
 

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

 

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

27 września 2018 r.  w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 1000  do godziny 1300. 
 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 13 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  

  

Prządek obrad XLII 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 Statutu Gminy Mielec. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2019 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej  
w Mielcu stanowiącej  mienie komunalne Gminy Mielec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Trześń. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Głębinowe ujęcia wody dla miasta Mielca" 
w Szydłowcu w gminie Mielec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Mielec. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na bezczynność Wójta Gminy Mielec. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 
11. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 
12. 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 Statutu Gminy Mielec. 
 
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały, której treść stanowi 
załącznik do wniosku. 
 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz. 
 
W związku ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym zachodzi koniczność 
dostosowania zapisów statutu do nowych przepisów. 
W dalszej części Pani Sekretarz szczegółowo omówiła przedłożony projekt uchwały. 
 
Pytania - dyskusja: 
 
Radna Magdalena Bania zgłosiła wniosek formalny i zaproponowała, aby § 49 otrzymał 
następujące brzmienie: 
 

1. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych 
do rady gminy: 
1) skarg na działalność wójta gminy i gminnych jednostek organizacyjnych; 
2) wniosków; 
3) petycji składanych przez obywateli. 

2. Komisja skarg, wniosków i petycji nie jest uprawniona do samodzielnego udzielania 
odpowiedzi na składane do rady gminy skargi, wnioski i petycje, a jedynie do ich 
przyjmowania, rozpatrywania i przygotowania propozycji odpowiedzi. 

 
Radny Mariusz Kawalec złożył wniosek formalny i zaproponował, aby § 59 ust. 1 otrzymał 
następujące brzmienie: 

1. Dostęp do dokumentów obejmuje prawo do wglądu do dokumentacji oraz 

sporządzania odpisów i notatek, z zastrzeżeniem § 60 transmisję przebiegu sesji 

w czasie bieżącym  

oraz utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie 

udostępnianie nagrania w BIP gminy oraz na stronie 

www.gmina.mielec.pl  w terminie do 14 dni. 

Jednocześnie zaproponował, aby kopie nagrań były archiwizowane w gminie przez okres 10 

lat. 

W odpowiedzi Pani Sekretarz wyjaśniła, że jest ustawa o archiwum i wg. tych przepisów będą 

przechowywane nagrania. 

Radny Mariusz Kawalec wyraził ubolewanie nad tempem prac nad statutem i wg. radnego nie 

daje to gwarancji przyjęcia dobrego dokumentu. 

http://www.gmina.mielec.pl/


 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski w kolejności ich zgłaszania. 
Jako pierwszy głosowano wniosek M. Bania  
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych; 
„za” wnioskiem głosowało – 12 radnych 
„przeciw” – 0 głosów  
„ wstrzymał się „ – 1 głos  
Rada Gminy Mielec większością głosów przyjęła wniosek  
 
W dalszej części Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek M. Kawalca. 
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych; 
„za” wnioskiem głosowało – 13 radnych 
„przeciw” – 0 głosów  
„ wstrzymał się „ – 0 głosów 
Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła wniosek  
 
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 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

„za” głosowało – 12 radnych 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymał się” – 1 radny 

 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XLII/293/2018 -  w sprawie Statutu Gminy Mielec. 

 
AD.4. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2019 rok. 
 
Rada Gminy zobowiązana jest do corocznego uchwalania programu współpracy gminy z 
organizacjami pozarządowymi. Wynika to z przepisów  ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Przedłożony projekt uchwały został poprzedzony 
konsultacjami   
z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje  Programu  odbyły się w dniu 21 września 2018 
r. i nie zostały wniesione żadne uwagi do przedstawionego Programu. 



Niniejszy Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Mielec z organizacjami 
pozarządowymi i dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, które działają na 
terenie Gminy. 
Wymienione w programie współpracy działania stanowią katalog zadań, które Gmina Mielec 
wskazała jako własne priorytety. Podjęcie uchwały upoważni Pana Wójta do ogłoszenia, 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert oraz do zawarcia umów wraz z 
przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 
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 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XLII/294/2018 -  w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 
 
 

AD.5.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej  
w Mielcu stanowiącej  mienie komunalne Gminy Mielec. 
 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Serafina. 
 
Właściciel przyległej posesji wyraził wolę zakupu przedmiotowej działki. 
Zgodnie z projektem proponuje się  sprzedaż nieruchomości  własnej Gminy Mielec, 
położonej  w Mielcu, obręb 6-Wojsław, o pow. 0,0290 ha 
 
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 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 



U C H W A Ł Ę   Nr  XLII/295/2018 -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości  położonej  w Mielcu stanowiącej  mienie komunalne Gminy Mielec. 
 
AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Trześń. 
 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Serafina. 
 
