
   

 

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

 

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

21 września 2017 r.  w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 1100  do godziny 1315. 
 

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  

  

 

Wójt  Gminy Mielec zwrócił się z wnioskiem  o zmianę porządku obrad sesji Rady Gminy 

zwołanej na dzień 21 września 2017 r. poprzez włączenie do porządku obrad punktu: 

  

 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Radni nie wnieśli innych propozycji zmian do porządku obrad sesji. 

 

Zgłoszony wniosek został poddany pod glosowanie.  

W glosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

„ za „  przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych 

„ przeciw „ – 0 głosów 

„ wstrzymał się „ – 0 głosów 

 

Rada Gminy przyjęła wniosek Komisji o zmianę porządku obrad sesji. 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad XXX 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 nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości 

Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 521 o powierzchni około 0,015 ha na rzecz 

mienia komunalnego Gminy Mielec. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność sołtysa. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi  na działalność dyrektora jednostki 

organizacyjnej Gminy Mielec. 

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

Mielec. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r. 
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8. 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.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

Radna Wanda Mika złożyła interpelacje w sprawie możliwości ograniczenia dostępności do 

drogi powiatowej 1152R Borowa – Przecław dla ciężkich pojazdów.   

 

AD.2. 

 

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

wprowadzane między sesjami. 

 

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 nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości 

Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 521 o powierzchni około 0,015 ha na rzecz 

mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

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

nieruchomości o powierzchni około 0,015 ha,  położoną w miejscowości Rzędzianowice  

Działka o której mowa jest niezbędna na cele zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice gm. Mielec”.  

 

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  XXX/196/2017  -  w sprawie nabycia części nieruchomości  

                                         położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka  

                                          nr 521 o powierzchni około 0,015 ha na rzecz mienia 

                                          komunalnego Gminy Mielec. 

 

 

AD.4.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność sołtysa. 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Mielec odczytał pismo jakie wpłynęło na jego ręce 

dotyczące działalności sołtys wsi Wola Chorzelowska. Pismo zostało podpisane przez 145 

mieszkańców wsi.  

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Magdalenę Bania – Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Przewodnicząca Komisji odczytała uzasadnienie do projektu uchwały z którego wynika, że 

pismem z dnia 23 czerwca 2017 r. skarżąca, zamieszkała w Woli Chorzelowskiej, złożyła 

skargę na działalność sołtysa wsi Wola Chorzelowska dotyczącą otworzenia tj.  udrożnienia  

i pogłębienia rowu odwadniającego w miejscowości Wola Chorzelowska. 

Po zapoznaniu się z aktami postępowania w sprawie, wysłuchaniu wyjaśnień sołtysa Komisja 

Rewizyjna stwierdziła, że podnoszone w skardze zarzuty na działalność sołtysa wsi Wola 

Chorzelowska są bezzasadne.   

 

Pytania – dyskusja: 

 

Radny Krzysztof Dziekan stwierdził, że działalność sołtysa Woli Chorzelowskiej zasługuje na 

uznanie, ale ciągle brakuje dobrej woli mieszkańców do załatwienia różnych spraw i jak 

wszędzie brakuje dialogu społecznego. 

Radny Mariusz Kawalec poinformował, że na posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaproszona była 

skarżąca, która nie przybyła i nie złożyła żadnych wyjaśnień do sprawy. 

 

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  XXX/197/2017  -  w sprawie rozpatrzenia skargi   

                       na działalność sołtysa. 
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AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi  na działalność dyrektora jednostki 

organizacyjnej Gminy Mielec. 

 

Przed przystąpieniem do prac nad projektem uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

poinformował, że występuje tu przesłanka interesu prawnego radnego.  

Przepisy ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  bardzo konkretnie  

precyzują sytuacje, w których radny nie może brać udziału w głosowaniu: 

Przepis art. 25a ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że "Radny nie może brać udziału  

w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego".  

W związku z powyższym radny  Mariusz Kawalec został wyłączony z prac nad 

procedowaniem tej uchwały. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Magdalenę Bania – Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Przewodnicząca Komisji odczytała uzasadnienie do projektu uchwały z którego wynika,  

że pismem z dnia 25 lipca 2017 r. skarżący, zamieszkały w Woli Mieleckiej, złożył skargę  

na działalność dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie 

dotyczącą doręczania korespondencji. 

