
   

 

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

 

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

28 czerwca 2018 r.  w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 800  do godziny 1500. 
 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 15 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 28 czerwca 2018 r. poprzez włączenie do porządku obrad punktu: 

  

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec rok 2018 

Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mielec złożył wniosek o zmianę porządku obrad sesji zwołanej 

na dzień dzisiejszy  poprzez włączenie do porządku obrad punktu: 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec. 

 

Radny Mariusz Kawalec złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Wola Mielecka w gminie Mielec – część A. 

 

W dalszej części podał szerokie uzasadnienie złożonego wniosku. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski w kolejności jak 

były prezentowane na wstępie. 

 

Jako pierwszy został poddany pod głosowanie Wójta. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

„ za „  przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych 

„ przeciw „ –  0 głosów 

„ wstrzymał się „ – 0 głosów 

 

Rada Gminy przyjęła wniosek Wójta Gmin y Mielec o zmianę porządku obrad sesji. 

 

Następnie radni głosowali wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
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W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

„ za „  przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych 

„ przeciw „ – 0 głosów 

„ wstrzymał się „ –  1 radny 

Rada Gminy przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady o zmianę porządku obrad sesji. 

 

Kolejne głosowanie dotyczyło wniosku radnego Mariusza Kawalca 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

„ za „  przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych 

„ przeciw „ – 1 radny 

„ wstrzymał się „ –  4 radnych 

Rada Gminy przyjęła wniosek radnego Mariusza Kawalca o zmianę porządku obrad sesji. 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad XXXIX 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Mielec za 2017 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2017 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 w miejscowości 

Szydłowiec – obszar A. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany III-część A, V i VI Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni” w gminie Mielec. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielec. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych  

w miejscach publicznych na trenie Gminy Mielec. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Rzędzianowicach w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rzędzianowicach. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości 

Podleszany oznaczonej jako działka nr 495/3 o powierzchni około 0,01 ha oraz nabycie 

udziału w drodze o nr ewid. gr. 494 w części 1/96  na rzecz mienia komunalnego 

Gminy Mielec. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów dla mieszkańców Gminy Mielec w komunikacji miejskiej realizowanej na 

terenie Gminy Mielec. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego  

w roku 2018. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego  

w roku 2018. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec rok 2018 Nr 

XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec. 

21. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

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. 

 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Mielec za 2017 rok. 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że omawiany punkt dotyczący 

rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Mielec  

za 2017 rok, obejmuje następujące podpunkty: 

 

 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok; 

 przedstawienie sprawozdania finansowego; 

 informacja o stanie mienia Gminy; 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2017 r.; 

 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie 

absolutorium; 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie    

o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie 

absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 

Ponadto Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 270 ust. 4  ustawy o finansach 

publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza 

sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 
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Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za 2017 rok  Radni 

otrzymali na piśmie. 

Było ono również przedmiotem szczegółowej analizy na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran przedstawiła informację o finansowej realizacji 

budżetu: 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 

Budżet Gminy Mielec na 2017 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą budżetową Gminy 

Mielec Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r., w kwotach: 

- plan dochodów                                                                        45 796 259,00 zł  

- plan wydatków                                                                         49 324 839,53 zł 

- planowany deficyt                        3 528 580,53 zł 

W okresie sprawozdawczym na podstawie podjętych 11 uchwał Rady Gminy i 15 Zarządzeń 

Wójta Gminy dokonano zmian w planie budżetu, który na koniec okresu sprawozdawczego  

wynosi : 

- plan dochodów                                                                        47 544 330,20 zł 

- plan wydatków                                                                         51 926 377,73 zł  

- planowany deficyt na koniec roku            4 382 047,53 zł 

Na podstawie wprowadzonych zmian budżetowych w trakcie roku budżetowego deficyt został 

zwiększony o 853.467 zł.  Wykonanie budżetu za 2017 rok zamknęło się deficytem w kwocie 

498.219,57 zł. 

Na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do przyjętego planu, dochody zostały 

zwiększone o 1 748 071,20 zł. Plan dochodów w trakcie roku budżetowego wzrósł o 3,8%. 

