PROTOKÓŁ

Nr VIII / 2019

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
28 sierpnia 2019 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 1130 do godziny 1600.
W sesji udział wzięli :
- radni Rady Gminy Mielec - w ilości 15 osób - zgodnie z załączoną listą obecności,
- sołtysi z poszczególnych wsi - zgodnie z załączoną listą obecności,
- dyrektorzy szkół z terenu Gminy Mielec,

Obradom sesji przewodniczył :
-

Pan Bogdan Cygan - Przewodniczący Rady Gminy Mielec

Prządek obrad VIII sesji Rady Gminy Mielec przedstawia się następująco:
1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały
wprowadzane między sesjami.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Mielec.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Mielec oraz określenia granic obwodów
tych szkół od dnia 1 września 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy
Mielec prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola
Chorzelowska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
AD.1.
Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały
wprowadzane między sesjami.
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran poinformowała o zmianach wprowadzonych
do budżetu gminy między sesjami w formie zarządzeń.
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AD.2.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Mielec.
Projekt uchwały przedstawił pan Krzysztof Dziekana – przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
Pismem z dnia 15 lipca 2019 Wojewoda Podkarpacki przekazał pismo skarżącej dotyczące
skargi na działania organu – Wójta Gminy Mielec – Radzie Gminy Mielec jako organowi
właściwemu w przedmiotowej sprawie.
Pismem z dnia 15 lipca 2019 r. skarżąca zwróciła się do Wojewody Podkarpackiego ze skargą
na działanie Wójta Gminy Mielec dotyczące braku ogłoszenia na stronie BIP Gminy Mielec w
sprawie zlecenia dotyczącego zawierania umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego
(poniżej progu zamówień publicznych 30 000 Euro), zmniejszając przez to możliwy krąg
wykonawców.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrując powyższą skargę zapoznała się z materiałami
i wysłuchała wyjaśnień obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Urzędu Gminy Mielec.
Po wysłuchaniu wyjaśnień i analizie przedłożonych dokumentów Komisja
ustaliła,
że
w
dniu
28
marca
2018
r.
na
stronie
Urzędu
Gminy
Mielec
www.gmina.mielec.pl/pliki/audyt/zapytanie ofertowe.pdf - zgodnie z Zarządzeniem
Nr 249/207 r. Wójta Gminy Mielec z dnia 1 lutego 2017 r. zostało zamieszczone zapytanie
ofertowe dotyczące „Wykonania usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy
Mielec, zgodnie z planem audytu w 2018 roku" .
Z przedstawionych materiałów wynika, że w przedmiotowym zapytaniu udział wzięło
5 podmiotów m.in. z: Niepołomic, Katowic. Lublina, Rzeszowa , więc nie ma mowy
o ograniczeniu konkurencyjności i wyborze oferenta w sposób nietransparentny.
Jak wynika z obowiązujących przepisów prawa zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania
zamówień do 30.000 Euro na stronie BIP.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentalni i szczegółowej analizie skargi biorąc pod
uwagę powyższe fakty Komisja jednogłośnie stwierdziła, że podnoszone w skardze zarzuty na
działanie Wójta Gminy Mielec dotyczące braku ogłoszenia na stronie BIP w sprawie zlecenia
dotyczącego zawierania umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu
zamówień publicznych 30 000 Euro) są bezzasadne.
Pytania – dyskusja:
Radny Andrzej Klich poinformował, że w powyższej sprawie zasięgnął opinii osób, które
zajmują się przetargami i przedstawił opinie tych osób co do procedury wyłaniania wykonawcy
zadania.
Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że chociaż gmina nie ma obowiązku zamieszczania na
stronie BIP informacji o niektórych przetargach, to i tak wszystkie przetargi powinny być
dostępne na BIP Gminy Mielec.
Mec. Robert Łabuda przedstawił zebranym szczegółową informację w sprawie trybu zamówień
publicznych i procedury uzależnionej od wysokości kwot zamówień.
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
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Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr VIII/59/2019 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania

Wójta Gminy Mielec.

AD.3.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Mielec oraz określenia granic obwodów tych
szkół od dnia 1 września 2019 r.
Projekt uchwały przedstawiła pani Barbara Szwakop.
Na podstawie art.210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Podkarpackiego Kuratora
Oświaty, w dniu 28 luty 2017r. Rada Gminy Mielec podjęła uchwałę w sprawie dostosowania
planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą Przepisy wprowadzające - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do
dnia 31 sierpnia 2019 r. Był to okres przejściowy uwzględniający w sieci szkół także oddziały
prowadzonych klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych.
Od 1 września 2019r. sieć szkół publicznych będzie obejmowała jedynie szkoły podstawowe.
Obwody szkół podstawowych w stosunku do rozwiązań przyjętych w uchwale
Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 16 marca 2017r. w sprawie dostosowania planu
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem
prowadzącym jest Gmina Mielec wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe
na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. nie zostały zmienione.
Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty (pismo znak:
ZET.540.1.17.2019 z dnia 17.06.2019r.).
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:
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UCHWAŁĘ

