PROTOKÓŁ

Nr XXII/ 2016

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
24 listopad 2016 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 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 XXII sesji Rady Gminy Mielec, który
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 przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia
DN 200 w miejscowości Szydłowiec.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2017 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej
i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako
podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków
transportowych na rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR XV/106/2016 Rady Gminy
Mielec z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Mieleckiego w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego
w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
14. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
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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 przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200
w miejscowości Szydłowiec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez urbanistę Panią Annę Wróblewską - Bryk,
przedstawiciela firmy opracowującej Plan.
Do Wójta Gminy Mielec wpłynął wniosek Biura Projektów „Nafta – Gaz” Sp. z o.o.
reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. o przystąpienie do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego realizację inwestycji
celu publicznego jakim jest zadanie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200,
na odcinkach przebiegających w granicach gminy Mielec.
Realizacja drugostronnego zasilania miasta Mielca jest przedsięwzięciem o charakterze
strategicznym dla miasta ale również ma szersze znaczenie także dla mieszkańców gminy.
Ze względu na fakt, że nie cały przebieg gazociągu możliwy jest do zaplanowania na terenie
miasta, dwa niewielkie odcinki zostały zaplanowane na obszarze gminy w granicach
miejscowości Szydłowiec obejmujący rejon ronda wschodniej obwodnicy miasta Mielca.
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 XXII/142/2016 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200
w miejscowości Szydłowiec.
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AD.4.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 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 o którym mowa odbyły się w dniu 21 października
2016 r. Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie wnieśli uwag do przedstawionego
Programu współpracy na 2017 r.
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 zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach
działalności pożytku publicznego, które wymienione zostały w § 4 ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie i jednocześnie stanowią katalog zadań, które Gmina
Mielec wskazała jako własne priorytety.
Uchwała upoważnia Wójta do ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych
konkursów ofert oraz do zawarcia umów wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań
publicznych w 2017 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 14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę

Nr XXII/143/2016 - w sprawie uchwalenia Programu
współpracy
Gminy
Mielec
z
organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej
i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw wprowadziła zmianę w dotychczasowych regulacjach prawnych dotyczących
obsługi placówek oświatowych.
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Od 1 stycznia 2016 r. zasady organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych w gminie
regulują nowe przepisy art. 10a- 10c ustawy o samorządzie gminnym.
W myśl nowych przepisów celowe jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały określającej:
- jednostkę obsługującą,
- jednostki obsługiwane
- oraz zakres zadań jednostki obsługującej, które z mocy uchwały przejdą do jej kompetencji.
Zgodnie z projektem uchwały proponuje się aby jednostką obsługującą placówki oświatowe
był jak dotychczas - Referat Oświaty i Spraw Społecznych.
W ramach wspólnej obsługi jednostce obsługującej zostaną powierzone
dotychczas
wykonywane zadania.
Przedstawiona uchwała sankcjonuje i potwierdza istniejący stan faktyczny.
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 XXII/ 144 /2016 - w sprawie organizacji wspólnej obsługi
finansowo-księgowej i organizacyjnej dla
jednostek oświatowych Gminy Mielec.

