
 

P R O T O K Ó Ł    Nr VI / 2015 
 
                   

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

18 marca 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 12
00 

 do godziny 14
30

. 

 

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  Jan Kołodziej   -   Przewodniczący Rady Gminy  Mielec  

 

 

Przed rozpoczęciem obrad Wójt Gminy Mielec- Józef Piątek – wręczył nagrody pieniężne  

i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym  

w 2014 roku dla: 

 Julii Mądrej – mieszkanki gminy Mielec za wybitne osiągnięcia sportowe w chodzie 

sportowym we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w 2014 r.  

 Klaudii Hul - mieszkanki Gminy Mielec, za osiągnięcie wysokich wyników we 

współzawodnictwie w karate  w  2014 roku,  

Przy przyznawaniu nagród brano pod uwagę wysokie wyniki sportowe w danej dyscyplinie 

sportowej w randze mistrzostw świata, Europy i Polski.  

Doceniając niezwykłą wytrwałość i zapał, poświęcenie, ambicje , zdyscyplinowanie, 

zaangażowanie w zdobywaniu zasłużonych medali Wójt pogratulował sportsmenkom  

przyznanych nagród i życzył zdobycia kolejnych prestiżowych wyróżnień, satysfakcji 

sportowej oraz pomyślności w życiu osobistym. 

 

W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy przedstawił prządek obrad VI 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 wystąpienia Gminy Mielec z Lokalnej Grupy Działania o 

nazwie „Stowarzyszenie Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-

Nauka-Tradycja PROWENT Lokalna Grupa Działania w Mielcu”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielec jako członka zwyczajnego 

Lokalnej Grupy Działania LASOVIA. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólne utworzenie z Gminą Miejską 

Mielec     Punktu Selektywnego  Zbierania Odpadów  Komunalnych.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

9. 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 o zmianach wprowadzonych  

do budżetu gminy między sesjami w formie zarządzeń.  

 

 

AD.3. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Mielec z Lokalnej Grupy Działania  

o nazwie „Stowarzyszenie Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-

Nauka-Tradycja PROWENT Lokalna Grupa Działania w Mielcu”. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Wójta.  

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się aby Gmina Mielec wystąpiła ze Stowarzyszenia 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja PROWENT 

zwanego dalej Stowarzyszeniem PROWENT, które stanowi Lokalną Grupę Działania.  

Wójt wyraził przekonanie, że korzystniejsze dla gminy będzie przystąpienie do innej Lokalnej 

Grupy Działania, która będzie zrzeszała tylko pięć gmin, będzie więc możliwość pozyskania 

większych środków. Obecnie w LGD PROWENT działa trzynaście gmin a środki do podziału 

są takie same dla wszystkich LGD. Są poczynione wstępne uzgodnienia z LGD LASOVIA  

w sprawie przystąpienia do tej grupy. 

Po przystąpieniu do nowej LGD będzie bardziej partnerskie podejście do podziału środków na 

realizację zadań ponieważ mniejsze grupy, które liczą do 50 tyś. mieszkańców, będą rozdzielać 

środki bardziej korzystnie dla gmin. Po przystąpieniu do LGD LASOVIA gmina będzie miała 

większą decyzyjność i większe środki finansowe do dyspozycji. 

 

Pytania – dyskusja: 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił uwagę, że bardzo ważnym czynnikiem jest jakość strategii  

i dlatego zwrócił się z prośba o oddelegowanie  odpowiedzialnych i kompetentnych osób  

ze strony gminy Mielec do przygotowania tego ważnego dokumentu.                 

 
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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów 

„za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymał się” – 1 radny 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VI/ 38 /2015 -  w sprawie wystąpienia Gminy Mielec  

                                                     z Lokalnej Grupy Działania o nazwie „Stowarzyszenie  

                                                     Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich  

                                                     Ekonomika-Nauka-Tradycja PROWENT Lokalna  

                                                     Grupa Działania w Mielcu”. 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielec jako członka zwyczajnego 

Lokalnej Grupy Działania LASOVIA. 

  

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Wójta. 

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się aby Gmina Mielec przystąpiła jako członek 

zwyczajny do Lokalnej Grupy Działania LASOVIA. 

Pan Wójt podczas omawiania poprzedniego projektu uchwały przedstawił korzyści jakie 

Gmina będzie miała po przystąpieniu do LGD LASOVIA. 

