
 

 

P R O T O K Ó Ł    Nr VI / 2019 
 
                   

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

29 maj 2019 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 1100  do godziny 1320. 

 

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, 

 

Obradom  sesji  przewodniczył : 
 

- Pan  Bogdan Cygan  -   Przewodniczący Rady Gminy  Mielec  

 

 

Prządek obrad VI sesji Rady Gminy Mielec przedstawia się następująco:  

 

1. Złożenie ślubowania przez radną Rady Gminy Mielec wybraną w głosowaniu w dniu  

24 marca 2019 r. 

2. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały 

wprowadzane między sesjami. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Mielec z dnia  

28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji 

stałych Rady Gminy Mielec. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie dostosowania  planu sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Mielec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-

letnie i dzieci młodsze. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego  

w 2019 r. 

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

Mielec. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. 

10. Interpelacje i zapytania Radnych. 

11. Sprawy różne. 
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AD.1.   

 

Złożenie ślubowania przez radną Rady Gminy Mielec wybraną w głosowaniu w dniu  

24 marca 2019 r. 

 

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Edwarda Sobonia na skutek pisemnego 

zrzeczenia się mandatu radnego Rady Gminy Mielec w dniu 24 marca 2019 r. odbyły się 

wybory uzupełniające do Rady Gminy Mielec. Mandat radnego uzyskała Pani Aneta Malec. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Mielcu wręczyła  zaświadczenie Pani Aneta 

Malec potwierdzające wybór na Radą Gminy Mielec. 

Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radnego jest złożenie 

ślubowania.  

Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybraną radną. 

Ślubowanie odbywało się w następujący sposób.  

Prowadzący Rady odczytywał rotę ślubowania a radna powtarzała słowa roty: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców.” 

Następnie złożyła ślubowanie wypowiadając zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

 

W dalszej części Przewodniczący poinformował zebranych wyborach sołtysów na terenie 

Gminy Mielec 

Pan Wójt wręczył nowo wybranym sołtysom zaświadczenia o wyborze z gratulacjami wyboru 

i życzeniami udanej kadencji. 

 

AD.2. 

 

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.  

 

AD.3. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Mielec z dnia  

28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji 

stałych Rady Gminy Mielec. 

 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. 

 

W związku z objęciem mandatu radnego przez Panią Anetę Malec konieczne jest 

uwzględnienie powyższych zmian w składzie Rady Gminy  i uzupełnienie składu osobowego  

w Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, której liczbowy skład został 

ustalony w ilości 7 osób. 

Biorąc od uwagę powyższe została przedstawiona propozycja o uzupełnienie składu wyżej 

wymienionej komisji o osobę radnej Anety Malec. 

Radna wyraziła zgodę na prace w zaproponowanej Komisji. 
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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  VI/46/2019 -  w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady 

Gminy Mielec z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych  

i osobowych komisji stałych Rady Gminy Mielec. 

 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały . 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Pana Dariusza Gustawa- Kierownika GZGK  

w Mielcu 

  

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz 

odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za 

pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Mielec. 

 

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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U C H W A Ł Ę    Nr  VI/47 /2019 -  w sprawie Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie dostosowania  planu sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Mielec. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

W uchwale Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 16 marca 2017r. w sprawie 

dostosowania panu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.  Wprowadza się zmiany w związku  

z utworzeniem Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Książnicach, Rzędzianowicach  

i Chrząstowice 

 

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  VI/ 48 /2019 -  w sprawie zmiany  uchwały w sprawie 

dostosowania  planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec. 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie  

i dzieci młodsze. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

  

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się aby tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci 

młodsze wynosił 25 godzin. 

Propozycja została uzgodniona z nauczycielami i dyrektorami szkół. 
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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 uczestniczyło1 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VI/ 49 /2019 -  w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego  

w 2019 r. 
 

Projekt uchwały przedstawił pan Tomasz Ortyl – Zastępca Wójta Gminy Mielec. 

 

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się udzielić pomocy finansowej w 2019 r w wysokości 

250 000zł dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodnika na 

ciąg pieszo-rowerowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 1 985R relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów - Mielec w m. Chorzelów”. 

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Jerzy Krawczyk zwrócił się z prośbą o szybkie wykonanie tej inwestycji, ponieważ  

w przyszłorocznym budżecie trzeba planować inne też kosztowne inwestycje.  

 

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 uczestniczyło 15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VI/ 50 /2019 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Mieleckiego w 2019 r. 
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AD.8. 

 

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. 

 

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  VI/51/2019 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Mielec. 

 

AD.9. 

 

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 381 328 zł, 

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 731 328 zł 

- dokonuje się przeniesień wydatków budżetu w działach: 

 administracja pub liczna 

 oświata i wychowanie 

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
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Szczegółowy plan zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień budżetu wg 

szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej  przedstawiają 

załączniki tabelaryczne do projektu uchwały. 

