
                                  

P R O T O K Ó Ł    Nr XXIII/ 2016 
                   

 

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

15 grudnia  2016 r.  w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 1015  do godziny 1200. 
 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 15 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  

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zmianę porządku obrad sesji poprzez zmianę 

kolejności omawianych projektów uchwał w ten sposób, że: 

 

 punkt 5 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2017 rok. 

 punkt 6  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2017. 

 

zaproponował przenieść jako punkty 3 i 4 

 

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

zwołanej na dzień 15 grudnia 2016 r. poprzez  zdjęcie z  porządku obrad punktu: 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia  

1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

 

Radni nie wnieśli innych propozycji zmian do porządku obrad sesji. 

 

Zgłoszone wnioski zostały poddane pod glosowanie w kolejności ich zgłaszania. 

Jako pierwszy został przegłosowany wniosek przewodniczącego Rady Gminy; 

„ za „  przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych 

„ przeciw „ – 0 głosów 

„ wstrzymał się „ – 0 głosów 

 

Rada Gminy przyjęła wniosek Przewodniczącego o zmianę porządku obrad sesji. 

 

Następnie radni głosowali wniosek zgłoszony przez Pana Wójta. 

za „  przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych 

„ przeciw „ – 0 głosów 

„ wstrzymał się „ – 0 głosów 

 

Rada Gminy przyjęła wniosek Wójta o zmianę porządku obrad sesji. 



 

   

   

   

                                                      

 

2 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad XXIII 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 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2017 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2017. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec 1/98. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

7. 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, że między sesjami nie zostały 

wprowadzone żadne zmiany w budżecie gminy w formie zarządzeń.  

 

AD.3. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2017 rok. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2017 rok jest 

kontynuacją działań realizowanych przez Gminę Mielec w oparciu o Ustawę o wychowaniu w 

Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dnia  26 października 1982 r.  

z późniejszymi zmianami, która  określa następujące zadania dla Gminy: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu; 

2.  udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 
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3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci  

i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych; 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131  

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

6. pomoc społeczna osobom i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

Powyższe zadania realizowane są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec, stanowiącego integralną część strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. 

 

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 15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXIII/ 153 /2016 -  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

                                                         Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

                                                         w Gminie Mielec na 2017 rok. 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2017. 

 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę 

o przeciwdziałaniu narkomanii, z której między innymi wynika, że przeciwdziałanie 

narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, 

oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 

 działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

 ograniczanie szkód zdrowotnych. 

Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program 

Przeciwdziałania Narkomanii opracowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 

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 15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXIII/154/2016 -  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  

                                                                                Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  

                                                                                Mielec na rok 2017. 

 

AD.5.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mielec 1/98. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Annę Domanik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się dokonanie zmiany  planu, który  obejmuje teren "Obszar  

6 - Chorzelów" o powierzchni około 2 ha. 

Teren o którym mowa przeznacza się pod  lokalizację zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

 

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 15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę  Nr  XXIII/ 155 /2016 -  w sprawie uchwalenia I zmiany  

                                                                                     miejscowego planu zagospodarowania  

                                                                                     przestrzennego Gminy Mielec 1/98. 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego 

podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w działach: 

- wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę, 
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- oświata i wychowanie, 

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń oraz 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. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXIII/156/2016 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                               gminy na 2016 r. 

 

 

AD.7. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

W głos w dyskusji w kolejności zabierali: 

Pan Krzysztof Dziekan zwrócił uwagę na zły stan dróg gminnych spowodowany opadami 

śniegu i gołoledzią. 

Pan Mariusz Kawalec poruszył sprawy funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Mielcu, w tym: 

- przyłączenia sieci wodociągowej w Złotnikach do SUW W Chrząstowice,  

- rozbudowy SUW w Rzędzianowicach,  

- budowy własnej oczyszczalni ścieków,  

- nielegalnych zrzutów ścieków do kanalizacji. 

W odpowiedzi Pan Dariusz Gustaw – Kierownik GZGK wyjaśnił w jaki sposób zbudowany 

jest wodociąg w Złotnikach oraz jakie są możliwości podjęcia próby włączenia tej sieci do 

SUW w Chrząstowice. Zwrócił także uwagę na fakt, że sieć w Złotnikach jest już mocno 

wyeksploatowana ponieważ została wybudowana w latach 80- tych i nie przechodziła żadnych 

gruntownych remontów. Powyższe działania będą możliwe przy dobrych warunkach 

pogodowych tj. po zimie.   

Dla SUW w Rzędzianowicach został przygotowany wstępny projekt przebudowy tej stacji, ale 

na ten czas należy go zmienić i zwiększyć przepustowość stacji. Jeśli zajdzie taka konieczność 

wówczas zostaną przedstawione szczegółowe propozycje przebudowy. 

Następnie Pan Wójt poinformował, że SUW w Rzędzianowicach będzie remontowana 

ponieważ jest taka potrzeba. W odpowiednim czasie gdy będą uzgodnienia z projektantami, 

będą rozmowy i konsultacje także z radnymi. 

Jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków to największy problem jest z lokalizacją, poza tym jest to 

inwestycja bardzo kosztowna, ale jest możliwa do zrealizowania. 
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Pan Mariusz Kawalec stwierdził, że są gminy, które otrzymują wysokie dotacje na budowę 

własnych oczyszczalni, więc trzeba na przyszłość zastanowić się nad planowaniem tej 

inwestycji i być w każdej chwili przygotowanym na podjęcie działań. 

