
 

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

 

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

29 października 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  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił prządek obrad XI 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 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na 

kadencję w latach  2016-2019. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania V zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania VI zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni” . 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego  nabycia na rzecz Gminy Mielec własności 

nieruchomości położonej w miejscowości Książnice będącej własnością Parafii 

Rzymsko-Katolickiej w Książnicach P.W. Św. Jana Chrzciciela na rzecz mienia 

komunalnego Gminy Mielec. 

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

Mielec. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr VI/41/2015 Rady Gminy 

Mielec z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

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

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

12. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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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 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na 

kadencję w latach  2016-2019. 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następującą informację: 

 

Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – 

ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar 

jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. 

Działając  zgodnie  załącznikiem  Nr 4 do Statutu Gminy Mielec – Regulamin Rady Gminy –   

§ 33, który określa  zasady przeprowadzania głosowania tajnego. 

 wybory przeprowadzi Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród  Radnych w głosowaniu 

jawnym licząca 3 członków. 

 członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierają Przewodniczącego Komisji. 

 Komisja Skrutacyjna objaśni sposób głosowania przed przystąpieniem do jego odbycia. 

Odczyta regulamin wyboru. 

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zawiadomił Radę Gminy o liczbie ławników na 

następną  kadencję. 

Ponadto Przewodniczący Zarządu Głównego Krajowej Rady Sędziów Społecznych zwrócił się 

z prośbą o odczytanie pisma w sprawie naboru kandydatów na ławników skierowane do 

radnych. 

W ustawowym terminie zgłoszeń kandydatów na ławników dokonali: 

 Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu działając na podstawie art. 162 § 1 ustawy – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych przedłożył  zgłoszenia 2 kandydatów na ławników do 

Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2015-2019   z terenu Gminy Mielec, w tym 

jedno zgłoszenie do orzekania z zakresu prawa pracy,  

 uprawniony podmiot – stowarzyszenie – dokonało zgłoszenia 1 kandydata do orzekania 

w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 

 grypa obywateli – dokonała zgłoszenia  1 kandydata do orzekania w Sądzie Rejonowym 

w Mielcu.  

Przewodniczący poinformował, że zostały wykonane wszystkie czynności zgodnie z zapisem 

ustawy – ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych -  dotyczące zebrania  informacji  

o kandydatach na ławników.  
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Działając na podstawie art. 162 §9 – ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie 

o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach. 

Na złożone zapytanie  Komendant Wojewódki Policji udzielił odpowiedzi zawartej w piśmie  

z dnia 24 sierpnia 2015 r. 

Ustawa określa, że przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy powołuje zespół, który 

przedstawia  na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.  

Na VIII sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2015 r. podjęta została uchwała Nr VIII/54/2015  

Zgodnie z którą został powołany zespół opiniujący kandydatów na ławników w składzie: 

1) Paterak Zofia - przewodniczący zespołu 

2) Koceniak Jacek  - zastępca przewodniczącego zespołu 

3) Bania Magdalena - członek zespołu 

Powyższy zespół  był uprawniony do zebrania informacji i przygotowania opinii o kandydatach 

na ławników w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych  

w ustawie.  

Następnie Przewodnicząca Zespołu opiniującego Pani Zofia Paterak przedstawiła opinię  

o kandydatach na ławników. 

W celu przeprowadzenia głosowania Rada Gminy obowiązana jest wybrać komisję 

skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie. 

 

Do Komisji spośród radnych zostały zgłoszone następujące osoby: 

Pan Marek Kumor 

Pan Krzysztof Dziekan 

Pan Piotr Gamracy 

Kandydaci wyrazili zgodę na uczestnictwo pracach w Komisji Skrutacyjnej.  

Komisja przystąpiła do pracy i wykonywanie swoich czynności, tj. przygotowania regulaminu 
głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu, przygotowanie głosów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mielec ogłosił dziesięciominutową przerwę w obradach. 

