
 

 

P R O T O K Ó Ł    Nr IX / 2019 
 
                   

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

19 września 2019 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 1130  do godziny 1600. 

 

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 IX 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  Regulaminu określającego zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Mielec.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Mielec. 

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

Mielec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok  

2019  Nr III/24/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018r.  

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Sprawy różne. 

 

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  Regulaminu określającego zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Mielec.  
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Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. 

 

Projekt uchwały przedstawiła pani Barbara Szwakop. 

 
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Mielec stanowi wykonanie upoważnienia zawartego  

w ustawie Karta Nauczyciela.  

Obowiązkiem organu prowadzącego szkoły będącego odpowiednią jednostką samorządu 

terytorialnego jest określenie dla nauczycieli dodatków do wynagrodzenia w drodze 

regulaminu . 

Treść niniejszej uchwały została uzgodniona ze związkami zawodowych.  

 

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  IX/66/2019 -  w sprawie Regulaminu określającego zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Mielec.  

 

AD.3. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni korzystając z zapisu § 25 Statutu Gminy  

w sprawie inicjatywy uchwałodawczej złożyli wniosek w związku ze zwiększonym zakresem 

funduszy sołeckich i rozszerzeniem obowiązków sołtysów, zawnioskowali o podwyższenie 

miesięcznej diety. W projekcie niniejszej uchwały proponuje się ustalenie zryczałtowanej 

miesięcznej diety w związku z pełnieniem funkcji sołtysa oraz za udział w sesjach Rady 

Gminy. 

Pytania – dyskusja: 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił uwagę , że sołtys nie powinien otrzymywać diety za udział  

w sesjach, ponieważ takie było stanowisko RIO. 

Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że udział sołtysa w sesji reguluje ustawa i nie wątpliwości, 

że nie jest to obowiązek sołtysa. 

Adwokat Robert Łabuda wyjaśnił, że nie ma przeszkód aby taki zapis pojawił się w uchwale. 

Przewodniczący rady Gminy przypomniał, że Rada jest zobowiązana do ustalenia zasad 

wypłacania diet dla sołtysów. 

Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że przez proponowane zapisy w uchwale stawiane są 

sołtysom określone warunki. 
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Radny Piotr Gamracy poinformował, że ustalenie zasad nie jest podyktowane jakąkolwiek 

kontrolą sołtysów. 

Radny Zbigniew Wicherski podkreślił, że sołtys ma utrzymywać kontakt z samorządem, więc 

udział w sesji jest to dobra forma tego kontaktu. 

Radny Mariusz Kawalec poinformował wszystkich o zadaniach jakie wykonuje sołtys zgodnie 

ze statutem sołectwa. 

Radny Jerzy Krawczyk stanowczo stwierdził, że podwyżki sołtysom się należą. 

Radna Celina Szymańska wyjaśniła, że praca sołtysa jest bardzo ważona dlatego radni uznali, 

że regulacja w tej kwestii jest zasadna. 

Radny Piotr Gamracy złożył wniosek formalny o 5 min. przerwę. 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

Wniosek został przyjęty , „za” wnioskiem głosowało 14 radnych. 

 

Po przerwie. 

Radny Piotr Gamracy zgłosił wniosek formalny o dokonanie zmian w projekcie uchwały  

w ten sposób, że :  

§  1 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

 za nieobecność sołtysa w sesji Rady Gminy Mielec potrąca się 25 % zryczałtowanej 

diety jednorazowo w danym miesiącu, niezależnie od ilości sesji. 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło14 radnych, 

„za” - wnioskiem głosował10 radnych 

„przeciw „ - 0 głosów 

„ wstrzymało się „ – 4 radnych 

Wniosek został przyjęty.  

 

Radni nie wnieśli innych 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” – głosowało 13 radnych 

„przeciw „ – 0 głosów 

„wstrzymał się „ – 1 radny 

  

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IX/67/2019 -  w sprawie ustanowienia zasad przyznawania 

diet dla sołtysów. 
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AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. 

