
 

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

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

18 luty  2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 11
00 

 do godziny 14
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 V 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 zmiany uchwały własnej Nr  XLVI/360/2014 Rady 

Gminy Mielec z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2015 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia  międzygminnego  dotyczącego 

powierzenia  Gminie  Miejskiej  Mielec   wykonania zadania własnego  w zakresie  

opieki  nad bezdomnymi zwierzętami, przez Gminę  Mielec .    

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia  międzygminnego   dotyczącego  

powierzenia  Gminie Miejskiej Mielec  zadania  własnego gminy  w zakresie 

utworzenia , prowadzenia  i utrzymywania Punktu Selektywnego  Zbierania Odpadów  

Komunalnych przez Gminę  Mielec  

7. 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji założeń projektu pn. 

„Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  

w Gminie Mielec”. 

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

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

Radny Bieniek Piotr złożył pisemną interpelację w sprawie zwołania sesji Rady Gminy 

poświęconej wyłącznie sprawie terenów inwestycyjnych w Woli Mieleckiej. 

 

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 zmiany uchwały własnej Nr  XLVI/360/2014 Rady Gminy 

Mielec z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Stanisławę Wrażeń.  

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się dokonać zmiany uchwały Nr  XLVI/360/2014 

Rady Gminy Mielec z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. w ten sposób, że w załączniku 

do uchwały - Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok w  § 6 - 

Priorytetowe zadania publiczne –  ustęp 5 dopisuje się pkt. 2  w brzmieniu: 

 realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym. 

Wprowadzenie proponowanej zmiany pozwoli poszerzyć katalog zadań realizowanych 

poprzez zlecanie ich wykonania organizacjom pozarządowym.  

W tym przypadku będą to zadania z zakresu pomocy społecznej. Działania te polegać będą na 

udzielaniu dotacji dla organizacji pozarządowych, które uczestniczą w programie 

„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej.” z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów transportu tej żywności z magazynu Banku Żywności ze Strzyżowa dla 

potrzebujących mieszkańców Gminy 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. 
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W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  V/ 30 /2015 -  w sprawie zmiany uchwały własnej Nr  

                                        XLVI/360/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 października 2014  

                                        roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec  

                                        z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  

                                        prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2015 r. 

  

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Piotra Bieńka – członka Komisji 

Rewizyjnej.  

Radni zostali zapoznani z zaplanowanymi na 2015 rok działaniami kontrolnymi Komisji. 

 

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  V/31/2015 -  w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2015 r. 

  

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia  międzygminnego  dotyczącego 

powierzenia  Gminie  Miejskiej  Mielec   wykonania zadania własnego  w zakresie  

opieki  nad bezdomnymi zwierzętami, przez Gminę  Mielec .   
  

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak.  

 

Zgodnie z projektem proponuje się  powierzenie  Gminie  Miejskiej Mielec  zadania własnego 

Gminy   Mielec w  zakresie  opieki nad bezdomnymi zwierzętami  z terenu Gminy Mielec. 

Szczegółowe  zasady współdziałania, wzajemne rozliczenie finansowe w zakresie opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami  z terenu Gminy Mielec przez Gminę Miejską Mielec  zostaną 

określone w porozumieniu międzygminnym.      
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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  V/32/2015 -  w sprawie zawarcia porozumienia     

                                                  międzygminnego  dotyczącego powierzenia  Gminie   

                                                  Miejskiej  Mielec   wykonania zadania własnego  w  

                                                  zakresie  opieki  nad bezdomnymi zwierzętami, przez 

                                                  Gminę  Mielec .   

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia  międzygminnego   dotyczącego  

powierzenia  Gminie Miejskiej Mielec  zadania  własnego gminy  w zakresie  

utworzenia , prowadzenia  i utrzymywania Punktu Selektywnego  Zbierania Odpadów  

Komunalnych przez Gminę  Mielec.  

