PROTOKÓŁ

Nr XXXVI/ 2018

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
22 marca 2018 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 1100 do godziny 1830.
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,
dyrekcja i nauczyciele Zespołu szkół w Woli Mieleckiej,
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
mieszkańcy wsi Wola Mielecka

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 stycznia 2018 r. poprzez włączenie do porządku obrad punktu:


Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Mielec.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mielec zwróciła się z wnioskiem o zmianę porządku obrad
sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 22 marca 2018 r. poprzez włączenie do porządku obrad
punktów:
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2018 r.
 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec
za 2017 rok.
Radny Piotr Bieniek zwrócił się z propozycją, aby nie procedować wniosku Pana Wójta.
Radny Piotr Motyl poparł propozycje przedmówcy.
Radny Mariusz Kawalec wyraził zdziwienie dlaczego jest paka propozycja radnych.
Radny Piotr Bieniek wyjaśnił, że radni nie dostatecznie zostali poinformowani o planowanej
inwestycji, dlatego konieczne jest wnikliwe rozpoznanie sprawy.
Pani Skarbnik oznajmiała, że na posiedzeniach komisji projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec został przekazany radnym oraz
szczegółowo omówiony.
Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że projekt uchwały został przekazany na posiedzeniach
komisji, ale Pan Wójt wcześniej nie uzgodnił wprowadzenia tej inwestycji z radnymi
i poinformował o braku współpracy radnych z Wójtem.
Radny Piotr Gamracy zwrócił uwagę radnym, że powinni uczestniczyć w posiedzeniach
komisji do końca, bo nie mają kompletnej wiedzy na temat omawianych projektów uchwał.
Radna Wanda Mika uznała, że zadaniem priorytetowym jest budowa kanalizacji, to dlaczego
jest propozycja wprowadzenia tak kosztownej inwestycji.
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W odpowiedzi dla radnych Pan Wójt wyjaśnił, że obecnie jest możliwość pozyskania środków
na proponowana inwestycje w Woli Mieleckiej.Nie wiadomo czy w przyszłości będzie jeszcze
taka szansa. Inwestycja o której mowa jest planowana do wykonania w ciągu dwóch lat. Jeśli
państwo radni nie podejmą decyzji o podjęciu tej uchwały, wówczas nie będzie to wina Wójta,
że nie czynił starań o pozyskanie środków spoza budżetu.
Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że trzeba przyjąć stanowisko, czy projekt uchwały będzie
procedowany.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski w kolejności, jak
były prezentowane na wstępie.
Jako pierwszy został poddany pod głosowanie Wójta.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
„ za „ przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych
„ przeciw „ – oddano 8 głosów
„ wstrzymał się „ – 1 głos
Rada Gminy odrzuciła wniosek wójta Gminy Mielec o zmianę porządku obrad sesji.
Następnie radni głosowali wniosek zgłoszony przez Komisję Rewizyjną.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
„ za „ przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych
„ przeciw „ – 0 głosów
„ wstrzymał się „ – 0 głosów
Rada Gminy przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej o zmianę porządku obrad sesji.
Po odbytym głosowaniu prządek obrad XXXVI 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 podziału Gminy Mielec na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielec na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec obszar ”A”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego
w roku 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Podkarpackiego w roku 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust 3 zatrudnionych w szkołach,
zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2018 r.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za 2017 rok.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

AD.1.
Interpelacje Radnych.
Radny Mariusz Kawalec złożył dwie interpelacje, pierwsza w sprawie przyznanych nagród
w Urzędzie Gminy Mielec i jednostkach organizacyjnych, druga w sprawie wydatkowania
środków z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej w latach 2011 – 2017.
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 podziału Gminy Mielec na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz.
W związku ze zmianą przepisów ustawy Kodeks wyborczy dokonuje się podziału Gminy
Mielec na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
Następnie został odczytany projekt uchwały.
Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne.
Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XXXVI/ 246 /2018 - w sprawie podziału Gminy Mielec

