
 

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

 

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

26 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 9
00 

 do godziny 11
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  

 

Wójt  Gminy Mielec zwrócił się z wnioskiem  o zmianę porządku obrad sesji Rady Gminy 

zwołanej na dzień 26 listopada 2015 r. poprzez  zdjęcie z porządku obrad punktu:  

 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Mielec. 

oraz włączenie do porządku obrad punktu 

 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/25/2014 Rady 

Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mielec. 

 

Wniosek został poddany pod głosowanie.  

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

„za” przyjęciem wniosku Wójta  głosowało 14 radnych. 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad XII 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 uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2016 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla 

szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych 

przedszkoli  

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2016 rok. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2016. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków 

transportowych na rok 2016. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek 

leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, podatku 

leśnego i od nieruchomości.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/25/2014 Rady Gminy 

Mielec z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mielec. 

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

12. 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 uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2016 rok. 

 

Rada Gminy zobowiązana jest do corocznego uchwalania programu współpracy gminy  

z organizacjami pozarządowymi. Wynika to z przepisów  ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

Aby program mógł być realizowany jego uchwalenie musi nastąpić w terminie do  

30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania. Projekt programu współpracy 

uchwalany jest po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.  

Konsultacje  Programu, o którym mowa odbyły się w dniu 10 listopada 2015 r.  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie wnieśli uwag do przedstawionego Programu 

współpracy na 2016 r.  

Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Mielec z organizacjami 

pozarządowymi i dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, które działają na 

terenie Gminy. 

Najważniejszym adresatem są lokalne organizacje pozarządowe –  w tym między innymi 

stowarzyszenia, ludowe kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe.  
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Wymienione w programie współpracy zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach 

działalności pożytku publicznego, które wymienione zostały w § 4 ust. 1 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie i jednocześnie stanowią katalog zadań, które Gmina 

Mielec wskazała jako własne priorytety. Przyjęcie Programu upoważni Wójta Gminy do 

ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert oraz do zawarcia 

umów wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 2016 roku. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały ze zmianami. 

  

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   XII/75/2015 -  w sprawie uchwalenia Programu współpracy  

                                                      Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi 

                                                       podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

                                                       publicznego na 2016 rok. 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół 

niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych 

przedszkoli.  

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Szwakop.  

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań jednostki samorządu terytorialnego należy 

ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, a także ustalenie podstawy obliczania dotacji, 

rozliczenie wykorzystania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych 

prowadzanych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego.  

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty uchwały obecnie obowiązująca uchwała 

utraci moc 31.12.2015 r. w związku z tym dla zapewnienie ciągłości udzielania dotacji 

konieczne jest podjęcie nowej 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. 
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W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XII/76/2015 -  w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz  

                                                                      trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 

                                                                      i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec  

                                                                      dla szkół niepublicznych posiadających  

                                                                      uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych   

                                                                      przedszkoli.  

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa 

obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się obniżyć się średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawę 

obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec z kwoty 53,75 zł za 1 q do kwoty  44,80 

za 1q. Cena pozostaje na poziomie roku 2015r.  

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  XII/ 77 /2015 -  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

                                                                           przyjętego jako podstawa obliczania podatku  

                                                                           rolnego na obszarze Gminy Mielec. 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

na 2016 rok. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się pozostawienie stawek podatku od nieruchomości  

na poziomie roku 2015 r. Jedynie stawki ustalane corocznie na poziomie górnej ich granicy 

zostały podwyższone do 100%. 
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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  XII/78 /2015 -  w sprawie określenia wysokości stawek  

                                                                                    podatku od nieruchomości na 2016 rok. 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2016. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się zachować stawki podatki od nieruchomości na poziomie  

roku 2015.  

 

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  XII/ 79 /2015 -  w sprawie określenia wysokości stawek  

                                                                    podatku od środków transportowych na rok 2016. 

 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków 

transportowych na rok 2016. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 
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Zgodnie z projektem proponuje się zachować wszystkie zwolnienia nie objęte przepisami 

ustawy, które obowiązują w roku 2015.  

 

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  XII/ 80 /2015 -  w sprawie zwolnień z podatku rolnego od 

                                                                                 nieruchomości i środków transportowych  

                                                                                 na rok 2016. 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny 

i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego  

i od nieruchomości.  