Komisja Rewizyjna rozpatrując  powyższą skargę zapoznała się z materiałami i po wysłuchaniu 

zarzutów przedstawionych przez skarżącego oraz wyjaśnień dyrektora Samorządowego 

Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie ustaliła, że podnoszone  

w skardze zarzuty na działalność dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu  

z siedzibą w Chorzelowie dotyczące doręczania korespondencji są w pełni potwierdzone  

i uznaje skargę za zasadną. 

Pytania – dyskusja: 

 

Radny Piotr Gamracy uważa, że takie sprawy powinny być załatwiane w inny sposób. 

Szkodliwość czynu popełnionego przez SOKiS jest tak znikoma, że Rada w ogóle nie powinna 

się tym zajmować. Z przepisów wynika, że jeśli wpływa skarga, Rada musi ją rozpatrywać. 

Jak zatem wyborcy ocenią pracę radnych, jeśli będziemy rozpatrywać tak błahe sprawy. 

Rada Zofia Paterak stwierdziła, że sprawa skargi nie jest aż tak ważna, żeby rozpatrywać ją na 

sesji. Wyborcy oczekują od radnych innych działań na rzecz społeczeństwa, a nie zajmowanie 

się tak błahymi sprawami. 

Dyrektor SOKiS popełniła niewątpliwie błąd, ale nie na miarę sesji. Przy tym należy 

zaznaczyć, że praca zarówno dyrektora jak i pozostałych pracowników SOKiS jest oceniana 

bardzo pozytywnie. 

Poza tym radna wróciła uwagę na fakt, że działania Rady są oglądane i komentowane w bardzo 

szerokich gronach społeczności lokalnej i teraźniejsza praca Rady jest pożywką dla satyryków  

i kabareciarzy. W tej chwili odbywa się sąd nad osobą dyrektora SOKiS i jako radna bardzo  

źle się z tym czuje, że musi uczestniczyć w tych wydarzeniach. 

Radny Jerzy Krawczyk powiedział, że w części podziela opinie przedmówców, ale Komisja 

Rewizyjna nie miała innego wyboru jak tylko przyjąć zasadność skargi. Brakło zwykłego 

„Przepraszam” z każdej strony sporu, bo sesja to nie miejsce załatwiania takich bzdurnych 

spraw. 

Radny Piotr Motyl zgadza się z przedmówcami, ale w projekcie uchwały jest zapis o 

doręczaniu korespondencji i w tej kwestii skarżący ma rację. 
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Radna Magdalena Bania stwierdziła, że sprawa ta winna być załatwiona między skarżącym, 

wójtem i dyrektorem SOKiS, jednak jeśli wpływa skarga, bez względu na wagę sprawy,  

to jesteśmy zobowiązani ją rozpatrzyć, nie można nikomu ograniczać prawa do składania 

skargi jeśli uznaje, że jest w jakiś sposób został naruszony jego interes prawny. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy były następujące: 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych – opinia negatywna  

 Komisja Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – opinia negatywna 

 Komisja Mandatowa i przestrzegania Prawa – opinia pozytywna 

 Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 

 

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 stosunkiem głosów: 

„za”  -  podjęciem uchwały głosowało  - 6 radnych 

„przeciw”  -  głosowało  - 7 radnych 

„wstrzymał się „   -  1 radny 

 

Nie podjęła uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność dyrektora jednostki 

organizacyjnej Gminy Mielec. 

 

 

AD.6. 

 

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 2017 rok dokonuje się 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2017-2027, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 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: 
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U C H W A Ł Ę   Nr  XXX/198/2017 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

                                                                                Finansowej Gminy Mielec. 

 

AD.7. 

 

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 510 829,59 zł 

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 510 829 ,59 zł 

- dokonuje się przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału 

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w działach: 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport i łączność, 

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  

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  XXX/199/2017 -  w sprawie wprowadzenia zmian  

                                                                                                w budżecie gminy na 2017 r. 

 

 

 

AD.8. 

 

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. 

 

Zgodnie z projektem w Uchwale budżetowej Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 

Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się  zmiany w § 6 tej uchwały. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 
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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  XXX/200/2017 -  w sprawie zmiany Uchwały budżetowej  

                                                                 Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 

                                                                 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do kwoty 2.068.230 zł 

na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany” – 

ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 

ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

 
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  XXX/201/2017 -  w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

                                                                                               długoterminowej. 

 

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 
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Zgodnie z projektem postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku wyłonionym 

w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych do kwoty 3 329 846,53 na sfinansowanie: 

- planowanego deficytu budżetu gminy na 2017 r. – 1 980 030,53 zł, 

- spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 349 816 zł. 

