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Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w sprawie inwestycji w latach 2015-2018 na terenie, 
który nie był własnością gminy, a był w użyczeniu bądź innej formie.

W odpowiedzi na Pana interpelacje informuje, że wszystkie działania inwestycyjne 
prowadzone w latach 2015 -2 0 1 8  należały do zadań i kompetencji gminy i wynikają z ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506).

Przepis art. 7 w/w ustawy będący rozwinięciem art. 6 ust 1 stanowi iż zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy i wymienia w ust.l 
najważniejsze z nich.

Zgodnie z art. 26 powyższej ustawy Wójt jest organem wykonawczym gminy. Wójt 
wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa (art. 30 ust.l).

Dlatego też bezpodstawne jest stwierdzenie przez Pana. że gmina realizowała działania 
nie należące do zadań własnych gminy, ponieważ ich teren realizacji nie należał do gminy. 
Wszystkie realizowane w tym okresie działania inwestycyjne prowadzone były na obszarze, 
terenie Gminy Mielec.

Przypomnę, że zgodnie z prawem budowlanym i przyjętym procesem inwestycyjnym 
gmina prowadzi inwestycje na gruntach, obiektach, których jest właścicielem lub posiada 
uregulowane formalnie prawo jego posiadania (użyczenie, dzierżawa, umowy wejścia w teren 
wynikające
z przepisów kodeksu cywilnego). Jest to element niezbędny do uzyskania stosownych decyzji, 
pozwoleń bez których dane działanie inwestycyjne nie może być realizowane. Zachęcam 
do szczegółowego zapoznania się zapisami prawa budowlanego.

Ponadto Wójt jako organ wykonawczy gminy, wykonuje uchwały Rady Gminy m.in. 
realizuje uchwałę budżetową, która określa planowane działania inwestycyjne. W każdym roku 
budżetowym propozycja działań inwestycyjnych jest szczegółowo omawiana i analizowana na 
komisjach budżetowych oraz przyjmowana stosowną uchwałą Rady Gminy do realizacji.

Stad też dziwi mnie fakt. że będąc Radnym Gminy Mielec w omawianym okresie zadaje 
Pan pytanie jakie inwestycje, na jakim terenie i za jakie kwoty były wykonane, będąc 
przedstawicielem organu, który te inwestycje zatwierdzał.

Szczegółowa informacja na temat realizowanych działań inwestycyjnych znajduje 
się w corocznych sprawozdaniach finansowych oraz prezentacjach z działań inwestycyjnych 
(z podziałem na sołectwa) dostępnych na stronie internetowej Gminy Mielec pod linkami:

https://www.gmina.mielec.pl/kategoria inwestvcie-realizowane-i-zrealizowane-w- 
gminie-mielec

https://bip.gmina.mielec.pl/

https://www.gmina.mielec.pl/kategoria_inwestvcie-realizowane-i-zrealizowane-w-gminie-mielec
https://www.gmina.mielec.pl/kategoria_inwestvcie-realizowane-i-zrealizowane-w-gminie-mielec
https://bip.gmina.mielec.pl/


Jeśli ma Pan zastrzeżenia co do zasadności realizacji inwestycji w tym dostępności 
terenu proszę o precyzyjne określenie, której inwestycji sprawa dotyczy.

Nadmieniam, ze proces realizacji inwestycji jest dodatkowo weryfikowany podczas 
kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz audytów niezależnych audytorów 
wewnętrznych.
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