
 

 

P R O T O K Ó Ł    Nr II / 2018 
 
                   

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

28 listopada  2018 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 900  do godziny 1215. 

 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 15 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności, 

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

 

Obradom  sesji  przewodniczył : 
 

- Pan  Bogdan Cygan  -   Przewodniczący Rady Gminy  Mielec  

 

Przewodniczący zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji poprzez włączenie 

do porządku obrad następujących punktów: 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec. 

 

Radny Mariusz Kawalec zgłosił uwagi co do sposobu procedowania projektu uchwały o który 

zawnioskował Przewodniczący Rady Gminy Mielec. 

 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

„za” przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 

„przeciw” głosowało 6 radnych 

„wstrzymał się „ – 0 głosów 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad II sesji Rady Gminy Mielec przedstawia się 

następująco:  

 

1. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

wprowadzane między sesjami. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji 

Rady Gminy Mielec. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 

Gminy Mielec. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Mielec. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Mielec. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Gminy Mielec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Gminy Mielec. 

9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały własnej  Nr XLII/236/2010 Rady 

Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w  sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

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

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec 

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

na rok 2019. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2019. 

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

transportowych na rok 2019. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Chrząstowie w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Chrząstowie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Książnicach w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Książnicach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec. 

19. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

  

Radny Mariusz Kawalec złożył interpelacje w sprawach jakości wody, wysokości wpływów  

z podatków i wysokości zapłaconych kar oraz pisemne zapytania w sprawach bieżącej 

działalności gminy. 

Radny Andrzej Klich złożył pisemne zapytania w sprawach bieżącej działalności gminy. 

 

AD.2. 

 

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.3. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji 

Rady Gminy Mielec. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z treścią artykułu 21 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy ze swojego grona może 

powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz 

skład osobowy. 

Statut Gminy Mielec w  treści § 33 ust. 1 stanowi, iż komisje rady podejmują  

i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością Rady Gminy, które służą wykonywaniu jej 

zadań, zgodnie z ustalonym w uchwale ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują 

projekty uchwał Rady Gminy. 

 

Propozycja w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Gminy 

Mielec jest taka, aby powołać następujące komisje stałe Rady Gminy Mielec: 

1) Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

2) Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 

Przedmiot działania tych komisji określa projekt uchwały. 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/ 3 /2018 -  w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu 

działania stałych Komisji Rady Gminy Mielec. 

 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy 

Mielec. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z treścią artykułu 21 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy ze swojego grona może 

powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz 

skład osobowy. 

Statut Gminy Mielec w  treści § § 33 ust. 1 stanowi, iż komisje rady podejmują  

i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością Rady Gminy, które służą wykonywaniu jej 

zadań, zgodnie z ustalonym w uchwale ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują 
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projekty uchwał Rady Gminy, ust. 4 § 33 stanowi iż rodzaje, liczbowy i osobowy skład 

komisji ustala odrębna uchwała Rady Gminy. 

 

Pan Wójt wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, który dotyczy zmiany brzmienia tytułu 

uchwały oraz zapisu § 1 dotycząca liczbowych składów komisji. 

Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków komisji. 

W pierwszej kolejności zgłaszano członków Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego. 

Zgłoszono następujących kandydatów na członków tej Komisji: 

1) Załucka Zofia 

2) Szostak Ryszard 

3) Gamracy Piotr 

4) Dziekan Krzysztof 

5) Krawczyk Jerzy 

6) Zaręba Wojciech 

7) Soboń Edward 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego. 

W dalszej kolejności zgłaszano członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 

Zgłoszono następujących kandydatów na członków tej Komisji: 
1) Klich Andrzej 

2) Szymańska Celina  

3) Krówka Helena 

4) Głaz Stanisław 

5) Wicherski Zbigniew 

6) Zalot Damian 

7) Kawalec Mariusz 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Oświaty, Kultury i Spraw 

Społecznych. 

Głosowanie składów osobowych Komisji jest jawne. 
 

