
 

 

P R O T O K Ó Ł    Nr IV / 2019 
 
                   

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

6 luty 2019 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 900  do godziny 1230. 

 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 13 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności, 

-   sołtysi z poszczególnych wsi  -  zgodnie z załączoną listą obecności, 

 

Obradom  sesji  przewodniczył : 
 

- Pan  Bogdan Cygan  -   Przewodniczący Rady Gminy  Mielec  

 

Prządek obrad IV sesji Rady Gminy Mielec przedstawia się następująco:  

 

1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały 

wprowadzane między sesjami. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2019 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec 

części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chorzelowska. 

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

w roku 2019. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego w roku 2019. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Mielec. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M. 

Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXII/144/2016 z dnia  

24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo- księgowej i 

organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

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. 
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Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran  poinformowała o zmianach wprowadzonych  

do budżetu gminy między sesjami w formie zarządzeń.  

 

AD.2. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2019 r. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Pana Stanisława Głaza – przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Radni zostali zapoznani z zaplanowanymi na 2019 rok działaniami kontrolnymi Komisji. 

 

Pytania – dyskusja:  

Radny Mariusz Kawalec uznał, że Komisja zaplanowała mało kontroli, ponieważ większości 

plan pracy wynika z zapisów ustawowych. 

Radny Piotr Gamracy stwierdził, że jeśli Rada Gminy uzna, że należy dokonać dodatkowej 

kontroli wówczas plan pracy Komisji Rewizyjnej zostanie zmieniony. 

 
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 uczestniczyło 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec 

Stosunkiem głosów: 

„za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych 

„przeciw” – 2 radnych 

„wstrzymało się „ 2 radnych   

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/29/2019 -  w sprawie zatwierdzenia ramowego planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r. 

 

AD.3. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec części 

nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chorzelowska. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Pana Mirosława Serafina. 
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Na części działki nr 80, położonej w miejscowości  Wola Chorzelowska, stanowiącej 

własność osoby prywatnej znajduje się utwardzona droga wewnętrzna, stanowiąca 

przedłużenie drogi publicznej  i umożliwiająca dojazd do  przysiółka Zapole. 

Właścicielka działki nr 80 wystąpiła o wykupienie przez Gminę Mielec części nieruchomości 

zajętej pod tę drogę. 

Pozyskanie części przedmiotowej nieruchomości na własność Gminy Mielec jest celowe, 

gdyż daje  możliwość właściwego zarządzania, w tym wykonywania remontów drogi. 

Ewentualna przebudowa w celu korekty jej przebiegu jest nieuzasadniona finansowo 

i wpłynęłaby negatywnie na bezpieczeństwo ruchu kołowego. 

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił uwagę na konieczność regulowania tego typu spraw przed 

wykonywaniem inwestycji budowy dróg. 

Radny Andrzej Klich zwrócił się z zapytaniem o kwalifikację działki o której mowa w 

projekcie uchwały, do jakiej kategorii dróg jest zaliczona i czy zostało wykonane 

rozgraniczenie gruntów tej drogi. 

Odpowiedzi udzielił mec. Robert Łabuda. 

W dalszej części dyskusji dotyczącej spraw dróg gminnych, rozgraniczeń i prawa własności 

głos zabierali: radca prawny Beata Wojtas, Zastępca Wójta Tomasz Ortyl, radny Mariusz 

Kawalec. 

 

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 uczestniczyło13 radnych. 

 

Podczas głosowania nastąpiła pomyłka  gdyż niektórzy radni zmienili miejsce przy stole 

obrad bez przemieszczenia urządzeń do głosowania. 

 

Radny Andrzej Klich stwierdził, że należy powtórzyć głosowanie 

 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił uwagę na fakt wyznaczenia miejsc przy stole obrad,  

z którym nie wszyscy radni się zgadzają i za każdym razem radni na sesji zasiadają przy stole 

według własnego uznania a nie według jakiegoś ustalonego porządku i rozlokowania 

urządzeń do głosowania i stąd nastąpiła pomyłka. 

 

Radny Andrzej Klich zgłosił wniosek formalny o 10 min. przerwę w obradach w celu 

przygotowania powtórnego głosowania nad projektem uchwały. 

 

Po przerwie. 
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Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę radnym aby podczas obrad sesji zajmowali 

wyznaczone miejsca przy stole, żeby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji. 

