PROTOKÓŁ

Nr XLI/ 2018

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
29 sierpnia 2018 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 1000 do godziny 1230.
W sesji udział wzięli :
- radni Rady Gminy Mielec - w ilości 13 osób - zgodnie z załączoną listą obecności,
- sołtysi z poszczególnych wsi - zgodnie z załączona listą obecności,

Obradom sesji przewodniczył :
-

Pan Jan Kołodziej - Przewodniczący Rady Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji Rady Gminy
zwołanej na dzień 29 sierpnia 2018 r. poprzez włączenie do porządku obrad punktu:
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa nowego odcinka
drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec
do m. Rzędzianowice".
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
„ za „ przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych
„ przeciw „ – 0 głosów
„ wstrzymał się „ – 0 głosów
Rada Gminy przyjęła wniosek Wójta Gmin y Mielec o zmianę porządku obrad sesji.
Po odbytym głosowaniu prządek obrad XLI 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 zmiany Uchwały XXII/144/2016 Rady Gminy Mielec
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo –
księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób
powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielec oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111//2016 Rady Gminy Mielec
z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2022 dla Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – Dąb szypułkowy
Kowal.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Gminy Mielec
i Gminy Cmolas przy udziale PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec w zakresie
realizacji zadania pn. „Remont drogi publicznej zlokalizowanej na terenie dwóch gmin
tj. Gminy Cmolas oraz Gminy Mielec, zapewniającej dojazd do kompleksów leśnych”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mielec, jak również
gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania
organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Mielec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa nowego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec
do m. Rzędzianowice".
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

AD.1.
Interpelacje Radnych.
Nie zostały zgłoszone.
AD.2.
Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy, jakie zostały
wprowadzane między sesjami.
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran poinformowała, że między sesjami nie zostały
wprowadzone żadne zmiany w budżecie gminy w formie zarządzeń.
AD.3.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXII/144/2016 Rady Gminy Mielec
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej i
organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących reformy oświaty konieczne jest dokonanie
zmian zapisów § 3 w Uchwale Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 24 listopada 2016 r. w
sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek
oświatowych 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 uczestniczyło 13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XLI/283/2018 - w sprawie zmiany Uchwały XXII/144/2016 Rady
Gminy Mielec z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi
finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec.

AD.4.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób
powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielec oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Jaworskiego.
Zmiany w regulaminie określającym tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Mielec oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania mają służyć: poprawie i ułatwieniu
funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Mielec.
Zmiany dotyczą m.in. sposobu powoływania grup roboczych. We wcześniejszym okresie
grupa byłą powoływana przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, po zmianie
grupę roboczą powoływać będzie Zespół Interdyscyplinarny w składzie co najmniej
trzyosobowym. Dodano punkty w regulaminie dotyczące działań ZI w przypadku
nieobecności przewodniczącego ZI. Ponadto zaktualizowano dokumentację dotyczącą
monitorowania prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie 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 13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XLI/284/2018 - w sprawie uchwalenia regulaminu określającego
tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielec oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111//2016 Rady Gminy Mielec
z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2016 – 2022 dla Gminy Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Jaworskiego.
W Uchwale Nr XVI/111//2016 Rady Gminy Mielec z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2022 dla Gminy
Mielec zmianie ulega nazwa z Programu Przeciwdziałania Przemocy w' Rodzinie na lata
2016 - 2022 dla Gminy Mielec, na „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2022 dla Gminy Mielec „Bezpieczna
rodzina - Bezpieczna gmina.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Zmiana nazwy ww. programu jest niezbędna, z uwagi na możliwość pozyskania środków
finansowych z zewnątrz na realizację działań w ramach projektów z zakresu przeciwdziałania
Przemocy w' Rodzinie przez Gminę 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 13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XLI/285/2018 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111//2016
Rady Gminy Mielec z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2022 dla Gminy Mielec.

