PROTOKÓŁ

Nr V / 2019

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
21 marca 2019 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 900 do godziny 1230.
W sesji udział wzięli :
- radni Rady Gminy Mielec - w ilości 14 osób - zgodnie z załączoną listą obecności,
- sołtysi z poszczególnych wsi - zgodnie z załączoną listą obecności,

Obradom sesji przewodniczył :
-

Pan Bogdan Cygan - Przewodniczący Rady Gminy Mielec

Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji zwołanej na
dzie21 marca 2019 r. następujących punktów:
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boża Wola.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chorzelów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrząstaw.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goleszów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Książnice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podleszany.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzędzianowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłowiec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trześń.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Chorzelowska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Mielecka.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Złotniki.
Wniosek został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
„za” wnioskiem głosowało 14 radnych
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła wniosek
o zmianę porządku obrad sesji.
Po odbytym głosowaniu prządek obrad V sesji Rady Gminy Mielec przedstawia się
następująco:
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1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały
wprowadzane między sesjami.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec
w 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec
prawa własności części nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu
i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka nr
352 w obrębie 47 - Wola Mielecka.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M.
Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania planu
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których
organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Mielec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Sprawy różne.
AD.1.
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.2.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Krzysztofa Dziekana – przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Pismem z dnia 31 grudnia 2018 r. ( wpływ do urzędu Gminy w Mielcu w dniu
14 stycznia 2019 r. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu przekazało pismo
skarżącego dotyczące skargi na działania organu – Wójta Gminy Mielec – Radzie Gminy
Mielec jako organowi właściwemu w przedmiotowej sprawie.
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Pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. skarżący zwrócił się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu ze skargą na działania Wójta Gminy Mielec dotyczące
przewlekłości postępowania w sprawie odpowiedzi na interpelacje.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrując powyższą skargę zapoznała się z materiałami
i po wysłuchaniu zarzutów przedstawionych przez skarżącego ustaliła, co następuje:
Na sesji w dniu 28 listopada 2018 r. skarżący złożył na piśmie interpelację w sprawach
jakości wody, wysokości wpływów z podatków i wysokości zapłaconych kar oraz zapytanie
dotyczące bieżącej działalności organu wykonawczego.
W odpowiedzi na interpelacje i zapytania o których mowa, Wójt Gminy Mielec pismem
z dnia 10 grudnia 2018 r. zwrócił się do skarżącego o przedstawienie stanu faktycznego
będącego przedmiotem interpelacji oraz wynikających z niego pytań stosownie do art. 24 ust.
4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku ze skierowanymi
zapytaniami w celu udzielenia prawidłowej i wyczerpującej odpowiedzi stosownie do
przepisu art. 24 ust. 5 w związku z art. 24 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym. Wójt poprosił o krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego
przedmiotem zapytania oraz wynikające z niego pytanie.
W odpowiedzi na pismo o którym mowa, skarżący nie uzupełnił złożonej
na sesji interpelacji i zapytań o brakujące wyjaśnienia dotyczące stanów faktycznych
przedmiotu interpelacji i zapytań
tylko złożył skargę do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu na przewlekłość postępowania.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentalni i szczegółowej analizie skargi biorąc pod
uwagę powyższe fakty Komisja stwierdziła, że podnoszone w skardze zarzuty
na przewlekłość postępowania w sprawie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Wójta
Gminy Mielec są bezzasadne.
Pytania – dyskusja:
Radny Mariusz Kawalec złożył obszerne wyjaśnienie dlaczego złożył skargę na działalność
Wójta Gminy Mielec.
W trakcie dyskusji głos zabierali:
Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, radny Mariusz Kawalec, Jerzy Krawczyk, radna
Zofia Załucka.
W części dyskusja dotyczyła zasadności złożenia skargi a w części dotyczyła badań wody
i pozyskiwania informacji w tej sprawie.
Następnie radna Zofia Załucka złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji, ponieważ prowadzona
wymiana zdań nie dotyczyła omawianego projektu uchwały.
Wniosek został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych;
„za” wnioskiem głosowało 13 radnych,
„wstrzymał się „ – 1 radny
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały
jest pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że występuje tu przesłanka interesu
prawnego radnego.
Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym bardzo konkretnie
precyzują sytuacje, w których radny nie może brać udziału w głosowaniu:
Przepis art. 25a ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że "Radny nie może brać udziału
w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego".
W związku z powyższym radny Mariusz Kawalec został wyłączony z głosowania nad
projektem procedowanej 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 10 radnych
„przeciw” – 2 radnych
„wstrzymało się „ - 1 radny
podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr V/37/2019 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność