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

Zgodnie z projektem  proponuje się powierzyć  Gminie  Miejskiej Mielec  zadania własnego 

Gminy  Mielec w  zakresie  utworzenia, prowadzenia i utrzymania punktu selektywnego 

zbierania  odpadów komunalnych.   

Szczegółowe  zasady współdziałania, wzajemne rozliczenie finansowe w zakresie 

prowadzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania  odpadów komunalnych przez 

Gminę Miejską Mielec  zostaną określone w porozumieniu międzygminnym.     

 
Pytania – dyskusja: 

 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się o negocjacje w sprawie partycypowania w kosztach 

utrzymania do wysokości ok. 25%. Jednocześnie stwierdził, że na zebraniach wiejskich 

należy dodatkowo informować mieszkańców o sposobie zbiórki śmieci.  

W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że w pierwotnych rozmowach podział kosztów wynosił po 

50% dla każdej ze stron porozumienia, po rozmowach udział w kosztach spadł dla Gminy 

Mielec do 30%. 

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  V/33/2015 -  w sprawie zawarcia porozumienia 

                                          międzygminnego   dotyczącego  powierzenia  Gminie Miejskiej  

          Mielec  zadania  własnego gminy  w zakresie utworzenia ,  

                                           prowadzenia  i utrzymywania Punktu Selektywnego  Zbierania  

                                           Odpadów Komunalnych przez Gminę  Mielec.. 

 

AD.7. 

 

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. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

Zgodnie z projektem proponuje się określenie  kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych 

kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

 

Pytania – dyskusja: 

Pan Piotr Motyl zwrócił się z zapytaniem w sprawie polityki Wójta Gminy na okres 

najbliższej kadencji w zakresie funkcjonowania przedszkoli. 

Pani Barbara Szwakop wyjaśniła, że nie ma żadnego problemu jeśli chodzi otworzenie 

przedszkoli prywatnych, natomiast jest problem w przedszkolu w Podleszanach, gdzie nie ma 

warunków lokalowych, natomiast przedszkole w Woli Mieleckiej przyjmie większą liczbę 

dzieci, bo są wolne miejsca. Poza tym w Woli Mieleckiej jest możliwość utworzenia nowych 

oddziałów, jeśli zajdzie taka konieczność.    

Wójt poinformował, że obecnie w Rzędzianowicach będzie realizowane zadanie utworzenia 

przedszkola. Na ten czas nie zamierza tworzyć przedszkoli prywatnych, ale jeśli będą takie 

inicjatywy obywatelskie, wówczas nie będzie stawiał żadnych przeszkód. 

 

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  V/34/2015 -  w sprawie określenia kryteriów naboru do 

                                            publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy 

                                            szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania  
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                                            rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do  

                                            potwierdzania tych kryteriów. 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się  nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Mielec prawo 

własności części działek Boża Wola o łącznej powierzchni ok. 0.16 ha z przeznaczeniem  

do realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej tj. budowy drogi 

przeciwpowodziowej przy potoku Kiełkowskim. 

 

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 stosunkiem głosów 

„za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymał się” – 1 radny 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  V/35/2014 -  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  

                                                      nieruchomości. 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji założeń projektu pn. 

„Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie 

Mielec”. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

Zgodnie z projektem jest propozycja, aby odstąpić od realizacji założeń projektu pn. 

„Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie 

Mielec” realizowanego w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach 

przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.       
Do projektu o którym mowa Gmina przystąpiła w 2011 r. i projekt dotyczył przygotowania 

dokumentacji technicznej dla przygotowania terenów inwestycyjnych Gminy Mielec.  

Jest to dokumentacja, z którą już można wystąpić o pozwolenie na budowę. Dokumentacja 

dotyczy trenów zlokalizowanych w Woli Mieleckiej i Woli Chorzelowskiej. 
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Pytania – dyskusja: 

 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił uwagę na fakt, że zwracał się do poprzedniego Wójta  

o odstąpienie od realizacji tego projektu ze względu na koszty, które obejmują między innymi 

wykup działki, koszty dokumentacji itd.  

