
 

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

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

30 czerwca 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 9
00 

 do godziny 13
00

. 

 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 13 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności, 

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

 

Obradom  sesji  przewodniczył : 
 

- Pan  Jan Kołodziej   -   Przewodniczący Rady Gminy  Mielec  

 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisja Rolnictwa i Spraw 

Gospodarczych Rady Gminy Mielec zwróciła  się z wnioskiem  o zmianę porządku obrad sesji 

Rady Gminy zwołanej na dzień 30 czerwca 2015 r. poprzez  zdjęcie z porządku obrad punktu: 

  

 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów dla mieszkańców Gminy Mielec w komunikacji miejskiej realizowanej 

na terenie Gminy Mielec. 

 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

„za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad VIII 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy 

Mielec za 2014 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2014 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2014 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania zespołu opiniującego kandydatów  

na ławników. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych  

w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały własnej Nr XXXVII/291/2013 z dnia  

5 grudnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych  

w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania I zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec nr 1/98 uchwalonego uchwałą 

Nr X/47/99 Rady Gminy Mielec z dnia 29 czerwca 1999r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu  

i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka  

nr 1051/2 w obrębie 37 – Chorzelów. 

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

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

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. 

 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy 

Mielec za 2014 rok. 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że omawiany punkt dotyczący 

rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Mielec  

za 2014 rok, obejmuje następujące podpunkty: 

 

 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok; 

 przedstawienie sprawozdania finansowego; 

 informacja o stanie mienia Gminy; 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2014 r.; 

 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie 

absolutorium; 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie    

o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie 

absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. 
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Ponadto Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 270 ust. 4  ustawy o finansach 

publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza 

sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za 2014 rok  Radni 

otrzymali na piśmie. 

Było ono również przedmiotem szczegółowej analizy na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran przedstawiła informację o finansowej realizacji 

budżetu: 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok 

 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 r. z  uwzględnieniem w trakcie roku zmian 

planów dochodów wynosił 39.588.497,02 zł. Dochody wykonano  w kwocie 39.045.794,88 zł, 

co stanowiło 98,63 % planu.  

Istotne rozbieżności między planem dochodów a ich wykonaniem wystąpiły w następujących 

działach: 

 700 – gospodarka mieszkaniowa – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

(wpływy ze sprzedaży działek) gdzie wykonanie stanowi  14,46 % zakładanego planu, 

 710 – działalność usługowa – wpływy z różnych opłat gdzie wykonanie stanowi   

41,25 % zakładanego planu, 

Rozbieżności w dziale 700 wynikły z braku wpływów ze sprzedaży działek w Woli 

Chorzelowskiej. 

Niewykonanie planu dochodów w dziale 710 wynikało z niewykonania zaplanowanych 

rozgraniczeń.  

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych  

w ciągu roku wynosił  42.008.399,41 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 38.609.494,70 zł,  

co stanowi 91,91 % ogółu planu. 

Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów spowodowały jednocześnie zmiany po stronie 

planowanych wydatków. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatki w stosunku  

do pierwotnie uchwalonych zostały zwiększone o kwotę 5.797.564,51 zł. i zmniejszone  

o 979.670,50 zł. 

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy  po dokonanych w trakcie 

roku zmianach kwotę 7.508.020,81 zł a wykonano w kwocie 6.797.362,51 zł, co stanowi   

90,53 % planowanych wydatków na inwestycje. 

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano po dokonanych w trakcie roku zmianach kwotę  

34.500.378,60 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 31.812.132,19 zł, co stanowi  

92,21 % planu.  

Planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2014 roku został ustalony w kwocie 2.419.902,39 

zł, a faktyczne wykonanie budżetu za 2014 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie  

436.300,18 zł.  

Na sfinansowanie deficytu roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

zaplanowano przychody budżetu  w wysokości 4.783.286,74 zł. Faktyczne wykonanie planu 

przychodów to kwota  2.917.868,82 zł  
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Ustalone rozchody ogółem w wysokości 2.363.384,35 zł  zostały zrealizowane do  wysokości 

ustalonego planu i dotyczyły spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. 

