
                                  

 

P R O T O K Ó Ł    Nr XXXVIII/ 2018 
                   

 

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

24 maja  2018 r.  w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 800  do godziny 1210. 
 

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, 

-   posłanka na Sejm RP Pani Krystyna Skowrońska 

-   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 24 maja 2018 r. poprzez włączenie do porządku obrad punktu: 

  

 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego planowanej budowy 

drogi pod nazwą: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – 

Radomyśl Wielki – Mielec od miejscowości Piątkowiec do miejscowości 

Rzędzianowice” w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec, Powiat Mielecki. 

 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z wnioskiem formalnym o zmianę porządku obrad sesji 

Rady Gminy  poprzez zdjęcie z  do  porządku obrad punktu: 

  

 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 

położonej w Książnicach stanowiących własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.  

 
W uzasadnieniu radny stwierdził, że powyższa sprawa budzi wiele kontrowersji zarówno  

w miejscowości Książnice jak i wśród radnych. Biorąc pod uwagę fakt nieprzejęcia na rzecz 

mienia komunalnego Gminy Mielec innej drogi w Książnicach, która była wówczas także dość 

sporny  tematem, jest propozycja ze strony radnych aby na kolejną sesję przygotować projekty 

uchwał w sprawie przejęcia na rzecz mienia komunalnego Gminy obu dróg w miejscowości 

Książnice co byłoby uzasadnione społecznie. 

 

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 13 radnych 

„ przeciw „ –  0 głosów 

„ wstrzymał się „ – 0 głosów 
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Rada Gminy przyjęła wniosek Wójta Gmin y Mielec o zmianę porządku obrad sesji. 

 

Następnie radni głosowali wniosek zgłoszony przez radnego Mariusza Kawalca. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

„ za „  przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych 

„ przeciw „ – 0 głosów 

„ wstrzymał się „ – 1 głos 

 

Rada Gminy przyjęła wniosek radnego Mariusza Kawalca o zmianę porządku obrad sesji. 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad XXXVIII 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 przyjęcia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej z budżetu Gminy Mielec, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz 

sposobu jej rozliczania. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 

położonych w Rzędzianowicach stanowiących własność Skarbu Państwa Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości 

Podleszany oznaczonej jako działka nr 312 o powierzchni około 0,02 ha na rzecz 

mienia komunalnego Gminy Mielec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości 

Podleszany oznaczonej jako działka nr 462/2 o powierzchni około 0,004 ha i 1219/1  

o powierzchni około 0,02 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

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

Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 143 o powierzchni około 0,01 ha na rzecz 

mienia komunalnego Gminy Mielec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości 

Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 547/4 o powierzchni około 0,01 ha na rzecz 

mienia komunalnego Gminy Mielec. 

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

Mielec. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego planowanej budowy 

drogi pod nazwą: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – 

Radomyśl Wielki – Mielec od miejscowości Piątkowiec do miejscowości 

Rzędzianowice” w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec, Powiat Mielecki. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  
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Radny Mariusz Kawalec złożył interpelacje w sprawie wydatkowania środków z budżetu 

gminy na reklamę, informacje prasowe, internetowe i radiowe oraz koszty związane z promocja 

gminy Mielec w latach 2013 – 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 przyjęcia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej 

z budżetu Gminy Mielec, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu 

jej rozliczania. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

Uchwała określa tryb i zasady na których Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji 

z budżetu Gminy przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na 

finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących wyłącznie utrzymaniu wód i urządzeń 

wodnych. 

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  XXXVIII/ 256 /2018 -  w sprawie przyjęcia zasad udzielania 

spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mielec, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. 

 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 

położonych w Rzędzianowicach stanowiących własność Skarbu Państwa Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.  

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Serafina. 
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Zgodnie z projektem proponuje się nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Mielec prawo własności 

dwóch nieruchomości o powierzchni 0,06 ha położonych w  Rzędzianowicach stanowiących 

własność  Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  

Przedmiotowe działki stanowią drogę, która jest przedłużeniem drogi gminnej publicznej  

o numerze 103401R Rzędzianowice – Olszyny. 