 

Pytania – dyskusja: 

 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały jest zapis o remoncie drogi 

w Chorzelowie i w Woli Mieleckiej, ale już wiadomo że tego remontu w Woli Mieleckiej nie  

będzie, dlatego oczekiwał zmiany w zapisie, ale jeśli jest taki tytuł zadania i nie można 

dokonać takiej zmiany, wobec tego zwrócił się z zapytaniem, czy jeśli pojawi się tylko 

możliwość pozyskania środków pozabudżetowych to ten remont zostanie wykonany. 

Radny otrzymał zapewnienie o wykonaniu remontu jeśli będą dodatkowe nabory wniosków 

na środki z FOGR. 

 

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  VI/ 52 /2019 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2019 r. 

 

AD.10. 

 

Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Nie zostały wniesione. 

 

AD.11. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Na wstępie Zastępca Wójta pan Tomasz Ortyl poinformował o rezultatach spotkania jakie 

odbyło w dniu 3.06.br. w budynku UG Mielec w sprawie podsumowania działań urzędu, 

sztabu kryzysowego, strażaków, itd. w okresie intensywnych opadów i podtopień  jakie miały 

miejsce w miesiącu maju br.  

Poinformował o stratach jakie mieszkańcy ponieśli w wyniku zaistniałych bardzo 

niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz o działaniach gminy  w zakresie szacowania 

powstałych szkód. 
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Pan Cyprian Śliwa poinformował o pracy służb ratowniczych, byli to strażacy głównie  

z jednostek OSP z terenu Gminy, którzy dysponowali profesjonalnym sprzętem typu 

wysokowydajne pompy wodne i szlamowe, agregaty prądotwórcze. 

Do ratowania dobytku mieszkańców zużyto kilkanaście tysięcy worków, piasek, na ten czas 

trudno precyzyjnie określić ilość zużytego pisaku, worków czy innego sprzętu ponieważ nie 

zostało jeszcze wykonane podsumowanie poniesionych kosztów. W opracowaniu jest mapa 

terenów najbardziej zagrożonych. 

Pan Mirosław Serafin poinformował o powołaniu komisji ds. szacowania strat  

w gospodarstwach i w uprawach rolnych. 

Pan Mirosław Jaworski poinformował o powołaniu komisji ds. szacowania strat w budynkach 

mieszkalnych. 

Następnie głos w kolejności zabierali: 

Radny Jerzy Krawczyk przedstawił swoje wnioski po przeprowadzonej akcji ratowniczej  

o której jest mowa, i tak: 

- wyjaśnił prawdopodobne przyczyny podtopień, 

- konieczne jest obwałowanie kanału Kiełkowskiego, ponieważ w przypadku kolejnych 

nienaturalnych opadów atmosferycznych będzie podtapiany Goleszów i Wola Mielecka, 

- kanał Kiełkowski nie ma żadnej śluzy i w czasie gdy będzie zbudowany tzw. polder 

zalewowy i nie będzie zatrzymania wód wówczas jeszcze większe obszary będą zalewane, 

- Spółki Wodne nie czyszczą kanałów zbyt często ponieważ mają za mały budżet, 

- zaapelował o dokonanie zmian w prawie w ten sposób aby to gminy wykonywały wszystkie 

mostki do posesji i wjazdy,  

- zawnioskował o doposażać jednostki OSP w wysokowydajne pompy wodne, 

- zwrócił się o udostepnienie mieszkańcom map zagrożeń powodziowych, 

Na zakończenie podziękował Panu Wójtowi, jego podległym służbom i jednostkom OSP za 

zaangażowanie w akcji ratowniczej w majowych podtopieniach. 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił się o doprecyzowania szacowania strat w budynkach 

mieszkalnych. 

Odpowiedzi na bieżąco udzielił pan Mirosław Jaworski. 

W dalszej części radny zwrócił się o wyjaśnienie w  następujących sprawach: 

- powrócił do sprawy wykonania remontu ogrodzenia uszkodzonego przy wykonywaniu 

inwestycji budowy drogi w Woli Mieleckiej,  

- zgłosił potrzebę ustawienia dodatkowego kontenera dla mieszkańców aby mogli uprzątnąć 

zalane piwnice, 

- poinformował o zwołaniu zebrania wiejskiego w Woli Mieleckiej w sprawach podtopień, 

gdyż mieszkańcy nie mają wiedzy w tej sprawie ponieważ uniemożliwiono mu nagrywanie 

spotkania w dniu 3.06.br. 

- zgłosił pomysł aby ograniczyć remont SUW w Rzędzianowicach i wyborować dodatkową 

nową stację uzdatniania wody na terenie Gminy, 

- zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy, że sprawa zakupu działki  

w Rzędzianowicach w dalszym ciągu nie została załatwiona, mieszkanka Woli mieleckiej 

oczekuje posiedzenia komisji w tej sprawie, 

- ponownie zwrócił się do Przewodniczącego Rady o wyjaśnienie dlaczego ten złożył skargę 

do Prokuratury w sprawie nagrywania posiedzeń komisji. 
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Mec. Robert Łabuda udzielił szczegółowych wyjaśnień w sprawie złożonej skargi  

do Prokuratury, która dotyczyła nagrania i upublicznienia niejawnej części posiedzenia 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji, podczas gdy rozpatrywana była skarga na działalność 

Wójta Gminy Mielec, którą złożył radny Mariusz Kawalec.  

