
 

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

 

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

30 grudnia 2015 r. w Sali widowiskowe Samorządowego Ośrodka Kultury  

i Sportu z siedzibą w Chorzelowie, od godziny 9
00 

 do godziny 12
00

. 
 

 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 14 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności, 

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

 

Obradom  sesji  przewodniczył : 
 

- Pan  Jan Kołodziej   -   Przewodniczący Rady Gminy  Mielec  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił prządek obrad XIV 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 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

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

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

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla 

szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych 

przedszkoli. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mielec. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 

2016. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu 

Mieleckiego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu 

Mieleckiego.  

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

Nie zostały zgłoszone. 
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AD.2. 

 

Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały 

wprowadzane między sesjami. 

 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran  poinformowała o zmianach wprowadzonych  

do budżetu gminy między sesjami w formie zarządzeń.  

 

 

AD.3. 

 

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

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się: 

- zwiększyć się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi 

sfinansowanych o kwotę 30 150 zł 

- zwiększyć plan wydatków jednostek budżetowych o kwotę 30 150 zł 

- dokonać przeniesień wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych w ramach działu 

wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w wysokości   350 zł. 

 

Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń, przeniesień wg. szczegółowego podziału  

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki tabelaryczne do projektu 

uchwały. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

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  XIV/95/2015 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                              gminy na 2015 r. 

 

 

AD.4. 

 

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

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się: 

dokonać przeniesień wydatków w działach:  

- informatyka 

- obsługa długu publicznego 
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- rozliczenia różne 

- oświata i wychowanie 

 

Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń, przeniesień wg. szczegółowego podziału  

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki tabelaryczne do projektu 

uchwały. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

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  XIV/96/2015 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                              gminy na 2015 r. 

 

 

AD.5. 

 

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

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół 

niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych 

przedszkoli. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych 

posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli została podjęta na 

sesji w dniu 26 listopada br. jednak RIO w Rzeszowie zakwestionowała treść zapisu  

§ 2 i § 5. W przedłożonym projekcie uchwały treści § 2 i § 5 które budziły wątpliwości organu 

nadzoru zostały skorygowane i dla porządku prawnego jest propozycja podjęcia nowej uchwały 

w całości. 

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. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIV/ 97 /2015 -  w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz  

                                          trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania  

                                          dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych  

                                          posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych  

                                          przedszkoli. 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu  na lata 2016-2025 w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do projektu uchwały. 

Projekt uchwały określa także przedsięwzięcia planowane do realizacji, o których mowa  

w ustawie o finansach publicznych.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Kołodziej odczytał Uchwałę  

Nr XVI/216/2015 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016.  

Skład  Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował 

projekt przedłożonej 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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIV/98 /2015 -  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

                                                                             Finansowej Gminy Mielec. 

 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016. 
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Skarbnik Gminy Mielec Pani Małgorzata Cyran przedstawiła  szczegółowo  zebranym 

założenia do budżetu na 2016 r.  

Następnie została odczytana  autopoprawka , która stanowi załącznik do protokołu.  

Strona dochodowa projektu budżetu Gminy Mielec na 2016 r. jest planowana w kwocie  

35 240 177  zł, natomiast wydatki budżetu gminy wynoszą 37 355 921 zł. Deficyt budżetu 

gminy na 2016 r. stanowi kwotę 2 115 744 zł.  

 

W dalszej części obrad radni i sołtysi zostali zapoznani z opiniami RIO w sprawie budżetu 

gminy na 2016 r. i tak: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie : 

 

1. Uchwałą nr XVI/215/2015 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 

2015 r. w sprawie: opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Mielec na rok 2016 – po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec  

na 2016 r. postanowiła przedłożony projekt zaopiniować pozytywnie z uwagami dotyczącymi: 

 szczegółowości planu dochodów budżetowych, 

 wydatków funduszu sołeckiego, w zakresie opisanym w uzasadnieniu niniejszej 

uchwały. 

 

2. Uchwałą nr XVI/217/2015 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 

2015 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę 

Mielec na rok 2016,  po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego przez Gminę Mielec planowanego na 2016 r. RIO postanowiła pozytywnie 

zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu.  

 

Pytania – dyskusja:  

 

Pan Krzysztof Dziekan zwrócił uwagę, że w przedłożonym projekcie budżetu nie zostały ujęte 

żadne inwestycje na terenie wsi Wola Chorzelowska, dlatego zawnioskował do Pana Wójta 

oraz do radnych, aby w 2016 r. w Woli Chorzelowskiej zostały wprowadzone zadania 

inwestycyjne, tym bardziej, że planowana jest sprzedaż działek w tej miejscowości. 

Pan Jerzy Krawczyk w odpowiedzi dla przedmówcy przypomniał, że na poprzedniej sesji ta 

sprawa była szczegółowo wyjaśniona i jest deklaracja Pana Wójta o planowanych działaniach 

na terenie Woli Chorzelowskiej. 

 

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  XIV/ 99 /2015 -  w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej                                                                             

                                                                            Gminy Mielec na rok 2016. 
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AD.8.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.  

 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielenie  pomocy finansowej w 2016 roku  dla  Powiatu 

Mieleckiego  z  przeznaczeniem na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

 

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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIV/100/2015 -  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  

                                                                         Powiatu Mieleckiego. 

 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.  

 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielenie  pomocy finansowej w 2016 roku  dla  Powiatu 

Mieleckiego z przeznaczeniem na zakup Kardiomonitora dla Oddziału Chirurgii Ogólnej 

Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. 

 

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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIV/101/2015 -  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  

                                                                         Powiatu Mieleckiego. 
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AD.10. 

 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Na wstępie Pan Wójt  w odniesieniu do postulatów radnego Krzysztofa Dziekana o wykonanie 

inwestycji na terenie wsi Wola Chorzelowska zapewnił, że podejmowane są działania dla dobra 

wszystkich mieszkańców. 

Następnie Pan Wójt przedstawił w formie prezentacji multimedialnej działania inwestycyjne 

prowadzone w 2015 roku w poszczególnych miejscowościach Gminy Mielec. 

 

 

 

 

Na tym obrady XIV sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

   