Zgodnie z projektem proponuje się zamianę części działki, położonej w miejscowości Trześń  
i oznaczonej w ewidencji gruntów nr 918/2, o powierzchni około 0,01 ha, stanowiącej 
własność Gminy Mielec  na części działek  położonych w miejscowości Trześń i oznaczonych 
w ewidencji gruntów numerami 453/6 i 453/8, o łącznej  powierzchni około 0,01 ha, które 
stanowią własność osoby fizycznej. Części działek o których mowa  przejęte zostaną  
z przeznaczeniem pod poszerzenie działki położonej w miejscowości Trześń i oznaczonej 
w ewidencji gruntów  nr 452, będącej własnością Gminy Mielec, stanowiącej drogę oraz w 
celu regulacji granic. W przypadku nierównych wartości zamienianych nieruchomości 
zastosowana będzie dopłata, której wysokość będzie równa różnicy wartości zamienianych 
nieruchomości. 
 
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 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XLII/296/2018 -  w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Trześń. 
 
 
AD.7. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Głębinowe ujęcia wody dla miasta Mielca" 
w Szydłowcu w gminie Mielec. 
 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Serafina. 
 
Teren przeznaczony do objęcia opracowaniem miejscowego planu obejmuje obszar  
o powierzchni około 17,5 ha, położony w miejscowości Szydłowiec. Przystąpienie do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podyktowane jest 



przede wszystkim koniecznością przeznaczenia terenu pod lokalizację terenów 
umożliwiających realizację ujęcia wód podziemnych wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej, dla zaopatrzenia w wodę miasta Mielca oraz okolic. 
Analizowany teren nie jest objęty ochroną konserwatorską ani też nie przylega do terenu 
objętego ochroną konserwatorską i nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi. 
 

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 13 radnych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XLII/297/2018 -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Głębinowe ujęcia wody dla miasta 
Mielca" w Szydłowcu w gminie Mielec. 
 
 

AD.8. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Mielec. 
 
Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że występuje tu przesłanka interesu 
prawnego radnego. Przepisy ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  bardzo 
konkretnie precyzują sytuacje, w których radny nie może brać udziału w głosowaniu: 
Przepis art. 25a ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że "Radny nie może brać udziału  
w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego". 
W związku z powyższym radny pan Mariusz Kawalec został wyłączony z prac nad 
procedowaniem tej uchwały. 
 
Radny Mariusz Kawalec uznał, że wyłączenie go z procedowania w tej sprawie jest 
nieprawne. 
Mec. Robert Łabuda wyjaśnił zebranym zasady postępowania przy wyłączeniu radnego w 
procedowaniu uchwały, jeśli dotyczy jego interesu prawnego. 
 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Piotra Gamracego – przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Pismem z dnia 26 sierpnia 2018 r. skarżący , złożył skargę na działalność Wójta Gminy Mielec 
w zakresie nieprzestrzegania Statutu Gminy Mielec. 
Komisja Rewizyjna rozpatrując  powyższą skargę zapoznała się z materiałami i wysłuchała  
skarżącego oraz wyjaśnień Wójta Gminy Mielec. Skarżący poskarżył się na działalność Wójta 
Gminy Mielec w zakresie nie przestrzegania Statutu Gminy Mielec tj. nie wypełnienia 
obowiązków wynikających z zapisu Załącznika Nr 3 – Zasady dostępu i korzystania z 



dokumentów oraz uzyskiwania informacji o działalności organów Gminy Mielec § 1 ustęp 2 
punkt 4, który nakłada obowiązek udostępniania zapisu audiowizualnego zarejestrowanego 
podczas sesji Rady Gminy Mielec na stronie internetowej Gminy Mielec.   
Z wyjaśnień złożonych przez Pana Wójta wynika, że zapis audiowizualny  XL sesji Rady Gminy 
Mielec został zamieszczony na stronie internetowej Gminy  w dniu 27 sierpnia 2018 r. 
ponadto w Statucie Gminy Mielec, w załączniku o którym mowa wyżej, nie ma określonego  
terminu udostępniania zapisów o których mowa. 
Biorąc pod uwagę powyższe fakty Komisja stwierdziła, że podnoszone w skardze zarzuty  
na działalność Wójta Gminy Mielec są bezzasadne.   
 
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 12 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XLII/298/2018 -  w sprawie rozpatrzenia skargi   

na działalność Wójta Gminy Mielec. 
 

AD.9. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na bezczynność Wójta Gminy Mielec. 
 
Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że występuje tu przesłanka interesu 
prawnego radnego. Przepisy ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  bardzo 
konkretnie precyzują sytuacje, w których radny nie może brać udziału w głosowaniu: 
Przepis art. 25a ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że "Radny nie może brać udziału  
w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego". 
W związku z powyższym radny pan Mariusz Kawalec został wyłączony z prac nad 
procedowaniem tej uchwały. 
 
