
 

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

 

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

17 grudnia 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 10
00 

 do godziny 13
00

. 
 

 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 14 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  

 

Na wstępie radny Pan Krzysztof Dziekan zwrócił się z wnioskiem  o zmianę porządku obrad 

sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 17 grudnia 2015 r. poprzez  zdjęcie z porządku obrad 

punktu:  

 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej  w Woli 

Chorzelowskiej  stanowiącej  mienie komunalne. 

 

Wniosek został poddany pod głosowanie.  

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

„za” -  przyjęciem wniosku Wójta  głosował 1 radny, 

„przeciw” -  głosowało 9 radnych 

„wstrzymało się”  -  4 radnych 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek radnego został odrzucony. 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad XIII 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 ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części działki  nr  680  położonej w Goleszowie  

na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

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

Mielecka oznaczonej jako działka nr 1000/1 o powierzchni około 0,02 ha na rzecz 

mienia komunalnego Gminy Mielec. 
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8. Podjęcie uchwały w  sprawie  sprzedaży nieruchomości  położonej  w Woli 

Chorzelowskiej  stanowiącej  mienie komunalne. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2016 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2016. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr IV/26/2014 Rady Gminy Mielec  

z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2015. 

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

Mielec. 

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

14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

Radny Piotr Motyl złożył interpelację w sprawie budowy elektrowni wodnej na rzece Wisłoce 

w miejscowości Podleszany. Z treści interpelacji wynika, że mieszkańcy wsi Podleszany 

stanowczo sprzeciwiają się tej inwestycji, ponieważ wybudowanie elektrowni spowoduje 

spiętrzenie wód na rzece Wisłoce, co w dalszej perspektywie sprawi podwyższenie wód 

gruntowych w okolicznych miejscowościach i w rezultacie będą występowały liczne 

podtopienia budynków.  

Interpelacja została przekazana Wójtowi Gminy Mielec. 

 

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 ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Stanisława Wrażeń.  

 

 

Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy 

może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej (sołtysowi) będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. 

Obecna wysokość diet dla sołtysów została określona uchwałą Nr III/ 13 /2010 Rady Gminy 

Mielec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów.  
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i wynosi  równowartość ośmiokrotnej pełnej diety przysługującej pracownikowi z tytułu 

podróży służbowej na terenie kraju, za każdorazowy udział w sesji, obecnie jest to kwota   

240 zł. 

Sołtysi pełnią swoje obowiązki społecznie, jednak społeczne uznanie nie zawsze jest 

adekwatne do wysiłku i rozmiaru prac włożonych w zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania sołectwa. 

W ostatnim czasie zauważalne jest zwiększone zaangażowanie sołtysów w wykonywanie 

swoich funkcji, co przekłada się na konieczność częstszych wizyt w Urzędzie i poświęcanie 

większej ilości czasu na działalność sołecką.  

W związku z powyższym, jak również z uwagi na fakt, że wysokość diet dla sołtysów nie była 

zmieniana od kilku lat, proponuje się zmianę w zakresie wypłat jak w projekcie uchwały. 

Dieta dla sołtysów stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady 

Gminy, zebraniach sołeckich, spotkaniach w Urzędzie Gminy, a także rekompensatę kosztów 

służbowych rozmów telefonicznych, dostępu do internetu, zakupu materiałów biurowych oraz 

innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa. 

Podwyższenie diet dla sołtysów planuje się wprowadzić z początkiem nowego roku 

kalendarzowego.  

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że jest przeciwnikiem tej uchwały, bo jest to nieadekwatne 

do wykonywanych czynności w małych i dużych sołectwach. 

 

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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

„za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych 

„przeciw” – oddano 1 głos 

 podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr   XIII/84/2015 -  w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet 

                                                                            dla sołtysów. 

 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Dariusz Gustaw – Kierownik GZGK w Mielcu.  
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Zgodnie z projektem uchwały proponuje się przedłużyć si czas obowiązywania dotychczasowej 

taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 

Mielec, zatwierdzonej uchwałą Nr IV/18/2014 Rady Gminy  Mielec z dnia 30 grudnia  2014 r. 

na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., i pozostawienie dotychczas 

obowiązujących cen za 1 m³ dostarczanej wody , 1 m³ odprowadzanych ścieków i opłat 

abonamentowych.    

