
                                  

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

 

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

16 marca 2017 r.  w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 1100  do godziny 1500. 
 

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  

  

Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z wnioskiem formalnym o zmianę porządku obrad sesji 

Rady Gminy zwołanej na dzień 16 marca 2017 r. poprzez zmianę kolejności omawianych 

punktów w ten sposób, że: 

 

punkt 9 - Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

zaproponował przenieść jako punkt 3. 

 

W tej kwestii wypowiedziała się radca prawny pani Beata Wojtas, która stwierdziła,  

że możliwe są zmiany porządku obrad w kwestii kolejności podejmowanych uchwał,  jednak 

punkt – sprawy różne i wolne wnioski jest zawsze po podjęciu uchwał przez Radę Gminy. 

 

Następnie radny  Mariusz Kawalec zawnioskował, aby rozdzielić punkt 9 w ten sposób, żeby: 

 

 w punkcie 3 omówione zostały sprawy różne  

 w punkcie 9 omówione zostały wolne wnioski  

 

Radca prawny wyjaśniła, że jest to niemożliwe ze względów formalnych. 

 

Wobec powyższych faktów radny Mariusz Kawalec złożył nowy wniosek o zmianę porządku 

obrad sesji Rady Gminy poprzez zmianę kolejności omawianych punktów w ten sposób, że: 

 

punkt 8 - Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za 2016 rok. 

zaproponował przenieść jako punkt 3. 

 

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 
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Rada Gminy przyjęła wniosek radnego o zmianę porządku obrad sesji. 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad XXVI 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. Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za 2016 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu  Gminy Mielec dla szkół 

niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli.     
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2017 r. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

Nie zostały wniesione. 

 

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. 

 

Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za 2016 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji rewizyjnej Pani Magdalena Bania odczytała sprawozdanie Komisji  

z działalności w 2016 r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

W dalszej części Przewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z protokołem kontroli  

z przeprowadzonej kontroli w SOKiS z siedzibą w Chorzelowie. 

 

Pytania – dyskusja: 
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Na wstępie radny Mariusz Kawalec poinformował, że materiał który zostanie zaprezentowany 

to efekt jego obserwacji i spostrzeżeń mieszkańców, którzy zgłaszają uwagi do pracy SOKiS i 

przedstawił prezentację, w której pokazał materiały  potwierdzające  że wielokrotnie Filia 

SOKiS w Woli Mieleckiej  była nieczynna bez podania przyczyny. 

Biorąc pod uwagę wysokość dotacji jaka corocznie jest przekazywana z budżetu gminy  

na działalność SOKiS jako radny żąda odpowiednich efektów i takich działań, które przyczynią 

się do optymalnego i ekonomicznego wykorzystania udzielonej dotacji. 

W dalszej części dyskusji pan Mariusz Kawalec przedstawił swoje uwagi do co pracy 

Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie i Filii w Woli Mieleckiej i zwrócił 

uwagę w szczególności na : 

- zatrudnienie w bibliotekach publicznych, chodzi o dublowanie etatów, ponieważ te same 

panie pracują w bibliotekach szkolnych i bibliotekach publicznych, 

- zatrudnienie kierownika Filii SOKiS w Woli Mieleckiej i zasad przyznania dodatku 

funkcyjnego, mając na względzie fakt, że poza kierownikiem zatrudniona jest tam tylko jedna 

osoba jako pracownik gospodarczy na ½ etatu, 

- wysokość wynagrodzeń za pracę w SOKiS i w bibliotekach, 

- zbędnych etatów, w tym kierowcy i instruktorów, którzy mogą pracować na inne umowy niż 

umowa o pracę, 

- obsługę księgową, która powinna być wykonywana w Gminie, 

- nieekonomiczne praktyki wożenia instruktorów na różnego rodzaju zajęcia, gdzie busem 

jedzie instruktor i kierowca, przy czym kierowca podczas prowadzonych zajęć czeka na 

instruktora w samochodzie i dogrzewa się, 

- zbędne zakupy sprzętu technicznego ( aparat fotograficzny, kamera), które są źle 

wykorzystywane, 

- źle i niedbale prowadzone dzienniki zajęć, 

Ponadto radny zwrócił uwagę, że zajęcia cykliczne prowadzone dla mieszkańców gminy 

powinny być nieodpłatne, natomiast uczestnicy spoza gminy powinni dokonywać opłat  

za uczestnictwo w tych zajęciach.  