Ogółem zadłużenie Gminy na koniec 2014  roku z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek wynosiło  8.381.277,73  zł, a termin ich spłat przypada na lata  2015 – 2023. 

Szczegółowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków  zostały szczegółowo omówione i 

przedstawione w sprawozdaniu. 

Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła niezrealizowane wydatki finansowe, których gmina 

nie poniosła, oraz czynniki które przyczyniły się do nie wykonania tych wydatków. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie zgodnie ze stanem faktycznym.  

 

Sprawozdanie finansowe 

 

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone kompletnie na podstawie danych zawartych  

w księgach rachunkowych odzwierciedlających stan rzeczywisty przeprowadzonych operacji 

gospodarczych zaewidencjonowanych na podstawie zakwalifikowanych dowodów księgowych 

stwierdzających dokonanie operacji lub zdarzeń gospodarczych na dzień zamknięcia ksiąg 

rachunkowych tj. na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 r.  

Podstawa sporządzenia sprawozdań finansowych w jednostkach były zestawienia obrotów  

i sald kont syntetycznych i analitycznych. Wszystkie jednostki i zakłady budżetowe złożyły 

jednostkowe sprawozdania finansowe, na podstawie których sporządzono łączne sprawozdanie 

dla wszystkich jednostek i zakładów budżetowych Gminy Mielec wraz z informacjami 

uzupełniającymi istotnymi dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej 

sporządzone na dzień 31.12.2014 r. 

Bilans informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Jest usystematyzowanym 

zestawieniem majątku oraz kapitałów sporządzonym na dzień bilansowy.  

Rachunek zysków i start jest sprawozdaniem ściśle powiązanym z bilansem oraz zestawieniem 

zmian w funduszu jednostki. Bilans prezentuje majątek jednostki i źródła jego finansowania, 

natomiast rachunek zysków i strat  - efekty wykorzystania tego majątku. 

 

Informacja o stanie mienia Gminy 

 

Treść informacji spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych. 

Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosił 117,28 ha, a na dzień  

31 grudnia 2014 r. wynosił 130,6315 ha. 

W okresie od 1.01.2014 r.  do 31.12.2014 r. obrót mieniem komunalnym przedstawiał się 

następująco: 

 nabycie mienia komunalnego o powierzchni 1,5836 ha z przeznaczeniem na cele 

inwestycyjne budowy kanalizacji sanitarnej oraz pod drogi  gminne, 

 skomunalizowano oraz nabyto w drodze decyzji grunty pod drogi o łącznej powierzchni 

17,13 ha, 

 zbyto działki o łącznej powierzchni  1,2781 ha z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową  oraz działkę o powierzchni 0.0292 ha, 

 dokonano zamiany działki rolnej o pow. 0,0500 ha na działkę o pow. 0,0326 ha  

z przeznaczeniem pod budowę pompowni kanalizacji sanitarnej.  



 

   

   

   

                                                      

 

5 

Z analizy informacji wynika, że zmniejszeniu uległy zasoby gruntów przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkaniowe, natomiast wzrost nastąpił w gruntach pod zabudowaniami  

i obiektami oraz pod drogami.  

Należy zatem stwierdzić, że polityka gminy w 2014 r. była ukierunkowana na rozbudowę 

indywidualnych zasobów mieszkaniowych oraz poprawę infrastruktury drogowej . 

W roku 2014 budżet został wykonany zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy oraz 

obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania budżetu | 

za 2014 r. 

 

Pan Jan Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy Mielec odczytał Uchwałę Nr XVI/73/2015  

z dnia 10 kwietnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Rzeszowie w sprawie opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2014 rok. 

Skład Orzekający RIO w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Wójta Gminy 

Mielec sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.  

 

przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium; 

 

Po rozpatrzeniu i wnikliwej analizie  przedłożonych dokumentów, po wysłuchaniu wyjaśnień 

złożonych przez Skarbnika Gminy Mielec  Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mielec – 

przedstawiła Wysokiej Radzie opinię Komisji oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Wójta Gminy Mielec z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

Komisja Rewizyjna rozpatrując przedłożone  sprawozdanie kierowała się kryteriami: 

legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 

Ocena stopnia realizacji planowanych do wykonania w roku 2014 zadań jest zadawalająca 

 

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu 

wykonania budżetu za 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr XVI/103/2015 z dnia 20 maja 2015 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii  

o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium 

dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

Skład Orzekający RIO w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy Mielec wniosek o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2014 r. 