Radni nie wnieśli zmian do projektu uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/ 4 /2018 -  w sprawie ustalenia składów osobowych komisji 

stałych Rady Gminy Mielec. 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Mielec. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przewodniczących Komisji Rada wybiera 

spośród Radnych w głosowaniu jawnym. 

 

Radni przystąpili od zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Mielec. 

 

Zgłoszono jedną kandydaturę radnego Stanisława Głaza. 

 

Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Mielec został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów:  

„za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymał się „ – 1 radny 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/ 5 /2018 -  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Mielec. 

 

 

AD.6. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Mielec. 

 

Zgodnie z treścią artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, 

ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 

 

Pan Wójt wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, który dotyczy zmiany brzmienia tytułu 

uchwały oraz zapisu § 1 dotyczącą liczbowego składu komisji. 

Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków komisji. 

Zgłoszono następujących kandydatów na członków tej Komisji: 

 

1. Szymańska Celina   

2. Załucka Zofia          

3. Szostak Ryszard      

4. Kawalec Mariusz    

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na członków komisji rewizyjnej. 
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Radny Mariusz Kawalec zgłosił zastrzeżenie, że radna Zofia Załucka i radna Celina 

Szymańska są pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy Mielec i biorąc pod uwagę 

względy moralne panie nie powinny brać udziału w pracach Komisji Rewizyjnej. 

Radny Andrzej Klich poparł stanowisko przedmówcy, chociaż przepisy prawa dopuszczają 

takie działania. 

Radna Celina Szymańska stwierdziła, że praca w szkole jako jednostce organizacyjnej gminy 

nie stwarza konfliktu prawnego do tego aby była członkiem Komisji Rewizyjnej 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił uwagę, że praca radnej Celiny Szymańskiej w Komisji 

będzie nieobiektywna  jeśli będą przeprowadzane kontrole i niektórych jednostkach 

organizacyjnych np. szkoła w której pracuje czy SOKiS w Chorzelowie. Poza tym nie należy 

ryzykować w ten sposób wiarygodności pracy komisji. 

Radny Piotr Gamracy stwierdził, że to Rada Gminy wypowie się o składzie komisji poprzez 

głosowanie a nie pojedynczy radny, który od razu zakłada nie będzie zła współpraca. 

Radny Jerzy Krawczyk podzielił pogląd radnego Mariusza Kawalca, ze strony prawnej nie ma 

zakazu aby panie pracowały w Komisji rewizyjnej ale poradził aby wycofały się z prac w tej 

komisji. 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Mielec został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/ 6 /2018 -  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Mielec. 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Gminy Mielec. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z treścią artykułu 21 ustęp 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy ze swojego grona może 

powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz 

skład osobowy. 

Statut Gminy Mielec w  treści paragrafu § 50 ustęp 1 stanowi, iż Przewodniczącego komisji 

skarg, wniosków i petycji powołuje Rada Gminy. 

Przewodniczących Komisji Rada wybiera spośród Radnych w głosowaniu jawnym. 

 
Radni przystąpili od zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Gminy Mielec. 

 

Zgłoszono jedną kandydaturę radnego Krzysztofa Dziekana. 
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Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Mielec został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/ 7 /2018 -  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec. 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Gminy Mielec. 

 

Zgodnie z treścią artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, 

ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 

 

Pan Wójt wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, który dotyczy zmiany brzmienia tytułu 

uchwały oraz zapisu § 1 dotyczącą liczbowego składu komisji. 

Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków komisji. 

Zgłoszono następujących kandydatów na członków tej Komisji: 

 

1. Soboń Edward 

2. Zalot Damian      

3. Wicherski Zbigniew      

4. Krawczyk Jerzy   

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Mielec został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/ 8 /2018 -  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec. 
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AD.9. 

