PROTOKÓŁ

Nr XXXV/ 2018

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
29 stycznia 2018 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 1100 do godziny 1245.
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 29 stycznia 2018 r. poprzez włączenie do porządku obrad punktu:


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

Zgłoszony wniosek został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
„ za „ przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych
„ przeciw „ – 0 głosów
„ wstrzymał się „ – 0 głosów
Rada Gminy przyjęła wniosek Wójta o zmianę porządku obrad sesji.
Po odbytym głosowaniu prządek obrad XXXV 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 ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu
i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół
niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych
przedszkoli.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych
kryteriów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
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szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, , dla których Gmina Mielec
jest organem prowadzącym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018
Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy
Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec części
nieruchomości położonej w miejscowości Książnice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
AD.1.
Interpelacje Radnych.
Radny Mariusz Kawalec złożył interpelacje w sprawie wysokości przyznanych nagród
w Urzędzie Gminy Mielec i jednostkach organizacyjnych.
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 ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu
i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół
niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop.
W wyniku prowadzonego przez RIO w Tarnobrzegu postępowania nadzorczego w sprawie
zbadania zgodności z prawem zapisów uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz
terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół
niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli,
zostały wykazane nieprawidłowości dotyczące zapisów w §2, §3, §4 i §5. Wobec powyższego
w przedłożonym projekcie uchwały zostały wprowadzone zmiany w w/w paragrafach zgodnie
ze wskazaniami RIO.
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:

UCHWAŁĘ

Nr XXXV/ 238 /2018 - w sprawie ustalenia trybu udzielania

i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla
szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych
przedszkoli.

AD.4.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop.
Przedłożony projekt uchwały zawiera doregulowanie do nowych przepisów prawa
wynikających ze zmiany ustawy o systemie oświaty. W przedłożonym projekcie uchwały
kryteria naboru nie ulegają zmianie, niemniej jednak zmiany ustawowe wymuszają podjęcie
nowej uchwały ponieważ ulega zmianie podstawa prawna.
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 XXXV/239/2018 - w sprawie określenia kryteriów naboru
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzania tych kryteriów.
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AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop.
W związku ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty zmienia się podstawa prawna
dotycząca zasad rekrutacji o której mowa w projekcie uchwały, dlatego zachodzi konieczność
podjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
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:

UCHWAŁĘ

Nr XXXV/240/2018 - w sprawie ustalenia zasad i kryteriów
rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Mielec.
AD.6.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, dla których Gmina Mielec jest organem
prowadzącym.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop.
W związku ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty zmienia się podstawa prawna
dotycząca ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, dlatego zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w tej sprawie.
Następnie został odczytany projekt uchwały.
Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne.
Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.
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Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XXXV/241/2018 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.

AD.7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018
Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem proponuje się dokonać zmiany brzmienia § 4 i § 20 zgodnie z zaleceniami
i uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
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:

UCHWAŁĘ

Nr XXXV/242/2018 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Gminy Mielec na rok 2018 Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia
28 grudnia 2017 r.
Radny Pan Jerzy Krawczyk zwrócił się z wnioskiem o 10 min. przerwę w obradach sesji.
Wniosek został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych,
„za” wnioskiem głosowało 14 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
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Po przerwie.

AD.8.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy
Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Zofię Błach.
Projekt uchwały określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia, które udzielają schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwą miejscowo
jest Gmina Mielec.
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 XXXV/243/2018 - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom
bezdomnym z terenu Gminy Mielec.

AD.9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec części
nieruchomości położonej w miejscowości Książnice.
Zgodnie z projektem proponuje się wyrażenie zgody na nabycie od osób fizycznych na rzecz
Gminy Mielec prawa własności części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 155 o powierzchni 0,21 ha, położonej w miejscowości Książnice.
Zakres terytorialny docelowego nabycia części nieruchomości odpowiadać będzie działce
geodezyjnej o powierzchni około 0,03 ha, która przejęta zostanie z przeznaczeniem pod drogę
dojazdową do gruntów rolnych.
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 uczestniczyło 14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XXXV/244/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na
rzecz Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Książnice.

AD.10.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu w następujących działach:
- oświata i wychowanie,
Szczegółowe plany przeniesień określa załącznik tabelaryczny 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 1 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę

Nr XXXV/245/2017 - w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie gminy na 201 r.