Zdaniem pana Mariusza Kawalca pewien niesmak wywołał także fakt, że na przestrzeni kilku 

edycji nagród z okazji Dnia Kobiet w kategorii kultura otrzymały osoby, które  

na co dzień są pracownikami SOKiS i za swoją pracę w kulturze otrzymują wynagrodzenie. 

Poza tym oczekuje złożenia oświadczenia majątkowego pani, która jest zatrudniona na 

stanowisku kierownika Filii SOKiS.  

Oczekuje także  wprowadzenia elektronicznej ewidencji czasu pracy, czyli odbijanie kart dla 

właściwego potwierdzenia czasu pracy. 

 

Następnie głos zabrała pani Dorota Kieraś-Jędrychowska -  dyrektor SOKiS w Chorzelowie, 

która odniosła się do uwag zgłoszonych przez przedmówcę. Otóż pracownicy, którzy pracują  

w dni wolne tj. sobota i niedziela w ciągu następnego tygodnia odbierają wole i wówczas nie 

odbywają się zajęcia i Filia w Woli Mieleckiej jest zamknięta. Jeśli chodzi o pozostałą ocenę 

pracy SOKiS to Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych może wypowiedzieć się 

w tej kwestii, natomiast radny pan Mariusz Kawalec mimo zaproszeń na każdą imprezę nie 

bierze w nich udziału. 

Pani Zofia Paterak – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych 

stwierdziła, że informacja o dublowaniu etatów w bibliotekach jest niewłaściwa, ponieważ 

godziny otwarcia bibliotek szkolnych są inne niż godziny otwarcia bibliotek publicznych, 

oprócz tego są inne księgozbiory, inna literatura, inny odbiorca. Poza tym biblioteki publiczne 

prowadzą działalność kulturalną: są organizowane między innymi spotkania literackie, 

konkursy, itd. 
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Jeśli chodzi o typowanie do nagród „Wyjątkowa Kobieta” z okazji Dnia Kobiet, to jest 

powołana kapituła, która każdego roku wybiera znane postaci do tej nagrody. Poza tym radna 

uważa, że działalność kulturalna w Gminie Mielec jest na bardzo wysokim poziomie,  

są wystawy, wernisaże, konkursy, są wystawiane sztuki teatralne. 

W SOKiS zawsze coś się dzieje dobrego począwszy od oprawy organizacji wszystkich świąt 

państwowych, współpracę w każdej miejscowości naszej Gminy, jeśli jest tylko taka inicjatywa 

mieszkańców. 

Praca w SOKiS jest bardzo trudna, ponieważ w każdej dziedzinie współpracują z dziećmi, 

młodzieżą i osobami dorosłymi, którzy  nie są profesjonalistami i osiągają naprawdę sukcesy. 

Pracują tam i poświęcają więcej czasu niż zostało tu powiedziane. Jako radna jest zapraszana 

na każdą imprezę i z wielką przyjemnością w nich uczestniczy. 

 

W dalszej części dyskusji głos zabrał Pan Józef Piątek – Wójt Gminy Mielec i stwierdził,  

że przedstawiona negatywna ocena pracy SOKiS jest także negatywną oceną dla Wójta. 