Kredyt zostanie zaciągnięty w roku 2017, a spłata nastąpi w okresie od 31 marca 2018 r. 

do 31 grudnia 2027 r. 

 

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  XXX/202/2017 -  w sprawie zaciągnięcia kredytu  

                                                                                                długoterminowego. 

 

 

AD. 11. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Na wstępie przedstawiciele mieszkańców wsi Wola Chorzelowska złożyli podziękowania 

sołtysowi wsi  za jego działania dla dobra mieszkańców tej wsi. 

 

Przewodniczący Rady Jan Kołodziej poinformował o korespondencji, jaka wpłynęła na jego 

ręce w okresie między sesjami. 

O treści korespondencji radni zostali poinformowani na posiedzeniach komisji. 

 

W związku z zapytaniami w sprawie prowadzenia zebrań wiejskich Pan Przewodniczący 

wyjaśnił, że zgodnie ze statutem sołectwa zebraniu przewodniczy osoba wybrana podczas 

zebrania wiejskiego, natomiast Przewodniczący Rady jest obowiązany do przewodniczenia 

podczas obrad sesji, a nie podczas zebrań wiejskich. Obecność Przewodniczącego Rady czy 

Wójta podczas zebrań nie upoważnia do prowadzenia zebrania. 

 

Następnie głos zabrali:   

Radna Wanda Mika  podziękowała za wykonanie drogi powiatowej. 

Radny Krzysztof Dziekan  zwrócił uwagę na bezpieczeństwo na obwodnicy miasta Mielca  

i na skrzyżowaniu do Woli Chorzelowskiej. Prosił jeśli to możliwe, o ograniczenie prędkości  

w obrębie tego skrzyżowania, jednocześnie zwrócił się z zapytaniem w sprawie organizacji 

transportu zbiorowego dla mieszkańców. 

Sołtys Woli Chorzelowskiej podziękował za podjęcie uchwały i oczyszczenie go z zarzutów 

przedstawionych w skardze. 
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Wójt Gminy Pan Józef Piątek poinformował, że sprawa organizacji transportu zbiorowego jest 

problematyczna, dlatego prosi radnych o spotkanie w tej sprawie po sesji. 

Radny Jerzy Krawczyk poinformował, że ma wiedzę o kolejnych donosach na radnych  

w związku z oświadczeniami majątkowymi. Ponadto stwierdził, że osoba, która kierowała 

donosy do CBA znajduje się na sali obrad i powinna się do tego publicznie przyznać. 

Radny Kazimierz Kumorek poinformował, że przy inwestycji budowy obwodnicy miasta 

Mielca i drugiego mostu są planowane rozwiązania niekorzystne dla mieszkańców. Chodzi  

o ekrany dźwiękochłonne, skrzyżowania i chodniki. Jednocześnie przypomniał, że w budżecie 

na 2017 r. było planowane wykonanie chodnika w Złotnikach na odcinku 500 mb., a teraz 

okazuje się, że będzie wykonane tylko 200 mb. Mieszkańcy interweniowali u Staroty, ale nie 

przyniosło to oczekiwanego rezultatu pomimo mocnego wsparcia ze strony Pana Wójta. 

W odpowiedzi na pytania Pan Wójt wyjaśnił, że prace przy projektowaniu obwodnicy cały czas 

trwają, trwają indywidualne rozmowy wykonawcy z właścicielami nieruchomości. Także 

władze województwa rozmawiają z właścicielami gruntów. Generalnie wszystkim zależy, aby  

ta inwestycja powstała. Przy planowaniu są brane pod uwagę wszystkie konieczne elementy 

infrastruktury. 

Sprawa budowy chodnika w Złotnikach leży po stronie Starosty Powiatu Mieleckiego,  

bo do właściciela drogi należy ostatnie zdanie w tym temacie.  Gmina ze swojej strony 

wywiązała się ze wszystkich obowiązków. Przy tym Pan Wójt nadmienił, że ceny wykonania 

chodników znacznie poszły w górę. 

Radny Jacek Koceniak stwierdził, że wszyscy oczekują wykonania nowych chodników, ale 

nikt nie dba o te, które już są wykonane, ponieważ są zarośnięte i nie uprzątnięte i bardzo źle to 

wygląda na wsi. 

Radny Mariusz Kawalec wyjaśnił na wstępie sprawę skargi na działalność dyrektora SOKiS. 

