
   

P R O T O K Ó Ł    Nr XL / 2014 
 
                   

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu 31 marca 2014 r. 

w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Jadernych 7, od godziny 13
00 

do godziny 16
00

. 

W  sesji  udział  wzięli : 

 

-  Radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 13 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności. 

-  Sołtysi z poszczególnych wsi  -  zgodnie z załączoną listą obecności. 

-  Pani  Ewa  Grancarz  - Prezesa  Zarządu   Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.   

   w Mielcu. 

-  Pani  Natalia Pawlik – przedstawiciel firmy  BUDPLAN  Sp.  z o.o. 

 

Obradom  sesji  przewodniczyła : 
 

- Pani  Magdalena Bania   -   Przewodnicząca Rady Gminy  Mielec  

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mielec  zwróciła się z wnioskiem  o zmianę porządku obrad 

sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 31 marca 2014 r. poprzez  włączenie do porządku obrad 

punktu: 

 

 Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej  

na 2014 r. 

 

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez zmianę kolejności 

rozpatrywanych punktów w ten sposób żeby punkt  

11. Informacja w sprawie lokalnego transportu zbiorowego 

rozpatrywany był jako punkt 5. 

Powyższe wnioski zostały poddane pod glosowanie w kolejności ich zgłaszania. 

 

Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej oraz wniosek 

Przewodniczącej Rady. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała  porządek obrad XL  sesji:  

1. Interpelacje Radnych. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały 

wprowadzane między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec. 

5. Informacja w sprawie lokalnego transportu zbiorowego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.  

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

8. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w 

roku 2014r. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, 

podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat 

lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki.  

11. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2014 r. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

  

 

AD.1.   
 

Interpelacje Radnych. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy złożyła pisemną interpelację w sprawie dofinansowania 

niepublicznego przedszkola w Złotnikach. 

 

AD.2. 

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Protokół  z  XXXIX  sesji Rady Gminy w Mielcu, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2014 r. 

znajdował się na sali obrad. 

Do  treści protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Protokół został przyjęty. 

 

 

AD.3. 

 

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.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec. 

 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Natalię Pawlik – przedstawicielkę firmy  

BUDPLAN  Sp.  z o.o. która dokonała opracowania IV zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec. 

Przedmiotem opracowania zmiany studium są dwa obszary o łącznej powierzchni ok. 12 ha, 

zlokalizowane w sołectwie Wola Chorzelowska. 

Projekt zmiany wraz z prognoza oddziaływania na środowisko był dwukrotnie wyłożony  

do publicznego wglądu. Mieszkańcy nie zgłosili uwag do wyłożonych dokumentów. 

 

Następnie został odczytany  projekt uchwały. 
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Opinia resortowej Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych  jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

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  XL/318/2014  -  w sprawie uchwalenia IV zmiany studium 

                                                                              uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

                                                                           przestrzennego gminy Mielec. 

 

AD.5. 

 

Informacja w sprawie lokalnego transportu zbiorowego. 

 

Informacja została przedstawiona przez panią Ewę  Grancarz  - Prezesa  Zarządu   Miejskiej 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.   w Mielcu. 

Sprawozdanie z wykonania zadania przewozowego w Gminie Mielec za 2013 r. stanowi załącznik 

do protokołu 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się:  

- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 739 749,16 zł 

- zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 38 262 zł 

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1 354 836,53 zł 

-zwiększyć deficyt budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 615 087,37 zł 

 

Szczegółowy plan zwiększenia dochodów, zmniejszenia dochodów, zwiększenia wydatków   

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają tabele, załączniki do projektu uchwały 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec większością głosów, przy 

jednym głosie „wstrzymującym się”, podjęła: 
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U C H W A Ł Ę    Nr  XL/319/2014 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  

                                                                          na 2014 r. 

 

AD.7. 

 

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 na 2014 r. proponuje się dokonanie zmian 

w WPF oraz w prognozie długu na lata 2014 – 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

projektu uchwały. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec większością głosów, przy 

jednym głosie „wstrzymującym się”, podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XL/320/2014 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

                                                                          Finansowej Gminy Mielec. 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 

2014. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Wójta. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego   

w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 

polegającego na wykonaniu remontu drogi powiatowej Mielec – Szydłowiec – Toporów  

na odcinku o długości 4,6 km. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło13 radnych. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XL/321/2014 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

                                                                                   dla Powiatu Mieleckiego w roku 2014. 

