
   

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

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2014 r. 

w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, od godziny 13
00 

do godziny 

16
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. 

-  Pan Łukasz Pladzyk  – przedstawiciel firmy  BUDPLAN  Sp.  z o.o. 

 

Obradom  sesji  przewodniczyła : 
 

- Pani  Magdalena Bania   -   Przewodnicząca Rady Gminy  Mielec  

 

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

zwołanej na dzień 28 kwietnia 2014 r. poprzez:   

 

1. zdjęcie z porządku obrad  punktu: 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych  nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach szkół 

i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Mielec. 

2. włączenie do porządku obrad punktu: 

Podjęcie uchwały w sprawie  poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku 

rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania 

pieniężnego i opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za 

inkaso. 

3. Przesunięcie  rozpatrywania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  

do budżetu gminy na 2014 r. do punktu 13. 

 

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie. 

 

Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta Gminy Mielec. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała  porządek obrad XLI  sesji:  

1. Interpelacje Radnych. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały 

wprowadzane między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie 

Mielec. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska  

w Gminie Mielec. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotniki 

oznaczonej jako działka 106/17 o powierzchni 0.0082 ha na rzecz mienia komunalnego 

Gminy Mielec. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Książnice 

oznaczonej jako działka 788 o powierzchni 1,40 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy 

Mielec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu  Szkół w Podleszanach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/150/2012 z dnia  

12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielec.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/151/2012 z dnia  

12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci  przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę 

Mielec. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Mielec. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, 

podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat 

lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.  

14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

AD.1.   
 

Interpelacje Radnych. 

 

Nie zostały zgłoszone. 

 

AD.2. 

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Protokół  z  XL  sesji Rady Gminy w Mielcu, która odbyła się w dniu 31 marca 2014 r. 

znajdował się na sali obrad. 

Do  treści protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Protokół został przyjęty. 

 

AD.3. 

 

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.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie  

Mielec. 
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Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Łukasza Pladzyka – przedstawiciela firmy  

BUDPLAN  Sp.  z o.o. która dokonała opracowania plan zagospodarowania przestrzennego 

„Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola 

Chorzelowska w gminie Mielec, obejmuje obszar o łącznej powierzchni 6,66 ha. 

Projekt planu ustala przeznaczenie terenów objętych planem na cele zabudowy usługowej, tereny 

usług sportu i rekreacji tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni urządzonej 

z usługami sportu i rekreacji, tereny rowów melioracyjnych, tereny dróg  dojazdowych.  

Projekt planu ustala warunki zabudowy i zagospodarowania ternu, zasady kształtowania 

przestrzeni  i ładu publicznego. 

Projekt został sporządzony zgodnie z zachowaniem wymogów proceduralnych określonych  

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i posiada wszystkie wymagane 

prawem uzgodnienia.  
 

Następnie został odczytany  projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych  jest pozytywna. 

 

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  XLI/325/2014  -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

                                                        zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” 

                                                       w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie  Mielec. 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie 

Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Łukasza Pladzyka – przedstawiciela firmy  

BUDPLAN  Sp.  z o.o. która dokonała opracowania plan zagospodarowania przestrzennego 

„Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola 

Chorzelowska w gminie Mielec, obejmujący obszar o łącznej powierzchni 5,49 ha. 

Projekt planu ustala przeznaczenie terenów objętych planem na cele zabudowy usługowej, tereny 

usług sportu i rekreacji tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni urządzonej 

z usługami sportu i rekreacji, tereny rowów melioracyjnych, tereny dróg  dojazdowych.  

Projekt planu ustala warunki zabudowy i zagospodarowania ternu, zasady kształtowania 

przestrzeni  i ładu publicznego. 
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Projekt został sporządzony zgodnie z zachowaniem wymogów proceduralnych określonych  

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i posiada wszystkie wymagane 

prawem uzgodnienia.  
 

Następnie został odczytany  projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych  jest pozytywna. 