Stosownie do przepisów art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym radnemu 

przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez 

Radę Gminy. Rada Gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje 

pełnione przez radnego, co oznacza konieczność zróżnicowania wysokości diet w zależności 

od pełnionej funkcji. 

Radni Gminy korzystając z zapisu § 25 Statutu Gminy  złożyli wniosek w sprawie inicjatywy 

uchwałodawczej w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Mielec. 

W projekcie  uchwały ustala się wysokość diety radnego i sposób jej wypłaty 

w formie zryczałtowanej diety miesięcznej. 

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem kto był wnioskodawcą projektu,   

o finasowanie proponowanych podwyżek, odniósł się do wysokości proponowanych podwyżek 

dla radnych wyraził swoje stanowisko a także oburzenie co do propozycji przedstawionych  

w projekcie uchwały . 

Prowadzący obrady Przewodniczący odebrał głos radnemu Mariuszowi Kawalcowi zarzucając 

mu obrazę radnych i wszystkich obecnych na sali posiedzeń. Następnie poinformował o tym, 

kiedy i w jakiej wysokości wzrastały diety dla radnych. 

Radny Wojciech Zaręba zwrócił się do Przewodniczącego o bezstronność i możliwość 

swobodnej wypowiedzi dla radnych.  

Radny Piotr Gamracy odniósł się do wypowiedzi radnego M. Kawalca po której poczuł się 

obrażony, jednocześnie wyraził swoje stanowisko w tej sprawie a także zwrócił uwagę 

radnemu na sposób jego zachowania na sesji w stosunku do radnych. 

W dalszej części dyskusji radny Jerzy Krawczyk wyraził opinię w sprawie omawianego 

projektu uchwały, jako wieloletni samorządowiec nigdy nie wiązał swoich dochodów  

z pobieranymi dietami, te pieniądze były i są przeznaczane na cele społeczne. Uważa,  

że dotychczasowe diety są w zupełności wystarczające. Ponadto na terenie gminy jest wiele  

Spraw nie rozwiązanych, chociażby sytuacja po ostatnich podtopieniach. Jednocześnie zwrócił 

uwagę, że Przewodniczący Rady Gminy nie może wydawać poleceń służbowych dla radnych, 

jest to zapis niezgodny z ustawą. Na zakończenie wypowiedzi skrytykował termin 

wprowadzania oraz zapisy omawianego projektu uchwały. 

Radny Piotr Gamracy stwierdził po wypowiedzi przedmówcy, że w następnych wyborach 

samorządowych to wyborcy ocenia prace radnych obecnej kadencji  zdecydują w wyborach. 

Następnie argumentował zasadność proponowanej podwyżki. 

Radny Ryszard Szostak poparł opinie przedmówcy. 

Radny Mariusz Kawalec w dalszym ciągu bronił swojego stanowiska o nie podwyższanie diet 

dla radnych. 

Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że nie znajduje właściwego uzasadnienia do przedłożonych 

propozycji. 

Radna Celina Szymańska stwierdziła, że jest to rekompensata utraconych dochodów, ponieważ 

każdorazowo gdy są obrady sesji czy posiedzenia komisji jest obowiązana do urlopu 

bezpłatnego, ponieważ jako nauczyciel nie może liczyć na urlop wypoczynkowy w trakcie roku 

szkolnego. 

Radny Zbigniew Wicherski poinformował, że od początku tej kadencji radni wnioskowali  

o zmianę uposażenia i nie jest to projekt z ostatniej chwili, ponadto z wiedzy jaką posiada to 

wnioski o zmianę diet były dyskutowane jeszcze w poprzedniej kadencji. 
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Po odbytej dyskusji radny Mariusz Kawalec złożył wniosek formalny o wprowadzenie 

następującej zmiany w projekcie uchwały:  

 

§ 3 ust. 2, punkt 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 

 

4) Wiceprzewodniczący Komisji i członek Komisji  -     30 %; 

Radny Jerzy Krawczyk zgłosił wniosek formalny o skreślenie w całości zapisu § § 4 ust.2 , 

projektu uchwały, jednocześnie zwrócił się o opinię radców prawnych w tej sprawie. 

