
 

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

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

8 lipca 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 8
00 

 do godziny 12
00

. 

 

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  

 

Wójt  Gminy Mielec zwrócił się z wnioskiem  o zmianę porządku obrad sesji Rady Gminy 

zwołanej na dzień 8 lipca 2015 r. poprzez  włączenie do porządku obrad punktu: 

  

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

 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Mielec zwróciła  się  

z wnioskiem  o zmianę porządku obrad sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 8 lipca 2015 r. 

poprzez  zdjęcie z porządku obrad punktu: 

  

 Podjęcie uchwały w sprawie  określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz 

gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

 

Wnioski zostały poddane pod głosowanie w kolejności ich zgłaszania. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

 

„za” przyjęciem wniosku Wójta  głosowało 13 radnych. 

„za” przyjęciem wniosku Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Socjalnych głosowało  

13 radnych. 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad IX 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 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Mielec. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mielec. 

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

7. 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 o zmianach wprowadzonych  

do budżetu gminy między sesjami w formie zarządzeń.  

 

AD.3. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Mielec dotyczące:  

 wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

obejmujących:  

 rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:  

 częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

 obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów, 

przeznaczonych do wspólnego użytku;  

 wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 

poszczególnych nieruchomościach;  

 wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzenia.  
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Powyższe zasady będą obowiązywały właścicieli nieruchomości, mieszkańców Gminy Mielec 

oraz osoby przebywające na jej terenie.  

Pytania – dyskusja. 

 

Radni rozpoczęli dyskusję w sprawie przedstawionego projektu. Wątpliwości wzbudziły zapisy 

dotyczące między innymi definicji chodnika 

 

Radna Pani Wanda Mika zgłosiła wniosek formalny o 10 min. przerwę. 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła wniosek. 

 

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji.  

 

Pani Zofia Paterak - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Socjalnych 

przedstawiła wniosek Komisji w sprawie propozycji  wprowadzenia  zmian w omawianym  

projekcie uchwały. 

Komisja proponuje  wprowadzenie następujących zmian: 

 

 § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu oraz 

innych zanieczyszczeń z części nieruchomości (chodników) przeznaczonych do użytku 

publicznego położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Należy to 

realizować w sposób umożliwiający ruch pieszych i pojazdów; 

 w § 13 ust. 4 dopisać zdanie trzecie w brzmieniu: 

Odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy w okresie od października do końca 

listopada będzie odbywał się z częstotliwością co najmniej jeden raz na dwa tygodnie. 

 w § 13 ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

Zbiórka tych odpadów odbywać się będzie co najmniej jeden raz w roku, w terminie 

podanym przez jednostkę wywozową lub na bieżąco można dostarczać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

Następnie głos zabrał radny Mariusz Kawalec, który zawnioskował o wprowadzenie 

następujących zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Mielec: 

 

 § 1 litera „a” projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 

prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych lub 

przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: 

przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon a także odpadów zielonych, 

 w § 4 ust. 1 dodać zdanie drugie w brzmieniu: 

Za uszkodzenie pojemnika właściciel nieruchomości odpowiada wyłącznie wtedy, gdy 

powstało ono ewidentnie z jego winy. 
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 w § 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

Należy to realizować w sposób umożliwiający ruch pieszych i pojazdów.  

 

 w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

    Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie za zgodą 

właściciela posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez  

detergentów. 

 w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Zabrania się mycia pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych w bezpośrednim 

sąsiedztwie zbiorników wodnych takich jak stawy, rzeki oraz odprowadzania powstałych 

ścieków do takich zbiorników. 

 w § 8 ust. 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

w workach na selektywnie zbierane odpady komunalne oznaczonych odpowiednimi 

kolorami o właściwościach dostosowanych do rodzaju i ilości odpadów, utrudniającej 

rozerwanie się worka, 

 w § 9 ust. 1 punkt 1, dodać literę „d” w brzmieniu:  

      Na wniosek właściciela nieruchomości pojemność kosza może zostać zmieniona. 

 

 w § 13 ust. 8 punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

W przypadku braku możliwości kompostowania odpadów ulegających biodegradacji  

         i odpadów zielonych należy je gromadzić w workach które będą odbierane z terenu     

         nieruchomości dwa razy w roku (w okresie od 1 kwietnia do 31 października)  

         w terminach podanych przez jednostkę wywozową lub można na bieżąco dostarczać  

        do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 § 15 otrzymuje brzmienie: 

Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością nie 

dopuszczającą do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, 

gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

 

W związku z tym, że zgłoszono dużo propozycji zmian do omawianego projektu uchwały 

Przewodniczący poddał pod glosowanie każdą zgłoszoną propozycję zmian. 

Zostały odczytywane kolejno zgłaszane zmiany do każdego paragrafu i poddane pod 

głosowanie. 