 

Pytania – dyskusja: 

Pani Wanda Mika stwierdziła, że po szkoleniu, które odbyło się przed sesją a dotyczyło 

pozyskiwania środków unijnych okazuje się, że jeśli Gmina Mielec nie przystąpi do LGD 

LASOVIA wówczas ta grupa nie będzie mogła działać, skoro tak, to przystąpienie gminy do tej 

grupy będzie dla nas korzystne.  

Wójt poinformował, że LGD LASOVIA obecnie liczy około 30 tyś mieszkańców i zgodnie  

z nowymi regulacjami nie mogłaby istnieć, bo tylko grupy liczące ponad 50 tyś. mieszkańców 

będą mogły funkcjonować. Im mniej gmin w LGD tym więcej pieniędzy do podziału dla 

każdego członka grupy. 

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów 
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„za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymał się” – 1 radny 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VI/39/2015 -  w sprawie przystąpienia Gminy Mielec jako  

                                                 członka zwyczajnego Lokalnej Grupy Działania LASOVIA. 

  

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólne utworzenie z Gminą Miejską 

Mielec     Punktu Selektywnego  Zbierania Odpadów  Komunalnych.   

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak.  

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia została podjęta na poprzedniej sesji, jednak  

w związku ze zmianą przepisów należy dostosować zapisy uchwały do obowiązujących norm. 

Dlatego jest proponowany zapis o wspólnym utworzeniu z Gminą  Miejską Mielec Punktu 

Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych.   

Szczegółowe  zasady współdziałania, wzajemne rozliczenia finansowe dotyczące utworzenia  

Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych przez Gminę Miejską Mielec  

i Gminę Mielec  zostaną określone w porozumieniu.     
Jednocześnie następuje utrata mocy uchwały podjętej na sesji 18 lutego 2015 r. 

 
Pytania – dyskusja: 

 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem czy już po podjęciu  uchwały będzie można 

oddawać niektóre odpady. 

Pani W. Kasprzak wyjaśniła, że dopiero po podpisaniu porozumienia.  

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VI/40/2015 -  w sprawie wyrażenia zgody na wspólne  

                                                 utworzenie z Gminą Miejską Mielec   Punktu Selektywnego  

                                                 Zbierania Odpadów  Komunalnych.   

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 
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Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na kwotę 2.178.387,21 zł  na finansowanie 

zadania budowy kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka  – etap II. 

   Spłata pożyczki nastąpi w okresie od 31 marca 2016 r. do  31 grudnia 2024 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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VI/41/2015 -  w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

                                                                      długoterminowej. 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2015 r. dokonuje się zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2015 – 2024,  

w brzmieniu stanowiącym załącznik 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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VI/42/2015 -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  

                                                     Finansowej Gminy Mielec. 
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AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Wójt Gminy Mielec Pan Józef Piątek zgłosił autopoprawkę do przedłużonego projektu 

uchwały, która została odczytana przez Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Zgodnie z projektem proponuje się: 

- zwiększyć dochody budżetu o kwotę  1 948 402 zł, 

- zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1 569 953 zł, 

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę  671 395,38 zł, 

- zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę  286 953 zł, 

- dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do 

klasyfikacji budżetowej  zgodnie z tabelą załączoną do projektu uchwały, 

- zwiększyć deficyt budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 5 993,38 zł. 

 

Pytania – dyskusja: 

Pan Piotr Motyl zwrócił się z zapytaniem czy kwota z dz. 926 jest już ostateczna  

i wystarczająca do zapłaty dla wykonawcy tablic informacyjnych w poszczególnych 

miejscowościach. 

Na pytanie udzielił odpowiedzi Pan Tomasz Ortyl, mianowicie tablice zostały już wykonane, 

pozostaje akceptacja map i lokalizacja w terenie. 

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytaną wcześniej autopoprawkę. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła zgłoszone 

zmiany. 

 

W dalszej części 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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów 

„za” - podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymał się” – 1 radny 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VI/43/2015 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                             gminy na 2015 r. 
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AD.9. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Głos w kolejności zabierali: 

 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi problemami i zapytaniami: 

- zwrócił się z wnioskiem o interwencję u wykonawcy światłowodów przy drodze 

wojewódzkiej na terenie Woli Mieleckiej o szybkie zakończenie zadania, ponieważ roboty 

trwają już dosyć długo, 

- następne pytanie dotyczyło budowy kanalizacji w Woli Mieleckiej, na jakim etapie są prace 

przygotowujące  następne odcinki do realizacji inwestycji. 