 

Po przerwie  przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan 

Krzysztof  Dziekan odczytał  Regulaminu  głosowania .  

Radni nie wnieśli uwag ani innych propozycji do przedstawionego Regulaminu głosowania. 

Regulamin został poddany pod głosowanie.  

 

W wyniku przeprowadzonego glosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła regulamin  

głosowania w  wyborach  ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu. 

 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Komisja Skrutacyjna  przystąpiła do przeprowadzenia głosowania zgodnie z Regulaminem. 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił dziesięciominutową przerwę na dokończenie prac 

Komisji Skrutacyjnej tj. przeliczenie głosów i sporządzenie protokołów głosowania. 

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokoły glosowania sporządzone 

odrębnie dla każdego sądu.  

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 
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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   XI/67/2015 -  w sprawie wyboru ławników do Sądu  

                                                                                      Rejonowego w Mielcu na kadencję  

                                                                                      w latach  2016-2019. 

 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania V zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Domanik.  

 

Zgodnie z projektem proponuje się przystąpić do sporządzenia V zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec, uchwalonego 

uchwałą Nr XXXVII/182/2002 Rady Gminy Mielec z dnia 22 maja 2002r. z późniejszymi 

zmianami. 

Teren przeznaczony do objęcia opracowaniem zmiany studium obejmuje obszar o powierzchni 

około 210 ha, położony w m. Szydłowiec, od strony zachodniej przylegający do miasta Mielca, 

natomiast od strony południowej do gminy Przecław. 

Przystąpienie do sporządzenia V zmiany Studium podyktowane jest przede wszystkim 

koniecznością stworzenia możliwości lokalizacji terenów umożliwiających realizację ujęcia 

wód podziemnych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, dla zaopatrzenia  

w wodę Mielca oraz okolic. 

 

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  XI/68/2015 -  w sprawie przystąpienia do sporządzania V  

                                                                    zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

                                                                    zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec. 
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AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania VI zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Domanik.  

 

Zgodnie z projektem proponuje się przystąpić do sporządzenia VI zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec, uchwalonego 

uchwałą Nr XXXVII/182/2002 Rady Gminy Mielec z dnia 22 maja 2002r. z późniejszymi 

zmianami. 

Przedmiotem zmiany studium, będzie obszar położony w m. Trześń i Wola Chorzelowska  

i spowodowana jest zamiarem powiększenia cmentarza parafialnego w Trześni. 

 

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  XI/69/2015 -  w sprawie przystąpienia do sporządzania VI  

                                                                    zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

                                                                    zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec. 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni”. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Domanik.  

 

Zgodnie z projektem proponuje się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni”. 

Przedmiotem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będzie obszar, położony 

w miejscowości Trześń i Wola Chorzelowska przeznaczony w części pod cmentarz parafialny 

w Trześni. 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy cmentarzu konieczne 

jest ustanowienie stref ochronnych, ze względu na położenie cmentarza plan obejmuje teren 

dwóch miejscowości do siebie przyległych. 

 

Pytania – dyskusja: 

 

Radny Pan Krzysztof Dziekan zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji mieszkańcom  
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o planowanych działaniach w taki sposób, aby nikt nie zarzucił, że nie miał wiedzy w tym 

temacie. Powyższa informacja może być przekazana nawet przez ogłoszenia parafialne. 

 

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  XI/70/2015 -  w sprawie przystąpienia do sporządzania  

                                                             miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

                                                             „Cmentarz Parafialny w Trześni”. 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego  nabycia na rzecz Gminy Mielec własności 

nieruchomości położonej w miejscowości Książnice będącej własnością Parafii Rzymsko-

Katolickiej w Książnicach P.W. Św. Jana Chrzciciela na rzecz mienia komunalnego 

Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Domanik.  