Następnie odniósł się do kilku kwestii poruszonych przez radnego Mariusza Kawalca, i tak: 

- jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń, to przy ich ustalaniu należy uwzględniać nagrody 

jubileuszowe czy trzynastą pensję, czego Komisja nie wzięła pod uwagę,  

- instruktorzy pracują za naprawdę niskie pieniądze, a bez umowy o pracę nikt nie podejmie 

żadnych działań,  

- dzienniki zajęć, o których mówił radny, nie są obowiązkowe, więc nie powinno się brać pod 

uwagę takiej formy rozliczania czasu pracy, 

- ewidencja czasu pracy pracowników SOKiS zostanie sprawdzona, 

- zakupiony sprzęt elektroniczny jest wykorzystywany przy każdej okazji i na każdej imprezie, 

- jeśli w SOKiS zostały zaewidencjonowane większe zakupy na koniec roku, to jest to wynik 

oszczędzania przez ten rok, ale takie praktyki są stosowane w każdej instytucji. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Magdalena Bania poinformowała, że jako Komisja 

nie mogą dopytywać o szczegóły wynagrodzeń, ponieważ zabraniają tego przepisy prawa, jeśli 

chodzi o ilość etatów w SOKiS, to nie mogą zajmować żadnego stanowiska, ponieważ nie 

należy to do kompetencji Komisji. 

Radna pani Wanda Mika stwierdziła, że bibliotek szkolnych i publicznych nie można łączyć, 

ponieważ zabraniają tego przepisy, poza tym przy bibliotekach publicznych działają liczne 

kluby dyskusyjne, przyjeżdżają autorzy książek, wydawcy, są prowadzone dyskusje i rozmowy 

na tematy nowych publikacji. Odniosła się do niektórych spostrzeżeń wypowiedzianych przez 

radnego Mariusza Kawalca, otóż udzielanie wolnego za przepracowane godziny poza 

wymiarem czasu pracy jest obowiązkiem pracodawcy, bo to wynika z kodeksu pracy. Radna 

stwierdziła, że bardzo pozytywnie ocenia działalność SOKiS i w pełni popiera wypowiedź pani 

Z. Paterak. 

Pan Mariusz Kawalec poinformował, że nie miał wiedzy na temat dni wolnych, nie zostało to 

wytłumaczone podczas kontroli Komisji Rewizyjnej, niemniej jednak uważa, że tych dni 

wolnych jest stanowczo za dużo. Poza tym należy tak regulować wydatki budżetu gminy, żeby 

starczało na inwestycje. 

 

Następnie o głos poprosił radny Piotr Motyl i zgłosił wniosek formalny o 10 min. przerwę. 

 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

 

 W głosowaniu uczestniczyło 15 radny. 

„za” - przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych 

„przeciw” – głosowało 10 radnych  

„wstrzymało się „ – 3 radnych 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec odrzuciła wniosek. 

W dalszej części dyskusji głos w kolejności zabierali: 

radny Kazimierz Kumorek poinformował, że jest zapraszany na różne imprezy do Chorzelowa 

i innych miejscowości i jest pełen uznania dla pracy i zaangażowania pracowników SOKiS. 

Przy tym zaznaczył, że bardzo trudno jest ustalić czas pracy w instytucji kultury, właściwie 

przez cały rok odbywają się sztywno planowane  imprezy, ale jest wiele imprez, które trzeba 

zorganizować poza harmonogramem, ponieważ taka jest potrzeba lokalnej społeczności  

i środowiska. 

Pani Zofia Paterak  uważa, że nie można porównywać pracy biblioteki w małej miejscowości 

czy w małej szkole do pracy tam, gdzie jest bardzo dużo czytelników i bardzo dużo młodzieży 

szkolnej i gimnazjalnej. Jeśli chodzi o dzienniki zajęć to nie ma potrzeby roztrząsać tego 

tematu jeśli są nieobowiązkowe, ponieważ najlepszą oceną efektów pracy jest to co widza 

ujmuje na scenie, podczas oglądania wystawy czy wernisażu, a poziom imprez jest na bardzo 

wysokim poziomie. 

Pan Piotr Gamracy stwierdził, że obecna dyskusja to nie jest sąd nad SOKiS-em, a radny 

Mariusz Kawalec nie jest sędzią. Poza tym padło już wiele nieprawdziwych zarzutów 

chociażby pod adresem pracowników i ich pracy. Każdy chce pracować i godnie zarabiać, nikt 

w obecnych czasach nie chce pracować na umowę zlecenie i z tego wniosek, że o dobrych 

pracowników trzeba dbać. To Pan Wójt jest odpowiedzialny za funkcjonowanie SOKiS i czas 

zakończyć szukanie takich haków na różne osoby, żeby na koniec wyrzucić z pracy. 