 

Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały własnej  Nr XLII/236/2010 Rady Gminy 

Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w  sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

W związku ze zmiana nazwy komisji właściwej do opiniowania spraw finansowych 

proponuje się dokonać zmiany uchwały własnej  Nr XLII/236/2010 z dnia  27 sierpnia 2010 

r. w  sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu 

budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w 

ten sposób , że: 

 ilekroć w Uchwale jest mowa o Komisji Rewizyjnej należy przez to rozumieć 

Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielec. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/ 8 /2018 -  w sprawie zmiany uchwały własnej   

Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w  sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

 

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

 

Pan Wójt wniósł autopoprawkę do projektu uchwały w związku z koniecznością dokonania 

sprostowania nazwy zadania inwestycyjnego polegającej na wprowadzeniu zadania z 

poprawną nazwą. Zmiany dokonuje się poprzez wprowadzenie zmiany brzmienia paragrafu 3 

niniejszego projektu uchwały. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem: 

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9 028 zł 

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9 028 zł 

Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń i przeniesień określają załączniki tabelaryczne do 

projektu uchwały. 
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Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu wg. tabeli w § 3  projektu uchwały. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/10/2018 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  

 gminy na 2018 r. 

 

 

AD.11. 

 

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 średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawę 

obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec, cena ta została ogłoszona  

w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu 

żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 

2019. Propozycja jest aby obniżyć cenę do kwoty  44,80 za 1q żyta. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/ 11 /2018 -  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  

przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec. 

 

 

AD.12. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

na 2019 rok. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

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

roku 2018. Jedynie stawki ustalane corocznie na poziomie górnej ich granicy zostały 

podwyższone do 100%. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  
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Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/12/2018 -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2019 rok. 

 

 

 

AD.13. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2019. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

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

roku 2018.  

 

Radny Andrzej Klich zwrócił uwagę na wysokość zaproponowanych stawek , uważa, że 

propozycję są zbyt wysokie i istnieje niebezpieczeństwo, że firmy transportowe przeniosą 

swoje siedziby do gmin, gdzie te podatki są niższe. 

Radny Mariusz Kawalec poinformował, że na posiedzeniach komisji radni wspólnie przyjęli 

stanowisko, że temat ten będzie w ciągu roku monitorowany i w przyszłości zostanie 

dokładnie przeanalizowany. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

„za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymało się „ – 3 radnych 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/13/2014 -  w sprawie określenia wysokości stawek 

 podatku od środków transportowych na rok 2019. 

 

AD.14. 

 

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

transportowych na rok 2019. 

 

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 2018.  

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/14 /2014 -  w sprawie zwolnień z podatku rolnego  

od nieruchomości i środków transportowych na rok 2019. 

 

 

AD.15. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Chrząstowie w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Chrząstowie. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe daje organowi prowadzącemu możliwość 

przekształcenia oddziału przedszkolnego  dotychczas funkcjonującego przy szkole 

podstawowej w przedszkole i utworzenia zespołu, w skład którego wchodzić będzie 

przedszkole z dotychczasową szkoła podstawową przy której funkcjonował oddział 

przedszkolny. Z godnie z art. 324 ustawy z 14 grudnia przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe jeszcze w roku szkolnym 2018/2019 organ prowadzący może połączyć  

w zespół szkołę podstawową i przedszkole w dowolnym terminie.                                                                                                                    

Z uwagi na możliwości prawne wynikające z art. 92 dyrektor szkoły podstawowej   

z oddziałem przedszkolnym z dniem przekształcenia oddziału przedszkolnego w przedszkole 

i utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego staje się dyrektorem tego zespołu do dnia,  

do którego Wójt Gminy Mielec powierzył mu te obowiązki.                                        

Przekształcenie oddziału przedszkolnego przy szkole w oddział przedszkolny nie rodzi 

negatywnych konsekwencji kadrowych.  

 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił uwagę na treść projektu statutu jednostki i stwierdził,  

że załączony statut powinien być w takim brzmieniu jak będzie stosowany a nie jako statut 

ramowy.  

Pani Sekretarz wyjaśniła, że rada Gminy nadaje statut ramowy a każda jednostka w ramach 

swoich kompetencji dostosowuje go do swoich potrzeb, takie są założenia ustawodawcy  

i w takiej formie statut jest procedowany. 

Rada Celina Szymańska stwierdziła, że statut jest dokumentem szkoły wg. którego 

funkcjonuje i to szkoła doprecyzowuje ten dokument. 

Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że w ramach dobrej praktyki należy wypracowywać 

aktualne załączniki do uchwał.  
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Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/ 15/2018 -  w sprawie przekształcenia oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chrząstowie w Przedszkole i utworzenia 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chrząstowie. 