 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, 

podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat 

lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem  zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, 

podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych 

przez inkasentów. Jednocześnie wyznacza się inkasentów w osobach sołtysów poszczególnych 

wsi należących do Gminy Mielec.  

Zmiana powyższa została podyktowana tym, że w jednym z sołectw  nastąpiła zmiana sołtysa,  

a w Uchwale  Nr II/11/2002 Rady Gminy w Mielcu z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie inkasa 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w tej miejscowości inkasent był wskazany z imienia 

i nazwiska, dlatego dla uporządkowania tej sytuacji proponuje się dokonać zmian tak ja w treści 

projektu uchwały. 

 

Pytania – dyskusja: 
 

P. Jerzy Krawczyk stwierdził, że obecnie rola sołtysa w każdej miejscowości jest inna niż dawniej 

i wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8 % jest stanowczo za niskie, nikt na wsi już nie chce 

pełnić tej funkcji za tak niskie wynagrodzenie.  

P. M. Kawalec jest zdania, że należy w inny sposób gratyfikować sołtysów, żeby 

zrekompensować im ponoszone koszty. 

Wójt poinformował, że rekompensata za prace społeczną na każdej płaszczyźnie nigdy nie jest 

satysfakcjonująca. Im większa wieś tym więcej problemów i żeby wzmocnić pozycję sołtysa 

trzeba go godnie wynagradzać.  

Zatem Wójt zaproponował utworzenie wspólnej komisji z radnych i sołtysów, która przygotuje 

propozycje zmian, jednocześnie Wójt zapewnił o pomocy w zakresie obsługi prawnej, przy czym 

zaznaczył, że w obecnym budżecie nie ma większych pieniędzy.  

P. M. Kawalec uważa, że nie ma potrzeby tworzenia specjalnej komisji. 

Wójt powiedział, że jeśli jest takie stanowisko, to sprawa może być przedyskutowana przy okazji 

posiedzeń komisji na sesję. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło13 radnych. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XL/322/2014 -  w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze 

inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania 

pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso. 

 

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki.  

 

Zgodnie z projektem proponuje się aby Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

Dotychczasowej Rada Gminy podejmowała corocznie uchwałę  w tej sprawie, zgodnie z nową 

ustawą, uchwała podejmowana przez Radę Gminy o utworzeniu funduszu sołeckiego ma 

charakter permanentny, czyli obowiązujący do czasu zmiany decyzji.  

Rozwiązanie to ma zwiększyć trwałość i stabilizację funduszy sołeckich, umożliwiając 

społecznościom planowanie przedsięwzięć w dłuższym okresie. 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku łącznie 

muszą spełniać następujące warunki: 

 mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy,  

 służą poprawie życia mieszkańców,  

 są zgodne ze strategią rozwoju gminy,  

W nowej ustawie zapisano też możliwość zmian w ciągu roku budżetowego w planowanych  

przedsięwzięciach oraz jego zakresu w ramach przyznanego limitu środków.  

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

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  XL/323/2014 -  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

                                                            w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  

 

 

AD.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej  

na 2014 r. 
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Projekt uchwały został przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Stefana 

Sikorę. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

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  XL/324/2014 -  w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy 

                                                                         Komisji Rewizyjnej na 2014 r. 

 

AD.12. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Na wstępie Wójt przedstawił informację na temat nowego budynku UG. 

Następnie głos w kolejności zabierali: 

P. Z. Paterak zwróciła się o położenie asfaltu na drodze gminnej do P. Flisa oraz o zawieszenie 

przy tej samej drodze dwóch lamp oświetleniowych.  

P.A. Czerkies odniosła się do interpelacji złożonej przez przewodniczącą w sprawie finansowania 

niepublicznego przedszkola  w Złotnikach i zawnioskowała a by podjąć działania zmierzające do 

zwiększenia dotacji dla tej placówki. Uważa, że należy zaleźć takie rozwiązanie, które umożliwi 

zwiększenie dofinansowania.  

P. W. Mika złożyła pisemny wniosek w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi gminnej  

w miejscowości Książnice przez firmę WDM, która buduje infrastrukturę telekomunikacyjną. 

P. K. Kumorek zgłosił następujące potrzeby dla miejscowości Złotniki: 

- wybudowanie chodnika dla pieszych, 

- wymaga remontu droga gminna od ulicy Traugutta w kierunku do Złotnik, 

Jednocześnie wyraził swoje stanowisko i akceptacje dla wniosku P. A. Czerkies w sprawie 

zwiększenia dofinansowania przedszkola w Złotnikach, obecnie szkoła już wymaga remontu. 