Adwokat Robert Łabuda przychylił się do wniosku radnego J. Krawczyka. 

Radny Zbigniew Wicherski złożył wniosek formalny o wprowadzenie zmiany w § 3 ust. 2  

w ten sposób, że : 

 po punkcie 3 dodać punkt 4 w brzmieniu: Wiceprzewodniczący Komisji – 30% ,  

a obecny punkt 4 otrzyma kolejny numer. 
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Zbigniewa Wicherskiego jako najdalej idący; 

„za” - wnioskiem głosowało 9 radnych  

„przeciw” - głosowało 4 radnych 

„wstrzymało się „ – 0 głosów 

Wniosek został przyjęty. 

 

Następnie radni przystąpili go głosowania wniosku radnego Jerzego Krawczyka; 

 

Przed głosowanie adwokat Robert Łabuda dodatkowo wyjaśnił radnym, że możliwe jest aby 

radni wykonywali inne czynności wynikające z pełnienia mandatu radnego na polecenie 

Przewodniczącego Rady Gminy, chociażby uczestnictwo w obradach lub posiedzeniach 

sąsiednich rad gmin. 

Radny Mariusz Kawalec zauważył, że do tej pory takich sytuacji nie było i ten zapis jest 

zbędny chociażby po to, żeby nie było możliwości żadnych zbędnych podejrzeń.  

Radny Wojciech Zaręba poinformował, że zgodnie z obowiązującym prawem radny może 

uczestniczyć w podróży służbowej, jednak w tym przypadku nie ma to żadnego  uzasadnienia . 

 

Następnie radni głosowali wniosek radnego Jerzego Krawczyka; 

„za” - wnioskiem głosowało 13 radnych  

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymało się „ – 1 radny 

Wniosek został przyjęty. 
 

Radny Wojciech Zaręba stwierdził, że podwyżka jest bardzo wysoka i dokonał porównania do 

najniższej emerytury i niestosownym jest aby radny otrzymywał  dietę równoważną najniższej 

emeryturze, z której emeryt musi przeżyć cały miesiąc. Wobec tego wydaje się słusznym 

podjęcie decyzji o obniżeniu proponowanych stawek o 5%. 

Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Rady poinformował o tym, że zostało wyliczonych 

klika wariantów proponowanych podwyżek i propozycja, która znalazła się w projekcie 

uchwały jest już pomniejszona 5 %.  

 

Radni nie wnieśli innych zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

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

pozytywna. 
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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” – głosowało 9 radnych 

„przeciw „ – 3 głosów 

„wstrzymał się „ – 2 radny 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IX/68/2019 -  w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady 

Gminy Mielec. 

 

 

AD.5. 

 

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

 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. 

 

Projekt uchwały przedstawiła pani Małgorzata Cyran. 

 

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2019 rok dokonuje się 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.   

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu  

na lata 2019 – 2038 w brzmieniu stanowiącym 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  IX/69/2019 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Mielec. 
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AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem: 

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 234 182,52 zł, 

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  1 234 182,52 zł, 

- dokonuje się przeniesień wydatków budżetu w działach: 

 transport i łączność 

 oświata i wychowanie 

 edukacyjna opieka wychowawcza 

 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Szczegółowy plan zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień budżetu wg 

szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej  przedstawiają załączniki 

tabelaryczne do projektu uchwały. 

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Wojciech Zaręba zwrócił się z zapytaniem w sprawie zakresu prac przy remoncie drogi 

na Tarnowcu. 

Odpowiedzi na pytanie udzielił Pan Tomasz Ortyl. 

 

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  IX/ 70 /2019 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2019 r. 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok  

2019  Nr III/24/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018r.  

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się wprowadzenie zmiany  § 6 Uchwały budżetowej Gminy 

Mielec na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

Radni nie wnieśli zmian do projektu przedstawionej uchwały.  
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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  IX/71/2019 -  w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy 

Mielec na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018r.  

 

 

AD.8. 

 

Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Radna Zofia Załucka złożyła interpelację w sprawie oświetlenia nowo budowanego mostu 

Złotniki – Rzędzianowice. 