na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.
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AD.4.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielec na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz.
W związku ze zmianą przepisów ustawy Kodeks wyborczy dokonuje się podziału Gminy
Mielec na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
Przedłożony projekt uchwały zawiera zmianę, która została wprowadzona na wniosek
mieszkańców wsi Rydzów i pozytywnie zaopiniowana przez Komisarza Wyborczego,
mianowicie wprowadza się dodatkowo nowy stały obwód głosowania w miejscowości
Rydzów.
Pytania –dyskusja:
Rady Mariusz Kawalec zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia lokalu dla osób
niepełnosprawnych tam, gdzie są takie osoby.
W odpowiedzi Pani Sekretarz poinformowała o ustawowych zasadach tworzenia lokali dla
niepełnosprawnych, oraz o sposobie przeprowadzenia głosowania w Podleszanach i nowym
obwodzie w Rydzowie.
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 XXXVI/247/2018 - w sprawie podziału Gminy Mielec
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium i
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec obszar ”A”.

Kierunków

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Annę Wróblewską - Bryk.
Zakres merytoryczny opracowania dotyczy przebiegu wykonania gazociągu wysokiego
ciśnienia, na odcinkach przebiegających w granicach Gminy Mielec, który jest
przedsięwzięciem o charakterze strategicznym dla miasta Mielca, ale również ma szersze
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znaczenie także dla mieszkańców gminy. Ze względu na fakt, że nie cały przebieg gazociągu
możliwy jest do zaplanowania na terenie miasta Mielca, dwa niewielkie odcinki zostały
zaplanowane na obszarze gminy w granicach miejscowości Szydłowiec.
Dopuszczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na obszarze przedmiotowej zmiany
Studium nastąpiło w wyniku złożonej w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu
przedmiotowej VII zmiany Studium obszar „A” przez Radnego Gminy Mielec uwagi
zawierającej wniosek o takie dopuszczenie. Uwaga ta została przez Wójta Gminy rozpatrzona
pozytywnie, do projektu zmiany Studium oraz Prognozy oddziaływania na środowisko VII
zmiany Studium obszar „A” zostały wprowadzone zmiany, projekt zmiany Studium wraz z
Prognozą
oddziaływania
na
środowisko
został
powtórnie
uzgodniony
i zaopiniowany w niezbędnym zakresie. Została powtórzona procedura wyłożenia do
publicznego wglądu. W wyniku powtórnego wyłożenia nie wpłynęły uwagi do projektu zmiany
Studium.
W trakcie przygotowywania projektu VII zmiany Studium obszar „A” przeprowadzono
wymagane czynności formalno-prawne oraz uzyskano pozytywne uzgodnienia i opinie.
Projekt był wykładany do publicznego wglądu o czym ogłaszano zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów.
Pytania – dyskusja:
Radny Mariusz Kawalec przypomniał o mało istotnych błędach pisarskich w przedłożonym
projekcie uchwały, które nie zostały usunięte.
Pani A. Wróblewska-Bryk poinformowała, że na tym etapie procedowania tego projektu
uchwały jest to niemożliwe.
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 XXXVI/248/2018 - w sprawie uchwalenia VII zmiany
Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec obszar ”A”.

AD.6.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego
w roku 2018 r.
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla.
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Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy finansowej w 2018 r. w wysokości
320 000,00 zł dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych wykonania chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mielec
w miejscowości Złotniki, Podleszany, Trześń.
Radny Mariusz Kawalec zgłosił wniosek formalny o zmianę zapisu §1 w ten sposób aby w
propozycjach dotyczących długości budowy chodników słowa „ … do„ zastąpić słowami
„ …około”.
Wniosek został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
„za „ wnioskiem głosowało 12 radnych
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się „ – 1 radny
Rada Gminy Mielec większością głosów przyjęła zgłoszony wniosek.
Następnie został odczytany projekt uchwały.
Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne.
Rada Gminy nie wniosła innych 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 XXXVI/249/2018 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Mieleckiego w roku 2018 r.

AD.7.
Podjęcie uchwały w sprawie
Podkarpackiego w roku 2018 r.

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla.
Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy finansowej w 2018 r. w wysokości
115 000,00 zł dla Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na realizację
zadania publicznego o nazwie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa
Góra-Mielec w miejscowości Rzędzianowice Gmina Mielec".
Następnie został odczytany projekt uchwały.
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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 XXXVI/250/2018 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Województwa Podkarpackiego w roku 2018 r.

