
 

P R O T O K Ó Ł    Nr XV/ 2016 
                   

 

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

28 stycznia 2016 r. w . w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 10
00 

 do godziny 12
00

. 
 

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  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił prządek obrad XV 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 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mielec na lata  

2016 – 2022. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych 

kryteriów. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych 

szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Mielec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

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

w roku 2016r. 

8. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego  

na realizację zadań publicznych w roku 2016. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2016 r. 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

Nie zostały zgłoszone. 
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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 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mielec na lata  

2016 – 2022. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez przedstawiciela firmy  ŚWIATOWID  CENTRUM  

KREACJI i KOMPETENCJI Sp. z o.o.  z Tarnowa, która przygotowała ten dokument.  

 

Strategia jest dokumentem określającym kierunki rozwoju Gminy w latach 2016 – 2022, jest 

spójna z okresem programowania aktualizowanej strategii rozwoju województwa 

podkarpackiego zaplanowanej do 2020 r.  

Prace nad Strategią rozpoczęto od analizy danych i oceny sytuacji w gminie oraz 

poszczególnych sołectwach. Wykorzystano tutaj aktywność mieszkańców w współtworzeniu 

koncepcji rozwoju Gminy Mielec. 

Strategia jest zbiorem celów i zadań, ujętych w programy i plany. Dopełnieniem procesu 

planowania i pokazania drogi dojścia do zakładanej wizji są Wieloletni Plan Inwestycyjny  

i Wieloletnia Prognoza Finansowa.  

Strategia jest dokumentem, który zawiera dokładną diagnozę potencjału: ludzkiego, 

technicznego, przyrodniczego oraz gospodarczego. Oprócz analizy obecnych zasobów odnosi 

się do historii regionu, co umożliwia przewidywanie i planowanie dalszego jej rozwoju.  

Powstanie strategii przysłuży się wskazaniu potencjału gminy i kierunków jej rozwoju na 

kolejne lata. Strategia rozwoju gminy zaliczana jest do grupy dokumentów, które ułatwiają 

gospodarowanie zasobami gminy tj. plan rozwoju lokalnego, deklaracja przystąpienia do 

związków stowarzyszeń lub porozumienia międzygminne.  

Dokument ten jest ważnym narzędziem, który umożliwia miedzy innymi  realizację projektów 

wpływających na rozwój Gminy, co jest istotne w kontekście nowej perspektywy finansowej 

UE na lata 2014-2020. Posiadanie aktualnej strategii gminy wynika z praktycznej potrzeby 

aplikowania o środki unijne.  

Przyjęcie i wdrożenie strategii powinno skutkować pozytywnymi efektami odczuwalnymi 

przez mieszkańców Gminy Mielec i działające  podmioty gospodarcze.  

 

Pytania – dyskusja: 

 

Radna Wanda Mika złożyła wniosek formalny do przedstawionego projektu uchwały, 

zawnioskowała o : 

ujęcie w projekcie Strategii  w Rozdziale  VIII   -  Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) 

dział 8.2. Planowane Inwestycje -Wieloletni Plan Inwestycyjny Na Lata 2016-2022 

8.2.1.Zadania infrastrukturalne  - zadania pn.: 

 

 „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Książnicach.” 

Propozycja wprowadzenia zmiany  została podyktowana
 
polepszeniem warunków nauczania 

dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Książnicach. Należy przy tym  zaznaczyć do tej 
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szkoły uczęszczają dzieci z trzech sąsiadujących ze sobą miejscowości, tj. Książnic, Bożej 

Woli i Goleszowa.  

Jeśli w przyszłości powstanie taki obiekt będzie służył także dorosłym mieszkańcom, którzy  

z chęcią będą korzystać i wynajmować na rożnego rodzaju zajęcia sportowe, rekreacyjne  

i treningi. 