 

Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym  

i sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2014 rok. 

 

Głos w kolejności zabierali: 

Radny Mariusz Kawalec poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej została 

przeprowadzona wnikliwa i drobiazgowa analiza przedłożonego sprawozdania, wynikiem 

której jest wniosek o udzielenie absolutorium. 
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Pani Skarbnik w trakcie omawiania sprawozdania na posiedzeniu Komisji odpowiedziała na 

wszystkie zapytania dotyczące realizacji budżetu w 2014 r. w tym także omówiła przyczyny 

zaistniałych rozbieżności. 

Radna Wanda Mika stwierdziła, że na posiedzeniach poszczególnych komisji radni zostali 

zapoznani szczegółowo ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2014 r. oraz informacją o stanie mienia gminy. Pani Skarbnik na bieżąco  udzielała 

wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie, oprócz tego część opisowa sprawozdania została 

sporządzona w takiej szczegółowości, że zostały zawarte wszystkie informacje do tyczące 

dochodów, wydatków  i wykonanych zadań. 

W tej części sprawozdania zostały zawarte odpowiedzi na wszystkie ewentualne zapytania 

radnych.  

Ponadto informacja przedstawiona przez Panią Skarbnik na obecnej sesji była jakby  

kompendium wiedzy o realizacji zadań w 2014 r. i rozwiała wszelkie wątpliwości - jeśli radni 

takie posiadali - co do wykonania budżetu.    

 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2014 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Państwo radni po wysłuchaniu informacji  

o finansowej realizacji budżetu w dyskusji ocenili wykonanie budżetu oraz wyrazili swoje 

zdanie na temat sprawozdania, zaprezentowali także stanowisko na temat odpowiedzi 

udzielonych w zakresie realizacji budżetu.  

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. 

 

Obecni na sesji Radni nie wnieśli uwag do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

„ za „  podjęciem uchwały oddano   -   13 głosów 

„ przeciw „    - 0 głosów 
„wstrzymał się „    - 0 głosów 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VIII/52/2014  -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

                                                                      finansowego i sprawozdania z wykonania 

                                                                      budżetu za 2014 r. 

 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2014 rok. 



 

   

   

   

                                                      

 

7 

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi ,  

że nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla  Wójta  po 

zapoznaniu się z: 

 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

 2) sprawozdaniem finansowym; 

 3) opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu; 

 4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

 5) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

 

Państwo zostali zapoznani ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ustawie. 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały  w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

 

Obecni na sesji Radni nie wnieśli uwag do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

„ za „  podjęciem uchwały oddano   -   13 głosów 

„ przeciw „    - 0 głosów 
„wstrzymał się „    - 0 głosów 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VIII/53/2013  -  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

                                                                            absolutorium z tytułu wykonania budżetu  

                                                                            za 2014 rok. 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

 

W zawiązku z upływająca z dniem 31 grudnia 2015 r. czteroletnią kadencją ławników,  

w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych  

w miesiącu październiku odbędą się wybory ławników na nowa kadencję 2016 – 2019. 

 

Przed przystąpieniem do wyborów zgodnie z art. 163 § 2 przytoczonej ustawy -  rada gminy 

powołuje zespół opiniujący kandydatów na ławników. 

Zadaniem Zespołu jest ocena zgłoszonych kandydatur na ławników oraz przedstawienie  

na sesji Rady Gminy swojej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie 

spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 

 

Przewodniczący zwrócił się do Rady Gminy o zgłaszanie kandydatów na członków zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników w takiej kolejności jaki jest proponowany zapis  

w projekcie uchwały. 



 

   

   

   

                                                      

 

8 

Zostały zgłoszone następujące kandydatury: 

 Zofia Paterka – na Przewodniczącą zespołu 

 Jacek Koceniak – na członka zespołu  

 Magdalena Bania – na członka zespołu 

 

Radny Mariusz Kawalec złożył wniosek formalny o zamknięcie listy 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

„za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. 