Radny Mariusz Kawalec poinformował, że każdy radny usiadł od początku tak jak było mu 

wygodnie i prosi o uszanowanie decyzji radnych bo takie nakazy Przewodniczącego niczego 

nie zmienią. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję i zarządził powtórne głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego powtórnego głosowania Rada Gminy Mielec 

Stosunkiem głosów: 

„za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych 

„przeciw” – 2 radnych 

„wstrzymało się „ 2 radnych   

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/29/2019 -  w sprawie zatwierdzenia ramowego planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego powtórnego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/30/2019 -  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  

na rzecz Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Wola 

Chorzelowska. 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego 

w roku 2019. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla – Zastępcę Wójta 

 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy finansowej w 2019 r. w wysokości 

250 000,00 zł dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przybudowy 

chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1 985R relacji Tuszów Narodowy –Chorzelów -Mielec w m. Chorzelów". 

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Jerzy Krawczyk zapytał o koszt tej inwestycji. 

Radny Mariusz Kawalec uznał, że droga jest powiatowa i jest to zadanie Powiatu 

Mieleckiego, Gmina ze względu na niewielki budżet może jedynie w niewielkiej kwocie i ta 

kwota powinna pozostać nie zmieniona. 

Pan Wójt wyjaśnił, że całkowity koszt budowy chodnika to kwota 1,5 mln. zł a dotacja z 

budżetu Gminy dotyczy  wyłącznie udziału Gminy Mielec w tej inwestycji. 

Zastępca Wójta Tomasz Ortyl udzielił szczegółowych wyjaśnień dotyczących kosztów i 

finansowania tej inwestycji. 

Radna Celina Szymańska  złożyła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji ponieważ na 

posiedzeniach komisji zostały omówione wszystkie szczegóły projektu uchwały i nie ma 

potrzeby powtarzania tej samej dyskusji.  
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Wniosek został poddany pod głosowanie 

„za” wnioskiem głosowało 8 radnych 

„przeciw” – 5 radnych 

 

Przewodniczący rady Gminy wyjaśnił, że jeśli jest na komisjach szeroka dyskusja nad 

projektem uchwały wówczas na sesji nie powinno dochodzić do ponownej szczegółowej 

analizy. 

Radny Mariusz Kawalec uważa, że jeśli są wątpliwości to należy je powtórnie 

przeanalizować.  

Dalszej części dyskusji, która dotyczyła zasadności powtórnej analizy projektu uchwały 

podczas obrad sesji głos zabierali radni : Mariusz Kawalec, Piotr Gamracy, Jerzy Krawczyk  

 

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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/31 /2019 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Mieleckiego w roku 2019. 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego w roku 2019. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy finansowej w 2019 r. w wysokości 

238 939,79 zł Województwu Podkarpackiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania 

publicznego o nazwie "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od  m. 

Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka". 

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Andrzej Klich wyraził swoje niezadowolenie z powodu nie zaplanowania chodnika 

przy tak dużej inwestycji jaką jest budowa obwodnicy miasta Mielca. 

Radny Mariusz Kawalec przypomniał, że jest to inwestycja Marszałka Województwa. 

Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że obecnie Wójt ratuje po części sytuacje ale trzeba 

zaplanować chodniki jeszcze przy dalszej części obwodnicy. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały 

jest pozytywna. 
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Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest 

pozytywna. 

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/ 32 /2019 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Podkarpackiego w roku 2019. 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  

Gminy Mielec określa zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji do przedsięwzięć, dla 

których tryb konsultacji nie został określony w odrębnych przepisach. 

Podjęcie powyższej uchwały porządkuje sferę funkcjonowania samorządu Gminy Mielec 

w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych, a przede wszystkim stwarza możliwość 

zwiększenia udziału mieszkańców w tworzeniu aktów prawa miejscowego. 

Podjęcie uchwały będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej 

przeprowadzenia konsultacji, odbywać się one będą w oparciu o znane wszystkim 

mieszkańcom zasady i w wiadomym trybie. 

Przedstawiona procedura w formie Uchwały Rady Gminy Mielec wypełnia  obowiązek 

wynikający z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

określając zasady i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mielec. 

Ewentualne koszty związane z prowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane będą 

z budżetu Gminy. 

