PROTOKÓŁ

Nr VII / 2019

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
12 czerwca 2019 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 900 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 VII sesji Rady Gminy Mielec przedstawia się następująco:
1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały
wprowadzane między sesjami.
2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mielec za 2018 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Mielec za 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania
zespołu opiniującego kandydatów
na ławników.
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.
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.
Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mielec za 2018 r.
Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację dotyczącą Raportu o stanie
gminy
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym wójt co roku do
dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie
działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy.
Rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie
gminy przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy również mieszkańcy gminy mogą zabierać głos, zasady
udziału mieszkańców określa ustawa o samorządzie gminnym, informacja w tej sprawie
została zamieszczona na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń urzędu.
Nikt z mieszkańców Gminy Mielec nie zgłosił się do debaty.
Następnie głos zabrał Pan Józef Piątek Wójt Gminy Mielec, który tytułem wstępu
poinformował, że raport jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w
roku poprzedzającym jego złożenie czyli obejmującym rok 2018. Zawiera w szczególności
realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Z uwagi na przedmiot
raportu, obowiązek jego sporządzenia został nałożony na organ wykonawczy gminy ustawą
o samorządzie gminnym art. 28aa.
Raport to bogate i rzetelnie opracowane źródło wiedzy o Gminie Mielec. Jest kompleksowym
przeglądem najważniejszych wydarzeń, przeprowadzonych i planowanych inwestycji oraz
statystyk dotyczących życia w gminie.
Został opracowany na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd
Statystyczny, Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, Miejską Komunikację Samochodową
w Mielcu, uzupełnionych i uszczegółowionych przez dane pozyskane z referatów Urzędu
Gminy, jednostek organizacyjnych oraz dostępnych analiz i raportów.
W debacie w sprawie Raportu o stanie Gminy głos w kolejności zabierali:
Radny Mariusz Kawalec przedstawił swoje uwagi do Raportu, które dotyczyły:
- charakterystyki Gminy,
- rozwoju przedsiębiorczości, tu radny stwierdził, że Gmina nie jest przyjazna dla
przedsiębiorców, są zbyt wysokie stawki opłat lokalnych na dowód czego przytoczył wysokość
stawek podatkowych od środków transportowych w innych gminach na terenie kraju,
- zwrócił się z zapytaniem w sprawie dotacji udzielonej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Mielcu oraz dotacji udzielonej na wyjazdy dla dzieci.
Odpowiedzi w sprawie dotacji dla TPD udzielił Kierownik GOPS Mirosław Jaworski
i wyjaśnił, że dotacja dotyczyła wydatków na prowadzenie Placówki wsparcia dziennego.
Pani Barbara Szwakop wyjaśniła, że wydatki na wyjazdy dzieci są ponoszone przez szkoły
z terenu gminy, które składają projekty na realizacje programów przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii.
W dalszej części mec. Robert Łabuda zwrócił się do radnych z wyjaśnieniem, że debata nie
polega na zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi, debata to dyskusja, w której radni
powinni między innymi prezentować swoje stanowisko w przedmiocie Raportu
o stanie gminy.
Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że czyni dobrze zadając wiele pytań ponieważ mieszkańcy
oczekują pełnej wiedzy na temat działalności Gminy.
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Radna Celina Szymańska zwróciła uwagę aby debata dotyczyła przedłożonego Raportu
i stanu Gminy Mielec a nie było to porównywanie do gmin o zupełnie innym charakterze
z terenu całego kraju.
Radny Jerzy Krawczyk zwrócił się do zebranych o merytoryczną dyskusję.
Sekretarz Gminy wyjaśniła zasady tworzenia określonych dokumentów w tym także raportu
i poprosiła o merytoryczną debatę a nie tylko punktowanie zapisów w omawianym
dokumencie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że jeśli radni chcą porównywać działania Gminy Mielec
to powinni to czynić w obrębie np. powiatu a nie wybranych jednostek samorządu z różnych,
odległych części kraju.
Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że zwraca uwagę na pewne fakty, aby w przyszłości
Raport był jeszcze lepszy i bardziej przejrzysty.
W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę na zapisy o realizacji uchwał Rady Gminy,
realizację inwestycji drogowych w tym na terenie Woli Mieleckiej, modernizację obiektów
komunalnych OSP, wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ilość
odpadów przekazanych do PSZOK, realizację projektu „Eko-energia w gminach: Tuszów
Narodowy – Mielec”, produkcje i zużycie wody.
Na zakończenie radny posumował, że jeśli zostaną na przyszłość wyciągnięte wnioski
co do tych zgłoszonych uwag, wówczas raport będzie bardzo dobrym dokumentem
dla radnych.
Radny Zbigniew Wicherski zapytał w sprawie odbioru azbestu od mieszkańców gminy.
Odpowiedzi w tej kwestii udzielił Mirosław Serafin i wyjaśnił, że został odebrany azbest
od wszystkich mieszkańców, którzy złożyli wnioski na 2018 r.
Radny Jerzy Krawczyk zwrócił się do Wójta o przedstawienie planów i zamierzeń
inwestycyjnych na najbliższe lata.
W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że realizacja inwestycji będzie obywała się zgodnie
z Wieloletnią Prognoza Finansową, priorytetowym zadaniem jest budowa sieci kanalizacyjnej.
W podsumowaniu wypowiedzi przedmówcy radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że jako gmina
idziemy w dobrym kierunku
Radny Zbigniew Wicherski zwrócił uwagę na dokonanie zakupu doposażenia jednostek OSP.
Radny Andrzej Klich zwróci się z wnioskiem aby w przyszłości podobne opracowania były
przekazywane radnym w formie papierowej, ponadto zwrócił uwagę na strukturę zatrudnienia
w UG Mielec, zatrudnienie w szkołach oraz koszty utrzymania ponoszone przez niektóre
szkoły, wpływ stawek podatkowych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Pani Barbara Szwakop udzieliła wyjaśnień w sprawie funkcjonowanie szkół oraz wydatków
ponoszonych przez poszczególne placówki.
Sekretarz Gminy stwierdziła, że nie można robić porównań poszczególnych szkół w zakresie
etatów, wynagrodzeń, finansowania tak jak zrobił to radny, ponieważ specyfika każdej szkoły
jest zupełnie inna.
Radna Celina Szymańska wyraziła swoje stanowisko w sprawie poruszonej przez radnego
A. Klicha, stwierdziła, że szkoła to instytucja w której najważniejszy jest uczeń i nie
dopuszczalne jest stosowanie takich wyliczeń statystycznych jakich dokonał radny. Każdy
uczeń jest indywidualnością i wszyscy uczniowie są taktowani jednakowo z pełną
troskliwością.
Pani Skarbnik szczegółowo wyjaśniła zasady planowania i wydatkowania środków
finansowych jakie są w budżecie przewidziane na oświatę.
Radny Zbigniew Wicherski podziękował za przygotowanie tak obszernego Raportu, który jest
jakby kompendium wiedzy o działalności Gminy w 2018 r.
Na zakończenie debaty nad Raportem o stanie Gminy Mielec radna Celina Szymańska złożyła
na ręce Wójta podziękowanie za opracowanie Raportu dla wszystkich urzędników.
Ten dokument pokazał jaki jest faktyczny zakres pracy w działaniach samorządu.