 

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  XLI/326/2014  -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

                                                        zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II” 

                                                      w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie  Mielec. 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotniki 

oznaczonej jako działka 106/17 o powierzchni 0.0082 ha na rzecz mienia komunalnego 

Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Wójta. 

Zgodnie z projektem proponuje się nieodpłatnie nabyć na rzecz Gminy Mielec nieruchomość 

położoną w miejscowości Złotniki. 

Działka  jest niezbędna  na poszerzenie drogi gminnej tj. działki 107 położonej w miejscowości 

Złotniki. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych jest pozytywna. 

 

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  XLI/327/2014 -  w sprawie nabycia nieruchomości położonej  

                                                                  w miejscowości Złotniki oznaczonej jako działka  

                                                                  106/17 o powierzchni 0.0082 ha na rzecz mienia  

                                                                  komunalnego Gminy Mielec. 
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AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Książnice 

oznaczonej jako działka 788 o powierzchni 1,40 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy 

Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Wójta. 

Zgodnie z projektem proponuje się nabyć na rzecz Gminy Mielec nieruchomość oznaczoną  

w ewidencji gruntów działką nr 788 o powierzchni 1.40 ha,  położoną w miejscowości Książnice. 

Działka o której mowa  jest niezbędna pod budowę infrastruktury technicznej  w  miejscowości 

Książnice na cele zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Książnice gm. Mielec”.  

Na działce zostanie zbudowania kontenerowa oczyszczalnia ścieków, która będzie obsługiwać 

wszystkie przyległe do Książnic miejscowości w zakresie oczyszczania ścieków. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych jest pozytywna. 

 

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  XLI/328/2013 -  w sprawie nabycia nieruchomości położonej  

                                                               w miejscowości Książnice oznaczonej jako działka 788 

                                                               o powierzchni 1,40 ha na rzecz mienia komunalnego  

                                                               Gminy Mielec. 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu  Szkół w Podleszanach. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz. 

 

Zgodnie z projektem proponuje utworzyć z dniem  1 września  2014 roku Zespół Szkół w 

Podleszanach. 

W skład Zespołu Szkół będzie wchodzić Szkoła Podstawowa w Podleszanach oraz 

Samorządowe Przedszkole w Podleszanach z siedzibą w Podleszanach. 

Obwód Zespołu Szkół będzie obejmował swoim zasięgiem wieś Podleszany. 

Wraz z aktem założycielskim Rada Gminy nadaje pierwszy statut dla nowo powstałej jednostki, 

który stanowi załącznik do projektu uchwały.  

Zaproponowane zmiany wynikają z koniczności uregulowania stanu prawnego tej placówki  

a w szczególności zaleceń pokontrolnych RIO co do utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. 

Utworzenie zespołu szkół pozwoli  dostosować działalność tej placówki do stanu faktycznego.  

  

Następnie został odczytany projekt uchwały. 
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Opinia resortowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych  jest pozytywna. 

 

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  XLI/329/2014 -  w sprawie utworzenia Zespołu  Szkół  

                                                                                       w Podleszanach. 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały własnej Nr XX/150/2012 z dnia  

12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielec.  

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz. 

Propozycja zmiany uchwały Nr  XX/150/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia planu 

sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielec  

Dotyczy zmiany nazwy w § 1  pkt  5 i jest konsekwencją utworzenia zespołu szkół  

w Podleszanach 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych  jest pozytywna. 

 

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  XLI/330/2014 -  w sprawie zmiany uchwały własnej  

                                                              Nr XX/150/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

                                                              ustalenia planu sieci oraz granic obwodów  

                                                                 publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

                                                              Gminę Mielec.  

 

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały własnej Nr XX/151/2012 z dnia  

12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Mielec. 
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Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się zmianę  § 1  pkt 8  w uchwale Nr  XX/151/2012 z dnia  

12 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia planu sieci  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Mielec, która jest 

konsekwencją podjęcia uchwały o utworzeniu zespołu Szkół w Podleszanach. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych  jest pozytywna. 

