
 

 

P R O T O K Ó Ł    Nr III / 2014 
 
                   

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

11 grudnia  2014 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 9
00 

 do godziny 13
00

. 

 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 15 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności, 

-   sołtysi z poszczególnych wsi  -  zgodnie z załączoną listą obecności, 

 

Obradom  sesji  przewodniczył : 
 

- Pan  Jan Kołodziej   -   Przewodniczący Rady Gminy  Mielec  

 

Przewodniczący zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji poprzez włączenie 

do porządku obrad następujących punktów: 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały własnej  Nr XLII/236/2010 Rady 

Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w  sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec. 

 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

„Za” przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad III 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 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2015 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2015. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2015. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków 

transportowych na rok 2015. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek 

leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, podatku 

leśnego i od nieruchomości.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR  XLII/344/2014 Rady 

Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzieleniu pomocy finansowej 

dla Powiatu Mieleckiego w roku 2014. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego  

na realizację zadań publicznych w roku 2014. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały własnej  Nr XLII/236/2010 Rady 

Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w  sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

Radny Krzysztof Dziekan zgłosił problem mieszkańców wsi Wola Chorzelowska związany  

z brakiem dostępu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ ośrodek zdrowia  

w Trześni, do którego są zapisani mieszkańcy Woli Chorzelowskiej,  nie funkcjonuje. 

 

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 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawę 

obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec, cena ta została ogłoszona  

w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu 

żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 

2015. Propozycja jest aby obniżyć cenę do kwoty  44,80 za 1q żyta. 
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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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  III/ 5 /2014 -  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  

                                                                         przyjętego jako podstawa obliczania podatku  

                                                                         rolnego na obszarze Gminy Mielec. 

 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2015 rok. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się zachować stawki podatki od nieruchomości na poziomie  

roku 2014. Jedynie stawki ustalane corocznie na poziomie górnej ich granicy zostały 

podwyższone do 100%. 

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  III/6 /2014 -  w sprawie określenia wysokości stawek  

                                                                                  podatku od nieruchomości na 2015 rok. 

 

 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2015. 
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Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się zachować stawki podatki od nieruchomości na poziomie  

roku 2014.  

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  III/7 /2014 -  w sprawie określenia wysokości stawek 

                                                                 podatku od środków transportowych na rok 2015. 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2015. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się zachować stawki podatki od nieruchomości na poziomie  

roku 2014 z wyłączeniem kwoty stawki maksymalnej, która została dostosowana  

do obowiązujących przepisów. 

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  III/8 /2014 -  w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy  

                                                                     Mielec na rok 2015. 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków 

transportowych na rok 2015. 
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Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się zachować wszystkie zwolnienia nie objęte przepisami 

ustawy, które obowiązują w roku 2014.  

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  III/9 /2014 -  w sprawie zwolnień z podatku rolnego  

                                                                          od nieruchomości i środków transportowych 

                                                                          na rok 2015. 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek 

leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, podatku 

leśnego i od nieruchomości.  

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się wzory deklaracji i wzory informacji, których treść 

stanowią załączniki 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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  III/ 10/2014 -  w sprawie określenia wzoru deklaracji na 

                                                            podatek rolny i podatek leśny i od nieruchomości  

                                                            oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego,   

                                                            podatku leśnego i od nieruchomości.  
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AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się dokonać przeniesień wydatków budżetu wg. tabeli w § 1  

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  III/11/2014 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  

                                                                      gminy na 2014 r. 

 

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR  XLII/344/2014 Rady Gminy 

Mielec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzieleniu pomocy finansowej dla 

Powiatu Mieleckiego w roku 2014. 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Tomasz Ortyl.  

Zgodnie z projektem proponuje się wprowadzić zmiany dotyczące dostosowania zapisów 

uchwały z czerwca 2014 r. do faktycznie wykonanego zadania dofinansowanego z budżetu 

gminy. Inwestycja prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Mielcu dotyczyła budowy 

chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy 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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 
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U C H W A Ł Ę    Nr  III/  /2014 -  w sprawie zmiany uchwały własnej NR  

                                                           XLII/344/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 

                                                          2014 roku w sprawie udzieleniu pomocy finansowej  

                                                          dla Powiatu Mieleckiego w roku 2014. 

 

AD.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego  

na realizację zadań publicznych w roku 2014. 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Tomasz Ortyl.  

Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na 

realizację zadań publicznych w roku 2014 w formie opracowania dokumentacji technicznej na 

zadanie: 

- przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Chrząstów polegająca na budowie chodnika 

w granicach istniejącego pasa drogowego  

- przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Trześń wraz z przebudową odwodnienia i 

zabezpieczeniem infrastruktury technicznej. 