 

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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VIII/54/2015 -  w sprawie powołania zespołu opiniującego  

                                                                          kandydatów na ławników 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych  

w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

Zgodnie z projektem proponuje się nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Mielec prawo własności 

nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka. Działki o których mowa zostaną 

przeznaczone  pod drogę  dojazdową, która  służyć będzie mieszkańcom miejscowości Wola 

Mielecka. 

 

Pytania – dyskusja: 

Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że przejęcie gruntów o których jest mowa w projekcie 

uchwały jest jak najbardziej uzasadnione ponieważ na tym odcinku jest gęsta zabudowa 

domów jednorodzinnych, obecnie jest zamieszkałych 14 domów a kolejne są w budowie.  

Ponadto radny uważa, że należy wyrównywać szanse mieszkańców w dostępie do 

utwardzonych dróg.  

 

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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VIII/55/2015 -  w sprawie nieodpłatnego nabycia  

                                                           nieruchomości położonych w miejscowości Wola  

                                                           Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVII/291/2013 z dnia  

5 grudnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych  

w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

W związku z omyłką pisarską w uchwale XXXVII/291/2013 podjętej na sesji w dniu 5 grudnia 

2013 r. polegającej na niewłaściwym wpisaniu oznaczenia numeru działki proponuje się 

dokonacie zmiany zapisu § 1 w którym będzie techniczne sprostowanie błędnie zapisanego 

oznaczenia numeru działki. 

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

 

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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VIII/56/2015 -  w sprawie zmiany uchwały własnej  

                                                         Nr XXXVII/291/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie 

                                                         nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w  

                                                         miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia 

                                                         komunalnego Gminy Mielec. 

 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania I zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec nr 1/98 uchwalonego uchwałą  

Nr X/47/99 Rady Gminy Mielec z dnia 29 czerwca 1999 r. 
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Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

 

Na obszarze, dla którego proponuje się uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec 1/98, uchwalony uchwałą Nr X/47/99 Rady 

Gminy Mielec z dnia 29 czerwca 1999 r. Opracowanie zmiany planu miejscowego ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. zgodnie z którym zmiana studium lub planu 

miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. 

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

podyktowane jest koniecznością przeznaczenia całego terenu pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

 

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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VIII/57/2015 -  w sprawie przystąpienia do sporządzania I  

    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

                                               Gminy Mielec nr 1/98 uchwalonego uchwałą Nr X/47/99 Rady  

                                               Gminy Mielec z dnia 29 czerwca 1999 r. 

 

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu  

i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka  

nr 1051/2 w obrębie 37 – Chorzelów. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak.  

Zgodnie z projektem proponuje się ustanowienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem, 

polegającej ma prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec 

oznaczoną  pasem szerokości pięciu metrów na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 

1052/2 w obrębie 37- Chorzelów. 

Pytania – dyskusja: 

Pani Zofia Paterak wyraziła zadowolenie w związku z przedstawionym projektem uchwał, 

ponieważ ustanowienie służebności o której była mowa będzie z korzyścią zarówno dla 

właścicieli nieruchomości, ponieważ będą korzystali z bezpiecznego wyjazdu ze swojej posesji 

ponadto rozwiążą się sprawy lokalizacji kiosku przy Kościele. 

  

Następnie został odczytany projekt uchwały. 
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Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

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  VIII/58/2015 -  w sprawie ustanowienia służebności  

                                                         gruntowej prawa przejazdu i przechodu przez 

                                                         nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako  

                                                         działka nr 1051/2 w obrębie 37 – Chorzelów. 

 

 

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 -  232.654,52 zł 

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę – 232.654,52 zł  

- dokonać przeniesień wydatków w działach: 

 transport i łączność,  

 administracja publiczna, 

 różne rozliczenia, 

 oświata i wychowanie, 

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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VIII/59/2015 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                             gminy na 2015 r. 
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AD.12. 

 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Głos w kolejności zabierali: 

Pani Magdalena Bania – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym 

informację z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej  

w Mielcu i odczytała treść protokołu. 