Radny Mariusz Kawalec uzasadniając swoje działania wyjaśnił,  że sprawę nieczynnej Filii 

SOKiS w Woli Mieleckiej zgłaszał do Wójta, ale nie przyniosło to oczekiwanego efektu, 

dlatego upublicznił całą sprawę. 

Radny Piotr Motyl zwrócił się z zapytaniem, jaka jest dalsza procedura tych zgłoszonych 

wniosków i stwierdzeń, biorąc pod uwagę, że radny Mariusz Kawalec jako członek Komisji 

Rewizyjnej, do której radni go wybrali, ma prawo do prezentowania swojego stanowiska po 

dokonanej kontroli. 

Sekretarz Pani Bożena Mazur stwierdziła, że radny przedstawił dodatkowe informacje, które 

nie zostały zawarte ani w protokole z kontroli ani w sprawozdaniu z prac Komisji Rewizyjnej  

i jeśli zostaną zgłoszone interpelacje w powyższych sprawach, wówczas Wójt udzieli 

odpowiedzi. 

Radny jerzy Krawczyk stwierdził, że w nowym Statucie trzeba doprecyzować sposób działania 

Komisji Rewizyjnej.  

Pan Mariusz Kawalec zdecydowanie poparł przedmówcę, bo Komisja Rewizyjna jest uboga  

w uregulowania prawne i tylko jako radny mógł przedstawić pewne fakty. 

Pan Krzysztof Dziekan powiedział, że w każdej instytucji jeśli jest złe zarządzanie  

to wprowadza się program korygujący i  naprawczy, w takim razie jeśli są uwagi  

do pracy SOKiS, to takie działania trzeba wprowadzić. 

Radny Mariusz Kawalec zarzucił, że prace nad Statutem zostały odłożone i nic się w tym 

zakresie nie dzieje.  

Pani Sekretarz przypomniała, że Statut został opracowany i to na wniosek radnych jego 

zatwierdzenie zostało odłożone na koniec obecnej kadencji.  

Wypowiedź pani Sekretarz została potwierdzona przez radnego Jerzego Krawczyka i radcę 

prawnego Beatę Wojtas. 

Na zakończenie dyskusji radny Piotr Bieniek stwierdził, że Komisja Rewizyjna powinna złożyć 

wnioski i terminy ich realizacji, natomiast informacje, które przedstawił Mariusz Kawalec to są 

wyłącznie jego osobiste rozważania jako radnego i na tym etapie konwersacje powinny zostać 

zakończone.  
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AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec. 

 

Do projektu uchwały Wójt Gminy Mielec zgłosił autopoprawkę. 

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść zgłoszonej autopoprawki.  

Następnie Sekretarz Pani Bożena Mazur przedstawiła projekt uchwały. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się ustalić sieć szkół podstawowych dostosowanych do nowego 

ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec, a także granice 

obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Jest to właściwy i ostateczny projekt uchwały, który uzyskał pozytywną opinie Kuratorium 

Oświaty i Związków Zawodowych nauczycieli. 

 

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  XXVI/174/2017 -  w sprawie dostosowania sieci szkół 

                                                                      podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju  

                                                                      szkolnego dla których organem prowadzącym  

                                                                      jest Gmina Mielec. 

 

 

AD.5.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu  Gminy Mielec dla szkół 

niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli.     

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz. 

 

Uchwała była procedowana na poprzedniej sesji, jednak organ kontroli czyli Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Rzeszowie ma uwagi co do niektórych zapisów i została podjęta  Uchwała o 

wszczęciu postepowania nadzorczego, chodzi o zmianę zapisu w § 5 ust. 7.  