W okresie sprawozdawczym strona dochodowa budżetu została wykonana w kwocie 

48 175 721,60 zł, w stosunku do planu w wysokości 101,33 %. 

Dochody wykonane jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami stanowiły 29,78 % dochodów budżetowych. 

Większe wykonanie strony dochodowej zrealizowano z tytułu:  

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 132,07 % 

- nabycia prawa użytkowania wieczystego 100,33%  

- refundacji kosztów mediów od najemców 113,13% 

- zwrotu kosztów prowadzonych postępowań rozgraniczeniowych, zwrotu kosztów  

  wykonania studium uwarunkowań MPZP 145,21% 

- dochodów z najmu i dzierżawy – czynsz za obwód łowiecki 157,35%  

- wpływy z różnych dochodów (zwrot przez komornika zaliczki dotyczącej  

  prowadzonego postępowania egzekucyjnego, dokumentacja techniczna,  

  odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone maszty flagowe, zwrot nadpłaty  

  od ubezpieczyciela, wpływ za złom) 169,72% 

- wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych 102,27% 

- wpływu podatku dochodowego od osób prawnych 102,87% 

- wpływu podatku od nieruchomości 103,92% 

- podatku leśnego 106,75% 

- podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty  

  podatkowej 107,82% 

- wpływu podatku od spadków i darowizn 600 %, 

- wpływu opłaty skarbowej 141,62 %, 

- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 100,03% 

- podatku od czynności cywilnoprawnych 180,29 %, 

- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 169,39% 

- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 160,69% 
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- wpływu z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku  

  bankowym 130,86% 

- wpływu z usług 114,24% 

- wpływu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (szkoła Chorzelów,   

   Chrząstów, Książnice, Rydzów, Trześń, Wola Mielecka)  115,92% 

 - wpływu z różnych dochodów (refundacja kosztów za media w szkołach Chrząstów,  

   Trześń )141,35% 

 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 127,82% 

 - wpływy z usług (z tytułu pobytu w DPS) 197,06% 

- dochodów z tytułu realizacji zadań  z zakresu administracji rządowej dotyczących 

   pomocy społecznej (zwrot środków za specjalistyczne usługi opiekuńcze) 182,45% 

- dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej   

  (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  

  ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) 129,73% 

- wpływu z różnych opłat z Funduszu Ochrony Środowiska Samorządu Województwa 

  Podkarpackiego 121,59% 

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,31% 

- wpływu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 101,07% 

- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów  upomnień  451,24% 

W okresie sprawozdawczym strona wydatkowa budżetu została wykonana w kwocie  

48.673.941,17 zł w stosunku do planu w wysokości 93,74 %.  

W trakcie roku sprawozdawczego niższy stopień realizacji wydatków wystąpił w zakresie: 

- zarządzania kryzysowego (zakup oleju napędowego, art. remontowych, gaśnicy  

  i oznakowania do przyczepy z agregatem prądotwórczym, jego ubezpieczenia,  

  remontu obudowy agregatu, wykonania badania technicznego agregatu) 31,65 % 

- obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu   

  terytorialnego (zapłata należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 

  w latach ubiegłych) 49,26 % 

- różne rozliczenia ( koszty obsługi komorniczej, opłaty za prowadzenie rachunków 

  bankowych, zapłata naliczonego podatku VAT) 32,97 % 

- oświata i wychowanie - pozostała działalność (awans zawodowy nauczycieli) 30 % 

- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 37,65 % 

- dodatków mieszkaniowych 59,36 % 

- pomoc społeczna – pozostała działalność (program w zakresie ustawy o   

  wolontariacie i pożytku publicznym – transport żywności) 39,08%  

- z tytułu korzystania ze środowiska 33,52 % 

Zadania z zakresu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej zostały zrealizowane w  

99,81 % a niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponentów poszczególnych 

środków. Tabela nr 3 (str. 24-29). 

Zadania z zakresu zadań własnych na które gmina dostała dotacje celowe zostały zrealizowane 

w  99,57 % , a niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponentów poszczególnych 

środków (tabela str. 87-89). 