Zdaniem radnego część dokumentacji z pewnością będzie można wykorzystać. Niemniej 

jednak, żeby zrealizować cały projekt trzeba zainwestować około 12 mln. zł. a w budżecie 

gminy na inwestycje można przeznaczyć ok. 2 mln. zł. Ponadto w określonym czasie należy 

znaleźć dwanaście firm, które zainwestują własne środki w te tereny. Biorąc pod uwagę te 

okoliczności  realizacja projektu to bardzo niebezpieczne działanie dla gminy. 

Ponadto radny poinformował, że decyzja dotycząca funkcjonowania trenów inwestycyjnych 

należała wyłącznie do Wójta, ponieważ nie rozmawiał z radnymi w tej sprawie ani nie brał 

pod uwagę protestów mieszkańców. 

Poza tym radny Mariusz Kawalec zwrócił się do radnego Piotra Bieńka w sprawie zgłoszonej 

interpelacji tłumacząc, że nie ma potrzeby zwoływania specjalnej sesji w sprawie terenów 

inwestycyjnych, ponieważ taka sesja nic nowego nie wniesie do sprawy. 

Pan Piotr Motyl stwierdził, że intencja tworzenia terenów przemysłowych była szczera, 

zamiary były dobre, bo firmy zatrudniające większą ilość pracowników mogły by tam mieć 

swoje lokalizacje, na ten czas należy pozostawić te tereny jako przemysłowe, może znajdą się 

inwestorzy. 

W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że obecnie gmina nie ma zasobów pieniężanach, żeby 

prowadzić tak kosztowne inwestycje. Ponadto zwrócił się do prawników o opinie w sprawach 

gospodarności, ponieważ w poprzednim okresie zostały zlecone opracowania pewnych 

koncepcji dla niektórych miejscowości, które nikomu nie będą służyły. 

Zdaniem Wójta mniejszym złem jest odstąpienie od inwestowania w tereny przemysłowe, bo 

gminy na to nie stać.  

Pan Piotr Motyl zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z odstąpieniem od omawianego 

projektu nie zostaną uchwalone zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. 

Pani Władysława Kasprzak wyjaśniła, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla 

Woli Chorzelowskiej została już uchwalona w poprzedniej kadencji, natomiast zmiana planu 

dla Woli Mieleckiej jest już na ukończeniu i wkrótce zostanie poddana pod obrady sesji. 

Pan Piotr Bieniek uważa, że  sesja w sprawie terenów inwestycyjnych powinna się odbyć, 

ponieważ dotychczas zainwestowana kwota jest dość duża i trzeba pociągnąć do 

odpowiedzialności odpowiedzialne za te działania osoby, żeby w przyszłości nie dochodziło 

do takich sytuacji.  

Pan Jacek Koceniak stwierdził, że już są podejmowane pewne działania, żeby nie popełniać w 

przyszłości błędów, chociażby w sprawie budowy kanalizacji w Podleszanach. Zebrał się 

zespół fachowców, który analizował dotychczasowe projekty, więc idzie w dobrym kierunku. 

Pan Piotr Bieniek w dalszym ciągu bronił swojego stanowiska w sprawie zwołania specjalnej 

sesji argumentując tym, ze z planu pracy Komisji Rewizyjnej został zdjęty punkt dotyczący 

kontroli realizacji zadania tworzenia terenów inwestycyjnych. 

Pan Mariusz Kawalec uważa, że taka kontrola w obecnym stanie byłaby bezprzedmiotowa, 

ponieważ sprawa spornych terenów będzie rozstrzygnięta na obecnej sesji. 

Pan Kazimierz Kumorek wyraził opinię,  że gminy nie stać na stworzenie terenów 

przemysłowych i należy odstąpić od projektu. 

Pani Wanda Mika uważa, że jeśli to możliwe to należy korzystać z dotychczas opracowanej 

dokumentacji i w przyszłości podjąć decyzję, co zrobić z tymi terenami. 