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  III/ 13 /2014 -  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

                                                                           Powiatu Mieleckiego na realizację zadań  

                                                                           publicznych w roku 2014. 

 

 

AD.12. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz.  

Zgodnie z projektem proponuje się powołanie doraźnej Komisji Budżetu i Finansów, do 

zadań której będą należały sprawy związane z realizacja dochodów i wydatków budżetu 

gminy w tym opiniowanie wszystkich uchwał i sprawozdań dotyczących realizacji budżetu.  

Komisja w formie doraźnej będzie pracowała do chwili powołania komisji stałej.  

 

Pan Jan Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy -  zgłosił wniosek, aby w skład 

proponowanej komisji weszło 4 radnych. 
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Wniosek został poddany pod głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec przyjęła jednogłośnie 

propozycje zgłoszoną przez Przewodniczącego Rady Gminy Mielec. 

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur do  Komisji. 

 

Na Przewodniczącego Komisji została zgłoszona  -   Pani Magdalena Bania. 

Kandydatka wyraziła  zgodę. 

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

 

Dalej przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Komisji w kolejności: 

 

 Pan Bieniek Piotr  

 Pan Kawalec Mariusz  

 Pan Motyl Piotr  

 Pan Koceniak Jacek  

 

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. 

 

Pani Zofia Paterak złożyła wniosek o zamknięcie listy.  

 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła 

zgłoszony wniosek. 

  

Po odbytym głosowaniu radny Piotr Motyl wycofał swoją kandydaturę z proponowanego 

składu doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.  

 

W dalszej części Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany skład doraźnej 

Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Głosowanie składu osobowego Komisji jest jawne. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła 

zgłoszony skład doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  III/ 14 /2014 -  w sprawie powołania doraźnej Komisji  

                                                                                   Budżetu i Finansów. 
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AD.13. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej  Nr XLII/236/2010 Rady Gminy 

Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w  sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz. 

Proponowana zmiana jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały o powołaniu doraźnej 

Komisji Budżetu i Finansów. 

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się dokonać zmiany uchwały własnej  w  sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz 

rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w ten sposób , 

że ilekroć w uchwale jest mowa o Komisji Rewizyjnej należy rozumieć doraźną Komisję 

Budżetu i Finansów Rady Gminy 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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  III/15/2014 -  w sprawie zmiany uchwały własnej  Nr 

                                               XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r.  

                                               w  sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

                                               szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów  

                                               informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

 

 

 

AD.14. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz. 

Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy. Regulacje prawne są zawarte w ustawie  

o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz w rozporządzeniu Rady 

Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wolą radnych było aby wynagrodzenie 

obecnego wójta zostało ustalone na poziomie wynagrodzenia poprzedniego wójta, co zostało 

zawarte w przedstawionym projekcie 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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  III/ 16 /2014 -  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy   

                                                                         Mielec. 

 

 

 

AD.15. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Głos w kolejności zabierali: 

 

Pan Piotr Motyl przedstawił prośbę o zajęcie się sprawami transportu zbiorowego na terenie 

gminy z uwagi na to, że jest to zadanie własne gminy, a są sygnały o zmianach i 

ograniczeniach w tym zakresie ze strony obecnych przewoźników. 

Pan Mariusz Kawalec zgłosił następujące sprawy: 

- powrót do działań w zakresie Karty Dużej Rodziny 3
+ 

, prosił o przygotowanie przez GOPS 

informacji w tej sprawie, 

- zwrócił się do Wójta oraz do Kierownika Inwestycji aby działania gminy w zakresie 

oprowadzonych inwestycji nie odbywały się jak do tej pory końcem roku, 

- podjęcie działań w zakresie lokalizacji PSZOK-u, 

- podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia składu LGD PROWENT o przedstawiciela 

Gminy Mielec, 

-  zakończenie budowy kanalizacji w miejscowości Wola Mielecka i rozpoczęcie inwestycji  

w kolejnych miejscowościach 

-  podjęcie działań zmierzających do  ujęcia w projekcie budowy kanalizacji tych budynków, 

które nie są na ten czas objęte projektem.  

Pani Renata Gębarowska-Piwnica poinformowała, że sieć zostanie doprojektowana ,  

bo  zadaniem gminy jest wykonanie sieci głównej, natomiast wykonanie przyłączy leży  

po stronie właścicieli nieruchomości. 

Pan Bronisław Występek zwrócił się z zapytaniem o przedłużenie terminu pobierania opłat  

za podatki i rozliczenia sołtysów. 

