PROTOKÓŁ

Nr XXVII/ 2017

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
28 kwietnia 2017 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 1100 do godziny 1400.
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

Wójt Gminy Mielec zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji Rady Gminy
zwołanej na dzień 28 kwietnia 2017 r. poprzez włączenie do porządku obrad punktu:
 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielec do „Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020”.
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rydzów na lata
2017 – 2020.
 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Radni nie wnieśli innych propozycji zmian do porządku obrad sesji.
Zgłoszony wniosek został poddany pod glosowanie.
W glosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
„ za „ przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych
„ przeciw „ – 0 głosów
„ wstrzymał się „ – 0 głosów
Rada Gminy przyjęła wniosek Wójta o zmianę porządku obrad sesji.
Po odbytym głosowaniu prządek obrad XXVII 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 przystąpienia Gminy Mielec do „Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rydzów na
lata 2017 – 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub
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szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej NR XXV/172/2017 Rady
Gminy Mielec z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok
2017 Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
AD.1.
Interpelacje Radnych.
Radny Mariusz Kawalec złożył interpelacje w sprawie obiegu dokumentów w urzędzie,
budowy chodnika, DW984, dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych.
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 Gminy Mielec do „Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020”.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla.
Zgodnie z projektem proponuje się przystąpienie Gminy Mielec do "Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2017 -2020" jednocześnie wskazuje się sołectwo Rydzów do uczestnictwa
w Programie o którym mowa.
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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U C H W A Ł Ę Nr XXVII/179/2017 - w sprawie przystąpienia Gminy Mielec
do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi
na lata 2017 - 2020”.

AD.4.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rydzów na lata
2017 – 2020.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla.
Zgodnie z projektem proponuje się przyjęcie programu odnowy wsi RYDZÓW na lata 20172020 w którym są zawarte cele jakie założyli mieszkańcy aby urzeczywistnić wizję wsi.
Program zawiera szczegółowo opisany potencjał wsi, analizę słabych i mocnych stron
miejscowości oraz projekty i przedsięwzięcia jakie zostaną wykonane przy zaangażowaniu
środków funduszu sołeckiego przy wsparciu środków z Podkarpackiego Programu Odnowy
Wsi na lata 2017 -2020.
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 XXVII/180/2017 - w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Rydzów na lata 2017 – 2020.

AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka
Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Cypriana Śliwę.
Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu
ustala rada gminy w drodze uchwały. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.
Proponowane w projekcie uchwały kwoty wynoszą:
- 12,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,
- 5,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.
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Zaproponowane kwoty pozwolą zachęcić młodzież do podjęcia szkolenia pożarniczego a tym
samym wzrośnie możliwość wykorzystania ich w akcjach ratowniczych. Specyfika zagrożeń na
naszym terenie powoduje, że potrzeba dużo osób z przeszkoleniem podstawowym.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych zawnioskowała, aby zapis §1 otrzymał
następujące brzmienie:
Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży
Pożarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Mielec, który uczestniczył w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
Gminę Mielec na kwotę:
- 12,00 zł (dwanaście złotych) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym
- 6,00 zł (sześć złotych) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.
Wniosek Komisji został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych;
„za” przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych
„przeciw „ oddano 0 głosów
„wstrzymało się” – 0 głosów
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła wniosek
zgłoszony przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.
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

XXVII/181/2017 - w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży
Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mielec.

AD.6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej NR XXV/172/2017 Rady Gminy
Mielec z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla.
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Zgodnie z projektem proponuje się dokonać zmiany Uchwały własnej Nr XXV/172/2017 Rady
Gminy Mielec z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku poprzez
zwiększenie kwoty udzielonej pomocy rzeczowej na realizację zadań publicznych w 2017 roku
w formie opracowania dokumentacji technicznej do wysokości 14 000 zł dla zadania
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Wola Mielecka polegającej
na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości
Rzędzianowice.
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 XXVII/182/2017 - w sprawie zmiany Uchwały własnej NR
XXV/172/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Podkarpackiego na realizację zadań publicznych
w 2017 roku.
AD.7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017
Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem:
 ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie
4 878 396,53 zł
 ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie
1 349 816,00 zł
 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
4 878 396,53 zł
 ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł.
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 XXVII/183/2017 - w sprawie zmiany Uchwały budżetowej
Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 Rady
Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r.