4

AD.3.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Wójt Gminy Mielec przedstawił Radzie
Gminy Mielec Raport o stanie gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem, Rada
Gminy Mielec, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku,
udziela bądź nie udziela wotum zaufania Wójtowi Gminy Mielec .
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania 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:

UCHWAŁĘ

Nr VII/ 53 /2019 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec

wotum zaufania.

AD.4.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Mielec za 2018 rok.
Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że omawiany punkt dotyczący
rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec
za 2018 rok, obejmuje następujące podpunkty:
 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok;
 przedstawienie sprawozdania finansowego;
 informacja o stanie mienia Gminy;
 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2018 r.;
 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie
absolutorium;
 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium dla Wójta
Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
Ponadto Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem
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z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok Radni
otrzymali na piśmie.
Było ono również przedmiotem szczegółowej analizy na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran przedstawiła informację o finansowej realizacji
budżetu:
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
Budżet Gminy Mielec na 2018 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą budżetową Gminy
Mielec Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r., w kwotach:
- plan dochodów
50 381 725,00 zł
- plan wydatków
54 156 709,32 zł
- planowany deficyt
3 774 984,32 zł
- planowane rozchody
1 288 212,53 zł
- planowane przychody
5 063 196,85 zł
W okresie sprawozdawczym na podstawie podjętych 11 uchwał Rady Gminy i 20 Zarządzeń
Wójta Gminy dokonano zmian w planie budżetu, który na koniec okresu sprawozdawczego
wynosił :
- plan dochodów
51 898 153,31 zł
- plan wydatków
56 822 204,63 zł
- planowany deficyt na koniec roku
4 924 051,32 zł
- planowane rozchody
1 260 064,14 zł
- planowane przychody
6 184 115,46 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do przyjętego planu, dochody zostały
zwiększone o 1.516.428,31 zł. Plan dochodów w trakcie roku budżetowego wzrósł o 3,01 %.
Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej został
przedstawiony w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.
W okresie sprawozdawczym strona dochodowa budżetu została wykonana w kwocie
52.571.796,12 zł, w stosunku do planu w wysokości 101,30 %.
Dochody niezrealizowane lub zrealizowane w niższym niż zaplanowano stopniu dotyczyły
następujących działów:
- gospodarka mieszkaniowa w związku z niedokonaniem wpłaty należności z tytułu odpłatnego
nabycia praw oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez zobowiązanych oraz
niezakończeniem bądź umorzeniem prowadzonych postępowań rozgraniczeniowych dochodów
nie zrealizowano,
- administracja publiczna w związku z niewykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej przysparzających dochodów związanych z ich realizacją (6,2%),
- oświata i wychowanie nie zrealizowano dochodów z tytułu opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty
za wydawanie dokumentów szkolnych i ich duplikatów ze względu na niewystąpienie operacji
gospodarczych w tym zakresie,
- rodzina z tytułu braku zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych nienależnie (62,62%) i odsetek z tego tytułu (10,68%),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - niewykonanie dochodów wynikało z braku
wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych i prawnych z tytułu
korzystanie ze środowiska.
Większe wykonanie strony dochodowej zrealizowano z tytułu:
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 195,49%,
- wpływu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 126,93%,
- wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn 134,37%,
- wpływy z tytułu podatku od należności cywilnoprawnych 228,52%,
- wpływu z tytułu kosztów upomnień 201,16%
- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 136,77%,
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- wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych (media, odszkodowanie) 183,14%,
- wpływy z tytułu usług (DPS) 146,88%,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie
pomocy społecznej 145,08%,
- wpływy z pozostałych odsetek 129,68%,
- odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu opłaty za odpady komunalne 365,53%.
Szczegółowo zmiany w zakresie planu i realizacji poszczególnych dochodów zostały opisane
w Załączniku Nr 1 przedłożonego sprawozdania.
W trakcie roku budżetowego wydatki zostały zwiększone o 2.665.495,31 zł tj. o 4,92%.
W okresie sprawozdawczym strona wydatkowa budżetu została wykonana w kwocie
52.387.259,81 zł w stosunku do planu w wysokości 92,20 %.
W trakcie roku sprawozdawczego niższy stopień realizacji wydatków wystąpił w zakresie:
- lokalnego transportu zbiorowego 65,11% -Gmina Mielec nie podjęła uchwały zmieniającej
w zakresie transportu zbiorowego i nie doszło do zmiany wysokości kosztów dotacji
w II półroczu,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami 61,98 % -niższe wydatki na utrzymanie budynków
komunalnych, ubezpieczenie budynków łącznie ujęte w rozdziale urzędy gmin, brak wydatków
związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, niższa kwota wypłaconych
odszkodowań za grunty, mniejsze wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi
i opracowaniem dokumentacji geodezyjnej
- planowania przestrzennego 59,19% -niższe wykonanie planu wydatków wynikło z nie
zlecenia opracowania zmiany studium w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad
zmianami przepisów w zakresie planowania przestrzennego,
- promocja jednostki 56,73%,
- zarządzania kryzysowego 16,38%
- kosztów obsługi długu 57,84%
- różne rozliczenia finansowe 56,96% (w zakresie podatku VAT i kosztów komorniczych),
- zwalczanie narkomani 50%
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5,85%
- dodatków mieszkaniowych 59,94%
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 57,71%
- rodziny zastępcze 64,24%
- oczyszczania miast i wsi 9,03% -WFOŚiGW nie ogłosił naboru na dofinansowanie zadania
usuwania azbestu z terenu gminy stąd zadanie nie było realizowane,
- z tytułu korzystania ze środowiska 10,93% - wykonanie jest zależne od wpływów dochodów
należnych gminie z tytułu niewłaściwego korzystania ze środowiska,
- pozostałej działalność (psy, transport padłych zwierząt) 53,06%.
Poziom realizacji niektórych wydatków w budżecie jest można powiedzieć „warunkowy” tzn.
wydatki są ponoszone w przypadku zaistnienia potrzeby realizacji danego zadania oraz
spełnienia wymogów ustawowych co do możliwości jego sfinansowania.
Niższy poziom wykonania wydatków wynikał również z wystąpienia mniejszego
zapotrzebowania na środki potrzebne do zrealizowania w ubiegłym roku budżetowym zadań.
Mniejszy poziom wykonania wydatków nie spowodował niewykonania zadań gminy.
Udział procentowy zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych gminy dotyczący
realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami wynosi 27,24% (a względem wydatków bieżących budżetu tj.
31,79%). Budżet przeznaczony na realizację tych zadań został zrealizowany w 99,06%
a niewykorzystane środki zostały zwrócone do ich dysponentów.
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Dotacje celowe przekazane gminie na dofinansowanie lub sfinansowanie jej zadań własnych
zostały wykorzystane w 99,12% a niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponentów
poszczególnych środków.
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane na poziomie 94,78%.
Niewykonanie zadań w 100 % wynikało z poniesienia niższych wydatków na ich realizację
oraz z dofinansowania zaplanowanych do wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego
z innych dotacji.
Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury została zrealizowana w 100%.
Gmina Mielec w roku 2018 udzieliła z budżetu gminy dotacje celowe jednostkom z sektora
finansów publicznych w kwocie 1.254.157,68 zł na realizację zadań własnych przekazanych
do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego lub na pomoc finansową innym
JST.
Plan budżetu na udzielenie dotacji celowych dla jednostek z sektora finansów publicznych
zrealizowano na poziomie 85,18%.
Z budżetu gminy były również udzielone dotacje celowe jednostkom spoza sektora finansów
publicznych w kwocie 1.532.427,03 zł na realizacje zadań własnych gminy w zakresie edukacji
wczesnoszkolnej, przedszkolnej i szkolnej z uwzględnieniem specjalnej organizacji nauki oraz
na realizację innych zadań własnych gminy zleconych do wykonania tym podmiotom na
podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz na podstawie innych ustaw.
Plan budżetu na udzielenie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
został zrealizowany w 96,55%.
Szczegółowe dane w tym zakresie zostały zaprezentowane w Załączniku Nr 1 sprawozdania..
Stan zadłużenia gminy na koniec 2018 roku wynosił 8.126.888,10 zł i jest niższy niż zakładał