Wójta Gminy Mielec.
AD.3.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2019 r.
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Serafina.
Wypełniając obowiązek ustawowy Rada Gminy corocznie w terminie 31 marca w drodze
uchwały określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Program ten obejmuje w szczególności zapewnienie bezdomnym
zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt ,opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich
dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację
zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu
oraz działające na terenie Gminy Mielec koła łowieckie.
Pytania – dyskusja:
Pani Dorota Guzda zwróciła się z zapytaniem w kwestii kontaktu w sprawie bezdomnych
zwierząt w dni wolne od pracy.
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Pan Mirosław Serafin wyjaśnił, że na stronie internetowej Gminy są dostępne wszystkie dane
w tej sprawie.
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały
jest pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego powtórnego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie
podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr V/38/2019 - w sprawie uchwalenia programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Mielec w 2019 r.

AD.4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa
własności części nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Serafina.
Części działek położonych w miejscowości Wola Mielecka stanowiących własność osób
fizycznych zajęte zostały pod utwardzoną drogę wewnętrzną. Droga ta służy jako dojazd do
posesji i przepompowni i zarządzana jest przez Gminę Mielec. Pozyskanie części
przedmiotowych nieruchomości na własność Gminy Mielec jest celowe, gdyż daje
możliwość właściwego zarządzania, w tym wykonywania remontów drogi.
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały
jest pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:
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UCHWAŁĘ

Nr V/39 /2019 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Mielec prawa własności części nieruchomości położonych w miejscowości Wola
Mielecka.
AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu
i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka
nr 352 w obrębie 47 - Wola Mielecka.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Serafina.
Właściciel
nieruchomości położonych w Woli Mieleckiej wystąpił z wnioskiem
o ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez działkę gminną. Wnioskodawca
nie ma prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej tj. drogi powiatowej nr
1152R.
Ustanowienie służebności zapewni wnioskodawcy prawny dostęp do jego
nieruchomości, a tym samym pozwoli na ich prawidłowe zagospodarowanie.
Ustanowienie służebności odbywać się będzie na zasadzie odpłatności, w kwocie adekwatnej
do powierzchni zajętego terenu oraz stopnia ograniczenia możliwości korzystania z
gruntu, kwota ta zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie
szacunkowym. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym obciążania nieruchomości. Mając na
uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały
jest pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła

UCHWAŁĘ

Nr V/ 40 /2019 - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

prawa przejazdu i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako
działka nr 352 w obrębie 47 - Wola Mielecka.

AD.6.
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Podjęcie uchwały w sprawie Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Serafina.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Mielec
dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza ta została przedstawiona
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która zaopiniowała ją pozytywnie.
Z dokonanej analizy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Mielec wynika, że zachowuje ono swoją aktualność.
Jedynie zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszary
w miejscowości: Wola Mielecka, Podleszany, Książnice, Wola Chorzelowska, Trześń,
Chorzelów, Chrząstów uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Mielec Nr X/47/99 z dnia
29.06.1999 r. budzą wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Zapisy w/w planu zbyt ogólnie określają cechy zabudowy
oraz wskaźniki zagospodarowania terenu. W związku z powyższym należy uznać, iż plan jest
nieaktualny w świetle ww. zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania
terenu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż plan w całości został zrealizowany, prawdopodobnie
nie zajdzie konieczność jego aktualizacji w dostosowaniu do wymogów przepisów w/w
ustawy, natomiast obszar w Chorzelowie ze względu na częściowe zrealizowanie
wymagający aktualizacji został zmieniony w roku 2016. Prace nad rozpoczętymi i
niezakończonymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały planami miejscowymi lub ich zmianami
będą kontynuowane.
Pytania – dyskusja:
Radny Wojciech Zaręba zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane podczas
posiedzenia komisji a dotyczące omawianego tematu.
Radny Andrzej Klich zawnioskował aby umożliwić mieszkańcom wnoszenie uwag do planów
zagospodarowania przestrzennego, ponieważ wiele decyzji utraciło swoją ważność między
innymi dlatego, że wiele instytucji i urzędów nie podjęło dialogów we właściwym czasie
i mieszkańcy nie mogą uzyskać stosownych decyzji dotyczących zabudowy.
Pan Mirosław Serafin wyjaśnił, że Gmina wykonuje swoje ustawowe obowiązki, regulacje
prawa w tym zakresie spowodowały, że gminy są w wielu wypadkach bezradne.
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały
jest pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło14 radnych.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów:
„za” projektem uchwały głosowało 12 radnych
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymało się „ – 2 radnych
podjęła:

UCH W AŁĘ

Nr V/ 41 /2019 - w sprawie Oceny aktualności Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie
Gminy Mielec.
AD.7.
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego
w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.
Projekt uchwały przedstawiła pani Barbara Szwakop.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz pozytywnej opinii
Związku Nauczycielstwa Polskiego jest drugi etap postępowania czyli Rada Gminy
podejmuje „właściwą” uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M.
Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały
jest pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
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

V/ 42 /2019 - w sprawie przekształcenia Szkoły

Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.
AD.8.
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Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania planu
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których
organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
Projekt uchwały przedstawiła pani Barbara Szwakop.
W przypadku dokonywania zmiany uchwały w sprawie dostosowania planu sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym
jest Gmina Mielec, Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu zmiany uchwały
w sprawie dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, następnie uchwała
zostanie przedłożona Podkarpackiemu Kuratorowi do zaopiniowania. W myśl
obowiązujących przepisów opinia w/w Kuratora będzie wiążąca dla JST.
W związku z reorganizacją sieci szkół i przedszkoli w Gminie Mielec przekształceniem
oddziałów zerowych w przedszkola i utworzeniem Zespołów Szkolno – Przedszkolnych tj,.
od 01.09.2018 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzędzianowicach od 01.01.2019 Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Chrząstowie i Zespół Szkolno Przedszkolny w Książnicach
zachodzi konieczność uaktualnienia sieci szkół.
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały
jest pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr V/43/2019 - w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie

dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
AD.9.
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 2019 rok dokonuje się
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na
lata 2019 – 2038 w brzmieniu stanowiącym załącznik do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
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Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały
jest pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr V/44/2019 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Mielec.
AD.10.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem:
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 46 990 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 546 990 zł
- dokonuje się przeniesień dochodów budżetu w dziale:
 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Szczegółowy plan zwiększenia wydatków oraz przeniesień budżetu wg szczegółowego
podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki tabelaryczne
do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały
jest pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest
pozytywna.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ
gminy na 2019 r.
AD.11.

