
 

P R O T O K Ó Ł    Nr X / 2015 
                   

 

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

26 sierpnia 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 9
00 

 do godziny 11
00

. 
 

 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 11 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 26 sierpnia 2015 r. polegającej na przesunięciu z punktu  5 do punktu 3 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec  

z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisja Rolnictwa i Spraw 

Gospodarczych Rady Gminy Mielec zwróciła  się z wnioskiem  o zmianę porządku obrad sesji 

Rady Gminy zwołanej na dzień 26 sierpnia 2015 r. poprzez  zdjęcie z porządku obrad punktu: 

  

 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec. 

 

Wnioski zostały poddane pod głosowanie w kolejności ich zgłaszania. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 

„za” przyjęciem wniosku Wójta  głosowało 11 radnych. 

„za” przyjęciem wniosku Komisji głosowało 11 radnych. 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad X 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 Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec  

z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy 

Mielec.” 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

6. 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 o zmianach wprowadzonych  

do budżetu gminy między sesjami w formie zarządzeń.  

 

 

AD.3. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec  

z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz. 

 

W uchwale z 2011 r. zostały ustalone zasady usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w następujący sposób: Wójt Gminy Mielec 

wydając zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kieruje się zasadą, która określa 

odległości tych punktów od następujących obiektów: 

placówek oświatowo-wychowawczych takich jak: szkoły, przedszkola, obiektów kultu 

religijnego tj. kościołów, kaplic, cmentarzy i placówek służby zdrowia. 

Do urzędu wpływają wnioski o lokalizację gabinetów lekarskich w budynkach, gdzie są 

usytuowane punkty sprzedaży napojów alkoholowych i obecny zapis w uchwale blokuje 

wydanie zgody na usytuowanie tych gabinetów zgodnie ze zgłoszeniami.  

Aby nie utrudniać prowadzenia działalności medycznej na terenie gminy jest propozycja Wójta 

o wykreślenie w obowiązującej uchwale zapisu dotyczącego placówek służby zdrowia. 

 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały ze zmianami. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło11 radnych. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr   X/64/2015 -  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady  

      Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r.  

                                                                       w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy 

                                                                       Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów  

                                                                       alkoholowych. 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy 

Mielec.” 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Domanik.  

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mielec jest strategicznym dokumentem 

określającym główne cele i kierunki działań dotyczące kwestii poprawy jakości powietrza, 

efektywności energetycznej, redukcji emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów 

cieplarnianych. 

Celem Planu jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii  

i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Mielec, działań zmierzających do redukcji 

zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną ich efektywności.  

Biorąc pod uwagę możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację działań 

naprawczych określonych w Planie, główne kierunki działań zmierzających do ograniczenia 

emisji i poprawy jakości powietrza powinny się koncentrować przede wszystkim na 

ograniczeniu emisji pochodzącej ze źródeł bytowo-komunalnych oraz z transportu. 

Ponadto Plan jest niezbędnym dokumentem wymaganym w procedurze pozyskiwania środków 

unijnych.  

 

Pytania – dyskusja: 

 

Głos w kolejności zabierali: 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem czy w razie braku możliwości realizacji założeń 

Gmina będzie ponosiła jakieś skutki finansowe. 

Pani Dorota Guzda zapytała jakie będą konsekwencje dla mieszkańców po przyjęciu planu, czy 

będą zmuszani do pewnych działań w tym pn. wymiany piców CO. 

Pan Ireneusz Sienkiel zapytał czy w budowie nowych domów będą jakieś obostrzenia 

dotyczące np. instalacji grzewczych, itd. 

Pani Wanda Mika zapytała, czy jest możliwość w ramach Planu wybudować dodatkowy most 

na rzece Wisłoce, żeby zmniejszyć emisję spalin. 

Na zapytania odpowiedzi udzieliła Pani Anna Domanik i wyjaśniła, że: 

- brak realizacji Planu nie wpłynie na finanse gminy, 

- po przyjęciu przez Rade Gminy omawianego Planu mieszkańcy mogą przystąpić do różnego 

rodzaju projektów w których głównym beneficjentem będzie Gmina a sami mieszkańcy będą 

tylko w części uczestniczyć w tych działaniach, 

- z Planu gospodarki niskoemisyjnej nie wynikają żadne obostrzenia dla inwestorów 

budujących nowe domy mieszkalne.  

 

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 uczestniczyło11 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  X/65/2015 -  w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

                                                                                   nieskoemisyjnej dla Gminy Mielec.” 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się: 

- zwiększyć dochody budżetu o kwotę -  795 688,66 zł 

- zmniejszyć dochody budżetu o kwotę – 86 378 zł 

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę – 795 688,66 zł  

- zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę – 86 378 zł 

dokonać przeniesień wydatków w działach:  

- transport i łączność 

- oświata i wychowanie 

Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń, przeniesień wg. szczegółowego podziału  

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki tabelaryczne do projektu 

uchwały. 