AD.8.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2018 roku.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Lucynę Nowak.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych , w szczególności psów i kotów,
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach
administracyjnych Gminy Mielec.
Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec oraz
zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
Zadania programu obejmują zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację albo
kastrację zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych
miotów, wskazanie gospodarstwa w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Pytania – dyskusja:
Radny Mariusz Kawalec zawnioskował aby:
 w § 6 dodać ustęp 3 w brzmieniu:
Zabiegi o których mowa w ust. 1 mogą być sfinansowane osobom, które wzięły pod
opiekę zwierzę bezdomne z terenu Gminy Mielec. Zabieg może być wykonany po 14
dniach od zaopiekowania się bezdomnym zwierzęciem z uwagi na możliwość
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. Maksymalna kwota przeznaczona na ten cel na
dany rok to 1/10 kwoty umieszczonej w § 11 ust. 2 punkt 2.
Aby otrzymać sfinansowanie zabiegu należy wypełnić wniosek – załącznik nr. 1.
 w § 7 w ust. 3 dodać zapis w brzmieniu:
ogłoszenia zamieszczane będą wraz ze zdjęciem zwierzęcia przeznaczonego do adopcji,
 w § 7 dodać ust. 4 w brzmieniu:
na stronie internetowej gminy Mielec ( strona główna) umieszczone są dane kontaktowe
pod które należy zgłaszać wszelkie informacje o zwierzętach bezdomnych, potrąconych
i zabitych, które znajdują się na terenie naszej gminy.
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Radny Pan Jerzy Krawczyk zwrócił się z wnioskiem o 10 min. przerwę w obradach sesji.
Wniosek został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych,
„za” wnioskiem głosowało 13 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Po przerwie.
Radny Mariusz Kawalec złożył ostateczny wniosek formalny dotyczący wprowadzenia zmian
w procedowanym projekcie uchwały.
Radny zawnioskował aby:
 w § 7 w ust. 3 dodać zapis w brzmieniu:
ogłoszenia zamieszczane będą wraz ze zdjęciem zwierzęcia przeznaczonego do adopcji,
 w § 7 dodać ust. 4 w brzmieniu:
na stromnie internetowej gminy Mielec ( strona główna) umieszczone są dane
kontaktowe pod które należy zgłaszać wszelkie informacje o zwierzętach bezdomnych,
potrąconych i zabitych, które znajdują się na terenie naszej gminy.
Krzysztof Jachyra zwrócił się z zapytaniem, jaka będzie rola sołtysów w wykonywaniu tej
uchwały.
Radny Jerzy Krawczyk odpowiedział, że sołtysi nie muszą się tym zajmować, ponieważ to
Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy.
Wniosek radnego Mariusza Kawalca został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
„za „ wnioskiem głosowało 12 radnych
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się „ – 1 radny
Rada Gminy Mielec większością głosów przyjęła zgłoszony wniosek.
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 „ głosowało 12 radnych
„przeciw” – 0 głosów
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„wstrzymał się „ – 1 radny
podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/251/2018 - w sprawie uchwalenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Mielec w 2018 roku.

AD.9.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust 3 zatrudnionych
w szkołach, zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz.
Reforma oświaty wprowadza nowe zapisy w ustawie Karta nauczyciela w art.42, w związku z
tym zachodzi konieczność ustalenia nowego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli prowadzących bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.
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 XXXVI/252/2018 - w sprawie określenia tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust 3
zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest
Gmina Mielec.

AD.10.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem dokonuje się przeniesień wydatków budżetu w następujących działach:
- transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, rozliczenia różne,
gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura fizyczna.
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Szczegółowe plany przeniesień określa załącznik tabelaryczny 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 stosunkiem głosów:
„za „ głosowało 12 radnych
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się „ – 1 radny
podjęła:

U C H W A Ł Ę

Nr XXXVI/253/2018 - w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie gminy na 201 r.