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  XXXVIII/257/2018 -  w sprawie nieodpłatnego nabycia 

prawa własności nieruchomości położonych w Rzędzianowicach stanowiących własność 

Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz mienia komunalnego 

Gminy Mielec. 

 

 

AD.5.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości 

Podleszany oznaczonej jako działka nr 312 o powierzchni około 0,02 ha na rzecz mienia 

komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 
 

 

Zgodnie z projektem proponuje się nabyć na rzecz Gminy Mielec, prawa własności części 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 312 o powierzchni około 0,02 

ha położonej w miejscowości  Podleszany. Działka o której mowa jest niezbędna pod budowę 

infrastruktury technicznej w  miejscowości Podleszany na cele zadania inwestycyjnego pod 

nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany gm. 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: 
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U C H W A Ł Ę   Nr  XXXVIII/258/2018 -  w sprawie nabycia części nieruchomości 

położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr 312 o powierzchni około 

0,02 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości 

Podleszany oznaczonej jako działka nr 462/2 o powierzchni około 0,004 ha i 1219/1  

o powierzchni około 0,02 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się nabycie na rzecz Gminy Mielec, prawa własności części 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 462/2 o powierzchni około 

0,004 ha i części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1219/1 o 

powierzchni około 0,02 ha położonych w miejscowości  Podleszany . 

Działki o których mowa są niezbędne pod budowę infrastruktury technicznej w  miejscowości 

Podleszany na cele zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Podleszany gm. Mielec”.  

 

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  XXXVIII/259/2018 -  w sprawie nabycia części nieruchomości 

położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr 462/2 o powierzchni 

około 0,004 ha i 1219/1 o powierzchni około 0,02 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy 

Mielec. 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości 

Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 143 o powierzchni około 0,01 ha na rzecz 

mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się nabycie na rzecz Gminy Mielec, prawa własności części 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 143 o powierzchni około 0,01 ha,  

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

Rzędzianowice na cele zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Rzędzianowice gm. 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  XXXVIII/260/2018 -  w sprawie nabycia części nieruchomości 

położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 143 o powierzchni 

około 0,01 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości 

Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 547/4 o powierzchni około 0,01 ha na rzecz 

mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się nabycie na rzecz Gminy Mielec, prawa własności części 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 547/4 o powierzchni około 0,01 ha,  

położoną w miejscowości Rzędzianowice. Działka o której mowa w jest niezbędna pod 

budowę infrastruktury technicznej w miejscowości Rzędzianowice na cele zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice gm. 

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: 
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U C H W A Ł Ę   Nr  XXXVIII/261/2018 -  w sprawie nabycia części nieruchomości 

położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 547/4 o powierzchni 

około 0,01 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy 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 2018 r. dokonuje się zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2018 – 2030  

w brzmieniu stanowiącym załączniki 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  XXXVIII/262/2018 -  w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Mielec. 

 

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.  

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem: 

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 181 910 zł 

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 493 910 zł 

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 956 026 zł 

dokonuje się przeniesień wydatków budżetu w następujących działach: 

- rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, administracja publiczna, gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska. 

 

Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń i przeniesień określają załączniki tabelaryczne do 

projektu uchwały. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 
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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  XXXVIII/263/2018 -  w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie gminy na 2018 r. 

 

 

AD.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego planowanej budowy drogi 

pod nazwą: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl 

Wielki – Mielec od miejscowości Piątkowiec do miejscowości Rzędzianowice”  

w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec, Powiat Mielecki. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Wójta. 

 

W związku z licznymi protestami mieszkańców wsi Wola Mielecka jest stanowisko władz 

samorządowych Gminy Mielec popierające argumenty protestujących dotyczące zmiany trasy 

planowanej budowy obwodnicy miasta Mielca. 

Mieszkańcy protestują w słusznej dla siebie sprawie tj. o godne i spokojne życie w nowo 

wybudowanych domach, o bezpieczeństwo o podtrzymanie walorów atrakcyjności swojej 

miejscowości. Dlatego jest prośba do radnych o wsparcie dla tych mieszkańców i ich inicjatyw  

i podjęcie tej uchwały.   