AD.6.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
Na wstępie Pani Skarbnik przedstawiła zebranym w formie prezentacji multimedialnej
szczegółową informację dotyczącą podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Mielec
za okres od 2010 r. do 2016 r. oraz propozycją na 2017 r., która stanowi załącznik do
protokołu.
W dalszej części został przedstawiony projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
Zgodnie z projektem proponuje się obniżenie się średniej ceny skupu żyta przyjętą jako
podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec z kwoty 52,44 zł
za 1 q do kwoty 46,80 za 1 q.
Pytania – dyskusja:
Pan Mariusz Kawalec wyraził sprzeciw wobec propozycji podnoszenia podatków. Stwierdził,
że zachętą do inwestowania dla potencjalnych inwestorów w gminie są niskie podatki. Radny
stwierdził, że hamulcem przeciw podwyżce podatków powinna być chociażby deflacja w kraju,
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koszty w różnych obszarach działania gminy rosną, ale trzeba szukać oszczędności chociażby
w kulturze, bibliotekach czy szkołach.
Piotr Bieniek stwierdził, że sytuacja finansowa rolników jest już i tak bardzo trudna chociażby
ze względu na wysokie koszty funkcjonowania gospodarstw, dlatego jest zdecydowanym
przeciwnikiem podwyższania podatku rolnego.
Pan Jacek Koceniak uważa, że sytuacja w rolnictwie jest trudna ponieważ po analizie cen
skupu i sprzedaży produktów rolnych zarówno dochody jak i opłacalność produkcji rolnej
ciągle spada, poza tym znacznie wzrastają opłaty ubezpieczeniowe. Dlatego przy
podejmowaniu decyzji o wzroście podatku rolnego trzeba wziąć pod uwagę powyższe
argumenty.
Pani Magdalena Bania przestawiła wniosek Doraźnej Komisji Budżetu i Finansów
o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
Komisja wnioskuje aby zapis §1 otrzymał następujące brzmienie:
Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawę obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Mielec z kwoty 52,44 zł za 1 q do kwoty 44,80 za q.
Wniosek został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych
„przeciw” głosował 1 radny
„ wstrzymał się „ – 0 głosów
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec przyjęła zgłoszony wniosek.
Następnie został odczytany projekt uchwały.
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 stosunkiem głosów:
„za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych
„przeciw” głosował 1 radny
„ wstrzymał się „ – 0 głosów
podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XXII/ 145 /2016 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku
rolnego na obszarze Gminy Mielec.
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AD.7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na rok 2017.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.
Pani Magdalena Bania przestawiła wniosek Doraźnej Komisji Budżetu i Finansów
o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2017.
Komisja wnioskuje aby zapis §1 , ust. 1 pkt 1 lit a otrzymał następujące brzmienie:
 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2
powierzchni;
zapis §1 , ust. 1 pkt 1 lit c otrzymał następujące brzmienie:
 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni;
zapis §1 , ust. 1 pkt 2 lit a otrzymał następujące brzmienie:
 mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
zapis §1 , ust. 1 pkt 2 lit b otrzymał następujące brzmienie:
 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 15,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
zapis §1 , ust. 1 pkt 2 lit e otrzymał następujące brzmienie:
 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
W związku z tym, że zostało zgłoszone kilka propozycji zmian do omawianego projektu
uchwały Przewodniczący odczytywał i poddał pod głosowanie kolejno przedstawione
propozycje zmian.
Głosowanie za zmianą zapisu §1 , ust. 1 pkt 1 lit a
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych
„przeciw” głosował 1 radny
„ wstrzymał się „ – 0 głosów
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec przyjęła zgłoszony wniosek.
Głosowanie za zmianą zapisu §1 , ust. 1 pkt 1 lit c.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych
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„przeciw” głosował 1 radny
„ wstrzymał się „ – 0 głosów
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec przyjęła zgłoszony wniosek.
Głosowanie za zmianą zapisu §1 , ust. 1 pkt 2 lit a .
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych
„przeciw” głosował 1 radny
„ wstrzymał się „ – 0 głosów
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec przyjęła zgłoszony wniosek.
Głosowanie za zmianą zapisu §1 , ust. 1 pkt 2 lit b.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych
„przeciw” głosował 1 radny
„ wstrzymał się „ – 0 głosów
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec przyjęła zgłoszony wniosek.
Głosowanie za zmianą zapisu §1 , ust. 1 pkt 2 lit e.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych
„przeciw” głosował 1 radny
„ wstrzymał się „ – 0 głosów
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec przyjęła zgłoszony wniosek.
Następnie został odczytany projekt uchwały.
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 stosunkiem głosów:
„za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych
„przeciw” głosował 1 radny
„ wstrzymał się „ – 0 głosów
podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XXII/ 146 /2016 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku
rolnego na obszarze Gminy Mielec.
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AD.8.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2017.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.
Zgodnie z projektem uchwały proponuje się aby stawki podatku od środków transportowych
pozostały na poziomie roku 2016.
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 XXII/ 147 /2016 - w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2017.