Pan Piotr Motyl podtrzymał swoje stanowisko, aby w planie zagospodarowania 

przestrzennego te tereny były ujęte jako przemysłowe, żeby w przyszłości powstały firmy, 
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które dadzą pracę naszym mieszkańcom, żeby ludzie mieli gdzie zarabiać pieniądze.  

                                  

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 stosunkiem głosów 

„za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymał się” – 1 radny 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  V/36/2014 -  w sprawie odstąpienia od realizacji założeń 

                                                  projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów  

                                                  inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec”. 

 

AD.10. 

 

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

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy  

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami tabelarycznymi projektu 

uchwały.  

Znaczna część przeniesień dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę odsetek, 

kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz kosztów postępowania sądowego. 

 

Pytania – dyskusja: 

Pan Piotr Motyl zapytał w następujących sprawach: 

- czy w umowach o prowadzenie inwestycji nie było zapisów o karach za nieterminowe 

wykonanie zadania,  

- w jakim celu zostały zamówione znaki informacyjne, za które teraz trzeba płacić duże 

pieniądze,  

- dlaczego są ściągane pieniądze z budowy mostu w ramach MOF-u. 

Na pytania odpowiedzi udzielił Pan T. Ortyl. Przedstawił szczegółową informację na temat      

budowy stadionu w Podleszanach,  zamówionych tablic informacyjnych i kosztów ich 

wykonania. 

W sprawie wykonania tablic informacyjnych głos zabrał Wójt, który stwierdził, że wina w tej 

sprawie nie leży po stronie wykonawcy, ponieważ ten wykonał swoje zadanie w terminie, 

jednak przedstawiony projekt nie otrzymał akceptacji. Obecnie trwają rozmowy z 

wykonawcą, żeby zagospodarować to ,co zostało już zrobione.  

Pan Bogdan Cygan zwrócił się o podsumowanie działalności poprzedniej kadencji i 

rozliczenia poprzedniej władzy. 

Pan Piotr Bieniek uważa, że należy odciąć się od działań za okres poprzedniej kadencji. 
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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  V/37/2014 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  

                                                                      gminy na 2015 r. 

 

 

AD.11. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Głos w kolejności zabierali: 

Przewodniczący Pan Jan Kołodziej poinformował o pismach jakie wpłynęły na jego ręce  

w okresie między sesjami. 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi problemami i zapytaniami: 

- prośba o interwencję w sprawie wykonania przeglądu chodnika w kierunku do Trzciany , 

ponieważ minął okres gwarancji i zgłaszane wcześniej niedociągnięcia nie zostały usunięte, 

- zawnioskował o poszerzenie parkingu przed urzędem, ponieważ jest ciasno, 

- zapytał w sprawie funkcjonowania placówki wsparcia dziennego „Maciuś”, 

- zwrócił się z prośbą o sprawiedliwy podział środków na działalność sportową, 

- zwrócił się z zapytaniem do sołtysów, dlaczego przekazują informację, że to przez Pana 

Kawalca podrożała woda i ścieki,  

- są problemy z budową kanalizacji w Podleszanach. Zdaniem radnego obecna  koncepcja 

kanalizacji podciśnieniowej będzie w przyszłości generowała bardzo wysokie koszty dla całej 

gminy, wobec tego należy wnikliwie przeanalizować ten projekt i przyjąć takie rozwiązanie, 

które będzie korzystne dla wszystkich. 

Pan Bronisław Występek zwrócił się z zapytaniem w sprawie sprzedaży działek w 

Chorzelowie oraz o dokumentację na wykonanie drogi tzw. łącznika od strony Smykowa o 

długości 150 mb. ,ponieważ rozpoczęte prace zostały przerwane bo  jak się okazuje to jednak 

nie ma żadnej dokumentacji. 