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Mariusz Kawalec przedstawił genezę opracowania koncepcji budowy obwodnicy przez 

Wolę Mielecką. 

W dalszej części wypowiedzi radny zgłosił wniosek formalny o zmianę zapisu  

w zaproponowanym projekcie uchwały. 

Radny zawnioskował aby: 

 

§ 1 otrzymał brzmienie: 

Rada Gminy Mielec popiera stanowisko Wójta Gminy Mielec dotyczące sprzeciwu  lokalizacji 

inwestycji pod nazwą: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 

Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od miejscowości Piątkowiec do miejscowości 

Rzędzianowice” w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec, Powiat Mielecki. 

 

§ 2 w brzmieniu 

1. Rada Gminy Mielec wyraża sprzeciw wobec propozycji przebiegu nowego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 984 przez Wolę Mielecką. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 w brzmieniu 

Wójt Gminy Mielec zobowiązany jest niezwłocznie przekazać niniejsze stanowisko do: 
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1. Wojewody Podkarpackiego. 

2. Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

3. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

4. Starosty Powiatu Mieleckiego. 

 

§ 4 w brzmieniu   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Następnie głos zabrała Pani Krystyna Skowrońska – posłanka na Sejm RP, która zwróciła 

uwagę na następujące ważne dla mieszkańców Gminy Mielec i Powiatu Mieleckiego sprawy, 

mianowicie potrzebę budowy drugiego mostu, problemy budowy drogi od Rzędzianowic do 

Piątkowca.  

Posłanka stwierdziła, że Samorząd Województwa broni obecnego wariantu przebiegu trasy 

drogi przez Wolę Mielecką i argumentuje swoje stanowisko wysokimi kosztami tej inwestycji, 

a trzeba pamiętać, że przedmiotowa droga nie spełnia kryterium obwodnicy. Poza tym to nie 

koszty powinny być najważniejsze. 

Posłanka wielokrotnie nakłaniała wszystkie strony tego sporu do konsensusu. 

Radny Jerzy Krawczyk stwierdził,. Że propozycja budowy drogi blokuje rozwój Woli 

Mieleckiej, jednocześnie zawnioskował aby w obradach Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Mielec  

i mieszkańców Woli Mieleckiej. 

Radny Piotr Bieniek zwrócił uwagę na koszty planowanej inwestycji oraz fakt całkowitego 

braku w projekcie tej inwestycji dróg serwisowych, chodników i ścieżek rowerowych. 

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 

radnego Mariusza Kawalca 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

„ za „  przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych 

„ przeciw „ – 0 głosów 

„ wstrzymał się „ – 0 głosów 

  

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

 

Radna Wanda Mika zgłosiła kolejny wniosek formalny dotyczący zapisu § 3 proponowanej 

treści uchwały. 

Radna zaproponowała aby  w §3 otrzymał brzmienie:  

 

Wójt Gminy Mielec zobowiązany jest niezwłocznie przekazać niniejsze stanowisko do: 

1. Wojewody Podkarpackiego. 
2. Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
3. Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
4. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
5. Starosty Powiatu Mieleckiego. 
 

Wniosek radnej został poddany pod głosowanie. 

 

 W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

„ za „  przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych 

„ przeciw „ – 0 głosów 
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„ wstrzymał się „ – 0 głosów 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 

 

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  XXXVIII/264/2018 -  w sprawie wyrażenia stanowiska 

dotyczącego planowanej budowy drogi pod nazwą: „Budowa nowego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od miejscowości Piątkowiec 

do miejscowości Rzędzianowice” w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec, Powiat 

Mielecki. 

 

AD.12.  

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Pan Jan Kołodziej poinformował zebranych o korespondencji 

jaka wpłynęła na jego ręce. 