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Mariusz Kawalec zgłosił wnioski o zmiany w zapisie projektu uchwały: 

1. zmiana zapisu § 3 ust. 2 pkt. 3 – proponuje zapis „określoną grupę społeczną lub 

zawodowa jeśli przedmiot konsultacji dotyczy tylko tej grupy”, 

2. zmiana zapisu § 5 ust. 1 pkt. 1 skreślić słowo „warsztatów”, 

3. zmiana zapisu § 5 ust. 1 pkt. 2  skreślić słowo „sondaży”, 

 

Mec. Robert łabuda wyraził opinie prawna dotyczącą zgłoszonych propozycji zmian. 

W dalszej części dyskusji w sprawie propozycji wprowadzenia zmian głos zabierali radny 

Ryszard Szostak, Zbigniew Wicherki, Andrzej Klich. 

Radny Mariusz Kawalec udzielił dodatkowych wyjaśnień w sprawie zaproponowanych 

zmian. 

Po dyskusji Przewodniczący rady ogłosił 5 min. przerwę. 

Po przerwie Rada Gminy przystąpiła do głosowania zgłoszonych przez radnego Mariusza 

Kawalca wniosków. 
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Wniosek  nr 1  

„za” wnioskiem głosowało 5 radnych 

„przeciw” – 8 radnych 

Wniosek został odrzucony 

 

Wniosek nr 2 

„za” wnioskiem głosowało 6 radnych 

„przeciw” – 6 radnych 

„wstrzymał się „ 1 radny 

Wniosek został odrzucony 

 

Wniosek nr 3 

„za” wnioskiem głosowało 6 radnych 

„przeciw” – 7 radnych 

Wniosek został odrzucony 

 

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 uczestniczyło1 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

„za” projektem uchwały głosowało 11 radnych 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymało się „ – 2 radnych 

Podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  I/ 33 /2019 -  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Mielec. 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M. 

Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.  
 

Pan Wójt wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

Projekt uchwały przedstawiła pani Barbara Szwakop. 

 

Zgodnie z projektem z dniem 31 sierpnia 2019 roku, zamierza się przekształcić Zespół Szkół 

im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.  Dzieci będą miały 
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możliwość realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w Publicznym 

Samorządowym Przedszkolu przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Mielec.  

 

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 uczestniczyło 13 radnych. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/ 34 /2019 -  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.  

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXII/144/2016 z dnia  

24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo- księgowej  

i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały przedstawiła pani Barbara Szwakop. 

 

W związku z przekształceniem szkół i zmianą nazw należało dostosować zapisy w uchwale  

Nr XXII/144/2016 z dnia 24 listopada 2016r w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

finansowo- księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec  

 

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: 
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U C H W A Ł Ę    Nr  IV/35/2019 -  w sprawie zmiany uchwały własnej  

Nr XXII/144/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

finansowo- księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec. 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem: 

dokonuje się przeniesień dochodów budżetu w dziale: 

 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

dokonuje się przeniesień wydatków budżetu wg. tabeli w § 2  projektu uchwały. 

 

Szczegółowe plany przeniesień określają załączniki tabelaryczne 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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/ 36 /2019 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2019 r. 

 

AD.10. 

 

Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Radny Mariusz Kawalec złożył: 

-  interpelacje w sprawie wysokości przyznawanych nagród w Urzędzie Gminy Mielec  

i jednostkach organizacyjnych oraz kosztów gospodarki odpadami komunalnymi. 

- zapytanie w sprawie wywozu odpadów biodegradowalnych, niezamieszczenia przez gminę 

interpelacji i zapytań na stronie internetowej, niezamieszczania informacji o obradach komisji 

Rady Gminy Mielec. 

Radny Andrzej Klich zgłosił: 

-  uwagę do zamieszczanych dokumentów na stronie internetowej gminy dotyczących 

przetargu na organizację dowozu dzieci do szkół,  
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- brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla klientów UG Mielec, 

- propozycję elektronicznej ewidencji czasu pracy urzędników. 

 

 

AD.11. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Na wstępie Przewodniczący rady Gminy poinformował o korespondencji jaka wpłynęła  

w okresie między sesjami, i tak: 

- wpłynęło pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące 

skargi na działania Wójta Gminy Mielec, 

- pismo od mieszkańców wsi Wola Mielecka w sprawie nabycia działki,  

o treści tej korespondencji radni zostali poinformowani na posiedzeniu komisji. 

- pismo od mieszkanki wsi Goleszów w sprawie wykupu działki położonej w Goleszowie. 