AD.11.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z pracami Komisji w 217 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

AD.12.
Sprawy różne i wolne wnioski.
W obradach sesji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego Pan Andrzej Kulig przedstawiciel Departamentu Ochrony Środowiska
i Pan Tomasz Leyko- rzecznik prasowy.
Na początku pan Andrzej Kulig przedstawił obszerne informacje dotyczące działalności Firmy
Kronospan prowadzącej działalność na terenie SSE w Mielcu w zakresie zatruwania powietrza,
prowadzonych kontroli i działań Urzędu Marszałkowskiego w zakresie uruchomienia
procedury wstrzymania użytkowania instalacji i wniosku o cofnięcie pozwolenia
zintegrowanego firmie Kronospan.
W dalszej części dyskusji Pan Tomasz Leyko przedstawił informacje na temat planowanej
budowy obwodnicy miasta Mielca, która będzie częściowo przebiegała przez miejscowość
Wola Mielecka.
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Jak wynika z informacji nie został jeszcze wybrany ostateczny wariant przebiegu obwodnicy
z powodu licznych protestów zarówno mieszkańców Woli Mieleckiej jak i mieszkańców
sąsiedniej gminy Czermin. Brane są pod uwagę różne warianty wykonania inwestycji.
Ostateczna trasa przebiegu będzie należała do inwestora tego zadania tj. do władz
samorządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Mieszkańcy wsi Wola Mielecka przedstawili swój kategoryczny sprzeciw w sprawie
propozycji trasy przebiegu obwodnicy, wyrazili niezadowolenie i słowną argumentację co do
sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie.
Złożyli na ręce Pana Wójta oraz rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego sprzeciw
wobec planu budowy obwodnicy przez miejscowość Wola Mielecka.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Jan Kołodziej poinformował zebranych o korespondencji
jaka wpłynęła na jego ręce.
W dalszej części głos w kolejności zabierali:
Pani Małgorzata Jastrząb – dyrektor ZS w Woli Mieleckiej wyraziła swój pogląd w sprawie
nie wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia do
budżetu gminy inwestycji budowy obiektów sportowych na terenie ZS w Woli Mieleckiej.
Będzie to dla wielu niezrozumiałe, że Radni odrzucili propozycję przedstawioną przez Wójta
Gminy mimo tego, że pojawiła się możliwość otrzymania pokaźnego dofinansowania
w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu konkursu. Ponadto Pani Dyrektor wyjaśniła,
że nie jest to nowy pomysł budowy obiektów sportowych przy ZS w Woli Mieleckiej,
ponieważ poważne prace nad tym projektem trwają już od ponad roku i radni Woli Mieleckiej
także
w tych pracach uczestniczyli.
Ponadto zostało podkreślone, że ZS w Woli Mieleckiej nie ma infrastruktury sportowej na
prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na wolnym powietrzu w okresie od wiosny do
jesieni.
W dalszej części dyskusji nad tym tematem radny Piotr Motyl, wyraził stanowisko o braku
dostatecznych informacji w sprawie propozycji inwestycji przy ZS w Woli Mieleckiej.
Zarówno pani Skarbnik jak i Pan Tomasz Ortyl poinformowali, że szerokie informacje w tym
temacie wraz z projektem uchwały zostały przedstawione radnym na posiedzeniach komisji.
Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że radni Woli Mieleckiej nie do końca mieli pełną wiedzę,
jaka jest wartość projektu, a ponadto radni generalnie nie byli przygotowani przez Wójta do
podjęcia tej decyzji.
Pan Przewodniczący stwierdził, że nie będzie analizował całości zaistniałej sytuacji, ale
ogólnie pozostanie żal, że dzieci nie będą zdobywać wysokich miejsc w zawodach sportowych,
bo nie będą korzystać i trenować na dobrym obiekcie sportowym.
Radny Piotr Gamracy uważa, że stało się źle, że została zaprzepaszczona jedyna szansa na
zbudowanie na terenie gminy jedynego pięknego obiektu sportowego przy szkole. Zaznaczył,