AD.8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Wójt Pan Józef Piątek zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Treść autopoprawki została odczytana przez Przewodniczącego Rady Gminy.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2017 rok dokonuje się
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2017-2027,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 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 XXVII/184/2017 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Mielec.

AD.9.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem:
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- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 325 000 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 117 467 zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 764 000 zł.
Dokonuje przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do
klasyfikacji budżetowej w dziale transport i łączność.
Szczegółowe plany zwiększeń i zmniejszeń 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:

U C H W A Ł Ę

Nr XXVII/185/2017 - w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2017 r.

AD. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem proponuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na kwotę 672.771,22 zł na finansowanie
zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka – Etap II”.
Pożyczka zostanie zaciągnięta w roku 2017, a spłata nastąpi w okresie od 31 marca 2018r.
do 31 grudnia 2027 r
Następnie został odczytany projekt uchwały.
Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne.
Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę

Nr XXVII/186/2017 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej.
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AD.11.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Na wstępie Przewodniczący Rady Jan Kołodziej poinformował o korespondencji, jaka
wpłynęła na jego ręce w okresie między sesjami.
Wpłynęły pisma:
- od pracowników SOKiS
- od mieszkańca wsi Chorzelów
O treści pism i udzielonych i odpowiedziach radni zostali poinformowani na posiedzeniach
komisji.
Ponadto w dniu 24.04.2017 r. wpłynęło pismo od rodziców z Chorzelowa w sprawie sposobu
łączenia klas.
W dalszej części dyskusji głos w kolejności zabierali:
Radny Krzysztof Dziekan zwrócił się z zapytaniem w sprawie:
- remontu drogi przez las w Woli Chorzelowskiej,
- wykonania oświetlenia ulicznego,
- stanu boiska szkolnego przy ZS w Trześni.
W odpowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, że chociaż droga o której mowa nie została ujęta w budżecie
na 2017 r. jednak gdy pojawią się środki pozabudżetowe, wówczas gmina będzie aplikować
i remontować drogę. Stan boiska szkolnego jest bardzo ważny, bo tam ćwiczą nasze dzieci,
niemniej jednak w gminie jest wielka inwestycja budowy kanalizacji i tam są lokowane
wszystkie wolne środki. Wójt zwrócił się z prośbą, aby w miarę możliwości pilnować porządku
na terenie Woli Chorzelowskiej, ponieważ coraz częściej dochodzi do dewastacji mienia.
Pani Dorota Guzda podziękowała za podjęcie uchwał dotyczących uczestnictwa wsi Rydzów
w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi.
Radny Piotr Motyl zwrócił się z zapytaniem w sprawie budowy kanalizacji w Podleszanach
oraz jak wypełniać deklaracje dotyczące zbiorników bezodpływowych, które otrzymali
mieszkańcy.
Pan Wójt wyjaśnił, że deklaracje są proste i nie powinno być problemu z ich wypełnieniem.
W sprawie budowy kanalizacji odpowiedzi udzielił Pan Tomasz Ortyl. Otóż
w Rzędzianowicach
prace trwają, dla Woli Mieleckiej jest przygotowana umowa,
