
 

 

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

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

28 grudnia 2018 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 900  do godziny 1230. 

 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 14 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności, 

-   sołtysi z poszczególnych wsi  -  zgodnie z załączoną listą obecności, 

 

Obradom  sesji  przewodniczył : 
 

- Pan  Bogdan Cygan  -   Przewodniczący Rady Gminy  Mielec  

 

Prządek obrad III sesji Rady Gminy Mielec przedstawia się następująco:  

 

1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały 

wprowadzane między sesjami. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/201/2017 Rady Gminy 

Mielec z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały własnej Nr XLI/289/2018 Rady Gminy 

Mielec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018  

Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mielec. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 

2019. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu 

Mieleckiego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz 

określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Mielec na 2019 rok. 

12. Interpelacje i zapytania Radnych. 

13. Sprawy różne. 
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AD.1.   

 

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.2. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/201/2017 Rady Gminy 

Mielec z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem w Uchwale Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 21 września 

2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej wprowadza się zmiany dotyczące 

wysokości kwoty pożyczki przeznaczonej na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji  

sanitarnej w  miejscowości Podleszany oraz wysokości spłat w poszczególnych latach. 

 
Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały 

jest pozytywna. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest 

pozytywna. 

 

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  III/19/2018 -  w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 

XXX/201/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej. 

 

AD.3. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały własnej Nr XLI/289/2018 Rady Gminy 

Mielec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem w Uchwale Nr XLI/289/2018 Rady Gminy Mielec z dnia  

29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wprowadza się  

zmiany §  1 ust. 1 dotyczące wysokości kwoty kredytu długoterminowego przeznaczonego na  

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 r. oraz spłat wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
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Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały 

jest pozytywna. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest 

pozytywna. 

 

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  III/20/2018 -  w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 

XLI/289/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego. 

 

AD.4. 

 

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

 

Pan Wójt wniósł autopoprawkę do projektu uchwały z którą radni zostali zapoznani. 

Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem: 

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 909 416 zł 
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 480 000 zł 
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 65 581 zł 
- dokonuje się przeniesień wydatków budżetu wg. tabeli w § 3  projektu uchwały. 

- zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 363 835,00 zł 

Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń i przeniesień określają załączniki tabelaryczne do 

projektu uchwały. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały 

jest pozytywna. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest 

pozytywna. 

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 
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U C H W A Ł Ę    Nr  III/21 /2018 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2018 r. 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018  

Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

Pan Wójt wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, która dotyczy zmiany w planie 

przychodów i kosztów zakładu budżetowego. 

 

Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem: 

- ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych: 

1) przychody w wysokości 3 272 120 zł  

2) koszty w wysokości 3 198 450 zł 

Szczegółowy plan przychodów i kosztów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa 

załącznik do projektu uchwały. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały 

jest pozytywna. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest 

pozytywna. 

 

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  III/ 22 /2018 -  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Mielec na rok 2018 Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 

2017 r. 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mielec. 

 

Pan Wójt wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 
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Zgodnie z projektem uchwały proponuje się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu  na lata 2019-2038 w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do projektu uchwały. 

Projekt uchwały określa także przedsięwzięcia planowane do realizacji, o których mowa  

w ustawie o finansach publicznych.  

 

W dalszej części obrad radni i sołtysi zostali zapoznani z Uchwałą  

Nr XVI/273/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Mielec 

na rok 2019.  

Skład  Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował 

projekt przedłożonej uchwały. 

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem w sprawie rozbudowy SUW  

w Rzędzianowicach i zagospodarowania terenów w Woli Mieleckiej. 

Radny Jerzy Krawczyk zapytał o dofinansowanie inwestycji rozbudowy SUW  

w Rzędzianowicach. 

Wyjaśnień udzielił pan Tomasz Ortyl, wniosek o dofinansowanie został złożony, przeszedł 

etap oceny formalnej  i obecnie Gmina oczekuje na dalsze etapy oceny. 

Radny Andrzej Klich uważa, że informacje przekazywane na sesji w sprawie projektu 

uchwały nie pokrywają się z tym co zostało powiedziane na komisjach, dlatego forma 

opiniowania projektu uchwały przez komisje jest nieadekwatna. 

Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień w sprawie zasad i sposobu procedowania uchwały o której 

mowa. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr XVI/273/2018 z dnia  

30 listopada 2018 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  

w sprawie opinii o projekcie  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowe gminy Mielec na rok 2019. 

Opinia RIO jest pozytywna.  

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały 

jest pozytywna. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest 

pozytywna. 

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

„za” projektem uchwały głosowało 11 radnych 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymało się „ – 3 radnych 

Podjęła: 
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U C H W A Ł Ę    Nr  III/ 23 /2018 -  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mielec. 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2019. 