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w 69,21 %. Tabela nr 4 

(str. 30-32). Niewykonanie zadań w 100 % wynikało z niedoszacowania zadań w fazie ich 

planowania bądź z dofinansowania zaplanowanych do wykonania zadań w ramach funduszu 

sołeckiego z innych dotacji. 

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury została zrealizowana w 100 %.  

Dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych w tym: 
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- dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej w Mielcu na realizacje zadania z zakresu 

transportu lokalnego zbiorowego przekazana w kwocie 367.061,12 zł  zrealizowana w 99,21 % 

względem planu,  

- pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania pn.„Budowa  

  chodników w miejscowościach Złotniki, Chorzelów, Książnice’’ w kwocie 242 369,39   

  zł zrealizowana w 80,79 % względem planu, 

- dotacja przekazana w kwocie 143 531,04 zł na dofinansowanie kosztów pobytu  

  dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich - dotacja zrealizowana w 92,60 %,  

- dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności   

  ,,Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego’’ przekazana w kwocie 3.849 zł  

  zrealizowana w całości,  

- dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej w Mielcu na dofinansowanie kosztów 

  utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 38.500 zł -   

  zrealizowana w 93,90 % względem planu.  

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 

stopniu zadawalającym. 

Stan zadłużenia gminy na koniec 2017 roku wynosił 7.445.198,10 zł i jest niższy niż zakładał 

pierwotny projekt budżetu na rok 2017 (9.775.044,63) o kwotę 2.329.846,53 zł. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2016 rok zostało sporządzone 

rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

Sprawozdanie finansowe 

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone kompletnie i rzetelnie na podstawie danych 

zawartych w księgach rachunkowych odzwierciedlających stan rzeczywisty przeprowadzonych 

operacji gospodarczych zaewidencjonowanych na podstawie zakwalifikowanych dowodów 

księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zdarzeń gospodarczych na dzień 

zamknięcia ksiąg rachunkowych  tj. na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r.  

Podstawą sporządzenia sprawozdań finansowych w poszczególnych jednostkach były 

zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych. 

W zakresie ustalania nadwyżki lub niedoboru budżetu operacje gospodarcze w zakresie 

dochodów i wydatków budżetu gminy ujmowane są w księgach rachunkowych według metody 

kasowej tj. wg faktycznie kasowo zrealizowanych na rachunku bankowym gminy dochodów i 

wydatków. 

Wszystkie jednostki i zakłady budżetowe terminowo złożyły jednostkowe sprawozdania 

finansowe na podstawie których zostało sporządzone sprawozdanie łączne dla wszystkich 

jednostek i zakładów budżetowych Gminy Mielec. 

 

Informacja o stanie mienia Gminy 

Treść informacji spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych.  

Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił 146,66 ha, a na dzień  

31 grudnia 2017 r. wynosił 160,27 ha. 

W okresie od 1.01.2017 r.  do 31.12.2017 r. obrót mieniem komunalnym przedstawiał się 

następująco: 

 nabycie odpłatne mienia komunalnego o powierzchni 0,0120 ha z przeznaczeniem pod 

budowę kanalizacji sanitarnej, 

 skomunalizowano oraz nabyto w drodze decyzji Wojewody z mocy prawa własności 

nieruchomości o łącznej powierzchni 14,8529 ha, 
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 zbyto działki o łącznej powierzchni 0,6833 ha z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową  

 przekazano w drodze darowizny innej jednostce samorządu terytorialnego działki  

o łącznej powierzchni 0,5719 ha stanowiące drogę z przeznaczeniem na cel publiczny. 

Z analizy informacji wynika, że nastąpiły zmiany w zasobach gruntów przeznaczonych pod 

inwestycje budowy kanalizacji, nastąpił wzrost w gruntach pod zabudowaniami i obiektami 

oraz pod drogami. Należy zatem stwierdzić, że polityka gminy w 2017 r.  w zakresie 

zarządzania mieniem komunalnym była ukierunkowana na rozbudowę inwestycji, poprawę 

infrastruktury drogowej oraz regulację stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi. 

 

przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania budżetu | 

za 2017 r. 

 

Pan Jan Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy Mielec odczytał Uchwałę Nr XVI/99/2018 

z dnia 5 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Rzeszowie w sprawie opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2017 rok. 

