PROTOKÓŁ

Nr XL/ 2018

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się
w dniu 3 sierpnia 2018 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 830 do godziny 1250.
W sesji udział wzięli :
- radni Rady Gminy Mielec - w ilości 13 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

Wójt Gminy Mielec działając na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
złożył wniosek
o zwołanie sesji nadzwyczajnej wraz z uzasadnieniem,
proponowanym porządkiem obrad i projektem uchwały.
Prządek obrad XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mielec przedstawia się następująco:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Mielec.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
AD.1.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2018 rok dokonuje się
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2018-2030,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Ponadto wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie inwestycyjne
pn.:”Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportoworekreacyjne” realizowane w latach 2019 – 2020.
Pytania – dyskusja:
Radny Mariusz Kawalec zwrócił uwagę na tryb pracy. Stwierdził, że nie jest sprecyzowana
kwota przewidziana na inwestycje.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że działania są prowadzone w ramach projektu tzw. parasolowego,
uczestnicy projektu zabezpieczają kwotę około 20%, ale będzie to zabezpieczone w budżecie
2019 r.
Radny Jerzy Krawczyk zadał pytanie o partnerstwo, zasady udziału gminy w projekcie, koszty
utrzymania projektu.
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Wójt wyjaśnił, że wszystko zostanie zapisane w porozumieniu.
Radny Mariusz Kawalec uważa, że należy w pierwszej kolejności wykonać kanał a potem
drogę.
Wójt wyjaśnił, że Gmina otrzymała promesę z protokołu powodziowego z 2010 r., ponadto
Lasy Państwowe znacznie ograniczyły dopływ wód.
Sołtys wsi Trześń Andrzej Kardyś poinformował, że obecnie kanał funkcjonuje prawidłowo.
W dalszej części dyskusji szeroko omawiano sprawy przebudowy kanału Rzeka i sprawy
podtopień na terenie wsi Trześń.
Radna Wanda Mika stwierdził, że skoro kanał Światowiec w Trześni jest w dobrym stanie, to
środki finansowe zostaną skierowane do innych miejscowości w tym także do Książnic.
Radny Mariusz Kawalec zwrócił uwagę żeby odpowiednio zabezpieczyć w umowach sposób
użytkowania urządzeń z programu OZE.
Następnie został odczytany projekt uchwały.
Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XL/281/2018 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Mielec.
AD.2.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem:
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 542 000 zł
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 672 000 zł
- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 130 000 zł
Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń i przeniesień określają załączniki tabelaryczne 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 12 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:
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U C H W A Ł Ę

