
                                  

 

P R O T O K Ó Ł    Nr XXXIV/ 2017 
                   

 

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

28 grudnia  2017 r.  w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury  

i Sportu z s. w Chorzelowie, od godziny 930  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  

  

prządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Mielec 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 zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017  

Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mielec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, 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. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

Radny Mariusz Kawalec złożył interpelacje w sprawie zatrudnienia w UG Mielec oraz 

jednostkach organizacyjnych Gminy.  

 

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 zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017  

Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

W Uchwale budżetowej Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec  

z dnia 29 grudnia 2016 r. proponuje się dokonanie zmiany planu przychodów i kosztów 

samorządowego zakładu budżetowego w związku ze zmianą wysokości zrealizowanych przez 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu wyższych niż planowano przychodów  

i kosztów. Zmiany polegają na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 59.000 zł oraz na 

zwiększeniu planu kosztów o kwotę 59.000 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  XXXIV/ 232 /2017 -  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia  

29 grudnia 2016 r. 

 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem: 

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 125 210 zł, 

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 295 159 zł, 

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 169 949 zł, 

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu w następujących działach: 

- oświata i wychowanie, 

- edukacyjna opieka wychowawcza, 

- rodzina, 

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
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Szczegółowe plany zmian wg. szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji 

budżetowej oraz przeniesień 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  XXXIV/233/2017 -  w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie gminy na 2017 r. 

 

 

AD.5.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mielec. 

 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu  na lata 2018-2030 w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do projektu uchwały. 

Projekt uchwały określa także przedsięwzięcia planowane do realizacji, o których mowa  

w ustawie o finansach publicznych.  

 

W dalszej części obrad radni i sołtysi zostali zapoznani z Uchwałą  

Nr XVI/255/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Mielec 

na rok 2018.  

Skład  Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował 

projekt przedłożonej uchwały. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  
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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  XXXIV/234/2017 -  w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Mielec. 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018. 

 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

Skarbnik Gminy Mielec Pani Małgorzata Cyran przedstawiła  szczegółowo  zebranym 

założenia do budżetu na 2018 r.  

 

Strona dochodowa projektu budżetu Gminy Mielec na 2018 r. jest planowana w kwocie  

50 381 725 zł, natomiast wydatki budżetu gminy wynoszą 54 156 709,32 zł. Deficyt budżetu 

gminy na 2018 r. stanowi kwotę 3 774 984,32 zł.  

 

W dalszej części obrad radni i sołtysi zostali zapoznani z opiniami RIO w sprawie budżetu 

gminy na 2018 r. i tak: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie : 

 

1. Uchwałą Nr XVI/253/2017 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 29 listopada 

2017 r. w sprawie: opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 

2018 – po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2018 r. postanowiła 

przedłożony projekt zaopiniować pozytywnie. 

 

2. Uchwałą Nr XVI/254/2017 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 29 listopada 

2017 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę 

Mielec na rok 2018,  po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego przez Gminę Mielec planowanego na 2018 r. RIO postanowiła pozytywnie 

zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu.  

 

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: 
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U C H W A Ł Ę   Nr  XXXIV/235/2017 -  w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej  

Gminy Mielec na rok 2018. 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.  

 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy finansowej w 2018 roku w wysokości  

3 849 zł. dla  Powiatu Mieleckiego  z  przeznaczeniem na współfinansowanie działalności 

Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu. 

 

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  XXXIV/236/2017 -  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej  

dla  Powiatu Mieleckiego.  

 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, 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. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

W związku ze zmianą prawa i wprowadzeniem reformy oświatowej zachodzi koniczność 

zmiany dotychczas obowiązującej uchwały w celu dostosowania do nowych przepisów. 

 

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. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXIV/237/2017 -  w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania, 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. 

 

 

AD.9. 

 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Na początku została przedstawiana prezentacja multimedialna, w której zostały 

zaprezentowane zadania wykonane w 2017 r. 

 

W dalszej części głos zabrał radny Mariusz Kawalec i zgłosił uwagi do przedstawionych  

w prezentacji zdjęć drogi na terenie Woli Mieleckiej. Ponadto zakomunikował, że oświetlenie 

wykonane w ramach funduszu sołeckiego na terenie Woli Mieleckiej nie działa, poinformował 

także o złej jakości wykonywanej inwestycji budowy kanalizacji na terenie Woli Mieleckiej.  

 

 

 

 

 

Na tym obrady XXXIV sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

 

 

 

Sporz.  

 

 