 

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  XLI/331/2014 -  w sprawie zmiany uchwały własnej  

                                                                  Nr XX/151/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie  

                                                               ustalenia planu sieci  przedszkoli i oddziałów  

                                                                  przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach  

                                                               szkół prowadzonych przez Gminę Mielec. 

  

 

AD.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Mielec. 
 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Stefana 

Sikorę. 

 

Pismem z dnia 28 lutego 2014 r. skarżący, za pośrednictwem Urzędu Gminy  Mielec złożyli  

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu skargę na działalność Wójta Gminy 

Mielec dotyczącą  utrzymania rowu przydrożnego w miejscowości Podleszany. 

Po zapoznaniu się z aktami postępowania w sprawie Komisja Rewizyjna stwierdziła  

iż,  nie są zasadne zarzuty podnoszone w skardze.  

Wniosek w zakresie udrożnienia zablokowanego odcinka rowu na dł. 5 m dotyczy udrożnienia 

zjazdu na działkę prywatną w miejscowości Podleszany. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych 

budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi 

przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.  

Wójt Gminy Mielec kilkakrotnie zwracał się z prośbą do właścicieli gruntów przyległych  

do drogi gminnej w Podleszanach  o dokonanie przeglądu przepustów pod zjazdami do swoich 

gruntów i  podjęcia działań zmierzających do udrożnienia i właściwego utrzymania przepustów 

przy tej drodze  ponieważ obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych przebiegających 

rowem przydrożnym nie należy do zarządcy drogi. 
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Oznacza to, że wykonanie przepustu lub wymiana rur przepustu a także jego oczyszczanie  

w celu zapewnienia odprowadzenia  wód opadowych z pasa drogowego należy do właściciela 

posesji. Natomiast utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z 

przepustami pod drogą należy do zarządcy drogi w tym przypadku do Gminy Mielec.  

W przypadku gdy właściciele posesji nie wywiązują się z obowiązku właściwego utrzymania 

zjazdów występuje brak  swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych, a tym samym 

powstanie zastoisk. 

Udrażnianie rowów przydrożnych dróg gminnych jest zadaniem ciągłym a utrzymanie rowu 

przydrożnego w miejscowości Podleszany zrealizowane zostanie według potrzeb w ramach 

bieżących remontów. 

 

Pytania – dyskusja: 

 

Skarżąca  M. Niedbała przedstawiła swoje stanowisko i złożyła szerokie wyjaśnienie dotyczące 

zasadności złożenia skargi w sprawie udrożnienia odcinka rowu przydrożnego w Podleszanach. 

Poinformowała, że Komisja Rewizyjna wraz z Wójtem była w terenie i zapoznała się ze stanem 

faktycznym przedmiotu skargi. 

Nieprzekopany odcinek rowu nie stanowi żadnego dojazdu do gruntów, o którym cały czas mówi 

Wójt, nie ma tam żadnego mostka,  jedynie jest służebność przejazdu do innych działek. 

Nieprzekopany odcinek rowu blokuje odpływ wód z gruntów.  

Jednocześnie domagała się aby Rada Gminy wyegzekwowała ustalenia Komisji Rewizyjnej 

dotyczące zobowiązania Wójta do przekopania rowu.  

Zwróciła się do Przewodniczącej rady Gminy z zapytaniem w jakim terminie otrzyma odpowiedź 

i jaki termin zostanie wskazany dla Wójta na przekopanie rowu.  

Przewodnicząca wyjaśniła, że Rada Gminy rozpatruje jedynie zasadność złożonej skargi i nie 

może wskazać żadnego terminu przekopania spornego odcinka rowu. 

Skarżąca M. Niedbała poinformowała, że otrzymała słowne zapewnienie Komisji Rewizyjnej  

o przekopaniu rowu.  