Skarbnik Pani Małgorzata Cyran poinformowała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ są to 

terminy ustawowe.  
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Pani Zofia Paterak przedstawiła sprawy ważne dla wsi Chorzelów, które były dyskutowane  

na posiedzeniu rady sołeckiej : 

- prośba o wygospodarowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na jadalnię w przedszkolu  

w Chorzelowie i wymianę osłon przy grzejnikach, 

- jest prośba o interwencje u mieszkańców w sprawie montażu wiaty przystankowej, która 

została zakupiona z funduszu sołeckiego, ponieważ nie ma gody na lokalizację tej wiaty,   

- konieczna jest budowa przystanku autobusowego na początku wsi, ponieważ oczekujący na 

autobus nie maja się gdzie schronić przed deszczem, wiatrem, itd., 

- należy wykonać remont studzienek przy drodze powiatowej w Chorzelowie k/SOKiS, 

- kapitalnego remontu wymaga stacja uzdatniania wody zaopatrująca mieszkańców 

Chorzelowa, 

- już wielokrotnie zgłaszany był problem remontu drogi do Flisa w Chorzelowie, której stan 

techniczny jest bardzo zły, przy tej drodze nie ma także oświetlenia ulicznego wobec tego jest 

prośba od mieszkańców tej części Chorzelowa o ujęcie w planach wykonania tych zadań, 

- od mieszkańców Chorzelowa jest także prośba o wykonanie ścieżki rowerowej od granic 

miasta do ZZD, ta sprawa także była wielokrotnie zgłaszana, jednak nic nie zostało zrobione, 

dlatego mieszkańcy proszą o podjęcie działań zmierzających do wykonania projektu budowy 

tej ścieżki rowerowej. 

Pan Tomasz Ortyl w odpowiedzi wyjaśnił, że w Chorzelowie jest problem z montażem wiaty 

przystankowej, ponieważ właścicielka nieruchomości nie wyraża zgody na ustawienie tej 

wiaty, natomiast w przedszkolu w dalszym etapie adaptacji budynku jest przewidziana 

jadalnia dla dzieci przedszkolnych. 

Pan Franciszek Mach zgłosił ubytki przy nowo odbudowanej drodze w Szydłowcu. 

Pani Zofia Załucka potrzebę przebudowy studzienki w chodniku w miejscowości Złotniki  

a także konieczność wybudowania oświetlenia ulicznego od ul. Traugutta w kierunku Złotnik. 

Mieszkańcy proszą także o uruchomienie dodatkowego kursu autobusu w niedziele. 

Pani Wanda Mika zgłosiła ważne kwestie dotyczące wsi Książnice: 

- brak lamp przy drodze do Wólki Książnickiej, 

- wykonanie odwodnienia chodników i peronów przystankowych dla wysiadających. 

Pan Tomasz Ortyl wyjaśnił, że te działania zostaną wykonane przy wykonaniu łącznika 

chodnika między Podleszanami a Książnicami. 

Pan Krzysztof Dziekan powtórnie zwrócił się z zapytaniem dotyczącym funkcjonowania 

przychodni lekarskiej w Trześni. 

Wójt w odpowiedzi wyjaśnił, że nie została zawarta umowa najmu lokalu z lekarzem, który 

bez uzgodnień wyposażył gabinet w sprzęt, który nie jest potrzebny gminie. Wszelkie prace 

wykonane w lokalu zostały wykonane samowolnie bez uzgodnień z gminą, bez umowy. 

Obecnie wszystkie działania jakie zostały poczynione w tym obiekcie będą zweryfikowane  

i będzie podjęta decyzja co do funkcjonowania przychodni lekarskiej. 

Wójt zapewnił, że dołoży ze swej strony wszelkich starań aby przychodnia została 

uruchomiona. 

Pan Jerzy Głaz przedstawił zebranym pokrótce historie remontu budynku komunalnego  

w Trześni, w którym zlokalizowany jest ośrodek zdrowia.  

W dalszej części odbyła się dyskusja na temat sposobu wykonania remontu pomieszczeń 

ośrodka zdrowia w Trześni. 

Następnie Przewodniczący Rady zakończył dyskusje w temacie remontu i stwierdził,  

że sprawa jest zbyt zawiła i wymaga dogłębnego zbadania przez pracowników urzędu. 

Pan Jacek Koceniak zwrócił uwagę na sprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  

w miejscowości Podleszany, stwierdził, że dla wspólnego dobra  wszystkich mieszkańców 

należy te sprawy uregulować.  
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Pan Piotr Bieniek poinformował, że został wdrożony projekt SOWA dzięki któremu istnieje 

możliwość wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie całej gminy.  

 

 

 

Na tym obrady  III sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY    

                                              RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

   