Skład Orzekający RIO w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Wójta Gminy 

Mielec sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.  

 

przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium; 

 

Po rozpatrzeniu i wnikliwej analizie  przedłożonych dokumentów, po wysłuchaniu wyjaśnień 

złożonych przez Skarbnika Gminy Mielec  Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mielec – 

przedstawiła Wysokiej Radzie opinię Komisji oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Wójta Gminy Mielec z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

Komisja Rewizyjna rozpatrując przedłożone  sprawozdanie kierowała się kryteriami: 

legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 

Ocena stopnia realizacji planowanych do wykonania w roku 2017 zadań jest zadawalająca. 

 

przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy 

z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr XVI/150/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii  

o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium 

dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

Skład Orzekający RIO w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy Mielec wniosek o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2017 r. 

 

Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym  

i sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2017 rok. 

 

Głos w kolejności zabierali: 
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Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że budżet został wykonany prawidłowo i nikt z radnych nie 

ma zastrzeżeń, jedynie zaapelował o przyspieszenie wykonywania zadań inwestycyjnych, 

a w szczególności dotyczy to budowy kanalizacji. 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Państwo radni po wysłuchaniu informacji  

o finansowej realizacji budżetu w dyskusji ocenili wykonanie budżetu oraz wyrazili swoje 

zdanie na temat sprawozdania, zaprezentowali także stanowisko na temat odpowiedzi 

udzielonych w zakresie realizacji budżetu.  

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. 

 

Obecni na sesji Radni nie wnieśli uwag do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

„ za „  podjęciem uchwały oddano   -   15 głosów 

„ przeciw „    - 0 głosów 
„wstrzymał się „    - 0 głosów 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXIX/265/2018  -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

                                                                               finansowego i sprawozdania z wykonania 

                                                                               budżetu za 2017 r. 

 

AD.5.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok. 

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi ,  

że nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla  Wójta  po 

zapoznaniu się z: 

 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

 2) sprawozdaniem finansowym; 

 3) opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu; 

 4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

 5) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

 

Państwo zostali zapoznani ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ustawie. 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały  w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy 
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absolutorium tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

 

Obecni na sesji Radni nie wnieśli uwag do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

„ za „  podjęciem uchwały oddano   -   15 głosów 

„ przeciw „    - 0 głosów 
„wstrzymał się „    - 0 głosów 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXIX/266/2018  -  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

                                                                               absolutorium z tytułu wykonania budżetu  

                                                                               za 2017 rok. 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 w miejscowości 

Szydłowiec – obszar A. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Annę Wróblewską - Bryk. 

 

Z wnioskiem o sporządzenie planu wystąpiło Biuro Projektów „Nafta - Gaz” Sp. z o.o. 

reprezentujące Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. dla realizacji inwestycji celu publicznego 

jakim jest zadanie p.n.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200, MOP 6,0 MPa - 

drugostronne zasilanie miasta Mielca wraz ze stacją redukcyjno - pomiarową I stopnia,  

Q = 10 000 nm3/h przy ul. Inwestorów w Mielcu” na odcinkach przebiegających w granicach 

gminy Mielec. Ustalenia planu miejscowego są zgodne z ustaleniami zawartymi w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Mielec, które również podlega 

procedurze zmiany. Obszar planu stanowi wyłącznie uzupełnienie trasy gazociągu na odcinku, 

którym przebieg na obszarze miasta byłby dalece nieuzasadniony ekonomicznie. 

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 1,3ha, położony w miejscowości Szydłowiec,  

w terenach lasów, pomiędzy granicą gminy Mielec i miasta Mielca biegnącą wzdłuż drogi  

do miejscowości Trześń, trasą wzdłuż drogi leśnej w kierunku wschodniej obwodnicy miasta 

Mielca a następnie w kierunku południowym wzdłuż tej obwodnicy, a granicą gminy Mielec  

i miasta Mielca biegnącą wzdłuż ul. Wojska Polskiego na terenie miasta.  

 

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

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXIX/267/2018 -  w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 

w miejscowości Szydłowiec – obszar A. 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany III-część A, V i VI Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Jakowskiego. 