Wójt Pan Kazimierz Gacek poinformował zebranych, że poziom odwodnienia, utrzymanie drogi   

i rowów należy do zadań gminy, poza tym rów o którym jest mowa spełnia wszystkie warunki 

które definiuje prawo drogowe.   

Ponadto skarżący są stroną sporu o uregulowanie stosunków znacznego terenu wzdłuż rowu.  

Wójt zapłacił karę grzywny z własnej kieszeni z powodu braku wiedzy o wcześniejszych 

działaniach P. Niedbałów  w tej  sprawie, która  toczy się przed różnymi sądami. Jednak to nie 

spowodowało zatracenia konsekwentnego działania Wójta, bo Gmina dba o interesy wszystkich 

mieszkańców. 

Zdaniem Wójta sens sprawy nie tkwi  w przekopaniu 5 mb. rowu, są to inne dalej idące spory 

osobiste.  

Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że nie jest obrońcą Wójta, ale nie można go obciążać 

sprawami, które nie należą do jego właściwości. Przed sądami trwają sprawy związane  

z odwodnieniem terenu zatem żeby podjąć rozsądną decyzję należy poczekać na ostateczne 

rozstrzygnięcie. 

Skarżąca M. Niedbała doszła do wniosku, że przedmówca nie zna sprawy, bo Sąd 

Administracyjny rozdzielił sprawę przekopania rowu od odwodnienia terenu. 

Radny Piotr Motyl poinformował, że obył na oględzinach spornego rowu, tamten teren jest 

zaniżony i podmokły cały teren jest zalewowy. Przekopanie  rowu nie spowoduje odpływu wód 

ponieważ dalej są zasypane mostki. Takie działanie może spowodować zakłócenie stosunków 

wodnych na innych gruntach. 
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Oprócz tego gdy była odwadniania droga gminna zostały wykonane odwodnienia ale właściciel 

działki gdzie jest zasypany sporny odcinek nie wyraził zgody na przekopanie. 

Była deklaracja o przekopaniu spornego odcinka rowu, czy zatem Wójt  może zlecić wykonania 

tej czynności robotnikom, którzy będą zatrudnieni w ramach robót publicznych. 

Pani Z. Niedbała poinformowała o tym, że podczas próby przekopania rowu była ostra 

interwencja sąsiada, który nie pozwolił wykonać tej czynności. 

Sołtys wsi Podleszany potwierdził, że wszelkie spory skarżących wynikają ze konfliktów 

osobistych, które obecnie są przekładane na gminę. 

Skarżąca M. Niedbała na okoliczność dodatkowych wyjaśnień złożyła na ręce Przewodniczącej 

pisemne  oświadczenie w sprawie niezbędne do dalszego postępowania. 

/Dokument zostanie dołączy do akt skargi/. 

Na zakończenie P. M. Niedbała stwierdziła, że jeśli byłaby dobra wola ze strony władz gminy od 

2010r . to wszelkie działania byłyby już zakończone, ale tej woli nie ma, zatem będą inne 

działania. 

 

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  XLI/332/2014 -  w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność  

                                                                         Wójta Gminy Mielec. 

 

 

AD.12. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, 

podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty 

targowej, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

W związku z uwagami RIO w Tarnobrzegu polegającymi na doprecyzowania za jakie opłaty będą 

możliwe do pobierania w drodze inkasa proponuje się  pobór od osób fizycznych w drodze inkasa 

podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego 

i opłaty targowej przez inkasentów.  
 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
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W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLI/333/2014 -  w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze 

                                                        inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości,  

                                                        podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego  

                                                        i opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz zasad  

                                                        wynagradzania za inkaso. 

 

AD.13.  

 

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

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się:  

- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1 000 zł 

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1 000 zł 

- dokonać przeniesień wydatków  w działach:  

400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 

700 – gospodarka mieszkaniowa 

801 – oświata i wychowanie 

926 – kultura fizyczna 

  

 

Szczegółowy plan zwiększenia dochodów,  zwiększenia wydatków  oraz przeniesień 

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają tabele, załączniki do projektu uchwały 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. 