budżet tego roku o kwotę 2.729.459,32 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi
2.986.888,10 zł, a z tytułu zaciągniętych kredytów 5.140.000 zł.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2018 rok zostało sporządzone
rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone kompletnie i rzetelnie na podstawie danych
zawartych w księgach rachunkowych odzwierciedlających stan rzeczywisty przeprowadzonych
operacji gospodarczych zaewidencjonowanych na podstawie zakwalifikowanych dowodów
księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zdarzeń gospodarczych na dzień
zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r.
Podstawą sporządzenia sprawozdań finansowych w poszczególnych jednostkach były
zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.
W zakresie ustalania nadwyżki lub niedoboru budżetu operacje gospodarcze w zakresie
dochodów i wydatków budżetu gminy ujmowane są w księgach rachunkowych według metody
kasowej tj. wg faktycznie kasowo zrealizowanych na rachunku bankowym gminy dochodów
i wydatków.
Wszystkie jednostki i zakłady budżetowe terminowo złożyły jednostkowe sprawozdania
finansowe na podstawie których zostało sporządzone sprawozdanie łączne dla wszystkich
jednostek i zakładów budżetowych Gminy Mielec.
Informacja o stanie mienia Gminy
Treść informacji spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych.
Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 160,27 ha, a na dzień
31 grudnia 2018 r. wynosił 172,26 ha.
W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obrót mieniem komunalnym przedstawiał się
następująco:
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 nabycie odpłatne mienia komunalnego o powierzchni 0,0147 ha z przeznaczeniem pod
budowę kanalizacji sanitarnej,
 nabycie odpłatne mienia komunalnego o powierzchni 0,0500 ha z przeznaczeniem pod
poszerzenie drogi gminnej,
 nabycie odpłatne mienia komunalnego o powierzchni 0,0873 ha z przeznaczeniem pod
drogę dojazdowa do pól,
 skomunalizowano oraz nabyto w drodze decyzji Wojewody z mocy prawa oraz przejęto
zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami własność
nieruchomości o łącznej powierzchni 14,62 ha, zajęte lub wydzielone pod drogi
 zbyto działki o łącznej powierzchni 1,9670 ha z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową
 zbyto działkę rolną o pow.0,67 ha
 zbyto działkę stanowiącą drogę o pow. 0,0791 ha ( w drodze zamiany)
 zbyto działkę rolną o pow. 0,0649 ha ( w drodze zamiany)
Z analizy informacji wynika, że nastąpiły zmiany w zasobach gruntów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową, inwestycje budowy kanalizacji, nastąpił wzrost w gruntach pod
zabudowaniami i obiektami oraz pod drogami.
Należy zatem stwierdzić, że polityka gminy w 2018 r. w zakresie zarządzania mieniem
komunalnym była ukierunkowana na rozbudowę mieszkaniową, rozbudowę inwestycji,
poprawę infrastruktury drogowej oraz regulację stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi.
przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2018 r.
Pan Bogdan Cygan – Przewodniczący Rady Gminy Mielec odczytał Uchwałę Nr XVI/89/2019
z dnia 19 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2018 rok.
Skład Orzekający RIO w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Wójta Gminy
Mielec sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium;
Po rozpatrzeniu i wnikliwej analizie przedłożonych dokumentów, po wysłuchaniu wyjaśnień
złożonych przez Skarbnika Gminy Mielec Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mielec –
przedstawiła Wysokiej Radzie opinię Komisji oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium
dla Wójta Gminy Mielec z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
Komisja Rewizyjna rozpatrując przedłożone
sprawozdanie kierowała się kryteriami:
legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Ocena stopnia realizacji planowanych do wykonania w roku 2018 zadań jest zadawalająca.
przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy
z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr XVI/122/2019 z dnia 14 maja 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii
o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium
dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Skład Orzekający RIO w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Komisję
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Rewizyjną Rady Gminy Mielec wniosek o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2018 r.
Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem
i sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2018 rok.