 

Zmiany Studium dotyczą trzech terenów położonych w miejscowości Wola Mielecka,  

Trześń, Wola Chorzelowska oraz Szydłowiec, w zasięgu i zakresie określonym  

w załącznikach. 

 

Pytania – dyskusja: 

 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem,  dlaczego zostały połączone projekty 

uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Wola Mielecka oraz ten omawiany aktualnie. 

Pan T. Jakowski wyjaśnił, że nastąpiło to wyłącznie z powodów proceduralnych, ponieważ 

prace nad tymi projektami trwały jednocześnie. 

Następnie radny M. Kawalec zapytał,  czy będą rozbieżności w podjętej uchwale, jeśli  nie 

został przyjęty plan dla Woli Mieleckiej.  

Z wyjaśnień urbanisty wynika, że są to dwa odrębne dokumenty, a Studium jest to dokument 

jak najbardziej ogólny. 

Radny Jerzy Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy Pan. T. Jakowski może uczestniczyć  

w posiedzeniach komisji, żeby w przyszłości przybliżyć szczegóły projektów uchwał 

dotyczących zagospodarowania przestrzennego . 

Ze strony T. Jakowskiego padła deklaracja chęci uczestniczenia w obradach komisji i będzie do 

dyspozycji Rady Gminy. 

W dalszej części dyskusji radni zadawali pytania w sprawie szczegółowych zapisów 

dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mielec dotyczących między innymi terenów zalewowych, zasad uchwalania planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

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 15 radnych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 
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U C H W A Ł Ę   Nr  XXXIX/268/2018 -  w sprawie uchwalenia zmiany III-część A, 

V i VI Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mielec. 

 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni” w gminie Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Jakowskiego. 

Projekt uchwały określa szczegółowo zasady  zawiera miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni” w Gminie Mielec. 

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 26 ha, położony w m. Trześń i Wola Chorzelowska 

po obu stronach drogi gminnej nr 103405. 

Teren planu jest położony w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska, 

wyznaczonego w celu ochrony cennych gatunków ptaków. Jednak skutki realizacji ustaleń 

planu nie będą miały negatywnego wpływu na ten obszar.  

Plan, o którym mowa został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. W trakcie sporządzania projektu planu miejscowego przeprowadzono strategiczną 

ocenę oddziaływania na środowisko z zapewnieniem udziału społeczeństwa.   

Projekt planu został zaopiniowany bez uwag przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W trakcie prac nad projektem opracowano 

prognozę oddziaływania na środowisko. 

Przyjęte w planie rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne uwzględniają uwarunkowania stanu 

istniejącego oraz wytyczne zawarte w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania Gminy Mielec. Uchwalenie planu stworzy możliwość zagospodarowania 

całego terenu pod poszerzenie cmentarza oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

i usługową. 

 

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 15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXIX/269/2018 -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni” w gminie Mielec. 

 

Radny Krzysztof Dziekan złożył wniosek formalny o 10 min. przerwę. 

 

Wniosek został poddany pod glosowanie.  

„za” przyjęciem wniosku głosowało – 14 radnych 
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Po przerwie. 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Dariusza Gustawa. 

 

Zmiana  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

zobowiązała radę gminy do przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,  

oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. 

W Gminie Mielec jest tylko jeden zakład gospodarki komunalnej, dlatego nie zachodziła 

potrzeba dodatkowych prac wynikających z ustawy nad przedłożonym projektem. 

Zgodnie z projektem uchwały przekazuje się projekt regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie celem jego zaopiniowania 

 

Pytania – dyskusja: 

 

Radny Mariusz Kawalec złożył wniosek formalny o wprowadzenie zmian w projekcie 

uchwały, zawnioskował aby : 

W § 3 ust. 1 skreślić słowa „ … oraz 6 m3 rocznie”,  

W § 4 ust. 1 skreślić słowa „ … oraz 6 m3 rocznie”,  

W § 13 ust. 1 dopisać po słowie „ … odbiorców na stronie internetowej oraz …” 

W § 13 ust. 2 dopisać po słowie „ … odbiorców na stronie internetowej oraz …” 

 

Pan Dariusz Gustaw poinformował, że mogą być trudności z umieszczeniem tych informacji na 

stronie internetowej Gminy ponieważ GZGK nie ma dostępu do tej strony. 