Radny Mariusz Kawalec wyraził swoje stanowisko i uznał, że wyłączenie go z procedowania 
jest bezprawne. 
 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Piotra Gamracego – przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Pismem z dnia 26 sierpnia 2018 r. skarżący , złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy 
Mielec w zakresie nieudzielania odpowiedzi na zadawane e-mailowo pytania dotyczące 
inwestycji w gminie. 

Komisja Rewizyjna rozpatrując  powyższą skargę zapoznała się z materiałami i po 

wysłuchaniu zarzutów przedstawionych przez skarżącego oraz wyjaśnień Wójta Gminy 



Mielec ustaliła,  

że w dniu 15 lipca 2018 r. zostały wysłane zapytania dotyczące inwestycji w gminie oraz 

dokumentacja zdjęciowa, skarżący poskarżył się na bezczynność Wójta Gminy Mielec  

w zakresie braku odpowiedzi na zadane e-mailowo pytania. 

Z wyjaśnień złożonych przez Pana Wójta  oraz pracownika merytorycznego wynika, że 

zostały udzielane odpowiedzi na  pytania zadawane  przez skarżącego, ewentualnie jego 

uwagi były przekazywane bezpośrednio do wykonawcy zadań inwestycyjnych oraz do 

inspektora nadzoru. 

Z przedłożonych dokumentów ( odpowiedzi e-mailowych) wynika, że w dniu 23 lipca 2018 r. 

została skarżącemu udzielona odpowiedź na zadawane pytania. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Komisja stwierdziła, że podnoszone w skardze zarzuty  
na bezczynność Wójta Gminy Mielec są bezzasadne.   
 
Pytania dyskusja: 
Radna Magdalena Bania zwróciła się do pana Tomasza Ortyla o wyjaśnienie w tej sprawie. 
Pan Tomasz Ortyl poinformował, że szczegółowych wyjaśnień udzielił Komisji Rewizyjnej, 
niemniej jednak poinformował, że korespondencji od radnego było bardzo dużo i stał się 
udzielać odpowiedzi na bieżąco, jednak odpowiedzi nie zawsze były takie, jakich oczekiwał 
radny. 
Ponadto radny interweniował w sprawach mieszkańców, którzy  nie zgłosili żadnych uwag 
ani w trakcie wykonywania inwestycji ani po jej zakończeniu. 
Jeśli zatem mieszkańcy czują się w jakikolwiek sposób poszkodowani powinni sami zgłosić się 
do urzędu, wówczas wykonawca naprawiłby wszelkie szkody. Tak się jednak nie stało. 
 
Następnie został odczytany projekt uchwały. 

 

Opinie Komisji: 

- Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 

- Mandatowej i Przestrzegania Prawa, 

- Rolnictwa i Spraw Gospodarczych  

w sprawie projektu uchwały są pozytywne. 

Opinia doraźnej Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu uchwały jest negatywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

„za” głosowało – 8 radnych 
„przeciw” – 2 radnych  
„ wstrzymało się „ – 2 radnych 
 podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XLII/299/2018 -  w sprawie rozpatrzenia skargi  na bezczynność 

Wójta Gminy Mielec. 
 
AD.10. 



 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 
 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 
Zgodnie z projektem: 

 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 369 094,16 zł 
 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 369 094,16 zł  

dokonuje się przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do 

klasyfikacji budżetowej w działach: transport i łączność, bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, oświata i wychowanie. 

Szczegółowe plany zwiększeń dochodów i wydatków budżetu oraz przeniesień   
wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawiają 
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 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XLII/300/2018 -  w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie gminy na 2018 rok. 

 

 

AD.11. 

 
Informacja o oświadczeniach majątkowych. 
 
Zgodnie z  ustawą o samorządzie gminnym  -  podmiot dokonujący analizy oświadczeń 

majątkowych  przedstawia Radzie Gminy informację o: 

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych 

wraz  

z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 

analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

Pismem z dnia 11 września 2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu przekazał 

informację z analizy  oświadczeń majątkowych radnych. 

W wyniku analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych stwierdzono 

nieprawidłowości  w  6 oświadczeniach majątkowych, dotyczyły one głównie: 



 braku określenia przynależności do majątku odrębnego lub majątku objętego 

małżeńską wspólnością majątkową wykazanych składników majątkowych. 

 w jednym przypadku nie wykazano członkostwa w zarządzie spółki z o.o.  

 nie wykazano zakupu działki 

 w jednym przypadku nie wykazano powierzchni działki, 

 w jednym przypadku nie podano adresu zamieszkania 

Radni, których dotyczą nieprawidłowości zostaną powiadomieni o obowiązku złożenia 
korekty oświadczeń. 
Jak wynika z treści pisma na podstawie wyników dotychczasowych ustaleń Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Mielcu nie wystąpił do Centralnego Biura Antykorupcyjnego  

z wnioskami o kontrolę ww. oświadczeń majątkowych. 

