ilości śmieci wysypywane w okolicy kładki. Na zakończenie  stwierdził,  

że wszyscy mieszkańcy wspólnie z władzami bez względu na to, kto pełni ważne funkcje  

w gminie czy w Radzie, powinni dbać o ład i porządek, jednak nie zawsze tak jest, i podał 

przykład zarośniętych chodników w Książnicach, gdzie trawa sięga wysokości do 1,5 m.  

Pan Krzysztof Jachyra podziękował za inwestycje w Chorzelowie, jednocześnie zadał szereg 

pytań dotyczących nadzoru sołtysów nad osobami skazanymi wyrokiem sądu na drobne 

wykroczenia, które mają społecznie odpracować zasądzona karę. 

Pani Bogusława Osmola podziękowała za wykonanie drogi w Bożej Woli. 

Pan Piotr Motyl poparł wniosek radnego M. Kawalca o wykonanie tablic informacyjnych  
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o numerach domów, wyraził słowa podziękowania dla sołtysa J. Dula oraz kierownictwa UG 

Mielec za wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej dla Podleszan. Było to duże wyzwanie  

i na ten czas już są podpisane zgody wejścia w teren na wykonanie inwestycji. 

W odpowiedzi na zadane pytania odpowiedzi udzielił Pan Wójt, i tak: 

- wzór tablic informacyjnych jest opracowany i będzie wykorzystany dla wszystkich 

miejscowości w Gminie, zadanie to będzie sukcesywnie realizowane, 

- droga po wypadku w Woli Mieleckiej będzie wyremontowana  i lustro zostanie  

w najbliższym czasie zamontowane, 

- zostało wykonanych wiele dróg na terenie gminy, w Bożej Woli mieszkańcy są tak samo 

ważni jak w innych miejscowościach, a przez wiele lat nic się tam nie działo i całą pewnością 

ta droga im się należała, tak samo jak w Podleszanach – Tarnowcu, gdzie zostało rozwiązanych 

wiele problemów komunikacyjnych i sporów między mieszkańcami, 

- ze „skazanymi” jest ogólny problem i sołtysi także mają z  nimi problem, jednak na ten czas 

nie ma innego rozwiązania, bo obecne uregulowania prawne są niedoskonałe w tym zakresie  

i nie możemy nic zrobić w tym temacie. 

Pan Jacek Koceniak zwrócił uwagę na zły stan techniczny budynku komunalnego  

w Podleszanach. 

W odpowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, że budynek został zgłoszony do programu 

termomodernizacji, w przyszłym roku bezie dofinansowanie, a obecnie trzeba wykonać 

odwodnienie i parkingi. 

Pan Mariusz Kawalec przypomniał, że był przeciwny zakupowi tego obiektu. Obecnie wnosi  

o szczegółowe prowadzenie rozliczenia remontu i analizę kosztów poniesionych na tę 

inwestycję.  

 

 

 

 

 

Na tym obrady XXI sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

 

 

 