AD.9.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków
transportowych na rok 2017.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik.
Zgodnie z projektem uchwały proponuje się zachowanie dotychczasowych zwolnień w takim
samym zakresie jak w roku 2016.
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:
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UCHWAŁĘ

Nr XXII/ 148 /2016 - w sprawie zwolnień z podatku rolnego
od nieruchomości i środków transportowych
na rok 2017.

AD.10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR XV/106/2016 Rady Gminy
Mielec z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mieleckiego w roku 2016.
Projekt uchwały przedstawił pan Tomasz Ortyl.
Pomoc finansowa o której mowa została udzielona dla Starostwa Powiatowego w Mielcu na
dofinansowanie zadań budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy
Mielec.
Zaproponowana zmiana dotyczy uporządkowania spraw związanych z tą inwestycją i polega na
zmniejszeniu kwoty udzielonej dotacji oraz na wykazaniu rzeczywistych długości
wybudowanych chodników w miejscowościach Chrząstów i Trześń.
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 XXII/ 149 /2016 - w sprawie zmiany uchwały własnej
NR XV/106/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 28 stycznia
2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Mieleckiego w roku 2016.

AD.11.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w
2016 roku.
Projekt uchwały przedstawił pan Tomasz Ortyl.
W związku z oszczędnościami jakie powstały przy wykonywaniu inwestycji budowy
chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mielec pojawiła się możliwość
dofinasowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 143R
Gawłuszowice – Chrząstów – Mielec o dług. 0,700 km w miejscowości Chrząstów”.

10
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 XXII/ 150 /2016 - w sprawie zmiany uchwały własnej
NR XV/106/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 28 stycznia
2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Mieleckiego w roku 2016.

AD.12.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem:
- zwiększa się plan dochodów jednostek budżetowych w wysokości 7 600 zł,
- zwiększa się plan wydatków jednostek budżetowych o tę samą kwotę
Szczegółowy plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik 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:

UCHWAŁĘ

Nr XXII/151/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

AD.13.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
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Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem:
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 475 269 zł
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 450 269 zł
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 5000 zł
Ponadto 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
- administracja publiczna
- bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożarowa
- oświata i wychowanie
- edukacyjna opieka wychowawcza
- 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 14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XXII/152/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

AD.14.
Informacja o oświadczeniach majątkowych.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Kołodziej poinformował, że 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.
Analiza oświadczeń majątkowych radnych została przeprowadzona
uprawniony tj. Urząd Skarbowy w Mielcu.

przez organ do tego
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Według analizy są uwagi do niektórych oświadczeń majątkowych, radni których dotyczą uwagi
będą powiadomieni o obowiązku złożenia korekty oświadczeń.
Jak wynika z treści pisma na podstawie wyników dotychczasowych ustaleń Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Mielcu nie wystąpił do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
z wnioskami o kontrolę oświadczeń majątkowych.
Następnie głos zabrał Wójta Pan Józef Piątek i przedstawił informacje o oświadczeniach
majątkowych pracowników Gminy, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami mają
obowiązek składania oświadczeń.
Jak wynika z treści informacji na podstawie wyników dotychczasowych ustaleń Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Mielcu nie wystąpił do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
w Rzeszowie z wnioskami o kontrolę oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy
Mielec.