Nr V/ 45 /2019 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
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Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Zbigniew Wicherski złożył interpelacje w sprawie utworzenia żłobka w Woli
Mieleckiej.
Mariusz Kawalec złożył:
- interpelacje w sprawie jakości wody, wysokości wpływów z podatków i wysokości
zapłaconych kar,
- zapytanie w sprawie naprawy ogrodzenia uszkodzonego podczas gminnej inwestycji
i wyznaczania miejsca radnym przy stole.
Radny Wojciech Zaręba zgłosił interpelacje w sprawie mikro i małej przedsiębiorczości.
AD.12.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Głos w kolejności zabierali:
Sołtys Ireneusz Sienkiel zgłosił konieczność wykonania remontów dróg kamieniem na terenie
wsi Książnice oraz konieczność szybkiego remontu SUW w Rzędzianowicach.
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi sprawami:
- wykonania dodatkowych oznakowani dróg,
- wykonania oświetlenia przy parkingu OSP Wola Mielecka,
- zwrócił uwagę na szerokość progów zwalniających,
- zwrócił się z wnioskiem o zamieszczenie na stronie internetowej gminy szybkiego dostępu
do zakładki interpelacji radnych,
- przedstawił informację o zdjęciach zamieszczonych na stroni internetowej Gminy dotyczące
zalanych terenów w Woli Mieleckiej w okolicy budowanej obecnie obwodnicy,
- prosi o wskazanie finansowania projektu budowy chodnika w Woli Mieleckiej w kierunku
od Ścieżek do mostu,
- zwrócił się z zapytaniem dlaczego ostatnia interpelacja nie została uznana jako interpelacja
a tylko zapytanie, gdzie zatem został popełniony błąd,
- o termin wywozu odpadów biodegradowalnych,
- zapytał dlaczego pana Wójta nie było na spotkaniu w sprawie obwodnicy, które odbyło się
w Gminie Czermin,
- zapytanie w sprawie artykułu w tygodniku KORSO dotyczące psów na terenie miejscowości
Szydłowiec,
- zwrócił się do Przewodniczącego aby porządek obrad sesji nie był zbyt długi, bo radni są
zmęczeni długotrwałą pracą,
- kolejne pytanie dotyczyło odkładania projektów uchwał zgłaszanych przez radnych bo to
jest zła metoda na współpracę,
- mieszkanka Woli Mieleckiej składała skargę dotycząca zakupu działki w Rzędzianowicach
i nie otrzymała żadnej informacji o posiedzeniu komisji na której będzie rozpatrywana jej
sprawa, chociaż takie było zapewnienie ze strony przewodniczącego Rady.
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Radny Wojciech Zaręba podziękował za podjęcie szybkich działań w sprawie budowy sieci
gazowej w Rydzowie i Szydłowcu, jednocześnie zwrócił się z zapytaniem w sprawie
kontynuacji budowy chodnika dla pieszych w Podleszananch.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił zasady procedowania zgłaszanych spraw, do których
należy przygotować projekty uchwał.
Radny Andrzej Klich złożył podziękowanie za poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
dróg w Rzędzianowicach, zgłosił potrzebę wykonania kilku metrów chodnika przy
przystanku autobusowym w Rzędzianowicach.
Na zadane pytania odpowiedzi kolejno udzielili: Pan Józef Piątek Wójt Gminy Mielec,
Zastępca Wójta Tomasz Ortyl oraz Mirosław Serafin kierownik RGP.
W dalszej części dyskusji radny Jerzy Krawczyk przedstawił następujące sprawy:
- wyraził swoje stanowisko w kwestii budowy połączenia sieci wodociągowej Gminy z siecią
miejską jako alternatywnego źródła zasilania w wodę dla mieszkańców Gminy Mielec,
- zwrócił uwagę na sprawność hydrantów na gminnej sieci wodociągowej, oraz na filtrowanie
wody przez SUW w Rzędzianowicach,
- zaapelował o segregowanie śmieci, ponieważ jest to ważny czynnik przy ustalaniu ceny
za odpady,
- poinformował, że mieszkańcy Gminy mają utrudniony dojazd do pracy na nocną zmianę,
- w niektórych miejscowościach na terenie gminy pojawili się prywatni przewoźnicy, którzy
przewożą mieszkańców, w związku z tym prosi o informacje w tej sprawie,
- na zakończenie poinformował, że był uczestnikiem szkolenia dla członków Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji i tam szkoląca przekazała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt
Gminy i Przewodniczący Rady Gminy powinni pełnić dyżury po godzinach urzędowania,
dlatego prosi o zorganizowanie takich dyżurów.
Radny Zbigniew Wicherski zwrócił się z prośbą w przyspieszenie rozmów i decyzji
w sprawie wykonania projektu budowy brakującej części chodnika w Woli Mieleckiej,
Zawnioskował o opracowanie kodeksu etycznego dla radnych Gminy Mielec dla porządku
obrad komisji i sesji.
Radny Mariusz Kawalec poruszył następujące sprawy:
- miejsc parkingowych przy UG Mielec,
- zabierania głosu na sesji,
- budowy chodnika w Woli Mieleckiej,
- propozycji opracowania kodeksu etycznego,
- opracowania zmian w obowiązujących statutach sołectw,
- złożył wyjaśnienia w sprawie oświetlenia placu sportowo-rekreacyjnego przy ZS w Woli
Mieleckiej,
- odniósł się do informacji o budowie chodnika w Złotnikach i o statystykach ruchu pieszych
w Złotnikach.
W sprawie chodników odpowiedzi udzielił Pan Wójt.
Pan Tomasz Ortyl odniósł się do informacji w sprawie transportu zbiorowego na terenie
gminy, zadeklarował, że wszystkie zgłaszane problemy zostaną przekazane
do przedsiębiorstwa MKS.
W dalszej części Pan Wójt udzielił odpowiedzi w sprawie ustalania cen za odpady
i o przygotowaniach do następnego przetargu.
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Sołtys Andrzej Kardyś zwrócił uwagę na:
- koszenia poboczy przez właścicieli dróg,
- wymalowania linii poboczy przy drodze w Trześni,
- zwołania komisji bezpieczeństwa na obwodnicy miasta Mielca w związku z licznymi
wypadkami,
- poprawy poboczy przy drodze powiatowej w Trześni.
W dalszej części tego punktu obrad sesji głos w dyskusji zabierali radny Jerzy Krawczyk,
Mariusz Kawalec, Andrzej Klich, Ryszard Szostak, Wójt Gminy Pan Józef Piątek, Zastępca
Wójta Tomasz Ortyl.
Poruszane były sprawy przebudowy SUW w Rzędzianowicach, budowy połączenia sieci
wodociągowej gminnej i miejskiej.

Na tym obrady V sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
BOGDAN CYGAN