Radny Zbigniew Wicherski zapytał w sprawie jakości nagrań z sesji Rady Gminy Mielec, które 

są zamieszczone na stronie internetowej Gminy, chodzi o słabą  słyszalność. 

Radna Zofia Załucka zapytała w sprawie przetargu na odbiór odpadów komunalnych. 

 

AD.9. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Na wstępie głos zabrał Zastępca Wójta pan Tomasz Ortyl, którzy przedstawił informacje  

w sprawach bieżącej działalności Gminy Mielec, które dotyczyły: 

- przetargu na odbiór odpadów komunalnych, 

- budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Książnice, rozpoczęcie prac jest planowane 

jeszcze w bieżącym miesiącu, 

- remontu pompowni kanalizacyjnych w Chorzelowie,  

- przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej w Woli Chorzelowskiej, 

- przebudowy dróg na terenie Gminy, 

- remontów przepustów po podtopieniach, 

- zakupu samochodu dla OSP w Książnicach, 

- realizacji projektu Eko – Energia na terenie Gminy,  

- projektu instalacji piecy gazowych CO, 

- odbioru azbestu. 

 

W dalszej części obrad radny Krzysztof Dziekan złożył wniosek formalny o 15 min. przerwę. 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek. 

 

Po przerwie. 

Sołtys Krzysztof Jachyra zgłosił następujące sprawy: 

- nieczynnego kiosku w Chorzelowie k/Kościoła, 
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- korekty rozkładu jazdy autobusów i przywrócenia kursu przez ul. Sienkiewicza, 

- podjętych działań w sprawie regulacji kanału Jaślańsko – Chorzelowskiego, 

- odniósł się także do podjętej uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 

Sołtys Jan Kwarciany zwrócił się z zapytaniami w sprawach: 

- braku książek podatkowych dla sołtysów przy zbieraniu podatków, 

- brak dojazdu mieszkańców do pracy na nocną zmianę, 

- nie wykonania niwelacji terenów w Goleszowie, 

- budowy kanalizacji w Goleszowie. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dane podatników są chronione i zgodnie z obowiązującym  nie ma 

możliwości przekazywania sołtysom  na dotychczasowych zasadach książek podatkowych. 

Pan Tomasz Ortyl udzielił odpowiedzi w sprawach: 

- korekta kursów autobusów do Chorzelowa została przedłożona Prezydentowi Miasta Mielca 

do akceptacji,  

- właścicielem kanału Jaślańsko – Chorzelowskiego są Wody Polskie i obecnie są już 

poczynione starania zmierzające do przebudowy tego kanału, 

- niwelacja terenów w Goleszowie będzie wykonana, natomiast jeśli chodzi o budowę 

kanalizacji to trudno na ten czas mówić o realizacji tej inwestycji. 

Sołtys Andrzej Kardyś zwrócił się z wnioskiem o zmianę rozkładu jazdy autobusów  

w miejscowości Trześń, oraz o wykonanie części chodnika przy drodze powiatowej w Trześni. 

Radna Celina Szymańska w pełni poparła wnioski przedmówcy. 

Sołtys Zbigniew Babula zapoznał zebranych z treścią opinii prawnej w sprawie ustalania diet 

dla sołtysów, która została opublikowana w miesięczniku Gazeta Sołecka. 

Radny Mariusz Kawalec skrytykował prace radnych nad uchwała o ustaleniu diet dla sołtysów, 

ponadto: 

- poinformował, że ma pomysł jak usprawnić pobierania podatków przez sołtysów,  

- stwierdził, że nagrania z obrad sesji, które są na stronie internetowej gminy są złej jakości, 

słabo słyszalne, dlatego należy poprawić jakość nagrywania, 

- zwrócił uwagę, że są trudności z odszukaniem S5tatutu Gminy na stronie internetowej, 

- poinformował o uwagach w sprawie rozstrzygnięcia dot. OZE, 

- zwrócił się z zapytaniem w sprawie wykonania dróg na osiedlu Baranówka w Woli 

Mieleckiej, 

- zgłosił konieczność wyczyszczenia tzw. Rowu Królewskiego na terenie Woli Mieleckiej, 