finansowym

Głos w kolejności zabierali:
Radny Krzysztof Dziekan zwrócił się o wyjaśnienie dlaczego jest duża rozbieżność
w między planem a wykonaniem:
- po stronie dochodów w dziale 756 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- po stronie wydatków w dziale 757 – obsługa długu publicznego.
Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik, na wykonanie planu dochodów w dziale 756 ma wpływ
ilość zawartych umów przez osoby fizyczne, które podlegają opodatkowaniu. Jeśli chodzi
o wydatki działu 757 to wydatki są uzależnione od tego czy są zaciągane kredyty lub pożyczki
i są to koszty obsługi tych prawdopodobnych zadłużeń.
Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że jest małe wykonanie w dziale 754 na Ochotniczych
Strażach Pożarnych, jednak po ostatnich podtopieniach zachodzi konieczność doposażenia tych
jednostek w niezbędny sprzęt.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeśli jednostka OSP z terenu Gminy Mielec, zwraca się
o dokonanie zakupów to one są realizowane.
Radny Zbigniew Wicherski zwrócił się z zapytanie w sprawie wysokości nadwyżki
budżetowej.
Pani Skarbnik poinformowała, że nadwyżka budżetowa jest i już część została uruchomiona
o pozostałej kwocie będzie mowa w terminie późniejszym.
Radny Andrzej Klich zapytał jak działa system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach
ponieważ z budżetu z rozdziału 75495 została udzielona dotacja celowa z przeznaczeniem na
współfinansowanie systemu alarmowania.
Pan Cyprian Śliwa udzielił odpowiedzi i wyjaśnił, że system służy głównie strażakom, na ten
czas jest jeszcze nie dopracowany, cały czas trwają prace nad udoskonaleniem tego systemu tak
aby powiadamiał wszystkich mieszkańców.

AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Państwo radni po wysłuchaniu informacji
o finansowej realizacji budżetu w dyskusji ocenili wykonanie budżetu oraz wyrazili swoje
zdanie na temat sprawozdania, zaprezentowali także stanowisko na temat odpowiedzi
udzielonych w zakresie realizacji budżetu.
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.
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Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów:
„ za „ podjęciem uchwały oddano - 15 głosów
„ przeciw „ - 0 głosów
„wstrzymał się „ - 0 głosów
podjęła:

UCH W AŁĘ

Nr VI/ 54 /2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

AD.6.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że art. 271ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi ,
że nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta
po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Państwo zostali zapoznani ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ustawie.
Radni przystąpili do procedury podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
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 stosunkiem głosów:
„ za „ podjęciem uchwały oddano - 15 głosów
„ przeciw „ - 0 głosów
„wstrzymał się „ - 0 głosów
podjęła:
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U C H W A Ł Ę

Nr VI/ 55 /2019 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
AD.7.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym
rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Wybory przygotowują gminy
jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Liczbę wybieranych ławników, w tym
także liczbę ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, ustala kolegium sądu okręgowego.
Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym
upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy
powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych
kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
przepisami prawa o ustroju sądów powszechnych.
Zadaniem zespołu jest wyłącznie ocena, czy dany kandydat spełnia wymogi ustawowe,
a następnie poinformowanie o swoich ustaleniach radę gminy.
W związku z tym, że z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądów
powszechnych, zachodzi konieczność powołania zespołu opiniującego kandydatów
na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.
Z terenu Gminy Mielec na kadencję 2020 - 2023 wybieranych będzie do Sądu Rejonowego
w Mielcu ogółem 4 osoby, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2 osoby
Przewodniczący Rady uznał, że propozycja, aby zespół pracował w trzyosobowym składzie
jest dobra, taką też opinię radni wyrazili na posiedzeniu Komisji.
Następnie radni zgłosili kandydatów na członków zespołu w takiej kolejności jaki jest
proponowany zapis w projekcie uchwały i tak:
- na funkcję przewodniczącego zespołu zgłoszono kandydaturę radnego Wojciecha Zarębę,
- na funkcję zastępcy przewodniczącego zespołu zgłoszono kandydaturę radnego Zbigniewa
Wicherskiego,
- na funkcję członka zespołu zgłoszono kandydaturę radnego Stanisława Głaza.
Lista zgłoszeń została zamknięta.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na prace w zespole opiniującym kandydatów na ławników.
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

UCHWAŁĘ

Nr VII/ 56 /2019 - w sprawie powołania zespołu opiniującego

kandydatów na ławników.
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:

UCHWAŁĘ

Nr VII/57/2019 - 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 wydatki budżetu o kwotę 1 268 872,60 zł,
- dokonuje się przeniesień wydatków budżetu w działach:

13
 transport i łączność
 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Szczegółowy plan zwiększenia wydatków oraz przeniesień budżetu wg szczegółowego
podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki tabelaryczne do
projektu uchwały.
Pytania – dyskusja:
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się o doprecyzowanie wydatków na odbudowę dróg
gminnych po majowych podtopieniach w dziale 600 i czy ta kwota jest wystarczająca.
Szczegółowej odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik i Zastępca Wójta, który wyjaśnił, że
proponowana kwota zabezpieczy wydatki na najpilniejsze remonty dróg. Poza tym zostały
zgłoszone do Wojewody szkody wywołane podtopieniami w tym uszkodzone drogi gminne,
zniszczone przepusty, które wymagają natychmiastowego odtworzenia oraz kanały i rowy
które wymagają szybkiej konserwacji, itd.
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 uczestniczyło14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr VII/ 58 /2019 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