 

W dalszej części głos w kolejności zabierali: 

Radny Mariusz Kawalec poruszył następujące sprawy: 

- podziękował za podjęcie uchwały w sprawie planowanej budowy drogi w Woli Mieleckiej, 

- odniósł się korespondencji mieszkańców wsi Chorzelów i zadeklarował chęć współpracy  

z mieszkańcami gminy  przy wyjaśnianiu niektórych nurtujących ich spraw, 

-  przedstawił wyjaśnienie Rady Gminy Mielec w sprawie wysokości opłat za odbiór odpadów 

komunalnych, 

- złożył dodatkowe wyjaśnienie w sprawie złożonej na początku sesji interpelacji,  

- przedstawił w jaki sposób został potraktowany przez Kierownika Referat Inwestycji 

mieszkaniec Woli Mieleckiej, który złożył zapytanie w sprawie wpięcia do kanalizacji 

sanitarnej, w szczególności chodzi o sposób zachowania pana kierownika  jako funkcjonariusza 

publicznego w stosunku do petenta, który z relacji mieszkańca budzi wiele zastrzeżeń. 

- przedstawił prezentacje dróg gminnych w okresie po ulewnych deszczach, które są zalane  

i podtopione. Za taki stan rzeczy radny obwinia pracowników Ref. Inwestycji i kierownika tego 

referatu. 

Do zarzutów przedstawionych przez radnego M. Kawalca odniósł się pan Tomasz Ortyl i tak: 

- przedstawił informacje dotyczące wykonania remontów dróg gminnych których dotyczyła 

prezentacja,   

- złożył obszerne wyjaśnienie w sprawie incydentu z udziałem mieszkańca Woli Mieleckiej  

o którym mówił radny M. Kawalec, jak wynika z informacji to zachowanie petenta w stosunku 

do pracowników urzędu budziło wiele zastrzeżeń. 

Radny Piotr Gamracy w podsumowaniu wcześniejszej wypowiedzi wyraził bardzo pozytywną 

opinię o pracy i kompetencjach urzędników i uważa, że radny M. Kawalec przekazuje plotki, 

ponieważ nie są to informacje z pierwszej ręki i nie dotyczą bezpośrednio osoby radnego.  
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Następnie odniósł się do przedstawionego wyjaśnienia w sprawie opłat za odbiór odpadów 

komunalnych i stwierdził, że Rada Gminy jest winna temu, że jest za mało grup dostawców 

odpadów i teraz są efekty tego działania. 

Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że podwyżka opłat za odpady byłaby i tak duża mimo 

różnych sposobów wyliczania, odniósł się także do interwencji mieszkańca Woli Mieleckiej  

o której była mowa. 

 W dalszej części zwrócił się do Pani Sekretarz w sprawie sterylizacji zwierząt, było to temat 

poruszony przy uchwalaniu programu opieki nad zwierzętami, było umowa, że sprawa powróci 

w odrębnej uchwale i na dzień sesji nic się nie zadziało i dlatego oczekuje, że na następną sesje 

projekt uchwały w sprawie sterylizacji zwierząt zostanie przygotowany.  

Pan Wójt odniósł się do sprawy zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie nieodpłatnego 

nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Książnicach, otóż droga o której mowa 

stanowi dojazd do wielu nieruchomości a nie do jednej jak zostało powiedziane. Następnie Pan 

Wójt wypowiedział się w sprawi zarzutów dotyczących wykonywania remontów i odwodnień 

dróg gminnych. 

Pan Andrzej Kardyś podsumowując wypowiedzi radnego M. Kawalca który mówi tylko o Woli 

Mieleckiej przypomniał wszystkim, że w Gminie Mielec jest trzynaście miejscowości i każda  

z nich ma swoje problemy, chociażby w Trześni ciągle zalewający kanał Rzeka i nikt o tym nie 

mówi. 

Następnie Pani Sekretarz odpowiedziała w sprawie propozycji podjęcia uchwały o sterylizacji 

zwierząt, jeśli jest konieczność powrotu do uchwały to jest prośba do radnych aby dali sygnał 

pracownikom merytorycznym żeby odpowiednio się do tego przygotować do tematu, bo nikt 

nie ma zamiaru uchylać się od podejmowania tematu. 

Zwróciła także uwagę na sprawę zgłoszonego sporu między mieszkańcem Gminy   

a pracownikiem urzędu, otóż pracownicy Urzędu mają doskonałą wiedzę jak powinni się 

zachowywać w kontaktach ze stroną, jeśli natomiast ktoś poczuł się dotknięty albo został 

niewłaściwie potraktowany winien zgłosić ten fakt do zwierzchników, poza tym pracownicy  

są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu etyki. 

Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że radni właściwie na każdej sesji tłumaczą się z podjętej 

decyzji w sprawie opłat za wywóz śmieci a wkrótce przyjdzie czas przygotowań nowego 

przetargu na odpady i wówczas będzie znowu możliwość wprowadzenia kolejnych zmian  

w opłatach. Radny podkreślił, że cena za odpady w znacznej mierze zależy od nas samych, bo 

to my decydujemy co wrzucamy do kosza a w szczególności chodzi o sypanie popiołów do 

kosza, ponieważ jest ciężki i to robi wysoki tonaż z który wszyscy musimy zapłacić na 

składowisku. Zaapelował do radnych i do sołtysów o edukacje mieszkańców w tym zakresie 

ponieważ okazuje się, że mieszkańcy do końca nie mają pełnej wiedzy w zakresie segregacji 

odpadów.  

Ireneusz Sienkiel przypomniał, że mieszkańcy Książnic napisali pismo do Wójta w sprawie 

wysokich opłat za śmieci i została udzielona odpowiedź, która w żaden sposób nie 

satysfakcjonuje społeczeństwa. Zwrócił się także z zapytaniem w sprawie utworzenia  

i lokalizacji PSZOK-u. 

W odpowiedzi pan Wójt przedstawił szczegółową informację dotyczącą lokalizacji , budowy  

i utrzymania POSZOK. 

Pan Ryszard Szostak zwrócił się z zapytaniem w sprawie firm które złożyły oferty w przetargu 

na odbiór odpadów komunalnych, ponieważ sołtysi nie znają takich szczegółów oraz w jaki 

sposób są odbierane posegregowane odpady. 

 Poza tym poinformował, że jako sołtys często bywa w gminie i jest przez pracowników bardzo 

dobrze i uprzejmie przyjmowany. 

Pan Krzysztof Jachyra przedstawił następujące sprawy: 
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- zawnioskował o wykonanie remontu chodnika na odcinku Mielec – Chorzelów, 

poinformował, że odbyła się kolejna wyjazdowa Komisja  Bezpieczeństwa z udziałem 

przedstawicieli Starostwa Powiatowego i stwierdzono, że stan chodnika jest katastrofalny, 

- zwrócił się z prośbą o wymianę słupa sieci Orange w Chorzelowie przy jednej z posesji, 

- zwrócił się o ustalenie świątecznych dyżurów w GZGK, ponieważ w tych okresach są liczne 

zgłoszenia awarii sieci kanalizacyjnej, 

- zwrócił uwagę dla radnych i sołtysów aby podczas obrad sesji dbać o dobra zachowanie  

i zwracać się do siebie z odpowiednią kulturą. 

Radny Mariusz Kawalec poinformował o następujących sprawach: 

- korzystanie z PSZOK na terenie miasta Mielca i opłaty za prowadzenie PSZOK-u uiszczane 

zgodnie z umową są bardziej uzasadnione ekonomicznie niż prowadzenie własnej instalacji, 

- jeśli chodzi o odbiór segregowanych odpadów to radny powiedział, że jadą różne samochody, 

które odbierają poszczególne worki, 

- temat traktowania petentów w urzędzie radny uznał za zakończony, niemniej jednak ważny, 

- zwrócił się do sołtysa wsi Trześń z wyjaśnieniem, że jeśli na sesji są poruszane pewne tematy, 

to należy je rozwiązywać i tym samym odżegnuje się od wszelkich manipulacji słownych, 

- odniósł się do sprawy wykonania drogi gminnej po wybudowanej kanalizacji  

a w szczególności do sposobu technicznego odtworzenia tej drogi. 

Pan Wójt wyjaśnił sprawę utworzenia dodatkowych dyżurów w GZGK, otóż wiąże się to  

z dodatkowym zatrudnieniem co przełoży się na podwyżkę ceny wody, poza tym GZGK ciągle 

nie ma odpowiedniej bazy i zaplecza gospodarczego. 