Otóż sprawa źle adresowanej korespondencji trwała już od dwóch lat. Po złożonej skardze 

oczekiwał jak zachowa się Rada i Komisje wobec argumentów dotyczących skargi. 

Zwrócił się do radnych, którzy krytykowali jego działania i stwierdził, że nie mają racji,  

Po braku rozstrzygnięcia w sprawie skargi ma pewien zasób wiedzy, jak powinno się załatwiać 

sprawy. Radny zaznaczył, że  nawet pan Wójt na posiedzeniu Komisji stwierdził, że skarga jest 

zasadna. 

W dalszej części wypowiedzi radny wyraził niezadowolenie z odpowiedzi na interpelację 

złożoną na poprzedniej sesji. Nie otrzymał satysfakcjonującej odpowiedzi w sprawie 

wynagrodzeń sołtysów za inkasa i w sprawie podatku pobieranego przez sołtysów od firm. 

Kolejne poruszone przez radnego sprawy dotyczyły: 

- przykrycia kanału na tzw. Ścieżkach w Woli Mieleckiej, 

- braku dobrego rozwiązania przy wyjeździe z placu szkolnego przy Zespole Szkół w Woli 

Mieleckiej. Jest wprawdzie wstawiony znak zakazu zatrzymywania się powyżej 1 min., ale 

rozwiązanie jest niesatysfakcjonujące, 

- zgłosił uwagi do budowy kanalizacji przy drodze gdzie mieszka, zgłaszał uwagi w tej sprawie  

i oczekuje na odpowiedź. 

Radny Piotr Gamracy poinformował, że jego pracę jako radnego ocenia wyborcy przy 

następnych wyborach, 

Pan Krzysztof Jachyra podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie skargi  

na działalność sołtysa oraz tym radnym, którzy obronili dobre imię dyrektora SOKiS. 

Jednocześnie podziękował za utwardzenie dróg gminnych na terenie Chorzelowa, 

zaproponował także zaplanowanie remontu chodnika na odcinku od miasta w kierunku 

Kościoła w Chorzelowie, jako zastępcze działania do chwili wykonania nowego taktu pieszo 

jezdnego. 

Radny Jacek Koceniak przypomniał o wykonaniu barier ochronnych koło szkoły  

w Podleszanach. 
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Pani Skarbnik w odpowiedzi dla radnego M. Kawalca wyjaśniła, że nie każda odpowiedź 

zadowoli stronę, ale przy jej udzielaniu musi kierować się obowiązującymi przepisami prawa  

i mocno wspiera się wiedzą prawników. 

Jeśli radny jest niezadowolony z odpowiedzi, wówczas powinien doprecyzować zapytania  

i wtedy zostanie udzielona sprecyzowana odpowiedź. 

Ponadto Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień w sprawie inkasa, przekazywania nakazów 

podatkowych i poboru podatków. 

Z powodu nie konkretnej odpowiedzi na niektóre zapytania dotyczące interpelacji  

z poprzedniej sesji Radny Mariusz Kawalec doszedł do wniosku, że doprecyzuje swoje pytania 

i będzie oczekiwał odpowiedzi. 

Radny Jerzy Krawczyk zwrócił się z propozycją zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2018 

dodatkowych środków z przeznaczeniem na naukę pływania dla dzieci. Zawnioskował także  

o wznowienie prac nad Statutem Gminy. 

Kwarciany Jan zgłosił koniczność wykonania remontu drogi tzw. Niemieckiej. 

Kardyś Andrzej zwrócił się z następującymi sprawami : 

- o plany wykonania odmulenia rowu Światowiec w 2018 roku, 

- wymiany kręgów betonowych na większe przy moście łączącym Trześń z Ławnicą, 

- odtworzenia rowów odprowadzających wodę zarówno w terenie jak i ponowne zaznaczenie 

ich i naniesienie w mapach. 

Radna Wanda Mika poinformowała, że rowy w Książnicach były odtwarzane na podstawie 

map satelitarnych i teraz na wsi są problemy. 

Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że rowy i kanały są w większości prywatne, albo jest jeszcze 

inny właściciel i Wójt nie może wykonywać remontu ani odtworzenia takiego urządzenia 

melioracyjnego. 

Na zakończenie dyskusji Pan Wójt poinformował, że ewidencję map prowadzi Starostwo 

Powiatowe i Gmina nie może z urzędu wykonać zmian, o których była mowa. 

 

 

 

 

Na tym obrady XXX sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

 

Sporz. 