 

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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIII/85/2015 -  w sprawie przedłużania czasu obowiązywania  

           taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  

                                                                            zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

 

Zgodnie z projektem określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Mielec. Dokumentem 

potwierdzającym dane zawarte w deklaracji w przypadku nieruchomości zamieszkałych jest 

oświadczenie właściciela nieruchomości o nie zamieszkaniu osoby zameldowanej z podaniem 

celu i aktualnego miejsca pobytu. 

Wzór deklaracji i oświadczenia stanowi załącznik 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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 
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U C H W A Ł Ę    Nr  XIII/ 86 /2015 -  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

                                                                  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

                                                                  składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części działki  nr  680  położonej w Goleszowie   

na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się  nieodpłatne nabycie części działki nr  680 o powierzchni  

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

Działka o której mowa zostanie przeznaczona  jako dojazd  do nieruchomości oznaczonej 

działką o nr ewid. 272/3 położonej w miejscowości  Boża Wola stanowiącej własność Gminy 

Mielec. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIII/87 /2015 -  w sprawie nabycia części działki  nr  680   

                                                                                 położonej w Goleszowie  na rzecz mienia  

                                                                                 komunalnego Gminy Mielec. 

 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola 

Mielecka oznaczonej jako działka nr 1000/1 o powierzchni około 0,02 ha na rzecz mienia 

komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

 

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

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1000/1 o powierzchni około 0,02 

ha,  położoną w miejscowości Wola Mielecka. Powyższa działka jest niezbędna pod budowę 
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infrastruktury technicznej w  miejscowości Wola Mielecka  na cele zadania inwestycyjnego 

pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka 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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIII/ 88 /2015 -  w sprawie nabycia nieruchomości położonej  

                                                       w miejscowości Wola Mielecka oznaczonej jako działka   

                                                       nr 1000/1 o powierzchni około 0,02 ha na rzecz mienia  

                                                       komunalnego Gminy Mielec. 

 

 

AD.8.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej  w Woli Chorzelowskiej  

stanowiącej  mienie komunalne. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się przeznaczyć  do sprzedaży, w formie przetargu, 

nieruchomość  położoną  w Woli Chorzelowskiej  stanowiącą  mienie komunalne oznaczoną  

w ewidencji gruntów działkami o numerach wymienionych w projekcie uchwały. 

 

Pytania – dyskusja: 

 

Radny Krzysztof Dziekan poinformował, że propozycja sprzedaży nieruchomości w Woli 

Chorzelowskiej budzi wśród mieszkańców wiele kontrowersji, ponieważ są wątpliwości,  

że środki pochodzące ze sprzedaży działek nie trafią na zadania inwestycyjne w miejscowości 

Wola Chorzelowska. Przedstawił także dokumenty potwierdzające przekazanie gruntu na rzecz 

mienia komunalnego gminy oraz uchwałę zebrania wiejskiego o przeznaczeniu środków 

finansowych pochodzących ze sprzedaży działek na rzecz wykonania inwestycji w Woli 

Chorzelowskiej. 

Pan Mariusz Kawalec stwierdził, że środki ze sprzedaży działek z pewnością wrócą do wsi i co 

do tego nie powinno być żadnych obaw. W związku z tym trzeba ostudzić emocje wśród 

mieszkańców, bo w Woli Chorzelowskiej będą prowadzone inwestycje.  

Krzysztof Dziekan przekazał informację, że mieszkańcy oczekują pisemnego zapewnienia od 

władz gminy o przeznaczeniu  środków finansowych na potrzeby inwestycyjne Woli 

Chorzelowskiej. 

Pani Skarbnik w odpowiedzi na postulaty przedstawione przez radnego Krzysztofa Dziekana 

wyjaśniła sposób wprowadzania i wydatkowania środków finansowych  pochodzących ze 

sprzedaży mienia komunalnego oraz rolę Rady Gminy w tej kwestii. 
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Pani Beata Wojtas- radca prawny poinformowała, że w sprawie sprzedaży nieruchomości  

w Woli Chorzelowskiej zostały spełnione wszystkie formalne przesłanki o zbyciu zasobu 

dawnego mienia gromadzkiego zgodnie z  ustawą o samorządzie gminnym,  natomiast  

o finansowaniu zadań w tej miejscowości będzie decydowała Rada Gminy na wniosek Wójta. 