AD.6.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – Dąb szypułkowy Kowal.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Serafina.
Lasy państwowe zwróciły się do Gminy Mielec o ustanowienie pomnika przyrody w obrębie
miejscowości Szydłowiec. Tym pomnikiem będzie dąb szypułkowy, który spełnił określone
w ustawie o ochronie przyrody kryteria, aby można było to drzewo uznać za pomnik
przyrody.
Jednocześnie proponuje się, aby nadać temu pomnikowi przyrody nazwę Dąb szypułkowy
Kowal.
Ustanowienie niniejszego drzewa pomnikiem przyrody, ma na celu ochronę tworów
przyrody ożywionej, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi
i krajobrazowymi , a także szczególnymi cechami osobniczymi takimi jak rozmiar i wiek.
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 13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XLI/286/2018 - w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – Dąb
szypułkowy Kowal.

AD.7.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Gminy Mielec
i Gminy Cmolas przy udziale PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec w zakresie
realizacji zadania pn. „Remont drogi publicznej zlokalizowanej na terenie dwóch gmin tj.
Gminy Cmolas oraz Gminy Mielec, zapewniającej dojazd do kompleksów leśnych”.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla.

Proponuje się wyrażenie zgody na zawarcie z Gminą Cmolas porozumienia międzygminnego
w sprawie powierzenia Gminie Cmolas przy udziale PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Mielec wykonywania zadania publicznego Gminy Mielec w zakresie „Remont drogi
publicznej zlokalizowanej na terenie dwóch gmin tj. Gminy Cmolas oraz Gminy Mielec,
zapewniającej dojazd do kompleksów leśnych”.
Pytania – dyskusja:
Radny Mariusz Kawalec uważa, że ten temat nie został do końca dobrze przeanalizowany,
ponieważ należało przekazać przedmiotową drogę na rzecz Nadleśnictwa i nie ponosić
kosztów remontu i utrzymania.
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 13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów:
„za” podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych
„przeciw” – 0 głosów
„ wstrzymał się „ – 1 głos
podjęła:

U C H W A Ł Ę

Nr

XLI/287/2018 -

w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego Gminy Mielec i Gminy Cmolas przy udziale PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Mielec w zakresie realizacji zadania pn. „Remont drogi publicznej
zlokalizowanej na terenie dwóch gmin tj. Gminy Cmolas oraz Gminy Mielec, zapewniającej
dojazd do kompleksów leśnych”.

AD.8.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mielec, jak również gminnym
jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby
uprawnionej do udzielania tych ulg.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Projekt uchwały określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu
spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Mielec, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
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 13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XLI/288/2018 - w sprawie określenia szczegółowych zasad,

sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mielec, jak
również gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.

AD.9.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem proponuje się Postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku
wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z prawo zamówień publicznych do
kwoty 3 974 872,60 zł na sfinansowanie:
- planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 r. – 2 722 304,32 zł,
- spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 252 568,28 zł.
Spłata kredytu nastąpi w okresie od 31 marca 2019 r. do 31 grudnia 2030 r.
Kredyt zostanie zabezpieczony wekslem in blanco. Zaciągnięte zobowiązanie finansowe
zostanie pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy.
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 13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę

Nr

XLI/289/2018 -

w sprawie zaciągnięcia kredytu

długoterminowego.

AD.10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2018 rok dokonuje się
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz prognozie długu na lata 2018 – 2030
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego projektu uchwały.
Jednocześnie zmianie się zakres wykonywania zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci
kanalizacyjnej w Podleszanach.
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 13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XLI/290/2018 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Mielec.

AD.11.
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 240 000 zł
 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 360 000 zł
 dokonuje się przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w
dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w działach: transport i łączność,
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie,
rodzina,
gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
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 13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę

Nr

XLI/291/2018 - w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie gminy na 2018 rok.