AD.15.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Na wstępie Przewodniczący poinformował o korespondencji jaka wpłynęła na jego ręce
dotyczącej prośby mieszkańców wsi Wola Mielecka o przywrócenie kursów MKS w tej
miejscowości.
W dalszej części głos w dyskusji w kolejności zabierali:
Pan Mariusz Kawalec poruczył sprawy:
- brakującego chodnika na odcinku od Ścieżek w kierunku do mostu,
- śliskiej kładki - przejścia - przez kanał na chodniku przy drodze wojewódzkiej w stronę
Piątkowca,
- przed budowa nowego stadionu i zaplecza sportowego w Woli Mieleckiej zostało
wywiezione prze wykonawcę stare ogrodzenie stadionu, jeśli Gmina odzyska pieniądze za to
ogrodzenie to jest propozycja aby zainwestować te środki w budowę nowego boiska
przyszkolnego przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej,
- terminu rozpoczynania remontów dróg gminnych, otóż naprawy rozpoczynają stanowczo
za późno na przyszłość trzeba aby wszelkie roboty były wykonane do końca października,
- na poprzedniej sesji był wniosek o zamontowanie lustra koło szkoły dla poprawy
bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców, jednak do tej pory lustro nie zostało zamontowane,
- został zgłoszony także problem uszkodzonej drogi koło Skody, do tej pory także ta sprawa nie
została załatwiona,
- na przystanku obok P. Grabosia brakuje kosza, jest więc prośba o uzupełnienie,
Następnie radny zwrócił się z zapytaniem o procedurę nadawania nazw dla dróg na terenie
gminy, z uwagi na to, że sprawa już wcześniej była poruszana to należałoby powrócić do tego
tematu.
Dalsze zapytania radnego Mariusza Kawalca dotyczyły zaplanowania i zabezpieczenia
środków finansowych na budowę ścieżki rowerowej przy nowo planowanym moście. Ponadto
pojawiają się liczne głosy, że Gmina nie pozyskuje żadnych środków z UE na różnego rodzaju
zadania i inwestycje planowane na terenie Gminy w związku z tym prosi o wyjaśnienie dla
mieszkańców.
Ponadto oznajmił, że w dalszym ciągu dochodzi do różnych przykrych incydentów z udziałem
uciążliwego mieszkańca , z którym Gmina nie może sobie poradzić.
Na skończenie wypowiedzi zwrócił się do Pani Skarbnik z wyjaśnieniem, że jeśli na
posiedzeniu komisji uraził swoją wypowiedzią osobę Pani Skarbnik to składa słowa przeprosin.
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Pan Jan Dul potwierdził wypowiedź przedmówcy i poinformował, że był świadkiem przykrej
sytuacji w urzędzie gdy ten sam mieszkaniec zachowywał się bardzo ordynarnie w stosunku do
petentów i urzędników.
Na zadane pytania wyjaśnienia udzielił Pan Tomasz Ortyl i tak:
- remont dróg gminnych kruszywem odbywa się w trzech etapach, ostatni etap to zgłoszenia
mieszkańców o konieczności wykonania remontu i stąd późna realizacja zadania,
- po rozmowie z Powiatowym Zarządem Dróg jest decyzja, że koło szkoły w Woli Mieleckiej
będzie zakaz parkowania samochodów w związku z tym lustro nie będzie zamontowane,
- potrzeba wykonania remontu drogi koło Skody w Woli Mieleckiej została zgłoszona do
właściciela drogi,
- informacja w sprawie pozyskiwania środków z UE oraz kryteriów naboru była przedstawiona
na posiedzeniach komisji, ponadto należy zaznaczyć, że Gmina Mielec pozyskała już środki
np. na termomodernizację budynków i te zadania zostały wykonane, natomiast sąsiednie gminy
pozyskują te środki dopiero teraz.
Sekretarz Gminy Pani Bożena Mazur poinformowała zebranych o procedurze nadawania nazw
ulicom i drogom. W przypadku dróg prywatnych musi być zgoda ich właścicieli, w przypadku
dróg gminnych sprawa jest nieco prostsza, przy tym należałoby powołać specjalny zespół,
który będzie koordynował prace z tym związane.
Trzeba przy tym pamiętać, że mieszkańcy będą musieli wymieniać wszystkie dokumenty
co będzie generowało dodatkowe koszty.
Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że eksperymentalnie w Woli Mieleckiej możliwe jest
rozpoczęcie takiej procedury np. przy drodze do Baraniarni,