 

Głosowanie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Socjalnych: 

 § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu oraz 

innych zanieczyszczeń z części nieruchomości (chodników) przeznaczonych do użytku 

publicznego położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Należy to 

realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów; 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 w § 13 ust. 4 dopisać zdanie trzecie w brzmieniu: 
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Odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy w okresie od października do końca 

listopada będzie odbywał się z częstotliwością co najmniej dwa razy na miesiąc. 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 W § 13 ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

Zbiórka tych odpadów odbywać się będzie co najmniej jeden raz w roku, w terminie 

podanym przez jednostkę wywozową lub na bieżąco można dostarczać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 

Następnie Przewodniczący poddał pod glosowanie  Głosujemy wnioski radnego Pana Mariusza 

Kawalca, który zaproponował wprowadzenie następujących zmian: 

 

 § 1 litera „a” projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 

prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych lub 

przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: 

przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon a także odpadów zielonych, 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 w § 4 ust. 1 dodać zdanie drugie w brzmieniu: 

Za uszkodzenie pojemnika właściciel nieruchomości odpowiada wyłącznie wtedy, gdy 

powstało ono ewidentnie z jego winy. 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 w § 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

 
Należy to realizować w sposób umożliwiający ruch pieszych i pojazdów.  

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie za zgodą 

właściciela posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez 

detergentów. 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Zabrania się mycia pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych w bezpośrednim 

sąsiedztwie zbiorników wodnych takich jak stawy, rzeki oraz odprowadzania powstałych 

ścieków do takich zbiorników. 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 w § 8 ust. 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

w workach na selektywnie zbierane odpady komunalne oznaczonych odpowiednimi 

kolorami o właściwościach dostosowanych do rodzaju i ilości odpadów, utrudniającej 

rozerwanie się worka, 
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Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 w § 9 ust. 1 punkt 1, dodać literę „d” w brzmieniu:  

Na wniosek właściciela nieruchomości pojemność kosza może zostać zmieniona. 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 w § 13 ust. 8 punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

W przypadku braku możliwości kompostowania odpadów ulegających biodegradacji  

i odpadów zielonych należy je gromadzić w workach które będą odbierane z terenu 

nieruchomości dwa razy w roku (w okresie od 1 kwietnia do 31 października)  

w terminach podanych przez jednostkę wywozową lub można na bieżąco dostarczać do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 § 15 otrzymuje brzmienie: 

Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością nie 

dopuszczającą do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, 

gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 

Po szerokiej dyskusji w sprawie projektu uchwały dotyczącej kosztów poniesionych  

przez gminę za odbiór i składowanie odpadów, częstotliwości odbioru, opłat ponoszonych  

przez mieszkańców, funkcjonowania PSZOK-u i zasad jego współfinansowania   

 

Pani Wanda Mika zgłosiła wniosek formalny dotyczący zmiany  zapisów w § 13 ust 2, 3, i 4. 

Radna zawnioskowała wprowadzenie  następujących zmian: 

 w ust. 2 słowa „…co najmniej  dwa razy  na miesiąc” zastąpić słowami:  

„ … co najmniej   jeden  na miesiąc” 

 w ust. 3 słowa „ … co najmniej dwa razy na miesiąc” zastąpić słowami  

„ … co najmniej jeden raz na miesiąc” 

 w ust. 4 w zdaniu 1 słowa „ … co najmniej dwa razy na miesiąc” zastąpić słowami  

„ … co najmniej jeden na miesiąc” 

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały ze zmianami. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło13 radnych. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IX/60/2015 -  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania  

                                                                         czystości i porządku na terenie Gminy Mielec. 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z treścią autopoprawki zgłoszonej przez 

Wójta Gminy Pana Józefa Piątka do projektu uchwały. 

 

Następnie  Pani Władysława Kasprzak przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

 

Pytania – dyskusja.  

 

Pani Zofia Paterak - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Socjalnych 

przedstawiła wniosek Komisji w sprawie propozycji  wprowadzenia  zmian w omawianym  

projekcie uchwały. 

Komisja proponuje  wprowadzenie następujących zmian: 

 

1.  § 4 ust.3 litera „b” otrzymuje brzmienie: 

 

pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz na cztery 

tygodnie, (cmentarze w okresie od 1 października do końca listopada – jeden raz na 

dwa tygodnie) 

 

2. § 5 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, 

odbierane będą z częstotliwością co najmniej jeden raz w roku. 

3. § 5 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, z terenu nieruchomości na 

których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy odbierane będą  

z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku (w okresach od 1 kwietnia do końca 

października). 