AD.11.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Na początku przedstawiciel ARiMR w Mielcu przedstawił informacje w sprawie nowych zasad
składania wniosków o płatności bezpośrednie.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Jan Kołodziej poinformował zebranych o korespondencji
jaka wpłynęła na jego ręce.
W dalszej części głos zabrał radny Mariusz Kawalec i poinformował, że została zakończona
sprawa donosu do CBA dotycząca jego oświadczeń majątkowych. Działania Prokuratury
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i CBA wzajemnie się uzupełniają i Prokuratura poinformowała, że w sprawie oświadczeń
odmawia wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Radny uznał, że ten temat został definitywnie
zakończony.
W dalszej części wypowiedzi radny M. Kawalec przedstawił prezentację dotyczącą jakby
odpowiedzi na prezentację przedstawioną na sesji Rady Gminy Mielec w dniu 28 grudnia
2017 r., w części dotyczącej inwestycji prowadzonych w 2017 r. na terenie Woli Mieleckiej
przy wykonaniu zadania kanalizacji i odtworzeniu drogi dojazdowej do posesji.
Ponadto poinformował, ze odbyło się spotkanie w terenie z Wójtem, radnymi i użytkownikami
tej drogi. Ze strony Pana Wójta padała obietnica, że warunki jakie są na tej drodze zostaną
usunięte, jak tylko pozwoli na to pogoda.
W trakcie tej wypowiedzi radny zasugerował zmianę na stanowisku Kierownika Inwestycji na
osobę bardzie kompetentną.
Kolejna sprawa dotyczyła wykonania odwodnienia przy drodze tzw. Rzemieślniczej i na tzw.
Płytach. Mianowicie mieszkańcy tych okolic twierdzą, że jest możliwość wykonania
odwodnienia, ponieważ są to tereny należące do Gminy.
Pan Mirosław Serafin poinformował, że były oględziny w terenie i spawa ta leży
w kompetencji Referatu Inwestycji.
Radny Jacek Koceniak mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców Podleszan
kolejny raz wnioskował o ustawienie barier ochronnych przy drodze powiatowej k/szkoły,
następnie poinformował o:
- braku działań w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Podleszanach – Tarnowiec,
chociaż już wielokrotnie zgłaszał ten temat,
- poinformował, że mieszkańcy zgłaszają uwagi co do zasadności wykorzystywania środków
z funduszu sołeckiego,
- zgłosił problem z parkingiem przy kładce od strony Podleszan.
Pan Jan Kwarciany zwrócił się z następującymi sprawami:
- dlaczego są takie wysokie opłaty za śmieci,
- kiedy zostanie zakupiony samochód do wywozu nieczystości ciekłych,
- kto powinien posprzątać śmieci przy drodze powiatowej w kierunku od Kiełkowa.
Pan Mirosław Serafin przypomniał, że sprawy podwyżki opłat za śmieci były bardzo
szczegółowo przedstawione na posiedzeniach komisji, w których uczestniczyli także sołtysi,
ponadto na sesji ten temat był jeszcze raz szeroko omawiany, natomiast za utrzymanie
czystości przy drodze powiatowej odpowiada jej właściciel.
Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że cena za śmieci została określona w przetargu i rada
Gminy nie ma na to żadnego wpływu.
Radny Mariusz Kawalec nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy i uważa, że radni nie mają
wiedzy o sposobie przeprowadzenia przetargu, ale mają wpływ na to, jakie grupy dostawców
zostaną określone w uchwale.
Pan Ireneusz Sienkiel poinformował, że próg zwalniający koło szkoły w Książnicach jest
uszkodzony i wymaga wymiany, ponadto w drogach, które są wysypane kamieniem, po zimie
są liczne ubytki, które trzeba uzupełnić.
Pan Ryszard Szostak powiedział, że na informacjach o opłatach za śmieci jest podpisany pan
Wójt, dlatego mieszkańcy mają do Wójta pretensje o tak wysokie ceny, dlatego jest prośba, aby
sprostować te informacje i wyjaśnić mieszkańcom, że za ceny śmieci odpowiada nie Wójt tylko
MPGK w Mielcu.
Pan Mirosław Serafin wyjaśnił, że zawiadomienia są dokumentem urzędowym i do
kompetencji Wójta należy poinformowanie mieszkańców o obowiązujących cenach za śmieci.
Jeżeli ceny wydają się za wysokie, wówczas każdy może zmienić w gminie deklaracje
i segregować wytwarzane odpady.
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Radny Mariusz Kawalec uważa, że jeśli sołtysi są obecni na sesji i biorą udział
w posiedzeniach komisji, to powinni przekazywać mieszkańcom dokładne informacje.
Pan
Krzysztof
Jachyra
zwrócił
się
z
następującymi
sprawami:
- stwierdził, że zimą mieszkańcy wysypują do koszy popiół i to stanowi wielki tonaż,
- należy zwrócić uwagę na zimowe utrzymanie dróg i chodników, a w szczególności chodnika
przy drodze powiatowej w Chorzelowie.
Radny Jacek Koceniak ponownie zawnioskował o wykonanie oświetlenia w Podleszanach –
Tarnowiec, ponieważ buduje się tam nowe osiedle.
Radny Mariusz Kawalec oświadczył, że wnioskuje od dawna o spotkanie z właścicielem firmy
WDM w celu zawarcia porozumienia o użyczenie istniejących słupów na zawieszenie
oświetlenia ulicznego.

Na tym obrady XXXV sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN KOŁODZIEJ

Sporz.