Pan Jerzy Krawczyk poruszył następujące sprawy: 

- problem obsługi sieci przez GZGK, 

- zwrócił uwagę na braki w dostawie wody dla mieszkańców z ujęcia w Rzędzianowicach, jeśli 

byłaby taka możliwość to należałoby rozpocząć remont tego ujęcia w bieżącym roku, 

- zwrócił się o wparcie finansowe w zakresie dowozu dzieci z Bożej Woli i Goleszowa na 

basen  a także o wsparcie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach, 

- odniósł się do problemu odwodnienia niektórych miejscowości na terenie Gminy, taki 

problem jest w Trześni ponieważ nie ma gdzie odprowadzić gromadzących się wód i koniczna 

jest przebudowa rowu „Rzeka”.  

Jan Kwarciany zgłosił następujące problemy: 

- dostawy wody, 

- przejęcia działki w Goleszowie na rzecz mienia komunalnego i utworzenia tzw. Rynku 

Goleszowskiego, 

- stwierdził, że decyzja radnych w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego 

przejęcia drogi w Książnicach jest działaniem przeciwko mieszkańcom. 

Pan Ireneusz Sienkiel zwrócił się z zapytaniem o termin koszenia poboczy a także, wyraził 

swoje stanowiska w temacie przejmowania gruntów pod drogi na terenie gminy i Książnic. 

W odpowiedzi radny Mariusz Kawalec uzasadnił stanowisko w sprawie zdjęcia z porządku 

obrad uchwały dotyczącej przejęcia gruntów w Książnicach. 

Pan Dariusz Gustaw poinformował wszystkich o problemach jakie występują na SUW  

w Rzędzianowicach podczas suszy. Jeśli stan wody w zbiornikach stacji jest zbyt niski 

wówczas pompy wyłączają się samoistnie. Załączenie następuje w chwili gdy poziom wody 

zostanie bezpiecznie uzupełniony a może to trwać nawet kilka godzin, dlatego są takie 

trudności  w zaopatrzeniu w wodę. 

Radny Jerzy Krawczyk zapytał D. Gustawa o techniczne szczegóły przebudowy SUW  

w Rzędzianowicach. 

Dariusz Gustaw poinformował, że dokumentacja znajduje się w Urzędzie Gminy, ponieważ 

jest to zadanie inwestycyjne gminy i kierownik RIK może na to odpowiedzieć. 
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Radna Wanda Mika uznała, że koniczne jest częste płukanie hydroforni w Książnicach  

po dłuższych przerwach dostawy wody. 

Radny Mariusz Kawalec uznał, że D. Gustaw powinien być osobą najbardziej kompetentną  

do odpowiedzi w sprawie wykonania modernizacji SUW w Rzędzianowicach, bo jako 

fachowiec w tej dziedzinie ma największą wiedzę techniczną. Odpowiedzi udzielił Pan Wójt  

i stwierdził, że cały proces technologiczne będzie uzgadniany z projektantami wspólnie  

z GKGK ponieważ zachodzi koniczność odwiertu jeszcze jednej studni. 

Pan Tomasz Ortyl uzupełnił wypowiedź pana Wójta i wyjaśnił, że gmina podejmuje kierunki 

działania w celu polepszenia dostawy wody, przygotowania technologicznego uzdatniania 

wody. Wartość projektu jest ok. 2,2 mln. zł. Został podjęty temat budowy nowych studni 

głębinowych oraz powrócono do sprawy alternatywnego źródła zasilania SUW  

w Rzędzianowicach z miasta. Realizacja tych zadań jest planowana na 2019 r. 

Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że mieszkańców interesuje żeby woda była dostarczana cały 

czas a sposób wykonania tego zadania należy do specjalistów. Zabezpieczenie alternatywnego 

źródła dostawy wody było już wielokrotnie omawiane, ale ta sprawa musi być dobrze 

przemyślana i poparta analizami fachowców.  

Radny Mariusz Kawalec uważa, że należałoby powrócić do pomysłu połączenia SUW  

w Chorzelowie z SUW w Rzędzianowicach. 

Radny Piotr Bieniek zaapelował do sołtysów aby uczestniczyli w posiedzeniach komisji. 

 

 

 

 

 

Na tym obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

 

 

 

Sporz.  

 

 