 

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 większością głosów, przy 

jednym głosie „wstrzymującym się”, podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLI/334/2014 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  

                                                                            na 2014 r. 

 

AD.14. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Głos w kolejności zabierali: 
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Pan Mariusz Kawalec poinformował, że dzięki działaniom radnego F. Kapinosa Urząd 

Marszałkowski przeznaczył już pule środków na wykonanie placów rehabilitacyjnych, druga 

sprawa dotyczyła wykonania napraw przystanków na terenie wsi Wola Mielecka, ponieważ od 

ostatniej sesji gdzie było to samo zapytanie nic się nie podziało. 

W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że oprócz środków o których była mowa będą jeszcze pieniądze na 

boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz na jeszcze jeden plac rehabilitacyjny w Złotnikach, 

ponieważ działające tam stowarzyszenie złożyło wniosek, który otrzymał akceptację.  

Przystanki zostaną wyremontowane na początku maja br. 

Poza tym Wójt poinformował, że będzie interweniował u Marszałka Województwa w sprawie 

wykonania remontów chodników przy drogach wojewódzkich w Rzędzianowicach i w Woli 

Mieleckiej, ponieważ jest wiele uwag mieszkańców.  

Wójt zwrócił się do radnego Mariusza Kawalca aby apelował do radnego Fryderyka Kapinosa   

o wsparcie w sprawie remontu tych chodników. 

Mariusz Kawalec poinformował, że taka rozmowa już się odbyła, jednak nie ma współpracy  

z władzami gminy dlatego nie ma pieniędzy. 

Radny Piotr Motyl zwrócił się o wyjaśnienie w następujących sprawach: 

- budowy kanalizacji w Podleszanach, na terenie gminy zostało wykonanych wiele kosztownych 

inwestycji, ale Podleszany zostały pominięte całkowicie, nie ma ani 1 mb. kanalizacji, 

- sprawa przejazdu przez kładkę była obiecywana przez całą kadencję, ale może obecnie ze 

środków MOF coś udałoby się zrobić w tym temacie.  

W odpowiedzi Wójt przekazał informację, że obecnie trwają dyskusje nad przeznaczeniem 

środków z MOF. Urząd Marszałkowski dopuścił wykonanie inwestycji budowy kanalizacji  

w ramach MOF, trzeba w takim razie wybrać jedno zadanie, albo przebudowa kładki albo budowa 

kanalizacji. 

Pan Krzysztof Dziekan zwrócił się do Wójta z przeznaczenie środków ze sprzedaży działek  

w Woli Chorzelowskiej, które zostały objęte zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,   

na wykonanie sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości. Taka jest wola mieszkańców i podczas 

najbliższego zebrania wiejskiego mieszkańcy podejmą uchwałę w tej sprawie. 

Pan Jan Kołodziej przekazał informację, że w Woli Mieleckiej brakuje jeszcze kanalizacji  

w najbardziej uprzemysłowionym rejonie wsi. 

Pan Jerzy Krawczyk zwrócił się o zwołanie zebrania wiejskiego dla Bożej Woli, Goleszowa  

i Książnic w celu poinformowania mieszkańców w sprawach planowanych inwestycji budowy 

kanalizacji, zapytał także o ostateczne stanowisko w sprawie kładki, ponieważ na każdej sesji są 

przedstawiane inne koncepcje. 

Pan Franciszek Mach zwrócił się z prośbą o wykonanie remontu drogi przez Szydłowiec. 

Na zakończenie Wójt poinformował zebranych o konsultacjach społecznych w sprawie strategii 

rozwoju gminy, które były nie skuteczne z powodu braku zainteresowania ze strony radnych, 

sołtysów i mieszkańców gminy. 

 

 

 

Na tym obrady  XLI sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCA     

                                                        RADY  GMINY   

               

                                                                                             MAGDALENA BANIA 