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się wzory deklaracji i wzory informacji, których treść stanowią 

załączniki 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 11 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XII/ 81 /2015 -  w sprawie określenia wzoru deklaracji na 

                                                                      podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości  

                                                                      oraz wzoru informacji w sprawie podatku 

                                                                      rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości.  
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AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/25/2014 Rady Gminy Mielec 

z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się upoważnić Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy zawieranych na czas określony do kwoty 4.000.000 zł, w tym: 

- w 2016 r. do kwoty 2.000.000 zł, 

- w 2017 r. do kwoty 2.000.000 zł. 

 

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  XII/ 82 /2015 -  w sprawie zmiany uchwały własnej  

                                                               Nr IV/25/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia  

                                                               2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

                                                               Finansowej Gminy Mielec. 

 

AD.11. 

 

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

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się: 

dokonać przeniesień wydatków w działach:  

- transport i łączność 

- administracja publiczna 

- oświata i wychowanie 

- edukacyjna opieka wychowawcza 

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń, przeniesień wg. szczegółowego podziału  

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki tabelaryczne do projektu 

uchwały. 

 

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 uczestniczyło 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XII/82/2015 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                             gminy na 2015 r. 

 

 

 

AD.12.  

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Na wstępie Przewodniczący poinformował o sprawach jakie wpłynęły między sesjami: 

- wpłynęło jedno pismo od mieszkańców wsi Chorzelów w sprawie remontu drogi gminnej 

przez wieś.  

- ponadto Biskup Tarnowski przesłał zaproszenie skierowane do samorządowców, które 

zostało odczytane do wiadomości zebranych. 

 

Następnie głos w kolejności zabierali: 

 

Pan Mariusz Kawalec złożył na ręce Wójta podziękowanie za wykonanie chodnika w Woli 

Mieleckiej. Następnie zwrócił się z zapytaniami w sprawie: 

- wykonania remontu mostka w Woli Mieleckiej na Ścieżkach, ponieważ jest uszkodzony i jest 

to już kolejny apel w tej sprawie, 

- przesunięcia wygaszania oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w miejscowości 

Wola Mielecka o 1/2 godz. 

Pan Krzysztof Dziekan podziękował za wykonanie remontu drogi gminnej przez wieś w Woli 

Chorzelowskiej. 

Pani Zofia Paterak podziękowała za wykonanie wielu prac na terenie wsi Chorzelów, w tym: 

remontu drogi gminnej w Chorzelowie – Górki, za wykonanie oświetlenia ulicznego  

w kierunku do ZZD, wykonanie odwodnienia budynku szkoły i stadionu sportowego. 

Pani Zofia Załucka zwróciła się z prośba o wykonanie części chodnika przez Złotniki. 

Pan Jacek Koceniak zwrócił się z prośbą o zaplanowanie wykonania oświetlenia ulicznego  

w Poleszynach, jako że są drogi, przy których jest wiele nowych domów, ich stan jest fatalny,  

a ponadto nie ma tam oświetlenia i w tych rejonach mieszkańcy czują się niebezpiecznie.    

Pan Andrzej Kardyś podziękował za wykonanie robót przy kanale Światowiec w Trześni, przy 

tym poinformował, że częściowe wykonanie umocowania skarpy nie do końca spełni swoją 

rolę ponieważ w dalszym odcinku kanał jest zamulony i w razie spiętrzenia wód mieszkańcy 

będą zagrożeni podtopieniami.  

Ponadto pan sołtys zwrócił się z zapytaniem w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru 

śmieci i poinformował o konieczności ustawienia znaków zakazu wjazdu ciężkimi 

samochodami przez Trześń, ponieważ te samochody niszczą nawierzchnię.  
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Pan Jan Kwarciany wyraził oburzenie w sprawie dotyczącej Goleszowa, mianowicie otrzymał 

informacje, że jest zamiar, aby budynek komunalny został jakby odebrany mieszkańcom i nie 

będą mogli z niego korzystać. Jednocześnie zwrócił się z zapytaniem w sprawie budowy 

kanalizacji w miejscowości Goleszów. 

Zawnioskował także o uruchomienie promu  przez Wisłokę do Rzochowa, żeby umożliwić 

mieszkańcom dogodną przeprawę oraz o budowę mostu przez rzekę Wisłokę, ponieważ 

mieszkańcy maja utrudnione połączenie z miastem.  