Pan Piotr Motyl stwierdził, że jest to uchwała intencyjna, a odpowiednie ustawy regulują 

wydatki na poszczególne zadania. 

Przewodniczący Pan Jan Kołodziej zaznaczył, że Rada Gminy działa jawnie i stara się 

zaspakajać potrzeby mieszkańców według konieczności i możliwości finansowych. 

Pan Mariusz Kawalec zapewnił o dobrej woli radnych, o monitorowaniu środków 

pochodzących ze sprzedaży gruntów i lokowaniu ich na zadania inwestycyjne w Woli 

Chorzelowskiej. 

 

 

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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIII/ 89 /2015 -  w sprawie sprzedaży nieruchomości 

                                                                         położonej  w Woli Chorzelowskiej  stanowiącej 

                                                                         mienie komunalne. 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2016 rok. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2016 rok jest 

kontynuacją działań realizowanych przez Gminę Mielec w oparciu o Ustawę o wychowaniu w 

Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dnia  26 października 1982r.  

z późniejszymi zmianami, która  określa następujące zadania dla Gminy: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu; 

2.  udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci  

i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych; 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 
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5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 i 

15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

6. pomoc społeczna osobom i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Powyższe zadania realizowane są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec, stanowiącego integralną część strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. 

 

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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIII/ 90 /2015 -  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

                                                         Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

                                                         w Gminie Mielec na 2016 rok. 

 

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2016. 

 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę 

o przeciwdziałaniu narkomanii, z której między innymi wynika, że przeciwdziałanie 

narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, 

oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 

 działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

 ograniczanie szkód zdrowotnych. 

Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program 

Przeciwdziałania Narkomanii opracowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 

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. 
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W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIII/91/2015 -  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  

                                                                                Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  

                                                                                Mielec na rok 2016. 

 

AD.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr IV/26/2014 Rady Gminy Mielec  

z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2015. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się ustalić nowe brzmienie § 4, § 5 i § 6 w brzmieniu jak  

w projekcie 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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIII/92/2015 -  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2014  

                                                         Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie  

                                                         budżetu Gminy Mielec na rok 2015. 

 

 

AD.12. 

 

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 2015 rok  dokonuje się 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2015-2024, 

w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszego 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. 
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W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIII/93/2015 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Mielec 

 

 

AD.13. 

 

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

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się: 

- zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 8 712,16 zł 

- zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 8 712,16 zł  

dokonać przeniesień wydatków w działach:  

- transport i łączność 

- działalność usługowa 

- informatyka 

- obrona narodowa 

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń, przeniesień wg. szczegółowego podziału  

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki tabelaryczne do projektu 

uchwały. 

 

Pytania – dyskusja: 

 

Radny Piotr Motyl stwierdził, że gmina przegrała sprawy w sądzie, ale radni nie mają wiedzy 

dlaczego tak się stało i dlaczego teraz gmina jest zobowiązana do zapłacenia tak wysokich 

kwot. 

Pani Skarbnik poinformowała, że były to działania z lat wcześniejszych poprzedniej kadencji. 

Wójt Pan Józef Piątek wyjaśnił, że umowa na realizację zadania była zawarta 

w 2012 r. i wykonawca wywiązał się z umowy w terminie, ale ze strony gminy były różne 

uwagi i ciągle nowe wskaźniki co do jej realizacji, poza tym gmina nie odstąpiła od umowy.  

W 2014 r. wykonawca wystąpił do sądu o zapłatę i sprawę wygrał. 

Ponadto gmina zainicjowała rozmowy z tą samą firmą w sprawie realizacji innej umowy  

i dzięki dobrej woli przedstawicieli tej firmy doszło do ugody w sprawie zapłaty. 

 

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

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIII/94/2015 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                              gminy na 2015 r. 

 

 

 

AD.14.  

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Na wstępie Przewodniczący poinformował o sprawach jakie wpłynęły między sesjami: 

- wpłynęło jedno pismo od mieszkańców Książnic i miasta Mielca w sprawie nie przejęcia  

na rzecz mienia komunalnego Gminy nieruchomości położonych w miejscowości Książnice  

z przeznaczeniem na drogę. 

 

Następnie głos w kolejności zabierali: 

Pani Wanda Mika poparła interpelację złożoną przez radnych z Podleszan i jednocześnie 

zwróciła się z prośbą do Pana Wójta o prowadzenie działań zmierzających do ochrony 

mieszkańców, ponadto zwróciła się z zapytaniem w jakim celu mieszkańcy otrzymali kody 

kreskowe i jak je należy stosować. 