- zwrócił się z zapytaniem w sprawie gotowości pracowników GZGK w Mielcu do prac  

w dniach wolnych w razie awarii, 

- czy prace przy drodze na tzw. Płytach zostały już zakończone, 

- przedstawił uwagi co do rozkładu jazdy autobusu MKA na trasie Wola Mielecka – 

Rzędzianowice, które zostaną przekazane do UG Mielec, 

- zwrócił się z zapytaniem dlaczego w Gminie Mielec nie zwołuje się sesji w godzinach 

popołudniowych, tak aby radni i sołtysi nie mieli problemu z urlopem i uczestnictwem  

w obradach, 

W dalszej części wypowiedzi radny odniósł się o podwyżek dla radnych, ponieważ podczas 

dyskusji nad ta uchwałą został mu odebrany, przez Przewodniczącego Rady, głos. 

Przewodniczący Rady Gminy w odpowiedzi dla radnego poinformował, że odebrał mu głos 

ponieważ obrażał radnych. 

Radny Jerzy Krawczyk zgłosił zapytania w sprawach: 

- zorganizowania dowozu mieszkańców do pracy na nocną zmianę, 

- poddał pomysł stworzenia spółki transportowej w Gminie,  

- zwrócił uwagę, że radni powinni wcześniej znać założenia do przyszłorocznego budżetu, 

- wykonania planu budowy sieci kanalizacyjnej dla Goleszowa i Bożej Woli,  

- mając na względzie wcześniej przytoczony artykuł w sprawie ustalenia diet dla sołtysów  

zwrócił uwagę, aby w przyszłości Rada Gminy nie podejmowała wadliwych uchwał. 
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Odpowiedzi na zapytania udzielił Zastępca Wójta pan Tomasz Ortyl i tak: 

- problemy z MKS są znane władzom Gminy i na bieżąco są prowadzone rozmowy, 

- w sprawach budżetu będą decydować radni, obecnie rozpoczęły się prace nad założeniami do 

WPF,  

- projekt drogowy na osiedlu Baranówka w Woli Mieleckiej jest w realizacji, 

- poinformował o promesach na wykonanie remontów dróg po podtopieniach, 

- stan rowu Królewskiego w Woli Mieleckiej zostanie sprawdzony, 

- remont drogi tzw. Płyty w Woli Mieleckiej został zakończony, 

Sołtys pani Magdalena Bania podziękowała za uruchomienie nowej linii autobusowej  

do Rzędzianowic, jednocześnie zwróciła uwagę na konieczność dostosowania rozkładu jazdy 

autobusu MKS do potrzeb mieszkańców. 

Radny Wojciech Zaręba zwrócił się z następującymi sprawami: 

- poinformował, że mieszkańcy innych miejscowości w tym Rydzowa i części Podleszan będą 

wnioskować o uruchomienie linii autobusowych w tej części Gminy, 

-  zwrócił się o rozwiązanie  problemów drogowych w Podleszanach, Rydzowie, Wólce 

Książnickiej,  

- wykonania chodnika w Podleszanach do stadionu, 

- wykonania projektu kanalizacji na odcinki Podleszany – Tarnowiec do Goleszowa i Bożej 

Woli, 

- planowanej budowy elektrowni wodnej na rzece Wisłowce w miejscowości Podleszany. 

Pan Tomasz Ortyl udzielił odpowiedzi na pytania,  ponadto wyjaśnił, że wszystkie zgłoszone 

wnioski wymagają konsultacji dotyczącej sposobu ich finansowania. 

Poinformował także, Spółki Wodne nie wnioskują do gminy o dotacje na realizację swoich 

zadań ponieważ na ten czas nie mają odpowiedniej ilości pracowników. 

Radny Jerzy Krawczyk wyraził zdumienie w sprawie działalności Spółek Wodnych. 

  

 

 

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec dostępny jest pod adresem:  

www.gmina.mielec.pl/transmisje . 

     

Na tym obrady  IX sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY     

                                                        RADY  GMINY   

               

                                                                                                 BOGDAN CYGAN 
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