gminy na 2019 r.
AD.10.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Wojciech Zaręba złożył interpelację w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej
w Podleszanach – Tarnowcu.
Radny Zbigniew Wicherski złożył interpelację w sprawie wykonania opracowania
dokumentacji cieków wodnych i zabudowanych na nich urządzeniach.
Radny Krzysztof Dziekan przedstawił wniosek mieszkańców wsi Wola Chorzelowska
w sprawie budowy siłowni zewnętrznej i placu zabaw we wsi Wola Chorzelowska.
AD.11.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Głos w kolejności zabierali:
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Radny Andrzej Klich zwrócił uwagę na następujące problemy:
- przekazał wniosek mieszkańców Rzędzianowic w sprawie budowy obwodnicy, otóż oczekują
spotkania z władzami Województwa Podkarpackiego, ponieważ do tej pory nie jest do końca
znany przebieg i obwodnicy i nikt nie rozmawia w sprawie wykonania zjazdów do pól. Dlatego
radny wnosi o zorganizowanie spotkania z udziałem właściwej Komisji Rady Gminy
lub zebrania wiejskiego i z możliwością nagrywania ponieważ sprawa jest pilna,
- zwrócił się z zapytaniem czy Gmina posiada aktualny plan urbanistyczny w którym jest zapis
o zakazie budowy bloków mieszkalnych przez deweloperów, jeśli taki dokument jest to kiedy
był aktualizowany,
- mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie wielką ilością komarów, uważa, że odkomarzanie
powinno być przeprowadzone kompleksowo a nie każdy na własną rękę bo to rodzi znacznie
większe skutki uboczne dla środowiska niż całościowe odkomarzanie.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach sesji.
Po przerwie.
Radni zabierali głos w następującej kolejności:
Radny Mariusz Kawalec poruszył sprawy:
- budowy obwodnicy, mianowicie popiera zorganizowanie spotkania także z mieszkańcami
Woli Mieleckiej, ponieważ były uwagi do przebiegu trasy,
- odczytał pismo od Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w którym przedstawione
jest stanowisko PZDW w sprawie organizacji narad technicznych dotyczących projektowania
budowy obwodnicy,
Pan Wójt przedstawił wyczerpującą informację dotyczącą udziału w spotkaniach technicznych
dotyczących omawianej inwestycji PZDW.
Pan Tomasz Ortyl poinformował, że nie wszystkie propozycje zgłaszane przez Gminę zastały
zaakceptowane przez PZDW w Rzeszowie, także propozycja zwołania narady technicznej
na miejscu prowadzonej inwestycji spotkała się z niezadowoleniem inwestora.
Radny Mariusz Kawalec potwierdził dalszą wolę zorganizowania spotkania technicznego
z inwestorem w sprawie budowy obwodnicy, kolejne poruszane przez radnego sprawy
dotyczyły:
- odkomarzania na terenie Gminy,
- prosi o aby na stroni internetowej Gminy w zakładce Rada Gminy był link przekierowujący
do BIP do zakładki interpelacji radnych,
- zwrócił uwagę, że strona internetowa GOPS jest nieaktualna,
- stwierdził, że źle się stało, że nie pozwolono nagrywać spotkania które odbyło się w UG
Mielec w sprawach podtopień, ponieważ mieszkańcy mogli wiele ważnych informacji
odsłuchać,
- wyraził niezadowolenie, że samorządowcy Gminy Mielec nie zostali poinformowani
o terminie zgłaszania szkód, ponieważ taka informacja została zamieszczona na lokalnym
portalu internetowym i był zbyt krótki czas na to aby skutecznie powiadomić wszystkich
mieszkańców,
- w sprawie dyżurów pełnionych przez pracowników GZGK w dniach wolnych od pracy trzeba
poszukać systemowych rozwiązań ponieważ mieszkańcy nie mogą być pozostawieni bez
pomocy jeśli wystąpi awaria,
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- Przewodniczący Rady Gminy na poprzedniej sesji złożył podziękowania tylko dla strażaków
z OSP w Książnicach, a przecież wszyscy strażacy z terenu gminy ciężko pracowali podczas
występowania lokalnych potopień i podziękowania należą się generalnie wszystkim
jednostkom OSP,
- poinformował, że droga do Rydzowa na niektórych odcinkach jest podmyta i jest
niebezpieczna dlatego należy zamontować lampę ostrzegającą,
- wypowiedział się z w sprawie zakupu wody z ujęcia miasta Mielca, cena wody jest znacznie
wyższa, dlatego na przyszłość należy trzeba mieć to na uwadze,
- był projekt wybudowania instalacji fotowoltaiki w Woli Mieleckiej ale przedłożony plan
zagospodarowania przestrzennego spotkał się z oporem ponieważ było wiele niejasnych
zapisów.
Radny Jerzy Krawczyk zwrócił uwagę na:
- bezpieczeństwo powodziowe w Goleszowie, ponieważ jest tam poważny problem