 

Zgodnie z projektem proponuje się nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Mielec nieruchomość 

położoną w miejscowości Książnice,  oznaczoną w ewidencji gruntów działkami 863/47  

o powierzchni 0,1096 ha i 863/59 o powierzchni 0,0426 ha z przeznaczeniem na drogę. 

Jednocześnie zebrani zostali poinformowani, że jedna z działek jest oznaczona jako droga 

natomiast druga jest oznaczona jako grunty orne  III i IV klasy.  

Z przedstawionej informacji wynika, że zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych , grunt 

klasy III nie może być przekwalifikowany pod drogę, wobec tego na ten czas niemożliwe jest 

takie przekształcenie w tej części gruntów pod drogę. 

 

Pytania – dyskusja: 

 

Pan Tomasz Ortyl dodatkowo wyjaśnił, że jeśli ten grunt zostanie przejęty przez gminę pod 

drogę, to nawet nie będzie możliwości zakwalifikowania jej jako drogi dojazdowej do pól 

ponieważ w tym rejonie są wyłącznie działki nierolnicze. 

Pan Mariusz Kawalec stwierdził, że jeśli w części proponowanej do przejęcia drogi są grunty 

III klasy to nie ma mowy o prawnym jej przekształceniu. 

Na zakończenie dyskusji Pani Anna Domanik zapoznała wszystkich z obowiązującymi 

najnowszymi zmianami w ustawie o ochronie gruntów rolnych 
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Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są negatywne. 

 

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 oddano – 1 głos 

„przeciw” – oddano 12 głosów 

„wstrzymał się – 1 głos 

nie podjęła uchwały w sprawie nieodpłatnego  nabycia na rzecz Gminy Mielec własności 

nieruchomości położonej w miejscowości Książnice będącej własnością Parafii Rzymsko-

Katolickiej w Książnicach P.W. Św. Jana Chrzciciela na rzecz mienia komunalnego 

Gminy Mielec. 

 

 

AD.8. 

 

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

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani 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 nr 1 do niniejszego projektu uchwały.  

W załączniku nr  2 do niemniejszego projektu uchwały określa się określa się przedsięwzięcia, 

o których mowa w ustawie o finansach publicznych. 

 

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  XI/71/2015 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  

                                                                               Finansowej Gminy Mielec. 
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AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr VI/41/2015 Rady Gminy Mielec 

z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się dokonać zmiany uchwały własnej Nr VI/41/2015 Rady 

Gminy Mielec z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej        

w ten sposób, że ulega zmianie zapis § 1 ust 1 polegający na zmniejszeniu kwoty zaciągniętej 

pożyczki  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

do kwoty 697.560,12 zł. i dostosowaniu do stanu faktycznie poniesionych kosztów realizacji 

zadania. 

Pożyczka została przeznaczona na  sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Wola Mielecka – Etap II”. 

 
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  XI/72/2015 -  w sprawie zmiany Uchwały własnej  

                                                      Nr VI/41/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca  

                                                      2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

 

AD.10. 

 

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

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się dokonać się przeniesień w planie dochodów rachunku 

dochodów jednostek budżetowych w ramach działu wg szczegółowego podziału  

w dostosowaniu do  klasyfikacji budżetowej w wysokości 7 400 zł. 

Szczegółowy plan przeniesień w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych 

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 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.  
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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  XI/73/2015 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                              gminy na 2015 r. 

 

 

AD.11. 

 

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 -  557 464,84 zł 

- zmniejszyć dochody budżetu o kwotę – 493 500 zł 

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę – 557 464,84 zł  

- zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę – 1 900 328,09 zł 

- dokonać przeniesień wydatków w działach: 

 rolnictwo i łowiectwo 

 transport i łączność,  

 gospodarka mieszkaniowa, 

 oświata i wychowanie, 

 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń, przeniesień wg. szczegółowego podziału  

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki tabelaryczne 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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XI/74/2015 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                              gminy na 2015 r. 
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AD.12. 