Dodatkowo Pani sekretarz wyjaśniła, że strony internetowej należącej do Gminy nie można 

udostępniać innym podmiotom. 

Radny Mariusz Kawalec w dalszej części dyskusji wyjaśnił swój wniosek dotyczący zmiany 

zapisu § 13 ust. 1 i 2.  

Radna Wanda Mika wyraziła sprzeciw wobec propozycji zgłoszonych w sprawie zmiany 

zapisu § 13 ust. 1 i 2 ponieważ jest tam mowa o planowanych przerwach a nie o awariach. 

Radna Magdalena Bania stwierdziła, że w § 13 są konkretne zapisy i nie wymagają zmian. 

 

Ostatecznie radny Mariusz Kawalec sprecyzował wcześniej złożony wniosek i zaproponował 

aby zapis:  

 § 3 ust. 1 otrzymał brzmienie: dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną  

do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,3 m3 na dobę. 

 § 4 ust. 1 otrzymał brzmienie: przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki 

wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę. 

 

Zgłoszony wniosek został poddany pod głosowanie.  

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych; 

„ za „  podjęciem wniosku oddano   -   13 głosów 
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„ przeciw „    - 0 głosów 

„wstrzymał się „    - 1 głos 

 

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  XXXIX/270/2018 -  w sprawie przekazania projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu  

do zaopiniowania. 

 

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązała 

rady gmin do podjęcia nowych uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i 

maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Mielec pozostaje bez zmian.  

 

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  XXXIX/271/2018 -  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielec. 
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AD.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

Pan Wójt wniósł autopoprawkę do projektu uchwały. Radni zostali zapoznani z jej treścią. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

Zgodnie z projektem proponuje się, aby zasady usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pozostały bez zmian. 

Podjęcie uchwały następuje na skutek zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Radny Mariusz Kawalec złożył wniosek formalny dotyczący zmiany zapisu § 1 ust. 2 i ust. 3. 

Radny zaproponował aby:  

 w § 1 ust. 2 po słowie dopisać  „ -  bibliotek ” 

 w § 1  ust. 3 : 

– tiret pierwszy -  po słowie „… przedszkola „ dopisać słowowo „ bibliotek…” 

-  tiret trzeci      -  po słowie „… przedszkola „ dopisać słowowo „ bibliotek…” 

 

Zgłoszony wniosek został poddany pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

„za”  wnioskiem oddano 12 głosów 

„przeciw „ – 1 głos 

„wstrzymał się „ – 1 głos 

Rada Gminy większością głosów przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego Mariusza 

Kawalca. 

 

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 stosunkiem głosów 

„za”  oddano 12 głosów 

„przeciw „ – 1 głos 

„wstrzymał się „ – 1 głos 

 podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXIX/272/2018 -  w sprawie zasad usytuowania na terenie 

Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

 

AD.12. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych  

w miejscach publicznych na trenie Gminy Mielec. 
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Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się wprowadzenie  się na terenie Gminy Mielec 

odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych uznając,  

że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej 

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, 

Odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych określone w projekcie uchwały, 

dotyczą terenów zlokalizowanych w Gminie Mielec: 

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Mariusz Kawalec zawnioskował aby w § 1 ust. 2 – sołectwo Wola Mielecka - wykreślić  

działki o numerach: 1022/1, 1022/4 

Radny Jerzy Krawczyk zawnioskował, aby w § 1 ust.2 - Sołectwo Goleszów dopisać działkę 

do numerze 528 

Radny Piotr Bieniek wyraził negatywna opnie o wniosku radnego M. Kawalca. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski w kolejności ich zgłaszania 

 

Jako pierwszy wniosek radnego Mariusza Kawalca uzyskał następującą liczbę głosów: 

„za” wnioskiem głosowało 2 radnych 

„przeciw „głosowało 12 radnych 

Wniosek został odrzucony. 

Następnie został poddany pod głosowanie wniosek radnego Jerzego Krawczyka.  