a w zebraniu wiejskim zwołanym w tym celu nie uczestniczyli przedstawiciele Gminy,
- termin budowy tzw. polderu powodziowego, ponieważ rolnicy nie mają wiedzy czy mogą
uprawiać jeszcze grunty zajęte pod te inwestycje,
- termin realizacji projektu Eko-Energia,
- termin ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów komunalnych.
Odpowiedzi na pytania udzielił Pan Wójt , i tak:
- sprawa odkomarzania jest skierowana do Wojewody, ponieważ koszty są bardzo wysokie
i gminy nie są w stanie samodzielnie ponosić tak wielkich kosztów,
- wszyscy mieszkańcy Gminy, którzy zostali poszkodowani w czasie ostatnich podtopień
zostali załatwieni przez pracowników GOPS,
- uruchomienie weekendowych dyżurów w GZGK wymaga zwiększenia zatrudnienia
a to wiąże się z podwyżkami cen wody i ścieków,
- spotkania sztabu kryzysowego i przedstawicieli gminy w sprawie podtopień i powodzi odbyły
się także w Starostwie i będą podejmowane dalsze działania,
- jeśli chodzi o zakup wody dla mieszkańców to niejednokrotnie GZGK kupuje wodę drożej niż
sprzedaje mieszkańcom, ale taryfa jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców Gminy Mielec,
- Gmina nie jest inwestorem w zakresie budowy polderu zalewowego i nie ma wiedzy
o terminie rozpoczęcia tej inwestycji,
Sołtys Krzysztof Jachyra zabrał głos w sprawie odkomarzania, zwrócił uwagę na problem
zatrucia dla środowiska opryskami, wyniszczenie i tak już małej populacji pszczół a przede
wszystkim po opryskaniu możliwe będzie znaczne pogorszenie się stanu zdrowia
mieszkańców, którzy cierpią na różnego rodzaju przewlekłe choroby.
Pani Małgorzata Jastrząb – dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej nawiązała
do wypowiedzi radnego Andrzeja Klich w sprawie finansowania i funkcjonowania szkół,
współpracy dyrektorów, otóż dzieci to nie są statystyki, liczby, finanse. Jeśli radny chce
wiedzieć jak działa szkoła, co się w niej dzieje to dyrektorzy są otwarci i chętnie zapraszają.
Ponieważ stwierdzenia wypowiedziane wcześniej przez radnego są wielce niestosowne
i obraźliwe dla dyrektorów szkół.
Radny Mariusz Kawalec udzielił dodatkowych sprostowań w sprawie wypowiedzi radnego
A. Klicha, odniósł się także do zamiaru utworzenia nowej linii autobusowej w kierunku
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do Rzędzianowic, mianowicie uważa, że należy dać szanse tej linii a z pewnością przełoży
się to ona oczekiwane wyniki w postaci wzrostu średniej liczby pasażerów.
Radny Andrzej Klich zabrał głos w sprawie budowy obwodnicy, mianowicie zwrócił uwagę na
brak odprowadzenia wód z pól przez co zaburzy się funkcjonowanie sieci kanałów i rowów
odprowadzających wody z tych pól. W dalszej części wypowiedzi radny odniósł się do
finansowania szkół, stwierdził, że statystyki są nieubłagalne i zarzucił niedopracowanie
w zakresie podanych wyliczeń.
Radny Wojciech Zaręba uznał, że przy tego typu zestawieniach jakie są przedstawione
w Raporcie o stanie Gminy należy w przyszłości dopisać wyjaśnienia. Jednocześnie
poinformował, że w SP w Rydzowie część dachu nad salą gimnastyczną jest nieszczelna
i podczas opadów sala jest zalewana.
W dalszej części dyskusji Tomasz Ortyl – Zastępca Wójta udzielił szczegółowych wyjaśnień
w sprawie własności, konserwacji, remontów i utrzymania rowów, przepustów i zjazdów do
posesji. W dalszej części wypowiedzi poinformował o stanie zaawansowania realizacji
projektów ekologicznych, w tym na kotły gazowe, a także budowy sieci gazowej w Rydzowie,
budowy sieci kanalizacyjnej, remontach dróg na terenie gminy i innych drobnych robotach
inwestycyjnych wykonywanych na terenie Gminy Mielec.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych o korespondencji jaka wpłynęła na jego
ręce od mieszkańców wsi Wola Mielecka w sprawie kanału Stawiska.
Pan Tomasz Ortyl zakomunikował o udzielonej dotacji dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem
na odmulanie rowów i kanałów.
Radny Mariusz Kawalec poinformował, że kanał Stawiska jest ważnym kanałem na terenie
wsi, w części Spółki Wodne wykonały pewne prace na tym kanale ale w części jest on
przykryty i z pewnością ten odcinek nie był remontowany. Na zakończenie uznał,
że na planowanym zebraniu wiejskim w Woli Mieleckiej wiele wątpliwości z pewnością
zostanie wyjaśnionych.

Na tym obrady VII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.
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