Odpowiedzi udzielił Pan Tomasz Ortyl 

- w sprawie budowy światłowodu przy drogach powiatowych i wojewódzkich gmina nie ma 

wpływu na wykonawcę, jest problem przy drodze gminnej tzw. Ścieżki, tam sytuacja jest 

monitorowana na bieżąco ze strony gminy, nawierzchnia drogi ma być przywrócona do stanu 

pierwotnego, 

- w sprawie budowy kanalizacji w Woli Mieleckiej to odbył się przetarg, oferty zostały otwarte, 

termin wykonania zadania jest krótki i oferenci dobrze o tym wiedzą, można powiedzieć,  

że oferty są korzystne dla gminy. Ponadto dla Podleszan jest przygotowany projekt kanalizacji 

podciśnieniowej, koszt realizacji tej inwestycji to ok. 15 mln. zł. Obecnie trwają konsultacje  

z mieszkańcami Podleszan w tej sprawie. Oprócz tego na ukończeniu jest projekt kanalizacji 

dla Bożej Woli, Goleszowa i Książnic.  

Radny Mariusz Kawalec przypomniał, że była mowa o odstąpieniu od kanalizacji ciśnieniowej 

a teraz okazuje się, że temat jest kontynuowany. 

Tomasz Ortyl wyjaśnił, że  projekt który został zlecony musi być skończony i trzeba go 

zapłacić lub ewentualne kary umowne za odstąpienie od wykonania projektu, bo tak została 

zawarta umowa. 

Pan Jerzy Krawczyk zwrócił się do kierownika GZGK o wyrażenie opinii o przedstawionych 

propozycjach budowy sieci kanalizacyjnej. 

Pan Dariusz Gustaw omówił zasady funkcjonowania kanalizacji podciśnieniowej i kanalizacji 

grawitacyjnej. Koszty wykonania i eksploatacji kanalizacji podciśnieniowej są ogromne, tańsza 

zarówno w budowie jak i eksploatacji jest kanalizacja grawitacyjna w związku z tym uważa, że 

należałoby kontynuować budowę sieci grawitacyjnej.  

Pan Piotr Motyl sceptycznie wypowiedział się w sprawie budowy kanalizacji w Podleszanach. 

W poprzedniej kadencji były zapewnienia i gwarancje pozyskania środków  

i wykonania inwestycji, a na ten czas jest tylko projekt kanalizacji podciśnieniowej, nie ma 

pieniędzy, nie ma zgody mieszkańców na nowe wejście w teren i jest pat. 

Pan Krzysztof Dziekan zwrócił się z następującymi zapytaniami: 

- budowy oświetlenia ulicznego w Woli Chorzelowskiej w kierunku do Trześni,  

- w sprawie wykonania zaplanowanego w budżecie remontu drogi w Woli Chorzelowskiej,  

- ponadto jest inny odcinek drogi gminnej na długości ok. 500 mb. który obecnie jest 

nieprzejezdny, 

- na odcinku drogi do P. Cyrana jest takie zwężenie, że nie ma możliwości przejechania 

samochodem ciężarowym czy dostawczym, 

Radny poinformował przy tym, że mieszkańcy Woli Chorzelowskiej na zebraniu wiejskim 

podjęli decyzję o sprzedaży działek mienia gromadzkiego z przeznaczeniem na aktualizację 

projektu budowy sieci kanalizacyjnej, który utracił już swoją ważność oraz na odbudowę dróg 

na terenie swojej wsi. 
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W dalszej części obrad radni i sołtysi dyskutowali na temat inwestycji budowy kanalizacji  

w Podleszanach tj. doboru najlepszego systemu odprowadzania ścieków, sposobu wykonania, 

obsługi sieci, kosztów wprowadzania kolejnych zmian w projektach, kosztów eksploatacji. 

W związku ze śmiertelnym wypadkiem jaki miał miejsce w Chorzelowie radny Krzysztof 

Dziekan zwrócił się do Wójta  z prośbą o interwencję u właściciela drogi  o  zapewnienie 

bezpieczeństwa dla pieszych. 

Wójt poinformował zebranych, że już zostało zmodernizowane oświetlenie uliczne, zmieniono 

lampy i wysięgniki i przejście dla pieszych jest oświetlone, natomiast nie ma możliwości 

instalacji żadnej sygnalizacji świetlnej. 

Na zakończenie dyskusji Pan Dariusz Gustaw udzielił odpowiedzi w sprawie SUW  

w Chorzelowie, otóż jest przygotowany projekt przebudowy stacji i GZGK oczekuje na środki 

finansowe. 

 

 

 

Na tym obrady VI sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ  

 

 

   