 

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  XXVI/175/2017 -  w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz  

                                                        trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania  

                                                        dotacji z budżetu  Gminy Mielec dla szkół niepublicznych  

                                                        posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych  

                                                        przedszkoli.    

  

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 

w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach 

administracyjnych Gminy Mielec. 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności  zwierząt  na terenie gminy Mielec oraz 

zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. Priorytetowe zadania  Programu będą 

realizowane poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad 

wolno żyjącymi kotami, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację albo kastrację zwierząt, 

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie 

gospodarstwa w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń  drogowych z udziałem zwierząt. 

W przypadku wystąpienia problemu bezdomności zwierząt domowych, te będą przekazywane  

do Schroniska dla Zwierząt  w  Mielcu, w ramach porozumienia międzygminnego z Gminą 

Miejską Mielec. 

 

Pytania – dyskusja. 

 

Głos w kolejności zabierali: 

Pani Dorota Guzda z pytaniem, co robić ze zwierzętami potrąconymi lub zabitymi na ulicy, 

gdzie zgłaszać ten problem. 

Pan Mariusz Kawalec z zapytaniem, czy w ustawie jest zapis zezwalający na grzebanie padłych 

zwierząt. 

Pani Władysława Kasprzak wyjaśniła, że każde padłe zwierzę należy zgłaszać do 

wyspecjalizowanej firmy, na naszym terenie jest to SARIA, która odbiera te zwierzęta.  

Pan Krzysztof Jachyra zapytał, gdzie przechowywać  zwłoki zwierząt, gdy firma nie 

przyjeżdża, bo wg. przedstawianego projektu uchwały, to na wsi większość obowiązków 

będzie spoczywać  na sołtysach. 

Pani Władysława Kasprzak wyjaśniła, że przedstawiony program jest zgodny z założeniami 

ustawy i nie mogą być wprowadzone dowolne zapisy, przy czym zaznaczyła, że firma 

utylizująca padłe zwierzęta nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy, a poza tym przy 

odbiorze każdego zwierzęcia oczekuje potwierdzenia od gminy. 

Pan Mariusz Kawalec stwierdził, że jeśli nie ma innej propozycji w sprawie omawianego 

projektu uchwały, wówczas należy przyjąć te zapisy, które zostały zaproponowane.  
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Pan Krzysztof Jachyra zaapelował o skuteczne działanie władz samorządowych, wsparcie dla 

wszelkich działań prowadzonych przez sołtysów i wprowadzenie programu korygującego. 

Pani Wanda Mika nadmieniła, że jest możliwość „czipowania” zwierząt, ale jest to działanie 

bardzo kosztowne.   

 

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  XXVI/176/2017 -  w sprawie uchwalenia programu opieki nad  

                                                                zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

                                                                bezdomności zwierząt. 

 

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 243 541 zł, 

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 271 041 zł,  

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 27 500 zł. 

 

Szczegółowe plany zwiększeń i zmniejszeń 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  XXVI/177/2017 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                               gminy na 2017 r. 
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 AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej  

na 2017 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Magdalenę Bania – Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Radni zostali zapoznani z zaplanowanymi na 2017 rok działaniami kontrolnymi Komisji. 

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXVI/178/2017 -  w sprawie zatwierdzenia ramowego planu 

                                                                                 pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. 

 

 

AD.9. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Głos w kolejności zabierali: 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi sprawami: 

- przetargu na budowę kolejnego etapu kanalizacji na terenie Woli Mieleckiej, 

- usunięcia płyt drogowych z dwóch dróg gminnych, tj. z drogi do Baraniarni oraz z drogi przy 

numerach od 356, 

- realizacji programu OZE, a w szczególności kosztów audytów ponoszonych przez 

mieszkańców i terminów przetargów. 

Pan Ireneusz Sienkiel zapytał o: 

- harmonogram remontów dróg po zimie,  

- powszechny dostęp dzieci do korzystania z basenu, 

- termin budowy kanalizacji w Książnicach. 