AD.12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa nowego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec
do m. Rzędzianowice".
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla.
Przedłożony projekt uchwały jest podtrzymaniem stanowiska Wójta Gminy Mielec w sprawie
budowy obwodnicy miasta Mielca.
Radny Mariusz Kawalec złożył wniosek o 10 min. przerwę.
Wniosek został poddany pod głosowanie.
„za” wnioskiem głosowało 12 radnych,
„ wstrzymał się „ – 1 radny.
Wniosek został przyjęty.
Po przerwie.
Został odczytany projekt uchwały.
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 XLI/292/2018 - w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa nowego

odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec
do m. Rzędzianowice".

AD.13.

Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Kołodziej poinformował o korespondencji, jaka
wpłynęła na jego ręce w okresie między sesjami.
Przedstawicielka Komitetu Protestacyjnego z Woli Mieleckiej podziękowała radnym za
podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie budowy obwodnicy miasta Mielca.
Głos w dyskusji w kolejności zabierali:
Pan Tomasz Ortyl poinformował o:
- składaniu wniosków na wymianę pieców CO w Gminie Mielec,
- działaniach podejmowanych w zakresie realizacji projektu OZE,
- budowie kanalizacji sanitarnej w Podleszanach,
- wykonaniu remontów dróg gminnych i oświetlenia ulicznego.
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem o termin realizacji zadania w ramach
funduszu sołeckiego zaplanowanego do wykonania przy obiekcie sportowym w Woli
Mieleckiej.
Kolejne pytania dotyczyły:
- współpracy z LGD LASOVIA,
- wyników kontroli SOKiS w Chorzelowie,
- działań w zakresie nadania nazw ulic w Woli Mieleckiej,
- wysokości przyznanych nagród w gminie w latach 2011- 2017,
- ilości zatrudnionych osób w urzędzie.
W dalszej części odbyła się dyskusja w sprawie zatrudnienia i wypłaconych nagród.
Pan Wójt, Pani Sekretarz i Skarbnik Gminy udzielili szczegółowych wyjaśnień w tych
kwestiach. Ponadto Pan Wójt poinformował, że szczegóły zostały przekazane radnemu
Mariuszowi Kawalcowi w ramach odpowiedzi na interpelacje, a prezentowane przez radnego
wyliczenia są nieprawdziwe.
W dalszej części dyskusji Kierownik LGD LASOVIA przedstawił szczegółowo zadania, jakie
zostały wykonane w ramach działalności Grupy.
Sołtys Krzysztof Jachyra zwrócił uwagę na problem oklejania tablic informacyjnych na terenie
wsi w okresie przedwyborczym oraz na wysokość diet wypłacanych sołtysom.
Radny Jerzy Krawczyk uważa, że wysokość diet powinna być uzależniona od pełnionych
funkcji i adekwatna do wykonywanych czynności.
Sołtys Andrzej Kardyś zgłosił koniczność wykonania zadaszenie przy budynku OSP w Trześni.
Radny Jerzy Krawczyk odniósł się do wypłaconych pracownikom gminy nagród. Otóż uważa,
że pracownicy powinni mieć wyższe stawki zaszeregowania i znacznie mniejsze nagrody.
Poza tym uważa, że Gmina Mielec w stosunku do innych gmin pozostała daleko w tyle
przede wszystkim przez brak współpracy radnych i Wójta.

Pan Tomasz Ortyl zaapelował do sołtysów i radnych o konsultacje w sprawach planowania
wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok, ponieważ we wnioskach jest wiele
zadań niedoszacowanych.
Radny Kazimierz Kumorek zgłosił problem związany z wybudowaniem przez bobry wielkiej
żeremi na kanale Złotnickim.
Sołtys Kwarciany Jan zwrócił się z prośbą o bardziej szczegółowe informacje w sprawie
wymiany pieców CO.
Radny Piotr Motyl zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych
w przyszłorocznym budżecie na kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej.
Na tym obrady XLI sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
JAN KOŁODZIEJ

Sporz.