 

Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Kołodziej poinformował, że zgodnie  

z  ustawą o samorządzie gminnym  -  podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych  

przedstawia Radzie Gminy informację o: 

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz  

z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych 

oświadczeniach majątkowych. 

Analiza oświadczeń majątkowych radnych została przeprowadzona  przez organ do tego 

uprawniony tj. Urząd Skarbowy w Mielcu. 

Według analizy są uwagi do niektórych oświadczeń majątkowych, radni których dotyczą uwagi 

będą powiadomieni o obowiązku złożenia korekty oświadczeń. 

Jak wynika z treści pisma na podstawie wyników dotychczasowych ustaleń Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Mielcu nie wystąpił do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie  

z wnioskami o kontrolę oświadczeń majątkowych. 

Następnie Wójt Gminy Mielec Pan Józef Piątek przedstawił zebranym informację o analizie 

oświadczeń majątkowych złożonych przez tych pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek 

organizacyjnych, którzy mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą 

o samorządzie gminnym. O nieprawidłowościach w złożonych oświadczeniach i o obowiązku 

złożenia korekty pracownicy zostaną powiadomieni indywidualnie. 

  

 

AD.13. 

 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Na wstępie Przewodniczący poinformował o sprawach jakie wpłynęły między sesjami: 

 mieszkańcy Woli Mieleckiej złożyli pismo o usuniecie naruszenia prawa w przedmiocie 

działalności prowadzonej przez Filię Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu   

w Woli Mieleckiej polegającej na wynajmowaniu lokalu na różnego rodzaju imprezy  

i przyjęcia, 

 mieszkańcy wsi Trześń zwrócili się z pismem w sprawie dotacji do biletów ulgowych 

MKS dla mieszkańców gminy po 70-tym roku życia, 

 wpłynęło także pismo w sprawie zwoływania i sposobie  powiadamiania o zebraniach 

wiejskich w jednym z sołectw Gminy Mielec. 

 

W dalszej części obrad głos w kolejności zabierali: 

Pan Mariusz Kawalec zgłosił następujące problemy: 

- remont poboczy przy drodze gminnej tzw. Ścieżki, 

- poprawa nawierzchni drogi gminnej przy domach od numeru 356, 

- brak zabezpieczeń przy chodniku w Woli Mieleckiej w kierunku do Trzciany, 

- wykonanie bezpiecznych podłoży przy urządzeniach na placach rekreacyjno-

rehabilitacyjnych, 



 

   

   

   

                                                      

 

11 

- w Woli Mieleckiej będzie posadowiony nowy przystanek autobusowy w związku z tym jest 

propozycja, aby powrócić do przystanków murowanych, które bardziej spełniały oczekiwania 

mieszkańców niż obecnie stosowane konstrukcje metalowe z poliwęglanem. 

Pan Krzysztof Dziekan zwrócił się z następującymi sprawami: 

- w związku z planowaniem budżetu na rok następny prosił o zabezpieczenie środków na 

zakończenie remontów dróg gminnych, 

- konieczne jest zaplanowanie także większych pieniędzy na budowę chodników na terenie 

gminy a także na wykonanie parkingu k/ Kościoła w Trześni,  

- jeśli byłoby to możliwe to w 2016 r. konieczne jest wykonanie remontu płyty głównej boiska 

sportowego przy szkole w Trześni, w tym wykonanie trybun. 

Pan Jacek Koceniak poinformował, że firma która wykonywała sieć światłowodową  

w Podleszanach wkopywała słupy w skarpie rowu, obecnie skarpa obsunęła się i został 

uszkodzony chodnik, ponadto wymaga naprawy droga graniczna między Podleszanami i Wolą 

Mielecką. 

