PROTOKÓŁ

Nr XXXVII/ 2018

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
29 marca 2018 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 1100 do godziny 1150.
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,

Obradom sesji przewodniczył :
-

Pan Jan Kołodziej - Przewodniczący Rady Gminy Mielec

Grupa radnych w ilości 7 osób działając na podstawie § 12 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu
Gminy Mielec – Regulamin Rady Gminy złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej wraz
z uzasadnieniem, proponowanym porządkiem obrad i projektem uchwały.

Obradom sesji przewodniczył :
-

Pan Jan Kołodziej - Przewodniczący Rady Gminy Mielec

Prządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mielec przedstawia się następująco:
1. Interpelacje Radnych.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Mielec.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
AD.1.
Interpelacje Radnych.
Radna Wanda Mika złożyła interpelacje w sprawie ulg za wywóz odpadów komunalnych oraz
budowy sali gimnastycznej w Książnicach.
AD.2.
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 rok dokonuje się
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2018-2030,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
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Ponadto wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie inwestycyjne
pn.:”Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportoworekreacyjne” realizowane w latach 2019 – 2020.
Pytania – dyskusja:
Radny Mariusz Kawalec sprostował informacje podawane na ostatniej sesji, że sprawa
inwestycji przy ZS w Woli Mieleckiej nie była omawiana. Otóż stwierdził, że temat ten był
omawiany na komisjach przed poprzednią sesją i dyskusja trwała ok. 40 min.
Radni po głębokim zastanowieniu doszli do wniosku, że do sprawy należy powrócić, ponieważ
jest
możliwość
pozyskania
znacznej
kwoty
dotacji
na
to
zadanie.
Następnie radny przedstawił informacje o inwestycjach, których był osobiście inicjatorem.
Na zakończenie zwrócił się do radnych obecnych na sesji o wsparcie na terenie Woli
Mieleckiej inwestycji, o której mowa.
Radny Krzysztof Dziekan stwierdził, że należy wcześniej informować radnych o zamiarze
wprowadzania do budżetu tak dużej i kosztownej inwestycji.
Następnie został odczytany 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 stosunkiem głosów:
„za „ głosowało 8 radnych
„przeciw” – 3 radnych
„wstrzymał się „ – 2 radnych
podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XXXVII/255/2018 - w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
AD.3.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Głos w kolejności zabierali:
Radny Mariusz Kawalec podziękował obecnym na sesji radnym za podjęcie uchwały,
jednocześnie poinformował o wynikach zakończonego postępowania prokuratorskiego
pod nadzorem CBA w sprawie doniesienia jakoby poświadczył nieprawdę w oświadczeniach
majątkowych. W wyniku postępowania nie udowodniono żadnej winy i został oczyszczony
z zarzutów.
Wójt Gminy Pan Józef Piątek podsumował wszystkie działania, jakie poprzedziły podjęcie
uchwały, wyraził także sprzeciw wobec tego, że został oczerniony, jakby zadanie zostało
wprowadzone bez wiedzy radnych, a przecież było wiele spotkań i uzgodnień. Były to
działania perspektywiczne na przyszłość.
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Pan Ireneusz Sienkiel zwrócił się z zapytaniem, co zamierzają zrobić radni Wójt w kwestii
obniżenia ceny za śmieci oraz oczekuje dobrych inwestycji w postaci budowy kanalizacji i sali
gimnastycznej w Książnicach.
Pan Jan Dul stwierdził, że radni nie dbają także o Podleszany, bo na kanalizację jest mało
środków, a w centrum wsi koło sklepu nie ma nawet chodnika.
Radny Mariusz Kawalec powtórzył pytanie zadane na poprzedniej sesji, które dotyczyło
terminu udzielenia odpowiedzi na skargę złożoną do Wójta na pracownika Gminy i wówczas
otrzymał błędną odpowiedź.
Sekretarz Gminy Pani Bożena Mazur poinformowała o trybie rozpatrywania skargi i udzielenia
odpowiedzi.
Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że Pani Sekretarz nie ma racji i powinna prześledzić
dokumenty w urzędzie.
Pan Jan Kwarciany zwrócił się z wnioskiem, aby gmina pomagała pisać projekty dla LKS-ów
na pozyskanie pieniędzy, bo mają za mało środków i jest im bardzo trudno prowadzić
działalność.
Pan Andrzej Kardyś zapytał czy stadion w Trześni będzie remontowany, bo rozpoczynają się
już rozgrywki.
Pan Piotr Gamracy w odpowiedzi dla przedmówców poinformował, że Gmina nie jest
sponsorem dla LKS-ów, Gmina wspiera tylko działalność sportowa, a działacze klubów
powinni poszukać innych sponsorów lub samodzielnie pisać wnioski o dofinansowania. Jeśli
chodzi o stadion w Trześni to jest on własnością szkoły, ale to wszyscy wspólnie powinni
zadbać o ten obiekt, a nie tylko rzucać hasła o remoncie.
Pan Tomasz Ortyl poinformował o możliwościach pozyskania środków na zakup trybun na
wyposażenie stadionów w Trześni, Chorzelowie oraz na zagospodarowanie terenów przy OSP
w Książnicach.
Na tym obrady XXXVII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN KOŁODZIEJ

Sporz.