w Podleszanach zostanie uruchomiona procedura przetargowa i będzie realizowany
zaplanowany odcinek ze środków własnych, ponieważ wg. list rankingowych gmina raczej nie
otrzyma żadnego wsparcia. Zostanie także zlecone opracowanie projektu kolejnego etapu
inwestycji.
Pani Sekretarz przedstawiła informacje w sprawie listu rodziców, który Przewodniczący
odczytał na wstępie dyskusji. Mianowicie w klasach, gdzie są uczniowie z orzeczeniem
niepełnosprawności zostali zatrudnieni dodatkowi nauczyciele i pomoce nauczycieli.
Ci nauczyciele wchodzą na lekcje z dzieckiem i nauczycielem uczącym. Poza tym wchodzi
w życie rozporządzenie w sprawie organizacji zajęć w szkołach i nowej podstawy programowej
i gmina musi respektować te zapisy.
W uzupełnieniu Pan Wójt poinformował, że wprowadzanie reformy oświatowej w gminie
będzie kosztować około 880 tys. zł. do tego subwencja została zmniejszona o ok. 300 tyś. zł.
Poza tym trzeba w budżecie wygospodarować kwotę 200 – 300 tyś. zł. na podwyżki dla
nauczycieli. Sumując te dane należy stwierdzić, że koszty ponoszone na oświatę są ogromne.
Następnie głos zabrał radny Jacek Koceniak, który wyraził swoją opinię na temat dyscypliny
budżetowej , prowadzonych inwestycji, braku zaplecza dla GZGK w Mielcu, budowy mostu na
rzece Wisłoce, remontu budynku komunalnego w Podleszanach i oświetlenia kładki.
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Wójt Pan Józef Piątek udzielił wyjaśnień w sprawach poruszonych przez przedmówcę, i tak:
- w sprawie zaplecza dla GZGK gmina prowadzi postępowanie nad uzyskaniem warunków
zabudowy na terenie Chorzelowa. Jeśli będą warunki, wówczas będzie wykonywana
inwestycja. Na ten czas został przekazany samochód na rzecz GZGK,
- budynek komunalny w Podleszanach będzie remontowany, zostaną przystosowane
pomieszczenia dla potrzeb mieszkaniowych, zostanie uporządkowany plac wokół obiektu,
- przebieg trasy obwodnicy miasta Mielca i budowy nowego mostu w znacznej części
przebiegają przez tereny zalewowe, więc trudno jest planować zagospodarowanie terenów
w takich warunkach,
- oświetlenie kładki zostało wykonane przez władze miasta Mielca, więc gmina nie może
ingerować w wykonanie tego zadania.
Radny Krzysztof Dziekan poinformował, że zniszczeń znaków z numerami domów dokonali
chuligani, którzy z pewnością nie są mieszkańcami Woli Chorzelowskiej.
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi zapytaniami:
- usunięcia płyt betonowych z dróg gminnych na terenie Woli Mieleckiej,
- wykonania tablic informacyjnych z numerami domów,
- niesatysfakcjonującej odpowiedzi w sprawie nadawania nazw ulicom w Woli Mieleckiej,
- wznowienia prac nad nowym statutem Gminy,
- śmieci wokół garażu OSP w Woli Mieleckiej,
- nieprawidłowego wykonania studzienki kanalizacyjnej na parkingu koło stadionu sportowego,
- wykonania oświetlenia ulicznego na istniejących słupach, które są własnością firmy WDM,
- w sprawie środków finansowych odzyskanych w postępowaniu sądowym pochodzących
ze sprzedaży ogrodzenia stadionu LKS Start Wola Mielecka,
- zwrotu pożyczki udzielonej dla LKS Start Wola Mielecka.
Zwrócił się także do radnych Z. Paterak i P. Gamracego o wyjaśnienie, dlaczego
na ostatnich posiedzeniach komisji wyrażali swój stanowczy sprzeciw wobec nagrywania tego
posiedzenia.
Na zadane pytania odpowiedzi w kolejności udzielali:
Jan Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że prace nad statutem zostały
odłożone do końca obecnej kadencji, ale jeśli zachodzi potrzeba, to temat zostanie
przywrócony.
Radna Zofia Paterak wyjaśniła, że od początku obecnej kadencji stoi na stanowisku,