Pani Władysława Kasprzak wyjaśniła, że mieszkańcy niewłaściwie segregują odpady 

komunalne, dlatego odbiorca postanowił wprowadzić indywidualne oznakowania w postaci 

kodów kreskowych, które powinny być naklejane na worki, aby eliminować tych, którzy  

prowadzą niewłaściwą segregację. 

Pan Mariusz Kawalec odniósł się do interpelacji radnych z Podleszan i stwierdził, że także jest 

pełen obaw przed zalaniem, gdy woda w rzece będzie spiętrzona, dlatego uważa, że trzeba być 

ostrożnym przy podejmowaniu decyzji zezwalającej na budowę elektrowni wodnej chociaż, 

jest to ekologiczne źródło pozyskiwania energii. 

Pan Krzysztof Jachyra w imieniu wszystkich sołtysów wyraził podziękowanie za podjętą 

uchwałę w sprawie wysokości diet dla sołtysów, ponadto zwrócił się z następującymi 

sprawami: 

- usunięcia słupa ogłoszeniowego z terenu wsi, ponieważ jest bardzo nieestetyczny, 

- jeśli zostanie uruchomiona akcja odśnieżania prosił, aby zwrócić uwagę odśnieżającemu, 

żeby śnieg nie był spychany na chodniki, 

- zwrócił uwagę na sprawę wysypywania popiołu do koszy na śmieci, ponieważ stanowi to 

wysokie obciążenie dla gminy. 

Pan Piotr Motyl udzielił wyjaśnień w sprawie złożonej na początku sesji interpelacji, która była 

krótka, zwięzła i określała cel, ale na ten czas jest zbyt mało informacji w sprawie planowanej 

inwestycji. Potencjalny inwestor planuje także budowę elektrowni wodnej na terenie Gminy 

Przecław. W Gminie Mielec inwestycja ma być zlokalizowana przy ujęciu wody dla miasta  

Mielca, ale decyzję będzie wydawał Wójt Gminy Mielec, dlatego mieszkańcy tylko proszą 

Pana Wójta o negatywną decyzję w trosce o swoje bezpieczeństwo. 

Radny jednocześnie zaznaczył, że władze miasta wydały negatywną opinię w tej sprawie. 

Pan Jacek Koceniak potwierdził wypowiedź Piotra Motyla i poinformował, że mieszkańcy 

Podleszan są przeciwni budowie elektrowni na rzece Wisłoce.  

Pan Mariusz Kawalec zaapelował o rozsądek w tej sprawie. 

Pan Kazimierz Kumorek zwrócił się z prośbą o monitorowanie wykonania zadania przebudowy 

rozjazdu przy ulicy Traugutta. 
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Pani Władysława Kasprzak w podsumowaniu dyskusji w sprawie budowy elektrowni 

poinformowała, że obecnie gmina prowadzi postępowanie w sprawie budowy elektrowni. 

Został  opracowany raport oddziaływania na środowisko i przekazany do RDOŚ w celu 

zaopiniowania i po uzyskaniu opinii Wójt wyda decyzję w sprawie tej inwestycji. Moc 

elektrowni to 1,5 MGW. 

Pan Ireneusz Sienkiel zwrócił się z następującymi sprawami: 

- prosił o interwencję w sprawie wysypania kamieniem drogi na terenie wsi Książnice, która 

jest własnością Skarbu Państwa, 

- w imieniu mieszkańców zwrócił się z zapytaniem o dawny budynek UG Mielec na ul. 

Jadernych, 

- poprosił o przekazanie pisemnej informacji dla mieszkańców w sprawie kodów kreskowych, 

- wyraził sprzeciw co do planowanej budowy elektrowni na rzece Wisłoce, ponieważ 

doprowadzi to do niebezpiecznego spiętrzenia wód. 

Na pytania odpowiedzi udzielił Pan Wójt i zadeklarował sprawdzenie stanu drogi  

w Książnicach , ponadto  poinformował, że jest decyzja o wydzierżawieniu budynku przy  

ul. Jadernych,  ale w pierwszej kolejności trzeba go wyremontować ponieważ jest 

zdewastowany.  

 

 

 

 

 

Na tym obrady XIII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

   