Nr

XL/282/2018 -

w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie gminy na 2018 r.
AD.3.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Głos w kolejności zabierali:
Radny Jerzy Krawczyk przekazał informacje o udziale w obradach sesji Sejmiku
Województwa Podkarpackiego, gdzie były poruszane sprawy budowy obwodnicy miasta
Mielca. Ponadto poinformował o złożonej deklaracji współfinansowania tej inwestycji
z budżetu gminy Mielec.
Radny Mariusz Kawalec poinformował o tym, że została przedstawiona szczegółowa
prezentacja multimedialna dotycząca propozycji przebiegu trasy obwodnicy.
W dyskusji wzięli udział mieszkańcy wsi Wola Mielecka, którzy protestują przeciwko
projektowi budowy obwodnicy bezpośrednio w sąsiedztwie osiedla nowo wybudowanych
domów jednorodzinnych. Mieszkańcy wyrazili także sprzeciw wobec zamiaru utworzenia
terenów przemysłowych w okolicy zabudowań tego osiedla .
Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego utworzonego przeciwko budowie obwodnicy
zaapelowali do władz Gminy Mielec o podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków
finansowych na budowę obwodnicy, w innej lokalizacji niż obecnie proponowana.
W sprawie przekazania środków, o których mowa, głos zabrała Pani Skarbnik i wyjaśniła
zasady udzielania dotacji na inwestycje prowadzone przez inne jednostki samorządu
terytorialnego. Na ten czas nie ma wniosku z Urzędu Marszałkowskiego na udzielenie dotacji
i nie ma podstaw prawnych do podjęcia takiej uchwały.
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się o podjęcie uchwały intencyjnej w omawianej sprawie.
W trakcie dyskusji Pan Wójt oraz Pan Tomasz Ortyl udzielili szeregu wyjaśnień dotyczących
realizacji planowanej inwestycji.
Podczas dyskusji został poruszony temat zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Wola Mielecka, gdzie mieszkańcy zgłosili wiele uwag do propozycji
przedkładanych przez Gminę a także zgłosili nowe propozycje, co do przeznaczenia tych
terenów. Jest propozycja, aby były tam tereny rekreacyjne.
Ponieważ sposób procedowania budził wielkie emocje zarówno wśród mieszkańców jak
i wśród radnych, Pani Anna Domanik zapoznała wszystkich z obowiązującymi przepisami w
zakresie uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego.
Pan Ireneusz Sienkiel wyraził sprzeciw wobec dyskusji prowadzonej na sesji i wyraził
negatywną opinię o pracy radnych.
Radny Jerzy Krawczyk wyraził poparcie w sprawie inwestycji budowy kanalizacji,
jednocześnie wyraził opinię w sprawie budowy obwodnicy.
Radny Kazimierz Kumorek zwrócił się z zapytaniem w sprawie budowy chodnika,
remontu sieci wodociągowej i oczyszczenia kanału melioracyjnego w miejscowości Złotniki.
W odpowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, że budowa chodnika należy do zadań Starostwa
Powiatowego, ponieważ jest zarządcą drogi, poza tym mieszkańcy nie wyrażają zgody na
budowę chodnika w Złotnikach. Jeśli chodzi o sieć wodociągową, to na 2019 rok jest
planowana przebudowa.
Pan Tomasz Ortyl przedstawił zebranym zagadnienia związane z bieżącym wykonywaniem
zadań inwestycyjnych na terenie gminy.
Pan Andrzej Kardyś poinformował, że przekazana przez radnego Jerzego Krawczyka
informacja, że cała miejscowość Trześń jest dobrze odwodniona jest błędna.
Radny Mariusz Kawalec podziękował za wykonanie drogi w Woli Mieleckiej i zapytał
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o powód zwołania sesji nadzwyczajnej, zwrócił się z zapytaniem jakie działania zostały
poczynione w sprawie o odwodnienia terenu w Woli Mieleckiej, przebudowy strony
internetowej gminy, rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora SOKiS w Chorzelowie.
Pan Wójt wyjaśnił, że został zakupiony program do strony internetowej gminy kilka lat temu
i on działa, ale jeśli zajdzie konieczność zmiany oprogramowania, to będzie to znaczny
wydatek z budżetu.
Sołtys Wiesław Szczur zapytał w sprawie budowy kanalizacji w Woli Chorzelowskiej.
Sołtys Krzysztof Jachyra podziękował za wykonanie drogi w Chorzelowie do Smykowa,
zaapelował o stworzenie bazy sanitarnej dla pracowników GZGK w Mielcu, poinformował
o sposobie zamieszczania ogłoszeń na tablicach informacyjnych na terenie sołectwa.
Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że sprawy poruszane przez przedmówcę należą do
kompetencji Wójta i nie należy mówić o tym na sesji. W dalszej części wypowiedzi
poinformował o rozmowach ze Starostą Powiatu Mieleckiego i o staraniach w zakresie budowy
chodników w Gminie Mielec przy drogach powiatowych.
Radny Mariusz Kawalec powtórzył zapytania zadane wcześniej.
Sekretarz Gminy Pani Bożena Mazur poinformowała, że osoba pełniąca obowiązki dyrektora
SOKiS w Chorzelowie zgodnie z prawem nie może pełnić tej funkcji dłużej niż do
16 października br., dlatego został ogłoszony konkurs.
Wójt udzielił odpowiedzi w sprawach GZGK i wyjaśnił, że w budżecie na 2019 r. zostanie
ujęta inwestycja budowy zaplecza dla GZGK.
Tomasz Ortyl poinformował, że jeśli będą tylko środki na wykonanie odwodnienia w Woli
Mieleckiej, wówczas to zadanie zostanie zrealizowane.
Sołtys Ryszard Szostak podziękował za wykonanie drogi w Chrząstowie, jednocześnie
krytycznie odniósł się do wypowiedzi i działań radnego Mariusza Kawalca skierowanych
przeciwko Wójtowi Gminy Mielec.
Radny Piotr Bieniek wyraził swoją opinię w sprawie budowy obwodnicy miasta Mielca. Otóż
uważa, że priorytetem dla gminy jest budowa kanalizacji , przebudowa SUW
w Rzędzianowicach oraz budowa sali gimnastycznej w Książnicach, natomiast finansowanie
budowy obwodnicy nie należy do zadań własnych gminy i jest przeciwnikiem deklarowania
jakichkolwiek kwot dofinansowania tego zadania.
Radna Wanda Mika w podsumowaniu dyskusji nad budową obwodnicy stwierdziła, że na
terenie gminy jest wiele zadań własnych do wykonania i jest przeciwnikiem
współfinansowania z budżetu tego zadania.
Na zakończenie tej dyskusji Pan Wójt stwierdził, że nigdy nie był przeciwnikiem współpracy
z Marszałkiem w sprawach budowy obwodnicy i poprosił, aby nie wymuszać na urzędzie
jakichkolwiek deklaracji w tej sprawie.
Na tym obrady XL sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN KOŁODZIEJ

Sporz.