że gmina Mielec nie może pochwalić się ani jednym obiektem sportowym na miarę Orlika.
Radna Wanda Mika domagała się doinwestowania w szkołę w Książnicach, ponieważ jest
dużo dzieci i jako jedyna nie ma sali gimnastycznej.
Radny Jerzy Krawczyk wyraził swoje stanowisko w sprawach braku porozumienia radnych
z Wójtem w kwestiach planowanych inwestycji na terenie gminy.
Radny Piotr Motyl potwierdził, że nikt z radnymi nie rozmawiał w kwestii tak kosztownej
inwestycji o której mowa.
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Pan Krzysztof Jachyra zwrócił się do radnych, aby przywrócili temat inwestycji w Woli
Mieleckiej pod obrady sesji, albo należy przejść do następnych spraw, ponieważ jest jeszcze
wiele innych tematów do omówienia.
Pan Jan Kwarciany zwrócił uwagę na następujące sprawy:
- budowy kanalizacji w Goleszowie, Bożej Woli i Książnicach i planach realizacji tego
zadania, ponieważ został już dawno wykonany projekt,
- odpłatności za wywóz nieczystości ciekłych,
- poinformował o możliwości pozyskania środków z projektu unijnego na funkcjonowanie
stowarzyszenia.
Następnie głos zabrał pan Wójt, który udzielił wyjaśnień w następujących sprawach:
- nigdy nie zostało powiedziane, że nie będzie realizacji budowy kanalizacji w Goleszowie,
jeśli w budżecie będą środki finansowe, to zadanie będzie wykonywane,
- sala gimnastyczna przy SP w Książnicach może być budowana wyłącznie ze środków
własnych, ponieważ nie można starać się o jakiekolwiek dofinansowanie, gdyż szkoła nie
spełnia żadnych podstawowych kryteriów umożliwiających aplikowanie o środki
pozabudżetowe.
Ponadto Wójt zaznaczył, że jeśli pojawiła się możliwość pozyskania dużych pieniędzy na
inwestycje szkolne, to Rada Gminy nie wyraziła na to zgody.
Radny Jerzy Krawczyk odniósł się do wypowiedzi Wójta i zarzucił, że obecnie Wójt nie
dysponuje czasem, aby spotykać się z radnymi, ponadto priorytetem dla gminy jest budowa
kanalizacji. W 2017 roku odbyły się spotkania, na których podjęto decyzję o budowie
kanalizacji i zakupie samochodu do wywozu nieczystości ciekłych. Jednak w budżecie na 2018
rok nie pojawiła się inwestycja budowy kanalizacji w Goleszowie, Bożej Woli i Książnicach.
Obecnie Rada Gminy jest stawiana pod ścianą w taki sposób, aby tylko akceptować propozycje
Wójta.
Ponadto radny uznał, że opłata za wywóz nieczystości w kwocie 18 zł/m3 była ustalona dość
wysoko, a przedsiębiorcy żądają teraz od mieszkańców jeszcze większych opłat.
Radny Mariusz Kawalec wyraził ubolewanie, że nie została podjęta uchwała o WPF,
jednocześnie stwierdził, że ma żal do Wójta, że ten nie przygotował radnych do podjęcia
decyzji w tak kluczowej sprawie dla ZS w Woli Mieleckiej.
W odpowiedzi dla przedmówcy pani Skarbnik wyjaśniła rolę Wójta w zakresie budżetu i jego
zmian oraz WPF i jego zmian biorąc pod uwagę fakt, że początek tego zadania został
wyznaczony przez mieszkańców Woli Mieleckiej, którzy w ramach funduszu sołeckiego na
2017 r. pierwotnie zdecydowali o wykonaniu dokumentacji technicznej zagospodarowania
terenu przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo-rekreacyjne.
Następnie Pan Tomasz Ortyl przedstawił informacje w sprawie kolejnych etapów budowy
kanalizacji na terenie gminy oraz zmian tras przebiegi inwestycji.
Radny Jerzy Krawczyk powrócił do niektórych spraw priorytetowych zaplanowanych do
wykonania w tej kadencji tj.:
- rozwiązania problemów podtopień w miejscowości Trześń,
- rozwiązania problemu wywozu nieczystości w przypadkach, gdy przedsiębiorca wystawia
bardzo wysoki rachunek za usługę.
Pan Wójt poinformował, że przedsiębiorcy wystosowali pismo, że obowiązująca kwota
za wywóz szamba jest zbyt niska, ponadto zakup samochodu asenizacyjnego został zlecony
do rozpoznania przez GZGK w Mielcu. Poza tym otwarta do dyskusji jest sprawa sposobu