Nr VIII/60/2019 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych

szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec oraz
określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r.
AD.4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy
Mielec prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chorzelowska.
Projekt uchwały przedstawiła pani Dorota Maryniak.
Na części działki nr 176/1, położonej w miejscowości Wola Chorzelowska, stanowiącej własność osób
prywatnych znajduje się utwardzona droga wewnętrzna, łącząca drogi publiczne i umożliwiająca
dojazd do położonych przy niej posesji. Właściciele działki o której mowa, wyrazili zgodę na
nieodpłatne przekazanie przedmiotowej działki na rzecz Gminy Mielec.
Pozyskanie przedmiotowej nieruchomości na własność Gminy Mielec jest celowe, gdyż zapewnia
właściwy dojazd do posesji, daje możliwość właściwego zarządzania drogą i wykonywania jej
remontów.

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr VIII/61/2019 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne

nabycie na rzecz Gminy Mielec
w miejscowości Wola Chorzelowska.

prawa

własności

nieruchomości

położonej

AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.
Projekt uchwały przedstawiła pani Małgorzata Cyran.
W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2019 rok dokonuje się
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu
na lata 2019 – 2038 w brzmieniu stanowiącym załącznik do projektu uchwały.

5
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr VIII/62/2019 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Mielec.
AD.6.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem:
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 314 332,37 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 314 380,37 zł,
- dokonuje się przeniesień wydatków budżetu w działach:
 transport i łączność
 gospodarka mieszkaniowa
 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Szczegółowy plan zwiększenia wydatków oraz przeniesień budżetu wg szczegółowego
podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki tabelaryczne
do projektu uchwały.
Pytania – dyskusja:
Radny Wojciech Zaręba zwrócił się z zapytaniem w sprawie wprowadzenia do budżetu zadania
odpowietrzenia sieci wodociągowej w Podleszanach oraz zakupu i montażu wiaty
przystankowej w Podleszanach.
Pan Tomasz Ortyl zapytał o koniczność szybkiego wykonania odpowietrzenia.
Pan Wójt stwierdził, że konieczność wykonania odpowietrzenia na sieci wodociągowej jest
z pewnością niezbędna, ale jest to zadanie inwestycyjne i muszą być zachowane procedury
przetargowe, w sprawie których radni publicznie stawiali zarzuty na tej sesji. Zdaniem Wójta
inwestycja powinna być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną po przeprowadzeniu
odpowiednich procedur.
Pan Dariusz Gustaw przedstawił informację dotyczącą zasad budowy sieci wodociągowej.
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem w sprawie kosztów wykonania zadania
odwodnienia drogi gminnej w Woli Mieleckiej.
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Pan Tomasz Ortyl wyjaśnił, że koszty zostały przedstawione w omówionych zmianach
do budżetu.
Radny Wojciech Zaręba kolejny raz przedstawił informacje w sprawie zasadności wykonania
odpowietrzenia sieci wodociągowej w Poleszynach i Książnicach.
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr VIII/ 63 /2019 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

gminy na 2019 r.

AD.7.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.
Zgodnie z projektem proponuje się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 5.650.582 zł
na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany – Etap
II” – ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
1. Pożyczka, o której mowa zostanie zaciągnięta w transzach:
1) I transza w 2019 roku do kwoty 2.849.364 zł,
2) II transza w 2020 roku do kwoty 2.801.218 zł.
Spłata rat pożyczki nastąpi w okresie od 31 marca 2020r. do 31 grudnia 2035 r., natomiast
należnych odsetek w latach 2019 – 2035.
Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem in blanco opatrzonym klauzulą „bez protestu”
i klauzulą „bez indosu” wraz z deklaracją wekslową.
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
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W głosowaniu uczestniczyło15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę

Nr

VIII/64/2019 -

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

długoterminowej.