Radny Krzysztof Dziekan podziękował Panu Wójtowi za inwestycje wykonane na terenie wsi
Wola Chorzelowska.
Pan Andrzej Kardyś – sołtys wsi Trześń – poinformował, że zostały źle wykonane pobocza
podczas remontu drogi, są nierówne, ponadto jest kilka rzeczy, które wymagają szybkiego
wykonania, mianowicie na parkingu k/Kościoła należy wyznaczyć miejsca parkingowe dla
niepełnosprawnych, pryz sklepie trzeba wstawić słupki ograniczające, ponieważ samochody
zastawiają chodnik i konieczne jest odmulenie rowu na terenie wsi Trześń.
Pani Zofia Paterak przekazała informacje o bardzo dobrze wykonanym remoncie samochodu
strażackiego dla OSP w Chorzelowie.
Pan Ireneusz Sienkiel podziękował za wykonanie remontu chodnika w Książnicach i za
wykonanie oświetlenia kładki na rzece Wisłoce. Przy tym stwierdził, że wykonane oświetlenie
jest chyba prowizoryczne, ponieważ nie jest wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.
Jednocześnie zgłosił konieczność pilnego zbudowania sieci kanalizacyjnej w Książnicach.
Pan Tomasz Ortyl stwierdził, że jeśli są uwagi do wykonywanego zadania to należy to zgłaszać
wcześniej, ponieważ stwierdzenie, że na kładce została zrobiona prowizorka jest na ten czas
w pełni nieuzasadnione.
Pan Jacek Koceniak stwierdził, że w ramach oszczędności energii elektrycznej, jeśli to
możliwe, należałoby dostosować czas świecenia do faktycznych potrzeb.
Pan Piotr Motyl zgłosił sprawę śmieci przy drodze gminnej w Podleszanach - Zawierzbie,
mieszkańcy nie mogą sobie poradzić z tym problemem, ponieważ odpady są wyrzucane
bezpośrednio z samochodu bez worka.
Pan Kazimierz Kumorek poinformował, że po zapoznaniu się ze wstępnym projektem budowy
nowego mostu został zauważony problem zbyt wąskich poboczy, jest to ważna sprawa dla
mieszkańców, ponieważ w takim przypadku należy zaprojektować chodnik przynajmniej po
jednej stronie drogi.
W odpowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, że przy 0planowanej inwestycji budowy mostu i nowej
obwodnicy miasta będzie wykonany trakt szerokiego, zagęszczonego i utwardzonego pobocza
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wzdłuż drogi, poza tym wszystkie uwagi mieszkańców, które są możliwe do zrealizowania,
zostaną uwzględnione w projekcie.
Ponadto Pan Wójt zadeklarował współfinansowanie wykonania chodnika przy drodze
wojewódzkiej w Woli Mieleckiej w kierunku od Ścieżek do mostu. Realizacja wykonania tego
chodnika jest uzależniona od właściciela drogi.
Pan Mariusz Kawalec zwrócił uwagę na niepokojące informacje jakie do niego docierają
a dotyczą działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mielec, w związku z tym
będzie prosił aby w następnym roku przeprowadzić kontrole tych jednostek.
Pan Jan Kwarciany zgłosi sprawę słupa na tzw. Ścieżkach w Goleszowie, który jest
usytuowany w środku drogi w związku z tym są trudności z odśnieżaniem i przejazdem.
Pan Krzysztof Jachyra zwrócił uwagę na kilka ważnych spraw na terenie wsi Chorzelów:
- konieczne jest wykonanie remontu chodnika od Kościoła w kierunku do Mielca,
- trzeba kolejny raz wystąpić do władz miasta Mielca o wykonanie łącznika dróg przy ul.
Lotniskowej,
- konieczna jest wycinka chwastów i zarośli przy drogach, ponieważ jest ograniczona
widoczność,
- przy chodniku wzdłuż drogi przez Chorzelów są ustawione liczne zakazy i mieszkańcy nie
mogą poruszać się rowerami po tym chodniku,
- do mieszkańców Chorzelowa wykonywane są liczne telefony w sprawie dystrybucji apteczek
osobistych w związku z tym przestrzega o zakupie tego towaru z nielegalnego źródła.
W odpowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, że w Starostwie Powiatowym odbyła się Komisja
Infrastruktury i został zaplanowany przegląd chodnika w Chorzelowie, ponadto pojawiła się
także możliwość instalacji oświetlenia przy przejściu k/Kościoła w Chorzelowie.

Na tym obrady XXII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN KOŁODZIEJ

