PROTOKÓŁ

Nr XXIV/ 2016

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
29 grudnia 2016 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 1010 do godziny 1230.
W sesji udział wzięli :
- radni Rady Gminy Mielec - w ilości 14 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 29 grudnia 2016 r. poprzez włączenie do porządku obrad punktu:
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
Radni nie wnieśli innych propozycji zmian do porządku obrad sesji.
Zgłoszony wniosek został poddany pod glosowanie.
W glosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
„ za „ przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych
„ przeciw „ – 0 głosów
„ wstrzymał się „ – 0 głosów
Rada Gminy przyjęła wniosek Wójta o zmianę porządku obrad sesji.
Po odbytym głosowaniu prządek obrad XXIV 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 likwidacji wydzielonych rachunków dochodów
jednostek oświatowych, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Mielec.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok
2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla
Powiatu
Mieleckiego.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
10. 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.
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 likwidacji wydzielonych rachunków dochodów jednostek
oświatowych, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop.
W związku ze zmianą przepisów o VAT i wprowadzeniem scentralizowanych zasad
prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mielec i jej jednostkach
organizacyjnych proponuje się likwidację wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach
oświatowych Gminy Mielec z dniem 31 grudnia 2016 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 14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XXIV/ 157 /2016 - w sprawie likwidacji wydzielonych
rachunków dochodów jednostek oświatowych, będących
jednostkami organizacyjnymi Gminy Mielec.
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AD.4.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem zwiększa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 7 150 zł., jednocześnie zwiększa się plan wydatków
jednostek budżetowych w tej samej wysokości.
Dokonuje się przeniesień wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych w ramach
działu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w wysokości
3 190 zł
Szczegółowe plany dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanych, a także przeniesień w planie wydatków rachunku dochodów jednostek
budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki 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 14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XXIV/158/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem proponuje się dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego
podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w działach:
- oświata i wychowanie,
- edukacyjna opieka wychowawcza,
Szczegółowe plany 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.
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Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XXIV/159/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

AD.6.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mielec.
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 2017-2027 w brzmieniu stanowiącym
załącznik do projektu uchwały.
Projekt uchwały określa także przedsięwzięcia planowane do realizacji, o których mowa
w ustawie o finansach publicznych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Kołodziej odczytał Uchwałę
Nr XVI/233/2016 z dnia 2 grudnia 2016 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 2017.
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.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę

Nr XXIV/160/2016 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
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AD.7.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017.
Skarbnik Gminy Mielec Pani Małgorzata Cyran przedstawiła szczegółowo zebranym
założenia do budżetu na 2017 r.
Następnie została odczytana autopoprawka , która stanowi załącznik do protokołu.
Strona dochodowa projektu budżetu Gminy Mielec na 2017 r. jest planowana w kwocie
45 796 259 zł, natomiast wydatki budżetu gminy wynoszą 49 324 839,53 zł. Deficyt budżetu
gminy na 2017 r. stanowi kwotę 3 528 580,53 zł.
W dalszej części obrad radni i sołtysi zostali zapoznani z opiniami RIO w sprawie budżetu
gminy na 2016 r. i tak:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie :
1. Uchwałą Nr XVI/232/2016 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 2 grudnia
2016 r. w sprawie: opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok
2017 – po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2017 r. postanowiła
przedłożony projekt zaopiniować pozytywnie.
2. Uchwałą Nr XVI/234/2016 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 2 grudnia
2016 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę
Mielec na rok 2017, po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez Gminę Mielec planowanego na 2017 r. RIO postanowiła pozytywnie
zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu.
Pytania – dyskusja:
Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z prośbą, aby w miarę pojawiania się środków do budżetu
wprowadzać zadania, o których była mowa na posiedzeniach komisji, w szczególności chodzi
o rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Rzędzianowicach.
Pan Jerzy Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy uważa, że budżet jest
ambitny, zostanie rozpoczęta najważniejsza inwestycja tj. budowa kanalizacji w Podleszanach.
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 14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XXIV/161/2016 - w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej
Gminy Mielec na rok 2017.
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AD.8.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy finansowej w 2017 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 14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XXIV/162/2016 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Mieleckiego.

AD.9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,
dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop.
Po zmianie ustawy o systemie oświaty w art.14 ust. 5 został doprecyzowany zapis, który mówi,
że Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę.
W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania do obowiązującego prawa Uchwały
Nr XLIV/347/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem
prowadzącym, poprzez doprecyzowanie zapisu w § 2.
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.
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W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XXIV/163/2016 - w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których Gmina
Mielec jest organem prowadzącym.