 

Następnie głos w kolejności zabierali: 

Radny Jerzy Krawczyk: 

-  przedstawił informację o powołaniu Klubu Radnych pod nazwą: Razem dla rozwoju Gminy 

Mielec, 

- zwrócił się z zapytaniem w sprawie przywrócenia kursu autobusów na nocną zmianę do 

pracy, 

- po spotkaniu z przedstawicielami MKS zawnioskował o stworzenie własnego rozkładu 

jazdy na terenie Gminy Mielec, 

-  zaapelował  do mieszkańców o segregację śmieci a także do Wójta aby się tym problemem 

zająć dogłębnie, ponieważ będzie to w przyszłości skutkowało znaczną podwyżką opłat. 

Sołtys Andrzej Kardyś zgłosił koniczność zmiany kursów autobusów komunikacji miejskiej 

w Trześni. 

Sołtys Jan Kawrciany zwrócił się do władz Gminy o zorganizowanie pomocy dla organizacji 

pozarządowych w sprawie rozliczeń z różnymi instytucjami, ponieważ brak wiedzy fachowej 

powoduje problemy z rozliczaniem i przesyłaniem drogą elektroniczną deklaracji do urzędów.   

Sołtys Krzysztof Jachyra mocno skrytykował rozkład jazdy autobusów w miejscowości 

Chorzelów i zwrócił szczególną uwagę, na związane z tym,  problemy dojazdu mieszkańców 

do miasta. Zawnioskował o zamontowanie słupków przy drodze gminnej w Chorzelowie 

k/Kościoła, zwrócił uwagę na brak możliwości swobodnych wypowiedzi podczas obrad 

komisji Rady Gminy z powodu nagrywania i upubliczniania tych nagrań. 

Radny Wojciech Zraęba zaprotestował przeciwko stanowisku o zadawaniu pytań do Wójta  

i pracowników, ponieważ jako radny zadawał pytania w sprawach co do których nie miał 

pełnej wiedzy i oczekiwał wyjaśnień. W dalszej części wypowiedzi przedstawił stanowisko w 

sprawie przywrócenia rozkładu jazdy autobusów dla miejscowości Rydzów, poinformował 

także, że otrzymał odpowiedź w sprawie interpelacji o gazyfikacje wsi Rydzów, która nie do 

końca jest satysfakcjonująca i poprosił o poważne potraktowanie sprawy budowy sieci 

gazociągu w Rydzowie. 

Odpowiedzi na pytania i szczegółowych wyjaśnień w sprawie organizacji funkcjonowania 

transportu zbiorowego na terenie Gminy Mielec udzielił pan Tomasz Ortyl – Zastępca Wójta. 
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Mec. Robert Łabuda udzielił odpowiedzi w sprawie systemu rozliczeń organizacji 

pozarządowych z różnymi urzędami. 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi sprawami: 

- odśnieżania dróg i współpracy z Gminą w tym zakresie które to działania w bieżącym roku 

były na bardzo miernym poziomie, 

- poinformował o interwencji  mieszkanki w Gminie w sprawie bezpańskich psów, sprawa do 

tej pory nie została załatwiona, 

-  braku gospodarności w związku z zatrudnieniem pracownika do promocji Gminy, gdzie  

w budżecie są zaplanowane pewne środki, które nie wystarczą nawet na wypłaty dla tej 

osoby, 

- zaproponował aby odbyło się odrębne posiedzenie komisji w sprawie pisma mieszkanki 

Woli Mieleckiej w sprawie sprzedaży działki, ponieważ kwestia została poruszona na 

ostaniem posiedzeniu komisji ale wymaga dogłębnej analizy. 

Pan Mirosław Serafin udzielił odpowiedzi w sprawie bezpańskich psów o których była mowa 

przy czym zaznaczył, że są trudności z wyłapaniem psów ponieważ mieszkanka bardzo 

nieprecyzyjnie podaje lokalizację zwierząt. 

Sołtys Ireneusz Sienkiel poruszył sprawy bieżące wsi: 

- zwrócił uwagę na niekorzystny dla mieszkańców rozkład jazdy autobusów, 

- wykonanie sieci gazowej dla Wólki Książnickiej, 

- modernizacji oświetlenia ulicznego w Książnicach. 

Radny Andrzej Klich zwrócił uwagę aby w przyszłości program posiedzeń komisji był 

ustalony taki sam jak porządek obrad sesji, ponieważ posiedzenia  komisji są chaotyczne bo 

wprowadzane są różne sprawy, na które radni nie są przygotowani np.  komunikacja MKS, 

droga, skarga i wiele innych. 