Wniosek uzyskał następującą liczbę głosów: 

„za” wnioskiem głosowało 12 radnych 

„przeciw „- 0 głosów 

„ wstrzymało się „ – 2 radnych 

Wniosek został przyjęty. 

Wobec licznych wątpliwości dotyczących własności działki w Goleszowie Przewodniczący 

Rady Gminy złożył wniosek o 10 min. przerwę. 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

„za” wnioskiem głosowało 14 radnych. Wniosek został przyjęty. 

 

Po przerwie. 

 

Radny Mariusz Kawalec wyraził negatywne stanowisko dotyczące procedowanego projektu 

uchwały. 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są negatywne. 

 

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”  oddano 0 głosów 

„przeciw „ – 14 głosów 

„wstrzymał się „ – 0 głosów 
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nie podjęła uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych  

w miejscach publicznych na trenie Gminy Mielec. 

 

 

AD.13. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Rzędzianowicach w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rzędzianowicach. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

W związku z propozycją przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Rzędzianowicach w Przedszkole w Rzędzianowicach dniem 1 września 2018 roku tworzy się  

wraz z istniejącą Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach Zespół 

Szkolno – Przedszkolny w Rzędzianowicach. 

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Mariusz Kawalec zgłosił wniosek o przerwę w obradach sesji. 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych, uzyskał następującą liczbę głosów: 

 „za” wnioskiem głosowało 1 radny 

 „przeciw  „głosowało 12 radnych 

 „ wstrzymał się „ – 1 radny 

Wniosek został odrzucony. 

 

Radny Jerzy Krawczyk zwrócił się z zapytaniem czy pozostałe szkoły również zostaną 

przekształcone w ten sam sposób. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jeśli uzyskają pozytywna opinie właściwych instytucji w tym 

Państwowej Straży Pożarnej. 

 

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  XXXIX/273/2018 -  w sprawie przekształcenia oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rzędzianowicach w Przedszkole i utworzenia 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzędzianowicach. 

 

AD.14. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości 

Podleszany oznaczonej jako działka nr 495/3 o powierzchni około 0,01 ha oraz nabycie 

udziału w drodze o nr ewid. gr. 494 w części 1/96  na rzecz mienia komunalnego Gminy 

Mielec. 
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Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się nabycie na rzecz Gminy Mielec, prawa własności do części 

działki o nr 495/3 o powierzchni około 0,01 ha oraz nabycie udziału w działce nr gr. 494 w 

części 1/96 położonych w miejscowości  Podleszany. 

Działki o których mowa są niezbędne pod budowę infrastruktury technicznej w  miejscowości 

Podleszany na cele zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Podleszany gm. 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. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXIX/274/2018 -  w sprawie nabycia części nieruchomości 

położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr 495/3 o powierzchni 

około 0,01 ha oraz nabycie udziału w drodze o nr ewid. gr. 494 w części 1/96  na rzecz 

mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

AD.15. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

dla mieszkańców Gminy Mielec w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Gminy 

Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

Zgodnie z projektem proponuje się ustalić  uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 

środkami komunikacji miejskiej dla mieszkańców Gminy Mielec w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXIX/275/2018 -  w sprawie ustalenia uprawnień do 

bezpłatnych i ulgowych przejazdów dla mieszkańców Gminy Mielec w komunikacji 

miejskiej realizowanej na terenie Gminy Mielec. 
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AD.16. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego  

w roku 2018. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Cypriana Śliwę. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy finansowej w wysokości 58 330,00 zł dla 

Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa 

nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego". 

 

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  XXXIX/276/2018 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Mieleckiego w roku 2018. 

 

 

AD.17. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego  

w roku 2018. 

 

Pan Wójt złożył autopoprawkę do projektu uchwały, z którą radni zostali zapoznani. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy finansowej w 2018 r. w wysokości 

550 000,00 zł dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych wykonania chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mielec: 

w miejscowości Złotniki, Podleszany, Trześń.  

Pytania – dyskusja: 

Radny Kazimierz Kumorek zwrócił się z prośbą, aby czynić starania w kierunku budowy 

chodnika w Złotnikach. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  
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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  XXXIX/277/2018 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Mieleckiego w roku 2018. 

 

 

AD.18. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec rok 2018  

Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.  