AD.10.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Wójt Gminy Pan Józef Piątek przedstawił prezentacje multimedialną, w której zostały
zaprezentowane zadania wykonane w 2016 r. a także plany i zamierzenia na lata następne
w zakresie budowy chodników, dróg, termomodernizacji budynków komunalnych,
zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Woli
Chorzelowskiej i Wioli Mieleckiej, budowy PSZOK-u na terenie Gminy,
W dalszej części dyskusji głos w dyskusji w kolejności zabierali:
Pani Wanda Mika zwróciła się z prośbą o przebudowę drogi Książnice – Majdanek
i wykonanie utwardzonych poboczy przy drodze na Wólkę Książnicką , jeśli w budżecie znajdą
się wolne środki.
Pan Jan Kwarciany zdecydowanie i dobitnie domagał się przebudowy kolejnego odcinka drogi
przez Goleszów, ponieważ obecny stan techniczny tej drogi jest bardzo zły.
W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że jest prawdopodobieństwo, że remont drogi
w Goleszowie zostanie przesunięty na 2018 r. jednocześnie wyjaśnił zasady finansowania
inwestycji w Gminie.
Pan Jerzy Krawczyk stwierdził, że pomysły sołtysa z Goleszowa na ten czas są nierealne, droga
w Goleszowie została wyremontowana na najbardziej zniszczonym odcinku o długości 800 mb.
Pan Mariusz Kawalec zamknął ten wątek dyskusji stwierdzeniem, że każdy radny pracuje nad
tym, żeby szukać odpowiednich rozwiązań dla polepszenia warunków życia mieszkańców.
Pan Przewodniczący przekazał informację, że prace dotyczące funkcjonowania gminy czy
planowania inwestycji odbywają się na posiedzeniach komisji, które są jawne i sołtysi mogą
brać w nich udział.
Pan Ireneusz Sienkiel oznajmił, że dokumentacja na budowę chodnika jest źle wykonana,
niezgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, w związku z tym jest prośba o przeprojektowanie,
prócz tego, pomimo wielu próśb nie został wykonany projekt sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Książnicach, nie ma także harmonogramu remontów dróg, o który prosi od
dawna. Na zakończenie zwrócił się z zapytaniem, na jakim etapie jest remont budynku
komunalnego w Książnicach.
Wójt Pan Józef Piątek udzielił odpowiedzi na zadane pytania i poinformował, że remont
pomieszczeń w budynku w Książnicach został zakończony, zainteresowani mieszkańcy mogą
to sprawdzić, poza tym inwestycje trzeba rozsądnie planować i wybierać czy priorytetem jest
budowa kanalizacji czy budowa dróg.
Następnie Pan Wójt nawiązał do nietrafionych działań z poprzednich kadencji, za które obecnie
trzeba ponosić odpowiedzialność i wypłacać odszkodowania.
Pomimo wyjaśnień Wójta Pan Ireneusz Sienkiel apelował w dalszym ciągu o budowę sali
gimnastycznej w Książnicach, ponieważ jako sołtys, musi dbać o interesy mieszkańców.
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Pan Mariusz Kawalec stwierdził, że jeśli w szkole w Książnicach będzie dużo dzieci wówczas
radni pochylą się nad tą inwestycją.
Na zakończenie dyskusji Pani Skarbnik wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie
zostało wprowadzone zadanie budowy sali gimnastycznej w Książnicach, ale taka inwestycja
jest zapisana w Strategii Rozwoju Gminy Mielec.
Pan Piotr Motyl powiedział, że ostatnia sesja w tym roku odbywa się w Urzędzie ze względu
na zmniejszenie wydatków, jest to dowód na to, że Wójt wprowadza oszczędności tam gdzie
jest to możliwe a obecna kadencja jest pod znakiem budowy kanalizacji i tu należy
podziękować za dotychczasowe działania w tym kierunku.
Na zakończenie wypowiedzi poinformował, że w Podleszanach są osoby, które nie mają
jeszcze bieżącej wody.
Pan Krzysztof Jachyra przekazał informację o kolejnych sprzedażach fałszywych apteczek
osobistych.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Kołodziej złożył wszystkim
zebranym życzenia noworoczne.

Na tym obrady XXIV sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN KOŁODZIEJ