W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że posiedzenia komisji są po to aby 

zapoznać radnych nie tylko z materiałami na sesję, poza tym radni mają obowiązek 

uczestniczenia w posiedzeniach komisji do końca, a nie jak to jest praktykowane w połowie 

posiedzenia wychodzą i nie mają wiedzy co dalej się dzieje na posiedzeniu, to nie taka jest 

rola radnego.  

Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że radni powinni być informowani o dodatkowych 

sprawach poruszanych na komisjach. 

Radny Wojciech Zaręba zwrócił z pytaniem o notatkę służbową ze spotkania mieszkańców 

Rydzowa, Wójta i przedstawicieli PGNiG i sporządzenie listu intencyjnego w tej sprawie. 

Odpowiedzi na wcześniej zadane pytania udzielił Zastępca Wójta Tomasz Ortyl. W swojej 

wypowiedzi ustosunkował się do spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta Mielca  

i MKS, do odśnieżania, wykonania oświetlenia ulicznego i budowy obwodnicy miasta 

Mielca. 

Radny Ryszard Szostak wyraził swoje stanowisko dotyczące pracy Urzędu Gminy Mielec 

oraz zaangażowania pracowników tego Urzędu w załatwianie wszystkich spraw. 

Radny Piotr Gamracy poparł stanowisko przedstawione przez przedmówcę. 

W dalszej części została udzielona odpowiedź na zarzuty radnego Mariusza Kawalca 

dotyczące braku informacji o posiedzeniach komisji i braku zamieszczenia odpowiedzi na 

interpelacje na stronie internetowej Gminy Mielec. Otóż wszystkie informacje, o których 
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mowa są zamieszczane na bieżąco, w wyznaczonych do tego celu miejscach, na stronie 

internetowej Gminy Mielec. 

Radny Andrzej Klich zapytał budowę obwodnicy miasta Mielca oraz o koszty dowozu dzieci 

niepełnosprawnych do placówek oświatowych. 

Radny Mariusz Kawalec uzasadnił swoje zapytania o których była mowa wcześniej 

jednocześnie uznał, że te informacje powinny znajdować się na stronie głównej a nie 

zaszufladkowane gdzieś na stronie internatowej Gminy.   

Odpowiedzi na pozostałe pytania udzieliła pani Barbara Szwakop i Tomasz Ortyl. 

Następnie Sekretarz Gminy pani Bożena Mazur wyraziła opinie o pracy Urzędu  

i pracowników a także wypowiedziała się w sprawie „kontroli” radnych co do prowadzenia 

strony internetowej i wykonywania obowiązków urzędu, urzędnicy czują się ciągle 

piętnowani przez radnych co miało miejsce także na obecnej sesji. Państwo radni nie 

rozmawiają z pracownikami za sadzie wzajemnej współpracy a tylko ciągle szukają jakby 

haków jak kogo złapać na czymś. Sytuacja staje się coraz bardziej nienormalna kiedy komisje 

trwają po kilkanaście godzin i wszyscy są wyczerpani, a na sesjach są tylko wytyki dla 

urzędników o ich nieudolności, poza tym ciągle narasta eskalacja różnych form nienawiści  

w stosunku do urzędników a to do niczego dobrego nie prowadzi. 

W dalszej części dyskusji w sprawach bieżących poruszanych na sesji głos zabierali: 

Krzysztof Jachyra, Piotr Gamracy, Andrzej Kardyś. 

Radna Celina Szymańska podsumowała pracę Urzędu Gminy i urzędników stwierdziła,  

że Rada Gminy jest po to żeby radzić a nie szkodzić, trzeba działać wspólnie a jak do tej pory 

są podziały „my” i „wy”, „prawa” i „lewa” strona. Na zakończenie odniosła się do państwa 

sołtysów i radnych w sprawie założeń do budżetu dla całej gminy na 2019 r. i głosowania nad 

tym budżetem. Jak wynika ze statystyk to nie wszyscy głosowali za przyjęciem tego budżetu  

a teraz jest tyle uwag nawet ze strony sołtysów.  

Radny Mariusz Kawalec i Andrzej Klich złożyli wyjaśnienia w sprawie głosowania nad 

budżetem. 

Skarbnik Gminy pani Małgorzata Cyran przedstawiła informacje o procedurze uchwalania 

budżetu. 

 

 

Na tym obrady  IV sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY    

                                              RADY  GMINY   

               

                                                                                                 BOGDAN CYGAN 

 

 

   

 


