PROTOKÓŁ

Nr XX/ 2016

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
1 sierpnia 2016 r. w . w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 1000 do godziny 1200.
W sesji udział wzięli :
- radni Rady Gminy Mielec - w ilości 12 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 XX sesji Rady Gminy Mielec, który
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 udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Mielec.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz
gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
6. 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.
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Wójt Gminy Pan Józef Piątek poinformował, że między sesjami nie zostały wprowadzone
żadne zmiany w budżecie gminy w formie zarządzeń.
AD.3.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Mielec.
Zgodnie z projektem, proponuje się udzielić się dotacji celowej z budżetu Gminy Mielec
z przeznaczeniem na realizowane w roku 2016 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy
Mielec dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Chorzelowie, w wysokości
50.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont i przebudowa zabytkowego
ogrodzenia, oraz budowa nowego odcinka ogrodzenia kościoła parafialnego p.w. Wszystkich
Świętych w Chorzelowie.”
Pytania – dyskusja:
Radny Pan Mariusz Kawalec uważa, że pieniądze w samorządach powinny zostać w budżecie
i być przeznaczane na zadania inwestycyjne a Kościół powinien we własnym zakresie
wykonywać remonty i konserwacje obiektów.
Radny stwierdził, że mieszkańcy na terenie gminy mają ważniejsze potrzeby niż lokowanie
środków w inwestycje Kościelne. Poza tym w poprzedniej kadencji ok. 600 tyś. zł zostało
przeznaczone na inwestycje w Parafii w Chorzelowie.
Wójt Pan Józef Piątek w odpowiedzi dla radnego wyjaśnił, że w poprzedniej kadencji były
wydatkowane środki na przebudowę Cmentarza Wojskowego w Chorzelowie, który został
w rezultacie przekazany na rzecz Gminy, jednak nie były to kwoty o których mówi radny.
Wójt przedstawił szczegółowo jakie kwoty zostały wydatkowane z budżetu na to zadanie.
Następnie głos zabrał Ks. Andrzej Rams – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
w Chorzelowie, który wyraził obawę wobec stanowiska przedstawionego przez radnego
Mariusza Kawalca, bo Kościół i społeczność gminy to jest to samo.
Ponadto Ksiądz wyjaśnił, że przebudowany Cmentarz Wojskowy w Chorzelowie nie służy
Parafii ale w większej części Gminie, ponieważ tam są organizowane co najmniej dwa razy
w roku gminne uroczystości patriotyczne. Cmentarz został przekazany na rzecz Gminy po to
żeby pozyskać środki unijne na rewitalizację tego obiektu. Ten cmentarz to wizytówka Gminy
i służy całej wspólnocie mieszkańców.
Ponadto Parafia w Chorzelowie od 15 lat podejmuje kosztowne inwestycje, a rok 2016 jest
szczególny pod tym względem, mianowicie podjęto decyzje o odnowie zabytkowego
ogrodzenia wokół Sanktuarium. Wszystkie działania remontowe i konserwatorskie
są wykonywane przed koronacją obrazu Matki Bożej Chorzelowskiej Królowej Rodzin
w Sanktuarium w Chorzelowie, która odbędzie się wrześniu 2017 r.
Na zakończenie Ksiądz Proboszcz stwierdził, że gdyby Parafia miała wystarczająca ilość
środków finansowych na wykonanie konserwacji ogrodzenia, wówczas nie starałaby się
o dotacje, jednocześnie zadeklarował, że Parafia z pewnością otrzymanej dotacji nie zmarnuje.
Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że rewitalizacja Cmentarza Wojskowego była jak
najbardziej słuszna ale jego intencją było rozdzielenie pieniędzy parafialnych od pieniędzy
gminnych.
Radny Jacek Koceniak stwierdził, że inicjatywa jest dobra i należy ją wesprzeć.
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Radny Piotr Gamracy uważa, że propozycja przedstawiona w projekcie uchwały jest jak
najbardziej uzasadniona, poza tym poprał w pełni wypowiedź Księdza Proboszcza Andrzeja
Ramsa.
Następnie został odczytany projekt uchwały.
Opinie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa i Spraw
Gospodarczych, Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa Rady Gminy są pozytywne.
Doraźna Komisja Budżetu i Finansów nie zajęła stanowiska w sprawie omawianego projektu
uchwały.
Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów:
„za” oddano 10 głosów
„przeciw” – 1 głos
„wstrzymał się” – 1 głos
podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XX/133/2016 - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy
Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na terenie Gminy Mielec.