 

AD.16. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Książnicach w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Książnicach. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe daje organowi prowadzącemu możliwość 

przekształcenia oddziału przedszkolnego  dotychczas funkcjonującego przy szkole 

podstawowej w przedszkole i utworzenia zespołu, w skład którego wchodzić będzie 

przedszkole z dotychczasową szkoła podstawową przy której funkcjonował oddział 

przedszkolny. Z godnie z art. 324 ustawy z 14 grudnia przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe jeszcze w roku szkolnym 2018/2019 organ prowadzący może połączyć  

w zespół szkołę podstawową i przedszkole w dowolnym terminie.                                                                                                                    

Z uwagi na możliwości prawne wynikające z art. 92 dyrektor szkoły podstawowej   

z oddziałem przedszkolnym z dniem przekształcenia oddziału przedszkolnego w przedszkole 

i utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego staje się dyrektorem tego zespołu do dnia,  

do którego Wójt Gminy Mielec powierzył mu te obowiązki.                                        

Przekształcenie oddziału przedszkolnego przy szkole w oddział przedszkolny nie rodzi 

negatywnych konsekwencji kadrowych.  

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/ 16/2018 -  sprawie przekształcenia oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Książnicach w Przedszkole i utworzenia 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książnicach. 
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AD.17. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

Zgodnie z art.41 a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa 

wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

W przypadku Gminy Mielec ww. grupa mieszkańców  musi liczyć 200 osób. 

Zgodnie z art. 41a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy określi w drodze 

uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty,  

z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 

Przedłożony projekt uchwały wypełnia powyższą delegacje ustawową. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/ 17/2018 -  sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 

 

AD.18. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz. 

W związku z wyborem Pana Józefa Piątka na stanowisko Wójta Gminy Mielec na okres 

kadencji 2018-2023 zachodzi konieczność ustalenia wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy. Regulacje prawne są zawarte w ustawie  

o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz w rozporządzeniu Rady 

Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. 

 

Pytania – dyskusja: 

Radni zwrócili uwagę na fakt braku informacji w sprawie wprowadzonego projektu uchwały, 

wysokości proponowanego wynagrodzenia oraz to, że powinno ono być adekwatne do 

pełnionej funkcji. 

W dalszej części dyskusji radni wypowiadali się w sprawie oceny pracy Wójta pytali  

o zasadność podwyżki wynagrodzenia Wójta,  oraz o to kto był wnioskodawcą projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zgłosił wniosek o ustalenie 

wynagrodzenia dla wójta w zaproponowanej wysokości i uważa, że podjęcie niniejszej 

uchwały jest uzasadnione. 
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Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

„za „ podjęciem uchwały głosowało 12 radnych 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymało się” – 3 radnych 

 podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  II/ 18/2018 -  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy   

 Mielec. 

 

AD.19. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Na wstępie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o składanie zapytań w ważnych 

sprawach bieżącej działalności Wójta i podległych mu służb, na sesji,  w formie pisemnej. 

Następnie głos w kolejności zabierali: 

Radny Mariusz Kawalec poruszył sprawę źle wykonanej drogi do „Baraniarni” na terenie 

Woli Mieleckiej, należy wstawić znaki i kontrolować tonaż samochodów poruszających się 

po drogach gminnych na terenie Woli Mieleckiej, ponadto zwrócił uwagę na zbyt późną 

informację dla mieszkańców gminy w sprawie odbioru odpadów biodegradowalnych oraz 

zaśmiecone przystanki autobusowe.  

W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę na brak miejsc parkingowych przy budynku UG 

Mielec przeznaczonych dla petentów, poinformował o wpisie na portalu społecznościowym 

dokonanym przez byłego wójta, kompromitujący pracę obecnego wójta i prosi o zajęcie 

stanowiska w tej sprawie.  

Radny Andrzej Klich zwrócił się z zapytaniem w sprawie zasadności składania pisemnych 

zapytań w sprawach bieżących gminy. 