 

Pan Wójt wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

Skarbnik Gminy Mielec Pani Małgorzata Cyran przedstawiła  szczegółowo  zebranym 

założenia do budżetu na 2019 r.  

 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił się o przedstawienie opinii w sprawie wyłączenia niektórych 

radnych z głosowania nad budżetem, biorąc pod uwagę ich interes prawny lub interes prawny 

ich najbliższych.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię prawników w tej sprawie. 

Po wysłuchaniu opinii radny Mariusz Kawalec stwierdził, że radni sami powinni odstąpić od 

głosowania w sprawie budżetu gminy na przyszły rok. 

Radny Jerzy Krawczyk zwrócił uwagę na fakt możliwości zaskarżenia uchwały podjętej  

z naruszeniem prawa w przypadku głosowania radnych którzy mogą mieć osobisty interes 

prawny, ale decyzja w sprawie głosowania nad budżetem należy indywidualnie do każdego 

radnego. 

Radny Andrzej Klich stwierdził, że jeśli nawet dojdzie do wyłączenia radnych to budżet 

będzie przegłosowany. 

Dodatkowych wyjaśnień w sprawie glosowania nad budżetem gminy oraz zasad wyłączenia 

radnych od głosowania udzieliła radca prawny Beata Wojtas. 

W dalszej części tej dyskusji radny Mariusz Kawalec przedstawił sprawę jego wyłączenia 

podczas procedowania uchwał w sprawach skargi na działalność Wójta, które osobiście 

składał w poprzedniej kadencji. 

Sekretarz Gminy przytoczyła przepisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczące wyłączenia 

radnych z głosowania oraz zasady wypłat dla nauczycieli i innych pracowników jednostek 

organizacyjnych gminy. 

 

W dalszej części obrad radni i sołtysi zostali zapoznani z opiniami RIO w sprawie budżetu 

gminy na 2019 r. i tak: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie : 

 

1. Uchwałą Nr XVI/272/2018 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 30 

listopada 2018 r. w sprawie: opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 

Gminy Mielec na rok 2019 – po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy 

Mielec na 2018 r. postanowiła przedłożony projekt zaopiniować pozytywnie. 

 

2. Uchwałą Nr XVI/274/2018 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 30 

listopada 2018 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego przez Gminę Mielec na rok 2019,  po rozpatrzeniu sprawy 

dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Mielec 

planowanego na 2019 r. RIO postanowiła pozytywnie zaopiniować możliwość 

sfinansowania deficytu.  
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W dyskusji kolejno zabrali głos: 
Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że zostało zaplanowanych wiele inwestycji ale także 

zadłużenie gminy jest znaczne, dlatego należy dążyć do szybkiej spłaty długów. Uznał, że 

niepotrzebny jest wydatek na promocję gminy oraz wzrost dotacji dla SOKiS w Chorzelowie. 

Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że należy pozyskiwać więcej dotacji  do budżetu na 

prowadzenie inwestycji, ponieważ budżet na inwestycje jest ciągle za mały a z jego wiedzy 

wynika, że okoliczne gminy pozyskały do budżetów znacznie większe dotacje niż Gmina 

Mielec.   

Radny Andrzej Klich wyraził swoją opinie o projekcie budżetu, liczy że w przyszłym roku 

będą możliwe do pozyskania dodatkowe środki na inwestycje  i budżet wzrośnie. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały 

jest pozytywna. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest 

pozytywna. 

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec 

stosunkiem głosów: 

„za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymało się” – 4 radnych 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  III/ 24 /2018 -  w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej 

Gminy Mielec na rok 2019. 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.  

 

Mając na względzie wspólną odpowiedzialność za zdrowie mieszkańców, Gmina Mielec  

w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu, tj. przekazania środków 

finansowych z  przeznaczeniem na współfinansowanie działalności Wypożyczalni Sprzętu 

Rehabilitacyjnego w Mielcu zobowiązana jest do podjęcia przedmiotowej uchwały. 

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Mielec upoważnia Wójta Gminy do zawarcia umowy  

w sprawie przekazania środków pieniężnych na realizację tego zadania. 

Na powyższy cel zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Mielec na rok 2019  środki 

finansowe w wysokości 3 851 zł 
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Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z prośbą o poinformowanie mieszkańców gminy  

w kwestii możliwości korzystania z usług wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały 

jest pozytywna. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest 

pozytywna. 

 

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  III/25/2018 -  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  

Powiatu Mieleckiego. 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia 

zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.   

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Jaworskiego – kierownika 

GOPS Mielec. 