 

Radny Mariusz Kawalec  złożył wniosek formalny do przedstawionego projektu uchwały, 

zawnioskował o : 

ujęcie w projekcie Strategii  w Rozdziale  VIII   -  Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) 

dział 8.2. Planowane Inwestycje -Wieloletni Plan Inwestycyjny Na Lata 2016-2022 

8.2.1.Zadania infrastrukturalne  - zadania pn.: 

 

 „Budowa, przebudowa i remont infrastruktury, urządzeń melioracyjnych na terenie 

Gminy Mielec.”    

Propozycja wprowadzenia zmiany  została podyktowana
 

polepszeniem warunków 

bezpieczeństwa mieszkańców gminy, których gospodarstwa i pola uprawne są narażone na 

liczne podtopienia spowodowane wylewaniem wód opadowych z kanałów i rowów 

melioracyjnych. Poza tym poprawa infrastruktury  urządzeń melioracyjnych będzie miała 

wpływ na lepsze plony rolników. 

 

W związku z tym, że zostały zgłoszone propozycje zmian do omawianego projektu uchwały 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski. 

 

Jako pierwszy przegłosowano wniosek Radnej Wandy Miki, 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

„ za „ przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych 

„ przeciw „ – 0 głosów 

„ wstrzymał się „ – 0 głosów 

Rada Gminy przyjęła  wniosek 

 

Następnie został przegłosowany wniosek Radnego Mariusza Kawalca, 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

„ za „ przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych 

„ przeciw „ – 0 głosów 

„ wstrzymał się „ – 0 głosów 

Rada Gminy przyjęła  wniosek 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 
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U C H W A Ł Ę    Nr  XV/102/2016 -  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy  

                                                                          Mielec na lata 2016 – 2022. 

 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

Zgodnie z projektem określa się kryteria naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie  

z załącznikiem do 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  XV/103/2016 -  w sprawie określenia kryteriów naboru do  

                                                publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy  

                                                szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania 

                                                rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 

                                                potwierdzania tych kryteriów. 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Mielec. 

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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XV/ 104 /2016 -  w sprawie ustalenia zasad i kryteriów  

                                                              rekrutacji do publicznych szkół podstawowych  

                                                              i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest 

                                                              Gmina Mielec. 

 

AD.6. 

 

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: 

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę, 

- transport i łączność, 

- oświata i wychowanie, 

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

 

Szczegółowe plany przeniesień wg. szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji 

budżetowej określa załącznik tabelaryczny 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  XV/105/2016 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                              gminy na 2016 r. 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego  

w roku 2016 r. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielenie  pomocy finansowej w 2016 roku  dla  Powiatu 

Mieleckiego w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 
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inwestycyjnych wykonania chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mielec  

w miejscowości: Złotniki, Chrząstów, Trześń. 

 

Wójt Gminy Mielec Pan Józef Piątek wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, która dotyczy 

zmiany długości planowanych do wykonania chodników.  

 

Autopoprawka została odczytana przez Przewodniczącego Rady Gminy i treść autopoprawki 

została poddana pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

„ za „ przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych 

„ przeciw „ – 0 głosów 

„ wstrzymał się „ – 0 głosów 

Rada Gminy przyjęła autopoprawkę. 

 

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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XV/106/2016 -  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  

                                                                          Powiatu Mieleckiego. 

 

AD.8.  

 

Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego  

na realizację zadań publicznych w roku 2016. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielenie  pomocy  rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego  

na realizację zadań publicznych w roku 2016 w formie opracowania dokumentacji technicznej 

dla przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Chorzelów polegająca na budowie chodnika 

w granicach istniejącego pasa drogowego w wysokości 15 000,00 zł. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych  Rady Gminy  Mielec wypracowała 

wniosek dotyczący projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Mieleckiego na realizację zadań publicznych w roku 2016. 

Komisja  wnioskuje  aby zapis  §1 otrzymał  następujące brzmienie: 

 

Udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych 

w roku 2016 w formie opracowania dokumentacji technicznej dla: 
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1. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1 142R Chrząstów – Chorzelów – Trześń polegająca 

na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości 

Chorzelów” w wysokości 12 000,00 zł.  

2. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1 152R Borowa – Czermin – Wola Mielecka – 

Kiełków – Przecław polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego 

pasa drogowego w miejscowości Książnice” w wysokości 3 000,00 zł.  

 

Wniosek Komisji został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

„ za „ przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych 

„ przeciw „ – 0 głosów 

„ wstrzymał się „ – 0 głosów 

Rada Gminy przyjęła  wniosek 

 

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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XV/107/2016 -  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

                                                                              Powiatu Mieleckiego na realizację zadań  

                                                                              publicznych w roku 2016. 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej  

na 2016 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Magdalenę Bania – Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej.  

Radni zostali zapoznani z zaplanowanymi na 2016 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 uczestniczyło14 radnych. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XV/108/2015 -  w sprawie zatwierdzenia ramowego planu 

                                                                                 pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. 

 

 

AD.10. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Magdalena Bania odczytała sprawozdanie z działalności 

Komisji w 2015 r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

AD.11. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Na wstępie Przewodniczący poinformował o korespondencji jaka wpłynęła na jego ręce  

w okresie między sesjami. 

 

Następnie Pani Sekretarz poinformowała zebranych o realizacji zadania gminy w zakresie 

realizacji art. 30 a ustawy Karta Nauczyciela. 

 

W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką 

samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku 

kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, 

o których mowa w art. 30 ust. 3, w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący 

szkołę ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli  

w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej 

liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich 

wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku. 

Kwota różnicy, o której mowa jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych  

i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia  

31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, 

w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu 

zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

Realizacja zadań wynikających  z art. 30a Karty Nauczyciela i zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN z dnia 13 stycznia  2010 r w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje od 2009 roku  

i w Gminie Mielec kształtowała się następująco: 

 



 

   

   

   

                                                      

 

9 

2009r   -   132.203,17zł 

2010r   -     37.108,71zł 

2011r   -       3.795,12zł  

2012r   -     25.035,07zł 

2013r   -     44.568,90zł 

2014r    -    88.957,70zł 

2015r   –      3.970,21zł 

 

W dalszej części obrad głos w kolejności zabierali: 

 

Sołtys Jan Kwarciany – zawnioskował o skierowanie do właściwego urzędu wniosku  

o uregulowanie własności rowu we wsi Boża Wola i jego udrożnienie  w celu odprowadzenia 

wód z pól.  

Sołtys Ireneusz Sienkiel skierował słowa podziękowania do radnych za wpisanie do Strategii 

Rozwoju Gminy Mielec zadania budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej  

w Książnicach. 

Radna Zofia Załucka podziękowała za propozycje wykonania części chodnika w Złotnikach, 

jednocześnie przypomniała, że pozostanie jeszcze do wykonania odcinek o długości 128 mb. 

Radny Piotr Motyl zaproponował, aby na posiedzenia Komisji Rady Gminy zapraszać 

zainteresowane osoby, ponieważ są opinie, że Radni w obecnej kadencji oprócz podnoszenia 

rąk na sesji nic nie robią. 

Radny Mariusz Kawalec przypomniał, że na stronie internetowej Gminy każdorazowo jest 

zamieszczana informacja o terminach posiedzeń poszczególnych Komisji. Ponadto posiedzenia 

są otwarte i każdy zainteresowany może w nich uczestniczyć. 

Radna Zofia Paterak poinformowała, że wszelkie dyskusje związane z proponowanym 

porządkiem obrad sesji i projektami uchwał są szeroko dyskutowane na posiedzeniach Komisji. 

Radna Wanda Mika w uzupełnieniu wypowiedzi stwierdziła, że na bieżącej sesji zostało 

zgłoszone tylko trzy wnioski a dyskusja w tych sprawach trwała kilka godzin. 

Na zakończenie dyskusji Mariusz Kawalec poinformował, że w obecnej kadencji zmienił się 

sposób pracy radnych, poza tym każdy może zostać radnym i pracować dla społeczeństwa.  

 

 

 

Na tym obrady XV sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

 

 