że posiedzenia komisji nie powinny być nagrywane dlatego, że radni powinni mieć możliwość
swobody wypowiedzi.
Pan Tomasz Ortyl udzielił odpowiedzi w sprawie płyt drogowych. Otóż problem polega na
tym, że po ściągnięciu płyt należy wykonać nawierzchnię asfaltową wraz z rowami
przydrożnymi w kierunku Baraniarni.
Następnie Pan Wójt poinformował, że:
- stan płyt jest bardzo zły, a do ich usunięcia i zabezpieczenia drogi trzeba się dobrze
przygotować,
- wykonanie oświetlenia na słupach WDM – u jest na ten czas niemożliwe, ponieważ firma
otrzymała na to zadanie dofinansowanie z UE i w okresie trwałości tego projektu nie może
wprowadzać żadnych zmian,
- nadawanie nazw ulic czy wykonanie tablic z numerami domów będą odbywać się
kompleksowo na terenie całej gminy po uregulowaniu stanu własności dróg gminnych,
- pieniądze ze złomu zostały włączone do budżetu, radny otrzyma szczegółową odpowiedź na
piśmie.
Pan Jan Mazur - Zastępca Wójta poinformował, że sprawa nadawania nazw ulic na terenie
gminy była szczegółowo omawiana na posiedzeniach komisji, natomiast śmieci wokół
budynku SOKiS zostały naniesione przez wiatr.
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Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem o koszty nadania nazw ulic.
Pan Wójt po raz kolejny poinformował, że ta procedura zostanie rozpoczęta po uregulowaniu
stanu prawnego dróg gminnych.
Mariusz Kawalec uważa, że nie należy działać wbrew woli mieszkańców Woli Mieleckiej,
którzy wnioskują o nadanie nazwy jednej ulicy, przy której mieszkają.
Radna Wanda Mika zwróciła się o wyjaśnienie zasadności wypełniania deklaracji w sprawie
posiadania zbiorników bezodpływowych.
Pan Wójt zakomunikował, że w miejscowościach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej,
mieszkańcy mają obowiązek przekazania informacji, co robią z nieczystościami. W dalszej
części wypowiedzi radni zostali poinformowani o problemach związanych z budową
kanalizacji na terenie Gminy.
Pani Władysława Kasprzak poinformowała, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku każdy kto nie ma kanalizacji jest zobowiązany przedstawić dokumenty, w jaki
sposób pozbywa się nieczystości ciekłych. Ponadto gmina ma obowiązek prowadzenia
ewidencji zbiorników bezodpływowych/ szamb/ na swoim terenie. Ewidencje są kontrolowane
przez WIOŚ, za jej brak są nakładane bardzo wysokie kary na Gminy. Dlatego w niektórych
miejscowościach mieszkańcy otrzymali takie deklaracje.
Ireneusz Sienkiel zarzucił Gminie, że mieszkańcy czują się pokrzywdzeni i dyskryminowani,
ponieważ muszą płacić bardzo wysoką cenę za wywóz 1m3 nieczystości oraz brak kanalizacji
w Książnicach. Jednocześnie zawnioskował, aby Gmina zakupiła specjalny samochód
przystosowany do wywozu ścieków i wykonywała usługi na rzecz mieszkańców w cenie jaką
płacą mieszkańcy tych miejscowości, gdzie jest kanalizacja.
Następnie poinformował o uszkodzeniach na chodniku w Książnicach.
Radny Jacek Koceniak zgłosił konieczność wykonania remontu drogi gminnej za szkołą
w miejscowości Podleszany.
Radny Piotr Bieniek po wypowiedzi sołtysa I. Sienkla wyraził sprzeciw wobec uwag, które
przekazał. Jednocześnie przypomniał, że dyskusja w sprawie zakupu samochodu do wywozu
nieczystości ciekłych już się odbyła i ze względu na koszty, taki zakup jest obecnie raczej
niemożliwy.
Radny Piotr Motyl stwierdził, że trzeba działać rozsądnie i uspakajać sytuacje, ponieważ
budowa kanalizacji to jest zadanie priorytetowe dla mieszkańców, na które potrzeba więcej
środków finansowych.
Na tym obrady XXVII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.
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