Radny Jerzy Krawczyk uważa, że mieszkańcy, którzy oglądają obrady sesji oczekują 

bieżących odpowiedzi na zapytania składane podczas obrad. 

Radca prawny Beata Wojtas wyjaśniła, że obecne stanowisko wynika ze zmiany przepisu  

art. 24 ustawy o samorządzie gminnym. 

Radny Mariusz Kawalec odniósł się wypowiedzi radcy i uznał, że pewne uwagi, które zgłasza 

będzie przedkładał w formie pisemnej jeśli jest takie stanowisko gminy, przy czym stwierdził, 

że w ten sposób tworzy się zbędna papirologię,  ponadto wyraził swoją  negatywną opinię  

o szkoleniach organizowanych dla radnych oraz o prowadzących te szkolenia. 

Pani Sekretarz poinformowała zebranych o zasadach wyboru szkoleń dla radnych. 

Radny Piotr Gamracy zwrócił uwagę na sposób prowadzenia obrad sesji i dominowania 

jednego radnego podczas każdej dyskusji.  

Radca prawny Beata Wojtas odniosła się do zarzutów przedstawionych przez radnego  

dotyczących organizacji szkoleń dla radnych oraz zarzutów radnych kierowanych pod 

adresem pracy urzędników. 
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W dalszej części dyskusji Pan Wójt przedstawił nowo powołanego zastępcę, którym jest pan 

Tomasz Ortyl, który swoja funkcję jako zastępca wójta  będzie pełnił w wymiarze ½ etatu  

i jako kierownik RIK w wymiarze ½ etatu. 

Radna Celina Szymańska wyraziła swoją  nieprzychylną opinię o radnym, który  wypowiadał 

się niekorzystnie  i stawiał pewne zarzuty wobec jej osoby podczas obrad sesji, stwierdziła,  

że szkolenie zorganizowane dla radnych było pouczające i na wysokim poziomie ponadto 

oceny szkolenia powinny dokonać osoby które w nim uczestniczyły a nie te osoby, które nie 

mają pełnej wiedzy w tej sprawie. W związku z tym, że rozpoczęła się nowa kadencja radni 

powinni ze sobą dyskutować na argumenty a nie obrażać innych radnych. 

Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że należałoby zapoznać się z trybem prac w innych 

samorządach i wypracować pewne standardy dla siebie. 

Pan Tomasz Ortyl zachęcał wszystkich do udziału w pracach komisji ponieważ tam 

rozstrzyga się i dyskutuje bieżące sprawy  gminy. 

Sołtys Andrzej Kardyś podziękował za inwestycje wykonane w miejscowości Trześń. 

Wójt pan Józef Piątek zwrócił się do radnych aby zaniechali podziału Rady na grupy 

ponieważ to nie służy ogólnemu dobru gminy. 

Sołtys Krzysztof Jachyra zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi: 

- terminów przerw w dostawach wody, 

- zasięgu sieci telekomunikacyjnej, 

- zimowego odśnieżania chodników przy drogach powiatowych, 

- monitoringu zanieczyszczenia powietrza. 

Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że jego wcześniejsze wypowiedzi w sprawach organizacji 

i prowadzenia szkoleń były prawdziwe i uzasadnione a interpretacje prawnika i Sekretarza 

Gminy były złe. 

Ponadto poinformował, że będzie nagrywał posiedzenia wszystkich komisji i nagrania te będą 

upubliczniane. 

Sołtys Ireneusz Sienkiel zwrócił się z prośba o inwestycję budowy kanalizacji w Książnicach 

oraz o budowę sali gimnastycznej przy SP w Książnicach. 

Radny Andrzej Klich w odpowiedzi dla K. Jachyry w sprawie o czystość powietrza 

stwierdził, że powietrze będzie zanieczyszczone bo mieszkańcy palą w piecach różnymi 

rzeczami, które mogą się spalać, ponieważ koszty ogrzewania i nośniki ciepła są bardzo 

drogie. 

 

 

 

 

Na tym obrady  II sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY    

                                              RADY  GMINY   

               

                                                                                                 BOGDAN CYGAN 

 

Sporządziła: 

 

insp. Stanisława Wrażeń 

 