Radny Piotr Motyl złożył podziękowania za sprawne wykonanie chodnika w Podleszanach, 

następnie zapytał w sprawie koncepcji budowy mostu na rzece Wisłoce. Poza tym stwierdził, 

że należy przyspieszyć prace nad regulaminem przejmowania dróg na rzecz mienia 

komunalnego gminy, ponieważ coraz częściej mieszkańcy będą składać wnioski w tej sprawie, 

dlatego należy być przygotowanym według jakich kryteriów drogi będą przejmowane.  

Pan Mariusz Kawalec uważa, że należy przygotować także zestawienie wszystkich dróg na 

terenie gminy. 

Pani Wanda Mika stwierdziła, że budowa chodnika w Książnicach była prowadzona bardzo 

profesjonalnie i tu należą się słowa uznania dla pracowników gminy, powiatu i dla 

wykonawcy. Ponadto zwróciła się z zapytaniem w sprawie protokołu powykonawczego 

odbioru chodników z ubiegłego roku.  

Pan Ireneusz Sienkiel zwrócił się z zapytaniem do radnych: mianowicie, czym kierowali się 

podejmując decyzje o nieprzejęciu drogi w Książnicach na rzecz mienia komunalnego gminy, 

ponieważ są tam już budynki mieszkalne, są wydane pozwolenia na dalsze budowy. 

Pani Zofia Paterak poinformowała przedmówcę, że nie było żadnej złej woli radnych  

w podjęciu negatywnych opinii o projekcie uchwały, w gminie jest wiele dróg przy których jest 

zwarta zabudowa i ludzie mieszkają od wielu lat i tam w pierwszej kolejności należy przejąć 

grunty i wybudować drogi, jeśli w przyszłości zmieni się stan faktyczny przy proponowanej 

drodze w Książnicach, będzie więcej domów, powstanie zwarta zabudowa, wtedy nie będzie 

żadnych przeszkód aby zgodnie z prawem przejąć grunty wymienione w projekcie uchwały  

i wybudować drogę. 

Pan Mariusz Kawalec poinformował, że nie możliwe jest aby gmina przejęła wszystkie drogi 

jednocześnie dlatego konicznym jest jak najszybsze ustalenie przejrzystych zasad 

przejmowania dróg. 

Pan Piotr Bieniek zwrócił się z wnioskiem o wykonanie łącznika chodnika w Rzędzianowicach 

między drogą powiatową i wojewódzką, ponieważ jest to najniebezpieczniejsze skrzyżowanie 

dróg. 

Na pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Pan Józef Piątek, i tak: 

- są już pewne założenia do regulaminu przejmowania dróg konieczna będzie akceptacja 

radnych, 

- nie jest przeciwny przejęciu drogi w Książnicach, niemniej jednak musi się to odbyć zgodnie 

z obowiązującym prawem, 

- w sprawie mostu jest utrzymywana koncepcja Złotniki – Rzędzianowice, trwają starania aby 

inwestycja była wykonana w dwóch etapach i lokalizacja  musi być optymalna. 
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Ponadto Wójt poinformował że trwają rozmowy w sprawie zabezpieczenia dodatkowego źródła 

zasilania w wodę dla mieszkańców gminy, którzy korzystają z ujęcia wody w 

Rzędzianowicach. 

 

Pan Tomasz Ortyl w uzupełnieniu odpowiedzi przedmówcy poinformował, że: 

- na bieżąco jest uzupełniamy kamień na drogach gminnych, 

- na bieżąco jest wykonywanie asfaltowanie dróg, 

- do końca roku będzie wykonany remont przystanków,  

- wykonanie barier w Woli Mieleckiej zostanie zgłoszone do właściciela drogi, 

- przy placach rehabilitacyjnych trwają obecnie dodatkowe prace , wykonywana jest 

nawierzchnia pod urządzeniami, dodatkowe wejścia oraz piłkochwyty, montowane są kosze na 

śmieci, 

- w sprawie wykonania światłowodów zgodę na lokalizacje inwestycji wydał właściciel drogi 

czyli Starosta Powiatu Mieleckiego.  

  

 

 

Na tym obrady XI sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ  

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

   