AD.8.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.
Zgodnie z projektem proponuje się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 3.069.400 zł
na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice” –
ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Pożyczka, o której mowa zostanie zaciągnięta w transzach:
1) I transza w 2019 roku do kwoty 1.705.666 zł,
2) II transza w 2020 roku do kwoty 1.363.734 zł.
Spłata rat pożyczki nastąpi w okresie od 31 marca 2020r. do 31 grudnia 2035 r., natomiast
należnych odsetek w latach 2019 – 2035.
Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem in blanco opatrzonym klauzulą „bez protestu”
i klauzulą „bez indosu” wraz z deklaracją wekslową.
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały
jest pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały
jest pozytywna.
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

VIII/65/2019 -

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

długoterminowej.
AD.9.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Zbigniew Wicherski złożył interpelację w sprawie uregulowania umieszczania reklam,
plakatów i ogłoszeń na przystankach i tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Mielec.
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Radny Andrzej Klich zwrócił się z zapytaniem w sprawie programów ochrony środowiska,
w jakim terminie odbyło się ostatnie badanie powietrza w Trześni i Woli Chorzelowskiej i jakie
są wyniki tych badań.
AD.10.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował o korespondencji jaka wpłynęła na jego ręce
w okresie między sesjami:
- wpłynęło pismo od mieszkańców wsi Wola Mielecka w sprawie poprawy bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego, o treści tej korespondencji radni zostali poinformowani na posiedzeniu
komisji.
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi sprawami:
- zawnioskował, aby w Filii SOKiS można było otrzymywać wnioski np. na akcyzę i worki
na śmieci,
- poruszył sprawę nie naprawionego prywatnego ogrodzenia w Woli Mieleckiej,
- gotowości GZGK w Mielcu do usuwania awarii w dni wolne od pracy,
- sposobu obniżenia kosztów utrzymania linii autobusowej na trasie Mielec- Rzędzianowice,
- odbierania korespondencji mailowej przez Wójta Gminy Mielec,
- miejscu Gminy Mielec w ogólnopolskim rankingu gmin wiejskich,
- kolejna sprawa dotyczyła sposobu odbywania posiedzeń komisji zwoływanymi przed
obradami sesji, chodzi o przekazywanie różnych informacji już po zakończeniu obrad komisji,
- poinformował zebranych o spotkaniu, które odbyło się w Rzędzianowicach w sprawie
dowozu dzieci do tamtejszej szkoły, chodzi o fakt, że w spotkaniu uczestniczył
Przewodniczący Rady Gminy, który prezentował stanowisko Gminy w tej sprawie.
A takie działania nie należą do kompetencji Przewodniczącego.
Odpowiedzi na pytania udzielił Pan Wójt i tak:
- jeśli chodzi o ranking gminy to brane były pod uwagę dochody na jednego mieszkańca
i niestety inne gminy, także sąsiednie, maja wyższe dochody niż Gmina Mielec, ponieważ mają
znacznie mniejszą liczbę mieszkańców,
- Wójt ani pracownicy Gminy nie uczestniczyli spotkaniu w Rzędzianowicach w sprawie
dowozu dzieci do szkoły ponieważ nikt nie został powiadomiony o takim spotkaniu, ponadto
dyrektorzy szkół przed wakacjami otrzymali pełna informację dotyczącą dowozu dzieci
do szkół od dnia 1 września br.
- linia MKS do Rzędzianowice jest linia tzw. Dedykowana i na ten czas nie ma możliwości
dokonywania korekt oszczędności.
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się o podjęcie rozmów z władzami miasta Mielca w sprawie
zmiany zasad funkcjonowania linii MKS do Rzędzianowic i szukania oszczędności w tym
zakresie.
Pan Wójt w odpowiedzi wyjaśnił, że w zakresie uruchomienia nowej linii autobusowej
dotrzymał wcześniej danego słowa niezależnie od kosztów. W tym zakresie było także pełne
zrozumienie radnych co do potrzeb mieszkańców a teraz są uwagi co do zakresu
funkcjonowania tej linii i ponoszonych z tego tytułu kosztów.
Wójt zwrócił się do radnych o merytoryczne wypowiedzi i rzetelny przekaz nagrywanych
materiałów bez cięcia kadrów nagrań.
Radny Mariusz Kawalec w odpowiedzi na zarzut Wójta stwierdził, że jeśli jest podstawa
do takich oskarżeń to byłaby manipulacja nagrań i sprawa powinna trafić do sądu.
Kolejna sprawa poruszona przez radnego M. Kawalca dotyczyła nie wykonanego sprostowania
od Przewodniczącego Rady Gminy dla mieszkanki Woli Mieleckiej.
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Przewodniczący Rady Gminy złożył wyjaśnienie w sprawie korespondencji mieszkanki Woli
Mieleckiej.
W dalszej części dyskusji Pani Skarbnik wyjaśniła zebranym sposób wyliczania dochodów
gmin według którego Gmina Mielec znalazła się na dość odległym miejscu w rankingu gmin
wiejskich.
Radna Celina Szymańska poinformowała o pracach LGD Lasovia i projektach, wnioskach,
które wpłynęły i były rozpatrywane.
W dalszej części dyskusja dotyczyła nagrywania posiedzeń komisji.
Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec dostępny jest pod adresem:
www.gmina.mielec.pl/transmisje .

Na tym obrady VIII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
BOGDAN CYGAN