Pan Krzysztof Jachyra zwrócił się z następującymi sprawami: 

- zaapelował o wycinkę suchych zarośli po zimie, ponieważ do tej pory nie ma żadnych działań 

ze strony Gminy, 

- konieczne jest utworzenie PSZOK-u na terenie Gminy, ponieważ jest bardzo dużo śmieci, 

- poinformował, że w Szpitalu Powiatowym w Mielcu na Oddziale SOR jest bardzo zła obsługa 

medyczna. W związku z tym zwrócił się do władz Gminy o interwencję w tej sprawie do 

Starosty Powiatu, 

- złożył podziękowania na ręce dyrektora SOKiS w Chorzelowie za krzewienie kultury  

w Chorzelowie, za dotychczasową działalność kulturalną. 
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Pan Jerzy Krawczyk przychylił się do wypowiedzi pana I. Sienkiela, uważa, że dzieci z Gminy 

Mielec powinny mieć szeroki dostęp  do basenu. Jest dobry pomysł na zorganizowanie dla nich 

wolnego czasu, jednak środki na działalność sportową dla UKS-ów są ograniczone i za niskie. 

Jednocześnie zapewnił, że na przyszłość trzeba będzie się nad tym pochylić. 

Pan Piotr Motyl przypomniał, że około rok temu składał interpelacje w sprawie budowy 

elektrowni wodnej na rzece Wisłoce w miejscowości Podleszany. Obecnie inwestor finalizuje 

swoje działania i powstanie problem podnoszenia się wód gruntowych na terenie Podleszan,  

w związku z tym zwrócił się z prośba o interwencję w tej sprawie.  

Pan Mariusz Kawalec poinformował, że składał interpelację w sprawie poprawy rozwiązań 

komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej 984 Mielec – Lisia Góra w miejscowości Wola 

Mielecka. Sprawa została potraktowana przez właściciela drogi „odgórnie”, jednak ma 

zastrzeżenia do pracownika merytorycznego w Urzędzie, ponieważ do WZDW w Rzeszowie 

została przekazana  nieczytelna mapa. 

Odpowiedzi na zadane pytania kolejno udzielali: 

Pan Jan Mazur – Zastępca Wójta wyjaśnił, że przetarg na kanalizację zostanie ogłoszony  

w dniu dzisiejszym. 

Pan Mirosław Serafin –pracownik merytoryczny ds. przygotowania i nadzoru inwestycji UG 

Mielec, który udzieli następujących wyjaśnień:  

- jeśli zostaną zdjęte płyty drogowe na drogach gminnych w Woli Mieleckiej wówczas 

konieczne jest wprowadzenie inwestycji wykonania tych dróg, 

- przetarg na remont dróg gminnych kruszywem odbędzie się w dniu 17.03.2017 r. i po 

rozstrzygnięciu przetargu będą zlecane remonty dróg, 

- w sprawie zarzutu radnego Mariusza Kawalca wyjaśnił, że mapa przekazana do PZDW  

w Rzeszowie była jak najbardziej  czytelna, 

Sekretarz Pani Bożena Mazur wyjaśniła, że audyty energetyczne w programie OZE dla każdej 

gminy wykonuje inna firma, dla naszej Gminy była tylko jedna oferta na kwotę 100 zł od 

przeprowadzonego audytu. Przetarg na wykonanie projektu może być w połowie roku. 

Radny Mariusz Kawalec poinformował, że były uzgodnienia z Panem Tomaszem Ortylem  

w sprawie usunięcia płyt na drogach w Woli Mieleckiej, a obecnie jest inny, niezadawalający 

przekaz informacji w tej sprawie. 

Na zakończenie dyskusji Pani Władysława Kasprzak poinformowała, że w sprawie budowy 

elektrowni wodnej w Podleszanach Wójt wydał negatywną decyzję, od której wpłynęło 

odwołanie, akta sprawy zostały przesłane do SKO w Tarnobrzegu. Jeśli chodzi o usuwanie 

zarośli, to Gmina może wysyłać do właścicieli gruntów jedynie upomnienia o ich koszenie. 

 

 

 

Na tym obrady XXVI sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

 