Wójt Pan Józef Piątek zwrócił się do Komisji Rewizyjnej z zapytaniem dlaczego protokół 

został odczytany na sesji i dlaczego w pierwszej kolejności nie został przekazany ani Wójtowi 

ani Kierownikowi jednostki kontrolowanej. 

Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że jest to opinia z którą Komisja chciała zapoznać Radę. 

Pani Magdalena Bania poinformowała, że była to kontrola na zlecenie Rady zgodnie z planem 

pracy i dlatego Komisja postanowiła, że najpierw poinformuje radnych o wynikach swojej 

pracy. Ponadto w poprzedniej kadencji Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli  

w wolnych wnioskach przedstawiała swoje protokoły. 

 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem w sprawie Karty Dużej Rodziny w Gminie 

Mielec, czy jest już pomysł w sprawie ulg. 

Jan Kwarciany – sołtys Goleszowa podziękował za wykonanie części drogi przez wieś 

jednocześnie prosił o uzupełnienie kamieniem drogi gminnej w kierunku do Bożej Woli. 

Wanda Mika poinformowała, że drogi serwisowe k/wału w Książnicach zostały bardzo dobrze 

wykonane. 

Krzysztof Dziekan – radny z Woli Chorzelowskiej przedstawił krótką prezentację  dotyczącą 

wsi, w szczególności stanu technicznego drogi gminnej oraz stanu oświetlenia ulicznego. 

Wójt Pan Józef piątek poinformował, że sprawy Woli Chorzelowskiej, w tym wykonania 

remontu drogi,  były przedmiotem dyskusji na zebraniu wiejskim. Zostało wyjaśnione z jakich 

powodów część środków zaplanowana na wykonanie remontu w Woli Chorzelowskiej została 

przesunięta na wykonanie innej drogi na terenie gminy. Ponadto Wójt poprosił o czas na 

wykonanie planowanych remontów dróg.  

Krzysztof Dziekan poinformował, że jego intencja było pokazanie radnym w jakim stanie jest 

droga  na terenie wsi Wola Chorzelowska. 

Pan Krzysztof Jachyrka – sołtys wsi Chorzelów zgłosił następujące sprawy ważne dla 

mieszkańców si: 

- poinformował o złym stanie chodnika w Chorzelowie w kierunku od Kościoła do Mielca, 

- poza tym mieszkańcy domagają się wybudowania ścieżki rowerowej na tym odcinku, 

- urządzenia melioracyjne na terenie wsi są w bardzo złym stanie, są pozarastane itd., 

W odpowiedzi Pan Jan Kołodziej stwierdził, że są miejscowości na terenie gminy jak 

Rzędzianowice czy Wola Mielecka, że po chodniku w ogóle nie można się poruszać ponieważ 

jego stan jest fatalny i pomimo wielu interwencji mieszkańców właściciel drogi nie reaguje 

dlatego jest przeciwny inwestycji budowy ścieżki rowerowej w Chorzelowie. 

Poparcie dla Przewodniczącego wyraził Mariusz kawale, który stwierdził między innymi,  

że jest przeciwny takim działaniom sołtysa z Chorzelowa, ponieważ są miejscowości gdzie  

w ogóle nie ma chodnika a radni powinni dbać o dobro wszystkich mieszkańców w miarę 

możliwości jednakowo. 

Sołtys Jan Dul z Podleszan i sołtys Andrzej Kardyś z trześni zwrócili się z wnioskami  

o dosypanie kamienia na drogi. 
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Ireneusz Sienkiel zwrócił się z wnioskiem o wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w 

Książnicach, ponieważ są wsie gdzie upominają się o drobne rzeczy a w Książnicach nie ma 

mowy o kanalizacji. 

Jacek Koceniak zwrócił uwagę na problem przejmowania przez gminę dróg na rzecz mienia 

komunalnego. Zdaniem radnego należy wypracować pewne kryteria wg. których takie 

działania będą w przyszłości kontynuowane.  

Na zakończenie Pan Wójt złożył podziękowanie za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu na 2014 r.  

 

 

Na tym obrady VIII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ  

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

   