Dodatkowo Przewodniczący Rady poinformował radnego Mariusza Kawalca, że pomimo 

tego, iż radni nie wyrazili zgodny na nagrywanie posiedzeń komisji to radny nagrywa  

i upublicznia posiedzenia komisji. Powoduje to destabilizację w pracach komisji.  

Jeśli chodzi o zbycie działki w Rzędzianowicach to osoba zainteresowana złożyła do Sądu  

kolejną skargę na działalność Rady Gminy i jest decyzja Sądu o odrzuceniu tej skargi. 

Tomasz Ortyl odniósł się do zamiaru zwoływania zebrań wiejskich w sprawach podtopień, 

ponieważ trudno będzie żeby w obecnym czasie pracownicy uczestniczyli w tych zebraniach 

z powodu natłoku prac w poszczególnych komisjach ds. szacowania start. 

Jeśli chodzi o wykonanie remontu ogrodzenia to właściciel posesji do dnia odbycia sesji nie 

zgłosił się do urzędu i nie zgłosił woli uczestniczenia w spotkaniu z wykonawcą, który nie 

uchyla się od naprawienia szkody. 

Sołtys Krzysztof Jachyra zapytał jakie są procedury usuwania awarii sieci kanalizacyjnej jeśli 

wystąpiła ona w dniach wolnych od pracy, ponieważ w tym okresie GZGK nie usuwa awarii. 

Jednocześnie poparł pomysł radnego J. Krawczyka o doposażenie jednostek OSP w pompy 

wysokowydajne. 

Radny Jerzy Krawczyk w odpowiedzi do radnego M. Kawalca w sprawie budowy nowej 

SUW na terenie Gminy wyraził sprzeciw, uważa, że jest to zły pomysł ponieważ znaczna 

część gminy jest w terenach zalewowych. Jest natomiast zwolennikiem wykonania wpięcia do 

sieci wodociągowej w mieście Mielcu. 

Odniósł się także do sprawy nagrywania, ze szkolenia ma wiedzę, że nie ma zakazu 

nagrywania posiedzeń komisji biorąc pod uwagę fakt, że radni są osobami publicznymi.  

Wobec tego nie zgadza się z opinia mec. R. Łabudy. 

Mec. R. Łabuda potwierdził swoje stanowisko w tej sprawie. 

Radny Mariusz Kawalec upierał się przy stanowisku nagrywania i upubliczniania posiedzenia 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Radny Jerzy Krawczyk zwrócił się o wskazanie przez prawnika drogi postępowania Komisji 

o której mowa w sprawach rozpatrywania kolejnych ewentualnych skarg. 

Przewodniczący Rady potwierdził stanowisko większości radnych w sprawie zaprzestania 

nagrywania posiedzeń komisji. 

Radny Mariusz Kawalec uważa, że jego działania są dobra ponieważ w ten sposób 

mieszkańcy mogą zapoznać się z działalnością samorządu. 

Sołtys Jan Kwarciany wyraził podziękowania za działania skierowane do Goleszowa w czasie 

podtopień, jednocześnie poinformował, że od 2015 r. na terenie wsi nie były odmulane rowy  

i nie są drożne przepusty pod mostkami dlatego konieczne jest podjęcie działań w tej sprawie. 

Radna Celina Szymańska zaoferowała wypożyczenie osuszacza do zalanych i zawilgoconych  

pomieszczeń, wyraziła słowa podziękowania dla UG Mielec i dla strażaków za pomoc 

mieszkańcom w trudnych chwilach. 

Sołtys Andrzej Kardyś zwrócił się o udrożnienie przepustów na terenie wsi Trześń 

jednocześnie poinformował o bardzo złym stanie technicznym i źle działającej sieci 

kanalizacyjnej na terenie wsi. 
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Pan Tomasz Ortyl szczegółowo poinformował o zamierzeniach samorządu w sprawach 

regulacji rowów, odmuleń  i koszenia rowów. 

Sekretarz Gminy pani Bożena Mazur poinformowała o przygotowanym Raporcie o stanie 

Gminy za 29018 r. i procedurze jego rozpatrywania. 

W dalszej części Kierownik GZGK złożył wyjaśnienie w sprawie funkcjonowania zakładu  

w dni wolne od pracy, otóż zakład zatrudnia zbyt mało pracowników i nie ma możliwości 

uruchomienia dodatkowych dyżurów w okresach o których mowa. Zbyt małe zatrudnienie nie 

pozwala na zatrudnianie poza ustawowymi godzinami pracy. 

W dyskusji na ten temat zabierali głos radnych Jerzy Krawczyk, Mariusz Kawalec. 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy złożył podziękowania dla jednostek OSP  

za udział w akcji ratowniczej mającej na celu zabezpieczenie budynków szkolnych  

w Podleszanach i Książnicach a także skierowanej do mieszkańców podtopionych terenów   

w miesiącu maju br.  

 

 

 

 

Na tym obrady  VI sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY    

                                              RADY  GMINY   

               

                                                                                                 BOGDAN CYGAN 

 

 

   

 

 

 