 
Radny Pan Mariusz Kawalec zgłosił  wniosek do projektu uchwały w sprawie  szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
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właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Radny zawnioskował aby: 

 

§ 2 ust. 1 punkt 5  otrzymał brzmienie: 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji odbierane będą od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w ilości do 2 m ³ na nieruchomość 

rocznie. 

W związku z tym, że zgłoszono dużo propozycji zmian do omawianego projektu uchwały 

Przewodniczący poddał pod glosowanie każdą zgłoszoną propozycję zmian. 

 

Jako pierwsza została poddana pod głosowanie autopoprawka wniesiona przez Wójta Gminy 

W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła autopoprawkę jednogłośnie.  

 

 

Następnie zostały odczytywane kolejno zgłaszane zmiany do każdego paragrafu i poddane pod 

głosowanie. 

 

Głosowanie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Socjalnych: 

 

 § 4 ust.3 litera „b” otrzymuje brzmienie: 

pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz na cztery 

tygodnie, (cmentarze w okresie od 1 października do końca listopada – jeden raz na 

dwa tygodnie) 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 

 § 5 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, 

odbierane będą z częstotliwością co najmniej jeden raz w roku. 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 § 5 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, z terenu nieruchomości na 

których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy odbierane będą  

z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku (w okresach od 1 kwietnia do końca 

października). 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 

 

Głosowanie wniosku radnego Mariusza Kawalca: 

 § 2 ust. 1 punkt 5  otrzymuje brzmienie: 

odpady komunalne ulegające biodegradacji odbierane będą od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w ilości do 2 m ³ na 

nieruchomość rocznie. 

Rada Gminy przyjęła  wniosek jednogłośnie. 
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Następnie został odczytany projekt uchwały ze zmianami. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IX/61/2015 -  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

                                                  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

                                                  komunalnych od właścicieli nieruchomości  

                                                  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną  

                                                  przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  

                                                  odpadami komunalnymi.  

 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią  Władysławę Kasprzak 

 

Projekt uchwały określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mielec w zakresie: 

- wyposażenia technicznego, 

- zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami. 

Ponadto odebrane nieczystości ciekłe przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać wyłącznie 

do stacji zlewnych, spełniających wymagania przewidziane odrębnymi przepisami. 

 

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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 
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U C H W A Ł Ę    Nr  IX/62/2015 -  w sprawie wymagań jakie powinien spełnić 

                                                  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w 

                                                  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

                                                  i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mielec 

AD.6. 

 

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 dochody budżetu o kwotę -  8 712,16 zł 

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę – 8 712,16 zł  

- dokonać przeniesień wydatków w dziale: 

 administracja publiczna, 

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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IX/63/2015 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                             gminy na 2015 r. 

 

AD.7. 

 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Głos w kolejności zabierali: 

Pan Mariusz Kawalec poinformował zebranych, że Stowarzyszenie Gminny Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy w Woli Mieleckiej zaprzestał wykonywania swojej działalności 

sportowej, nie wykonywał swojego zadania  i zwrócił do budżetu gminy całość otrzymanej 

dotacji. 

Pan Ireneusz Sienkiel zwrócił się z zapytaniem w sprawie budowy chodników. 

Pan Jan Kwarciany zwrócił się o wymalowanie pasów na drodze gminnej przez Goleszów. 

Pani Dorota Guzda stwierdziła, że takie dokumenty jak regulaminy powinny być konsultowane 

z mieszkańcami na zebraniach wiejskich. 

|Pan Mariusz Kawalec przyznał rację przedmówczyni jednocześnie poinformował, że treści 

tych dokumentów były zamieszczone na jego stronie internetowej a także na stronie gminy  
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i nikt nie wniósł do nich żadnych uwag. 

Pan Andrzej Kardyś zwrócił się z zapytaniem w sprawie budowy chodnika w miejscowości 

Trześni. 

Krzysztof Jachyra zwrócił się z następującymi sprawami: 

- prosił o doprecyzowanie danych kontaktowych do Kół Łowieckich na terenach 

poszczególnych wsi, 

- na terenie Chorzelowa są studnie kanalizacyjne z których wydobywają się przykre zapachy,  

w związku z tym prosił o uszczelnienie tych urządzeń. 

Pan Piotr Bieniek zwrócił uwagę na fakt niewłaściwego opisania tabliczek przy 

poszczególnych pokojach na terenie budynku Urzędu Gminy, ponieważ ma sygnały od 

mieszkańców, że nie wiedza gdzie załatwić swoją sprawę. Radny zaproponował aby na 

tabliczkach było rozpisane kto za co odpowiada.    

W odpowiedzi dla radnego pan Wójt wyjaśnił, że została stworzona sala operacyjna na parterze 

budynku, gdzie każdy petent jest właściwie skierowany w celu załatwienia sprawy, która nie 

może być rozpatrzona na tej sali.  

 

Na tym obrady IX sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ  

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

   