 
AD.12. 

 
Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Kołodziej poinformował o korespondencji jaka wpłynęła 
na jego ręce w okresie między sesjami. 
 
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Pan Piotr Gamracy przedstawił sprawozdanie  
z działalności Komisji w 2018 roku. 
 
W dalszej części głos w dyskusji w kolejności zabierali: 
Radny Jerzy Krawczyk poruszył sprawę obietnic Wójta w sprawie budowy przejścia 
wodociągowego przez rzekę Wisłokę dla awaryjnego zasilania sieci wodociągowej w Gminie 
Mielec. Jeśli taka inwestycja miałaby być wykonana na zasadach MPGK, to mieszkańcy 
mówią stanowcze „ nie „ takim działaniom. 
Pan Tomasz Ortyl poinformował o planach alternatywnych źródeł zasilania gminnych ujęć 
wody. 
Radny Mariusz Kawalec poruszył następujące sprawy: 
- Wójt na zebraniach mówił, że zostały zlecone opracowania zasilania gminnych ujęć wody i 
to są działania bez uzgodnień z Radą, 
- prosił o przestawienie kontenera PCK zlokalizowanego przy Ośrodku Zdrowia w Woli 
Mieleckiej, ponieważ zasłania wyjazd na drogę główną, 
- podczas wichury zostało uszkodzone lustro drogowe przy wyjeździe k/szkoły, 
- jest prośba, aby poranny kurs MKS w Woli Mieleckiej przesunąć o 10 min. wcześniej, tak 
żeby młodzież mogła na czas dojechać do szkoły, 
- kolejna prośba dotyczyła zwiększenia środków w budżecie 2019 r. na transport zbiorowy 
osób, 
- informacje o przerwach w dostawie wody są zbyt późno podawane do publicznej 
wiadomości mieszkańców,  
- mapa o podziale gminy na okręgi wyborcze zamieszczona na stronie internetowej gminy 
jest błędna, 
- w e-mailu, w którym została złożona skarga na działalność Wójta była informacja, że 
jednemu  



z mieszkańców zostało uszkodzone ogrodzenie, w związku z tym jest prośba o załatwienie tej 
sprawy, 
- zawnioskował, aby w budżecie gminy na 2019 r. zostały zaplanowane środki na budowę 
chodnika od Ścieżek w Woli Mieleckiej do skrzyżowania, odnowienie elewacji szkoły, 
wykonanie boiska szkolnego, wykonanie drogi do Baraniarni, 
Na zakończenie radny zwrócił się o wyjaśnienie w sprawie finansowania kształcenia dzieci 
niepełnosprawnych, ponieważ w szkole w Woli Mieleckiej jest dziecko z 
niepełnosprawnością, na które gmina otrzymuje środki finansowe i nie w pełni przekazuje te 
środki na kształcenie tego dziecka. 
Pani Sekretarz udzieliła bardzo szczegółowych wyjaśnień dotyczących dziecka, o którym 
mówił radny i wymagań jego rodziców. Poinformowała, że sprawa dziecka toczy się od 
ponad roku, poza tym dyrektor szkoły realizuje wszystkie postanowienia zgodnie z 
przepisami. 
Pani  Skarbnik wyjaśniła zebranym zasady przeznaczania i rozdziału subwencji oświatowej 
przez MEN. 
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z prośbą, aby pochylić się nad tym tematem i w miarę 
możliwości pomóc rodzicom. 
Pani Skarbnik przekazała informację w sprawie zatrudniania nauczycieli specjalistów. 
Radny Kazimierz Kumorek zwrócił się z prośbą o zaplanowanie w budżecie 2019 r środków  
na remont sieci wodociągowej w Złotnikach, ponieważ jest w bardzo złym stanie 
technicznym. 
W obradach sesji uczestniczył pracownik SOKiS w Chorzelowie, który otrzymał głos  
w dyskusji i poinformował zebranych o praktykach radnego Mariusza Kawalca i jego  
w działaniach skierowanych przeciwko poprzedniemu dyrektorowi tej jednostki, a także 
innym pracownikom. 
Radny Mariusz Kawalec ustosunkował się do zarzutów przedstawionych przez przedmówcę  
i wyjaśnił sposób jego działania przez cały okres pracy w Radzie Gminy. 
Sołtys Ireneusz Sienkiel przedstawił uwagi do pracy Przewodniczącego Rady i radnego 
Mariusza Kawalca. 
 
Radna Magdalena Bania poinformowała, że mieszkańcy Rzędzianowic złożyli pismo  
w sprawie przywrócenia linii MKS  
 
 
 
 
 
 
Na tym obrady XLII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY                                                              RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

Sporz. 



 