P. M. Kawalec zgłosił następujące problemy: 

- brak chodnika w Woli Mieleckiej w kierunku od mostu na odcinku ok. 200 mb, 

- brak chodnika w kierunku do Trzciany na odcinku ok. 500 mb, 

- zwrócił się do Wójta o interwencję o wymianę szyby na przystanku ponieważ kilka miesięcy 

wcześniej zgłosił ten problem i do tej pory szyba nie została wymieniona, 

- zwrócił uwagę, że na stronie internetowej gminy nie ma zamieszczonych wszystkich nagrań  

z sesji. 

P. D. Guzda zgłosiła problem porzucanych psów na terenie wsi Rydzów. 

P. J. Krawczyk zwrócił się z zapytaniem w sprawie kładki na rzece Wisłoce, czy będzie 

przejezdna dla samochodów. 

P. F. Mach podziękował za udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu, ponieważ droga która 

będzie wykonana za te pieniądze będzie dobrze służyła mieszkańcom Szydłowca. 

P. P. Motyl poinformował, ze jest dużo wyrzuconych śmieci przy kładce. 
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P. M. Strzelczyk poinformował, że droga tzw. Niemiecka została wyremontowana, niemniej 

jednak trzeba jeszcze wyrównać pobocza i zamontować lampy, konieczne jest także podebranie 

rowu w kierunku do P. Mądrego. 

Na pytania odpowiedzi udzielił Wójt: 

- jeśli po przetargach na remonty dróg będą oszczędności wówczas będzie możliwość  położenia 

dodatkowego asfaltu, 

- firma WDM robi wykopy na słupy, roboty już zostały wstrzymane do chwili powtórnych 

uzgodnień ich lokalizacji z właścicielami gruntów, 

- sprawa remontu drogi do ul. Traugutta zostanie przeanalizowana,  

- jeśli chodzi o finansowanie stowarzyszenia w Złotnikach i remontu szkoły, to jest to budynek 

komunalny i każdy remont standardowy należy do właściciela obiektu czyli do gminy, natomiast 

drobne bieżące naprawy czy drobne remonty leżą po stronie Stowarzyszenia, 

- w sprawie chodnika w Woli Mieleckiej od mostu i w stronę Rzędzianowic Wójt wystąpił do 

właściciela drogi  o warunki projektowe, które zostały przez Marszałka udostępnione i teraz jest 

możliwość zlecenia wykonania projektu, 

- rozbite na przystankach szyby w Woli Mieleckiej stanowią 50% rozbitych szyb na terenie całej 

gminy, dlatego należy się zastanowić, czy tych ubytków nie zastąpić innym materiałem np. 

blachą, 

- wszystkie nagrania z sesji są na starej stronie internetowej i zostaną udostępnione, 

- śmieci to problem w całej gminie, ponieważ jest dużo dzikich wysypisk, duże ilości śmieci 

produkują np. przedsiębiorcy budowlani i pozostawiają i różnych misjach, 

- na drodze Niemieckiej zostanie dosypany kamień,  

- dopuszczenie kładki do ruchu to byłoby doraźne rozwiązanie dla rozładowania ruchu na moście. 

Od 2006 r. gmina miała aspiracje aby kładka była jedna, jednak na ten czas kładka nie jest 

przystosowana  do ruchu samochodowego. 

Gmina nie ma na ten czas środków na przebudowę kładki, po stronie miasta są piękne bulwary  

i na etapie ich projektowania nikt nie pytał jakie są plany związane z kładką.  

Były obietnice ze strony władz miasta Mielca, że jeśli będzie przebudowa kładki wówczas będzie 

możliwość przebudowy bulwarów. Propozycja została zgłoszona podczas zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego w tej części  miasta Mielca. 

Na ten czas rysuje się możliwość budowy mostu zamiast kładki w ramach MOF. 

P. M. Kawalec zwrócił się do Wójta o udzielenie konkretnej odpowiedzi co z przystankami na 

terenie Woli Mieleckiej, ponieważ nie uzyskał konkretnej odpowiedzi. 

P. K. Dziekan zakomunikował o konieczności wykonania oświetlenia ulicznego w Woli 

chorzelowskiej w Kierunku od Błoniarzy do Trześni. 

P. B. Występek stwierdził, że na terenie każdej wsi jest dużo niczyich śmieci, ale gdyby były 

zorganizowane PSZOK-i wówczas nie byłoby tego drażliwego problemu. 

  

 

 

Na tym obrady  XL sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCA     

                                                        RADY  GMINY   

               

                                                                                             MAGDALENA BANIA 