 

Pytania – dyskusja: 

 

Pan Ireneusz Sienkiel zwrócił się z zapytaniem która droga będzie remontowana  

w Książnicach, ponieważ jest spór mieszkańców w sprawie drogi gminnej, która jak się 

okazuje tylko w części jest drogą gminną. Mieszkańcy dochodzą swoich praw wnoszą  

o rozgraniczenia.   Poza tym nikt nie uzgadniał tego remontu z mieszkańcami. 

Wójt Pan Józef Piątek   wyjaśnił, że jest propozycja wykonania objazdu od drogi powiatowej 

tak aby był dogodny przejazd do pól. Będą podejmowane rozmowy z zainteresowanymi 

mieszkańcami ponieważ wszelkie działania są podyktowane tym, żeby wyremontować drogę, 

która będzie służyła ludziom. 

Pan Tomasz Ortyl w uzupełnieniu do wypowiedzi Pana Wójta poinformował, że działania  

o których mowa zostały poczynione na pisemny wniosek pod którym jest podpisana liczna 

grupa mieszkańców. 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem do sołtysa wsi Książnice kto jest źródłem tych 

wszystkich konfliktów we wsi, ponieważ ktoś poddał pomysł remontu drogi. 

Pan Ireneusz Sienkiel stwierdził, że nie będzie wskazywał źródła konfliktu i przedstawił 

historię  korzystania z tej drogi przez mieszkańców. 

 
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 11 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  X/66/2015 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                             gminy na 2015 r. 

 

AD.6.  

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Głos w kolejności zabierali: 

 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi zapytaniami: 

- termin wykonania naprawy mostku przy skarpie na Ścieżkach, 

- termin wykonania drogi do KOMOS-u, 

- zgłosił, że na potoku Wiśnia są uszkodzone przepusty. 

Pan Tomasz Ortyl wyjaśnił, że naprawa mostku została ujęta w protokole uzgodnień  

z wykonawcą, na drogę do KOMOS-u został ogłoszony przetarg, wykonanie remontu 

przepustów na kanale jest zadaniem Spółek Wodnych i będzie ono wykonane. 

Pani Wanda Mika zwróciła się z następującymi problemami: 

- konieczne jest zamontowanie siatek przy placu rehabilitacyjnym przy SP w Książnicach,  

- termin wykonania chodników przy drodze powiatowej,  

- czy będzie planowany i wykonany chodnik przy drodze gminnej przez Majdanek  

w Książnicach.  

Pan Tomasz Ortyl wyjaśnił, że siatka będzie zamontowana ale w terminie po 1 września, 

chodniki będą realizowane zgodnie w harmonogramem robót, natomiast jeśli chodzi o chodnik 

na Majdanku, to nie ma takich planów ani zamierzeń, ponieważ nie planuje się budowy 

chodników przy drogach gminnych. 

Pan Krzysztof Dziekan zwrócił się z zapytaniem w sprawie: 

- wykonania drogi w Woli Chorzelowskiej w stronę Szydłowca  jeśli tylko będzie promesa na 

środki i jakiekolwiek oszczędności w budżecie, 

- wykonania wzmocnień na kanale Światowiec, 

- budowy parkingu k/Kościoła w Trześni. 

W odpowiedzi dla radnego Pan Wójt wyjaśnił, że droga w Woli Chorzelowskiej będzie 

realizowana zgodnie z zapowiedziami, parking przy Kościele jest niezbędnych i będzie 

planowany do realizacji w następnym budżecie, w sprawie kanału Światowiec zostało 

podpisane porozumienie z Lasami Państwowymi i lewa strona wzdłuż zabudowań będzie 

zabezpieczona. 

Pan Andrzej Kardyś - sołtys wsi Trześń wyjaśnił, że prace przy kanale trwają, ale nie ma 

odprowadzenia wody ze wsi, ponadto kanał Światowiec jest bardzo zaniedbany, rosną wielkie 

trawy, samosiejki a Spółki Wodne nic z tym nie robią.  
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Pani Zofia Paterak podziękowała Panu wójtowi za szybką interwencję w sprawie remontu 

przystanku na terenie wsi Chorzelów oraz za projekt remontu drogi przez Górki, ponieważ ta 

sprawa była od kilku lat zgłaszana władzom i nie było żadnego efektu aż do tej pory, jako że są 

podjęte działania w tym kierunku i jest wola wyremontowania tej drogi.  

Pan Jan Kwarciany prosił o zaplanowanie w przyszłym budżecie środków na remont drogi tzw. 

Niemieckiej w Książnicach. 

 

 

Pan Krzysztof Jachyra mając na względzie panującą suszę zwrócił się z prośbą aby uczulić 

mieszkańców gminy przed wypalaniem suchych traw. 

 

 

Na tym obrady X sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ  

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

   