Przyjęta przez Radę Ministrów uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 

programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje objęcie wsparciem 

osoby spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej 

Podwyższenie do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin następuje w formie 

uchwały Rady Gminy. Według ustawy o pomocy społecznej wydatki na m. in. pomoc 

rzeczową, posiłki i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi  

w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu 

wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. W związku z tym, że wydatki na 

żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób 

i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość 

zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych należałoby odstąpić od zwrotu wydatków 

za przyznane świadczenia.  

W związku z ustanowieniem wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 konieczne jest podjęcie nowej uchwały dot.  podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia 

zasad zwrotu wydatków w tym zakresie. 
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Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały 

jest pozytywna. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest 

pozytywna. 

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  III/ 26 /2018 -  w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.   

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Pana Mirosława Jaworskiego – kierownika 

GOPS Mielec. 

 

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. 

Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio 

dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia 

pomocy w formie posiłku. 

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może 

przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie 

gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca 

czerwca. 

Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej 

posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez 

gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał. Obecny program 

jest kontynuacją wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy 

w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. W związku z ogłoszeniem uchwały Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023 zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w przedmiocie 

programu osłonowego. 

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych 

o zasięgu gminnym. 
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Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji 

osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość 

zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały 

jest pozytywna. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest 

pozytywna. 

 

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  III/27/2018 -  w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata  

2019 – 2023. 

 

AD.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Mielec na 2019 rok. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą 

o przeciwdziałaniu narkomanii jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do 

podejmowania działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 

Charakter podejmowanych działań  w zakresie profilaktyki jest wspólny dla obu uzależnień. 

Uzależnienia często występują równolegle, mają podobne podłoże i niosą zbliżone 

konsekwencje, integracja w/w programów pozwoli efektywniej zarządzać usługami 

oferowanymi w ramach obu obszarów. 

Głównym założeniem Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk 

będących skutkiem nadużywania środków psychoaktywnych przez rozwój działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wzrost społecznej 

świadomości związanej z tą tematyką, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw 

nadużywania substancji psychoaktywnych, integrację społeczną i zawodową osób 

uzależnionych oraz doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi  

w realizację przedmiotowego Programu. 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii na 2019 rok przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających realizacji 

potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożycia alkoholu, 

narkotyków itp., działalności wychowawczej i informacyjnej, ograniczenia dostępności do 

używek, zapobiegania negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i narkotyków oraz 

ich usuwania. Na realizację  powyższych zadań przeznaczone są środki finansowe budżetu 
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gminy stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, wniesione przez podmioty gospodarcze w 2019 r. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały 

jest pozytywna. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały jest 

pozytywna. 

 

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  III/ 28 /2018 -  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Mielec na 2019 rok. 

 

AD.12. 

 

Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Radny Wojciech Zaręba złożył interpelacje w sprawie gazyfikacji wsi Rydzów i Szydłowiec. 

Radny Andrzej Klich złożył zapytanie w sprawie pozyskania środków na program „Senior 

plus”, „Maluch plus” i szkolnych jadalni. 

 

AD.13. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Na wstępie Pan Tomasz Ortyl – Zastępca Wójta Gminy Mielec przedstawił prezentację 

dotyczącą zrealizowanych w 2018 r. zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Mielec. 

Następnie głos w kolejności zabierali: 

Radny Mariusz Kawalec poruszył sprawy: 

- ronda w Rzędzianowicach, 

- termomodernizacji budynku szkoły w Woli Mieleckiej, 

- przekazał informacje w sprawie nagrywania i upubliczniania tych nagrań z posiedzeń 

komisji. 

Radny Piotr Gamracy w odpowiedzi dla przedmówcy stwierdził, że nie wszyscy radni chcą 

być nagrywani. Poza tym stwierdził, że nie jest dobrą praktyką gdy jeden radny narzuca styl 

pracy innym. 

Podziękował Panu Wójtowi za inwestycje w Chorzelowie w 2018 r. 

Radny Andrzej Klich podziękował za inwestycje wykonane w Rzędzianowicach w 2018 r. 
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Radny Jerzy Krawczyk zwrócił się z zapytaniem o wolne środki i oraz sposób finansowania 

inwestycji przebudowy SUW w Rzędzianowicach. 

Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta – Tomasz Ortyl, wyjaśnił zasady finansowania 

planowanej inwestycji oraz zakres planowanych robót. 

Radny Wojciech Zaręba zawnioskował aby zorganizować wyjazdowa sesje Rady Gminy,  

po to żeby radni mogli zapoznać się ze stanem faktycznym w gminie. 

 

Na tym obrady  III sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY    

                                              RADY  GMINY   

               

                                                                                                 BOGDAN CYGAN 

 

 

   