 

Zgodnie z projektem proponuje się  wprowadzenie zmian w Uchwale budżetowej Gminy 

Mielec na rok 2018 Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. 

dotyczące  zmiany §  4 i § 5. 

 

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  XXXIX/278/2018 -  w sprawie zmiany Uchwały budżetowej 

Gminy Mielec rok 2018 Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia  

2017 r. 

 

AD.19. 

 

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 371 000 zł 

 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 721 000 zł 

 dokonuje się przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w 

dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w działach: gospodarka mieszkaniowa, 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura fizyczna, 

 dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia planowanego do realizacji w 2018 r.               

w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Boża 

Wola. 
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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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXIX/279/2018 -  w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie gminy na 2018 rok. 

 

 

AD.20. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz. 

 

W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników samorządowych zachodzi konieczność dokonania zmiany 

uposażenia dla Wójta Gminy Mielec i obniżenia jego wynagrodzenia. 

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Mariusz Kawalec przedstawił procedurę ustalania wynagrodzenia i wyraził swoja opinię 

w te sprawie. 

Radny Jerzy krawczyk zdecydowanie poparł przedmówcę w poruszanej kwestii. 

 

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  XXXIX/280/2018 -  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 

Mielec. 
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AD.21. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Głos w dyskusji w kolejności zabierali: 

Krzysztof Jachyra przedstawił wniosek o przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na terenie 

Chorzelowa – Górki. 

Dorota Guzda zgłosiła problem z transportem zbiorowym  dla mieszkańców Rydzowa. 

Radny Piotr Gamracy w związku z wypowiedzią jednego z członków Komisji Rewizyjnej  

o pracy tej komisji, poinformował o pracy Komisji Rewizyjnej nad sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy za 2017 r. 

Radny Mariusz Kawalec ripostował wypowiedź przedmówcy, jednocześnie zwrócił się o nie 

zwoływanie w przyszłości sesji z tak obszernym porządkiem obrad. 

Radny Jerzy Krawczyk poruszył następujące sprawy: 

- wykonywania transportu zbiorowego przez MKS Mielec,  

- oczekuje informacji w sprawie wywozu nieczystości ciekłych, ponieważ przedsiębiorcy nie 

przestrzegają zapisów uchwały Rady Gminy, 

- zwrócił się z wnioskiem, aby prace nad wykonaniem projektu wykonania wpięcia do ujęcia 

wody miejskiej pod rzeką Wisłoką przełożyć na okres następnej kadencji rady gminy. 

Pan Mirosław Serafin w odpowiedzi poinformował, że: 

- przedsiębiorcy zostali poinformowani o zakazie łamania zapisów uchwały Rady Gminy 

Mielec w sprawie opłat za wywóz nieczystości ciekłych, 

- ponadto poinformował, że kontrole przy odbiorze odpadów komunalnych wynikają z zapisów 

ustawy i nie zależą w żadnym wypadku od Wójta, ponadto kody kreskowe są pomocne 

wyłącznie do rozliczania się z odbiorca odpadów. 

Ireneusz Sienkiel poruszył temat braku sieci kanalizacyjnej i wysokich stawek za wywóz 

szamba, a gmina przekazuje środki na systemy alarmowania, które nie będą dobrze 

wykorzystane. 

Radny Kazimierz Kumorek zwrócił się z wnioskiem o wyczyszczenie kanału na terenie wsi 

Złotniki, zwrócił także uwagę na konieczność wykonania remontu niektórych odcinków sieci 

wodociągowej w Złotnikach. 

Radny Mariusz Kawalec w odpowiedzi dla I. Sienkiela wyjaśnił, że system alarmowania ma 

bardzo duże znaczenie dla ogółu społeczeństwa i należy go uruchomić dla bezpieczeństwa 

mieszkańców, ponadto zapytał kiedy przedsiębiorcy otrzymali informację o wysokości opłaty 

za odbiór nieczystości ciekłych. 

Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że pod nieobecność na sesji Pana Wójta trudno jest 

dyskutować o sprawach, o których mowa, dlatego tę dyskusję należy odłożyć na inny termin. 

 

 

Na tym obrady XXIX sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

Sporz. 