W dalszej części dyskusji Pan Wójt wyjaśnił, że obecnie nie planuje się zlecania przygotowania 

koncepcji budowy oczyszczalni ścieków, ponieważ byłby to znaczny wydatek dla budżetu 

a obecnie środki są przeznaczane przede wszystkim na budowę kanalizacji, poza tym zmiana 

przepisów jest tak dynamiczna, że trudno teraz planować inwestycje z kilkuletnim 

wyprzedzeniem. 

Pan Jerzy Krawczyk uważa, że propozycja radnego Mariusza Kawalca jest dobra, ale trzeba 

wziąć pod uwagę kadencyjność Rady i Wójta. Dobrym przykładem jest to, że wiele pomysłów  

z poprzedniej kadencji zostało zmienione albo w ogóle nie będzie realizowane. 

W dalszej części dyskusji Pan Dariusz Gustaw poinformował, że w GZGK został zatrudniony 

dodatkowy inkasent w związku z tym poprawiła się znacznie ściągalność należności, ale trzeba 

pamiętać, że odbiorca może mieć nie zapłacone dwa rachunki, dlatego zaległości w budżecie 

GZGK będą zawsze. 

Kwestia wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków jest bardzo trudna, legalna interwencja 

GZGK jest możliwa wtedy, gdy ktoś zgłosi takie nadużycie. 

Pani Wanda Mika poinformowała o braku worków na odpady segregowane w miejscowości 

Książnice. Ponadto stwierdziła, że drogi gminne nie są posypywane pomimo ostrzeżeń  

o gołoledzi. 

Pan Ireneusz Sienkiel stwierdził, że sołtysi niejednokrotnie sami posypują trudne odcinki dróg, 

ponieważ piaskarki wyjeżdżają z opóźnieniem, pomimo interwencji. 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem czy pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie 

dróg informują firmy, które odśnieżają o prognozowanych złych warunkach drogowych. 

Pan Tomasz Ortyl objaśnił szczegółowo zasady współpracy w zakresie zlecania utrzymywania 

dróg gminnych w okresie zimowym. 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się o wyjaśnienie następujących spraw: 

- czy Gmina odzyskała pieniądze za złom pochodzący ze stadionu w Woli Mieleckiej,  

- jaka jest obecnie sytuacja w zakresie finansowania gospodarki odpadami, czy jest możliwość 

zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów od mieszkańców, 

- czy mieszkańcy korzystają z PSZOK-u, 

- drogi gminnej w Woli Mieleckiej, 

- metalowej kładki w ciągu chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku do Piątkowca, 

- poruszania się pojazdów po placu - parkingu  w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej. 

W odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest wyrok Sądu w Tarnobrzegu o wysokości 

odszkodowania za złom z Woli Mieleckiej wraz z odsetkami naliczanymi od września 2011 r. 

Obecnie został złożony wniosek o wykonanie wyroku ponieważ pieniądze nie wpłynęły jeszcze 

do budżetu. 

W dalszej części Pani Skarbnik przedstawiła szczegółową informację dotyczącą finansowania 

gospodarki odpadami, w tym dochody i wydatki w zakresie gospodarki odpadami. 

Pani Władysława Kasprzak poinformowała o rocznych kosztach utrzymania PSZOK-u  

i przyjmowania odpadów. Z ewidencji prowadzonej przez PSZOK wynika, że rocznie około  

50 osób odwozi odpady do PSZOK-u. 

Poza tym od nowego roku odpady segregowane będą odbierane bezpośrednio przez MPGK,  

a nie jak dotychczas przez podwykonawcę, więc nie powinno już być kłopotów z odbiorem  

i zaopatrzeniem w worki. 

Pan Tomasz Ortyl wyjaśnił, że mostek, o którym mówił Pan Mariusz Kawalec, jest w ciągu 

drogi wojewódzkiej, Gmina ze swojej strony może jedynie interweniować u właściciela drogi 

w celu rozwiązania tego problemu. 



 

   

   

   

                                                      

 

7 

Pan Krzysztof Dziekan zwrócił się z zapytaniem w sprawie udzielenia informacji o sprzedaży 

działek w Woli Chorzelowskiej. 

Pan Krzysztof Jachyra zwrócił uwagę na zły stan drogi powiatowej przez Chorzelów na 

odcinku od Kościoła do granicy miasta Mielca, oraz na zbyt małą liczbę miejsc parkingowych 

przy przedszkolu w Chorzelowie. 

Pan Piotr Bieniek zwrócił się z zapytaniem w sprawie alternatywnego źródła zasila Stacji 

Uzdatniania Wody w Rzędzianowicach, była także propozycja wykonania przebicia pod 

Wisłoką. 

Pan Dariusz Gustaw wyjaśnił, że obecnie nie ma możliwości wpięcia dodatkowego zasilania 

dla SUW w Rzędzianowicach ponieważ brak jest połączeń z sieciami z sąsiednich gmin. 

Wójt Pan Józef Piątek poinformował, że były różne propozycje wykonania połączenia sieci 

wodociągowej w Rzędzianowic z siecią miejską, takie połączenie będzie możliwe w latach 

przyszłych jeśli władze miasta wyrażą zgodę na tę inwestycję . Będzie to kolejne priorytetowe 

zadanie po zakończeniu budowy kanalizacji w gminie. 

Pan Mariusz Kawalec stwierdził, że w przyszłości należy przymierzyć się do tej inwestycji,  

ale pierwszeństwo ma budowa kanalizacji. 

Pani Władysława Kasprzak w odpowiedzi dla radnego K. Dziekana wyjaśniła, że w pierwszym 

przetargu na sprzedaż działek w Woli Chorzelowskiej udało się zbyć jedną działkę, w drugim 

przetargu sprzedano trzy działki. 

 

 

 

 

Na tym obrady XXIII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

 

 