Na pytania odpowiedzi udzielił Wójt: 

- na parkingu przy budynku urzędu zostaną oznaczone miejsca, 

- dotacje dla sportowców zostaną z całą pewnością rozdysponowane sprawiedliwie, 

- projekt kanalizacji w Podleszanach został zmieniony. Ten sam projektant ma wykonać 

projekt kanalizacji dla Goleszowa i dla Książnic. Ponadto będzie także dostawcą urządzeń 

kanalizacyjnych. W dalszej części wypowiedzi Wójt przedstawił szczegóły techniczne 

związane z przeprojektowaną siecią kanalizacyjną w Podleszanach., 

- w odpowiedzi dla sołtysa wsi Chorzelów Wójt poinformował, że sprzedano 8 działek za 

kwotę około 800 tyś. zł.  

- droga o której mówił sołtys nie może być wykonana, ponieważ jest tam grunt II klasy, prócz 

tego nie ma żadnej dokumentacji. 
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W uzupełnieniu wypowiedzi Wójta Pan T. Ortyl przekazał informacje w sprawie budowy 

drogi w Chorzelowie, otóż została zmieniona kategoria drogi na dojazdową do pól, ale 

Starostwo Powiatowe nie wyraziło zgody na budowę. 

Pan Bronisław Występek stwierdził, że zostały sprzedane działki w Chorzelowie. a stacja 

uzdatniania wody w dalszym ciągu pozostała nie wyremontowana.  

W sprawach poruszonych przez sołtysa B. Występka zabrała głos radna Pani Zofia Paterak, 

która stwierdziła, że o sprzedaży działek w Chorzelowie w poprzedniej kadencji dowiedziała 

się przy okazji zmian w budżecie, zapytała wtedy co z tymi pieniędzmi, ale nie otrzymała 

żadnej odpowiedzi. Wspólnie w radnym Stefanem Sikorą interweniowali w sprawie budowy 

drogi i usłyszeli wówczas, że brakuje ostatniego dokumentu i sprawa jest załatwiona, a jak się 

teraz okazuje to nic nie zostało załatwione.  

Pan Mariusz Kawalec poinformował o planowanej kontroli GZGK.  Ponadto uważa, że 

należałoby odstąpić od projektowania kanalizacji w Goleszowie i w Książnicach, ponieważ za 

kilka lat kiedy będzie wykonywana inwestycja, dokumentacja będzie już nieaktualna, na ten 

czas trzeba zakończyć rozpoczęte inwestycje. 

Pan Bogdan Cygan stwierdził, że w roku ubiegłym odbyły się rozmowy w sprawie budowy 

kontenerowej oczyszczalni ścieków i nic się w tym kierunku więcej nie podziało, wobec tego 

należy poinformować mieszkańców czy będą dalsze działania w tym kierunku. 

Wójt odpowiedział w sprawach kanalizacji poruszonych przez radnych i sołtysa, mianowicie 

w 2011 r. została podpisana kompleksowa umowa na wykonanie projektu kanalizacji 

wymuszonej dla miejscowości, o których była mowa i nie ma tam mowy o kontenerowej 

oczyszczalni ścieków. 

Pan Piotr Motyl stwierdził, że kanalizacja w Podleszanach będzie bardzo droga i trzeba się 

dobrze przygotować do tej inwestycji, ponadto zapytał w sprawie budowy drugiego mostu na 

rzece Wisłoce w ramach MOF. 

Wójt wyjaśnił, że środki w ramach MOF są bardzo ograniczone, są analizowane trzy duże 

inwestycje tj.;  

- budowa ujęcia wody Łuże, 

- rozwój transportu i komunikacji, 

- budowa mostu. 

Jaka będzie decyzja na ten czas trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć.  

Radny Pan Piotr Bieniek zabrał kolejny raz głos w sprawie zwołania sesji podsumowującej 

poprzednią kadencję. 

Pani Zofia Błach w odpowiedzi dla radnego Mariusza Kawalca wyjaśniła, że Placówka 

Wsparcia Dziennego „Maciuś” nie jest w strukturach GOPS. 

Na zakończenie Pan Mariusz Kawalec wyraził swoje obawy o formę i zasadność 

funkcjonowania tej placówki. 

 

Na tym obrady  V sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY    

                                              RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ  

 

 

   