rozliczania odbioru tych ścieków oraz możliwości dopłat dla mieszkańców za wywóz
nieczystości przez przedsiębiorców do tego uprawnionych.
Radny Piotr Bieniek odniósł się do kilu spraw:
- sprawy dyskusji i doręczenia WPF,
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- sposobu zagospodarowania tzw. małej szkoły przy ZS w Woli Mieleckiej, jeśli nie będzie
gimnazjum,
- czy jest realizowany projekt „Maluch”.
Pan Wójt oświadczył, że jest już pomysł jak zagospodarować budynek przy ZS w Woli
Mieleckiej, a jeśli chodzi o tworzenie prywatnych żłobków, to jest to indywidualna działalność
przy pełnym wsparciu gminy.
Radny Mariusz Kawalec poruszył następujące sprawy:
- wyraził ubolewanie w sprawie boiska przy ZS w Woli Mieleckiej,
- braku z jego strony zastrzeżeń co do pracy urzędników, radni mają jedynie zastrzeżenia jeśli
chodzi o kontakty i rozmowy z Wójtem,
- dokumentów w sprawie budowy obwodnicy miasta Mielca, które są w Urzędzie Gminy,
a o których radni nie wiedzą,
- odpłatności za śmieci, bo radni zostali niejako postawieni pod ścianą, ponieważ propozycje
opłat zostały przedstawione już po przetargu, a próba zrzucenia niektórych decyzji na radnych
jest niepoważna i niewłaściwa ,
- na terenie Woli Mieleckiej wandale pomalowali przystanki, dlatego zgłasza potrzebę
zamalowania napisów i posprzątania przystanków,
- zwrócił się o poważne potraktowanie remontu dróg gminnych w Woli Mieleckiej po zimie,
- mieszkańcy zwrócili uwagę na zniszczoną drogę gminną w Woli Mieleckiej na odcinku od
tzw. terenów inwestycyjnych w kierunku do lasu, droga wymaga wyrównania,
- odwodnienia dróg gminnych, które było zgłaszane jeszcze w 2017 roku,
- terminu udzielenia odpowiedzi na skargę złożoną na pracownika UG Mielec, ponieważ nie
otrzymał odpowiedzi,
- autopromocji w mediach za gminne pieniądze przy okazji przekazywania życzeń
świątecznych w mediach.
W odpowiedzi dla przedmówcy Pan Wójt poinformował, że niemożliwe jest, aby miał
jakikolwiek wpływ na kwoty w przetargu za odbiór odpadów komunalnych. Kwota jest stała
i wynika bezpośrednio z ofert, i wszelkie informacje przekazywane przez radnych są
bezpodstawne, stawki za wywóz odpadów można zmieniać, ale zawsze ktoś będzie
niezadowolony.
Radny Mariusz Kawalec uważa, że Rada Gminy nie miała żadnego wpływu na kwotę odbioru
odpadów komunalnych. Rada ustala jedynie stawki i radni nie są winni wysokości tych opłat.
Radny Jerzy Krawczyk poinformował, że na stronie internetowej Gminy Mielec jest
wyjaśnienie dotyczące stawek opłat za wywóz śmieci, ale propozycje stawek radni otrzymali
od Wójta i już nic nie mogli zrobić.
Na posiedzeniach komisji zostały przekazane zapytania od mieszkańców w sprawie opłat za
odpady komunalne i jest prośba, aby odpowiedzi na te zapytania zostały zamieszczone na
stronie internetowej Gminy.
Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że radni mogą składać osobiste wnioski o zmianę grup
i stawek opłat za śmieci.
Ireneusz Sienkiel poparł głosy przedmówców w sprawach opłat za śmieci, jednocześnie
zwrócił się z zapytaniem, czy Gmina posiada jakieś informacje o firmie, która namawia
mieszkańców Książnic do zmiany linii energetycznej z napowietrznej na ziemną.
Pan Jan Dul zwrócił się z zapytaniem w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w kierunku do
Rydzowa, ponadto poinformował o sprzedaży alkoholu w sklepie Groszek na terenie Podleszan
i zachowaniu spożywających alkohol w okolicy sklepu i przystanku autobusowego.
Pan Krzysztof Jachyra poinformował, że mieszkańcy Chorzelowa także są niezadowoleni
z opłat za odpady komunalne, uważają, że podział na grupy przyjęty przez radnych jest
niewłaściwy.
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Na tym obrady XXXVI sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN KOŁODZIEJ

Sporz.