Pan Ireneusz Sienkiel zwrócił się z zapytaniem w sprawie wykonania oświetlania kładki przez 

Wisłokę oraz możliwości przejazdu przez kładkę. Poza tym poinformował, że prace przy placu 

rehabilitacyjnym w Książnicach są źle wykonywane, firma jest niesolidna i należy zwrócić na 

te działania szczególną uwagę. Ponadto złożył podziękowania za wykonane inwestycje na 

terenie Książnic. 

Pan Jerzy Krawczyk – w odpowiedzi dla przedmówców wyjaśnił, że jeśli zostanie zwiększona 

częstotliwość odbioru śmieci wówczas musi być zwiększona opłata,  

- budynek w Goleszowie zostanie w dalszym ciągu do dyspozycji mieszkańców, nikt nie ma 

zamiaru dokonywania żadnych zmian w tym zakresie,  

- w sprawie kanalizacji odbyło się spotkanie z projektantami i został zmieniony sposób odbioru 

na grawitacyjny, 

- kładka przez rzekę będzie w części wyremontowana i będzie udostępniona wyłącznie   

dla ruchu pieszego. 

Pan Mariusz Kawalec w uzupełnieniu wypowiedzi przedmówcy w sprawie odbioru odpadów 

komunalnych wyjaśnił, że  Rada Gminy podjęła decyzje o niepodnoszeniu opłat, ustaliła 

jedynie regulamin odbioru śmieci. Następnie radny udzielił wyjaśnienia dla Jana Kwarcianego 

sołtysa wsi Goleszów w sprawie budynku komunalnego, mianowicie  poczuł się dotknięty 

wypowiedzią sołtysa, bo jako radny nigdy nie miał zamiaru wprowadzania ograniczeń 

działalności prowadzonej przez różne organizacje w budynku w Goleszowie, wypowiedzi w tej 

sprawie zostały błędnie przekazane i błędnie zinterpretowane.  

Następnie głos zabrał Pan Józef Piątek Wójt Gminy Mielec i podziękował Radzie Gminy  

za dobrą współprace oraz udzielił odpowiedzi na zadane pytania i tak: 

- chodnik i oświetlenie w Złotnikach zostało zaplanowane i będzie wykonane, 

- nie ma możliwości zwiększenia częstotliwości odbioru śmieci, ponieważ finanse w tym 

zakresie już zostały rozdysponowane, 

- budowa sieci kanalizacyjnej będzie kontynuowana, w następnym etapie będzie wykonywania 

kanalizacja w Poleszynach, natomiast o sposobie odbioru ścieków w Goleszowie nie ma 

jeszcze żadnych rozmów, ponieważ jest to zbyt odległa sprawa,  

- oświetlenie kładki przez Wisłokę należy do miasta Mielca, niemniej jednak będzie zlecona 

dokumentacja na wykonanie oświetlenia kładki w stronę Podleszan. Kładka w przyszłym roku 

będzie remontowana, będzie odmalowana, jednak nie ma możliwości uzyskania zgody na 

dopuszczenie ruchu samochodowego, 

Po wykonanym remoncie placów rehabilitacyjnych będzie powołana komisja, która dokona 

odbioru robót i jeśli prace będą źle wykonane z pewnością będą zakwestionowane. 

Pan Jacek Koceniak zwrócił uwagę na zły stan chodnika w Podleszanach, który został 

zniszczone podczas prac związanych z kładzeniem światłowodów. 

Pan Tomasz Ortyl poinformował, że sprawa chodnika została zgłoszona wykonawcy 

inwestycji,  

- sprawa remontu mostków na Ścieżkach w Woli Mieleckiej jest utrudniona, coraz większa 

liczba samochodów jeździ po tej drodze, która jest wąska i kierowcy jeżdżą poboczami, 

- prace przy parkach rehabilitacyjnych są pilotowane, była tam specjalna komisja, która 

wykazała wiele niedociągnięć. 
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Na zakończenie Pan Mariusz Kawalec stwierdził, że gmina winna egzekwować od wykonawcy 

to, co się należy zgodnie z umową, więc mostek na Ścieżkach powinien być przebudowany.  

 

 

 

 

Na tym obrady XII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    
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