AD.4.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Annę Markowską - Stanos.
Zgodnie z projektem, proponuje się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych w wysokości 18,00 zł za 1m³. Jest to stawka brutto, zawiera podatek od
towarów i usług.
Pytania – dyskusja:
Wójt Pan Józef Piątek potwierdził, że proponowana stawka jest dość wysoka w stosunku do
stawki za odbiór ścieków w kanalizacji, jednocześnie zadeklarował, że podejmie działania
zmierzające do budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.
Radny Mariusz Kawalec dodatkowo wyjaśnił, że jeśli zostanie podjęta uchwała wówczas
odbiorcy ścieków nie będą mogli wystawiać wyższych rachunków niż stawka określona
w uchwale.
Radny Jerzy Krawczyk poinformował, że prace nad projektem uchwały i propozycją stawki
trwają od co najmniej pół roku, ponadto podjęcie tej jest wymogiem ustawowym.
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Radny Piotr Gamracy uważa, że proponowana stawka jest zbyt niska, przez taką cenę usuwa
się z rynku przedsiębiorców z terenu gminy, przy tej stwace wprowadza się zasady
eliminowania konkurencji.
Radna Wanda Mika stwierdziła, że proponowana stawka jest możliwie najniższa za jaką
przedsiębiorcy odbiorą ścieki, ponadto od 2017 r. wejdą w życie przepisy o ochronie wód
i inne ustawy związane z ochroną środowiska, które z pewnością będą przewidywały
nakładanie kar za brak kanalizacji itd. wobec tego wszyscy mieszkańcy poniosą koszty
wprowadzania tych przepisów. Poza tym jest obawa, że będą wprowadzane coraz to inne
podatki i mieszkańców nie będzie stać na wysokie opłaty za wywóz nieczystości dlatego
proponowana stawka jest jak najbardziej dobrze skalkulowana.
Jeśli nie będzie środków pozabudżetowych to gmina samodzielnie nie jest w stanie wybudować
kanalizacji i mieszkańcy tych miejscowości gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej i nie ma
przydomowych oczyszczalni, jeszcze przez wiele lat będą ponosić wysokie koszty wywozu
nieczystości bez żadnego wsparcia. Na zakończenie radna zwróciła się o sprawdzenie czy jest
możliwość udzielenia wsparcia dla mieszkańców, którzy będą zmuszeni do ponoszenia
kosztów wywozu ścieków.
W dalszej części dyskusji radni Mariusz Kawalec, Jerzy Krawczyk, Jacek Koceniak
potwierdzili, że jest to dobrze skalkulowana stawka.
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 uczestniczyło 12 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów:
„za” oddano 11 głosów
„przeciw” – 1 głos
„wstrzymał się” – 0 głosów
podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XX/134/2016 - w sprawie określenia górnej stawki opłaty
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie
są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.

AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Wójta Pana Józefa Piątka.
Zgodnie z projektem proponuje się dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego
podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w działach:
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- transport i łączność,
- obsługa długu publicznego,
- różne rozliczenia.
Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń oraz 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 uczestniczyło 12 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę

Nr

XX/135/2016 -

w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2016 r.

AD.10.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Głos w dyskusji w kolejności zabierali:
Sołtys Krzysztof Jachyra podziękował za udzielenie dotacji dla Parafii w Chorzelowie.
Ireneusz Sienkiel zabrał głos w sprawie budowy kanalizacji i stwierdził, że jest to krzywdzące
dla mieszkańców Książnic, bo od wielu lat czekają na sieć kanalizacyjną i muszą ponosić
wyższe koszty za wywóz ścieków niż w innych miejscowościach gdzie jest kanalizacja.
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi sprawami:
- stwierdził, że jakość wykonywanych inwestycji w gminie jest coraz gorsza, jest źle
wykonywana i zasypywana sieć kanalizacyjna w Woli Mieleckiej, sprawa ta była już zgłaszana
do Kierownika Inwestycji, ale nie przyniosło to większych efektów, dlatego jest prośba do
Wójta o interwencję w tej sprawie,
- zapytał na jakim etapie jest projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Woli
Mieleckiej do nr. domów do 356,
- zgłosił, że po opadach są zalewane prywatne posesje przy drodze gminnej przy zjeździe
z mostu w Woli Mieleckiej,
- zapytał czy pożyczka udzielona z budżetu gminy dla LKS ”START” Wola Mielecka została
już spłacona.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt:
- zadeklarował, że sprawdzi dokumentacje budowy sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej,
- w sprawie wykonania projektu oświetlenia jest problem zgłoszony przez projektanta, pełna
odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym,
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- problem zalewania posesji w Woli Mieleckiej jest znany, ale rozwiązanie będzie dopiero przy
budowie planowanego ronda,
- pożyczka udzielona dla LKS ”START” Wola Mielecka nie została spłacona i nic się w tym
kierunku nie dzieje,
Pani Zofia Załucka podziękowała za wykonanie chodnika w Złotnikach tzw. Majdanek.
Pan Jacek Koceniak zgłosił następujące sprawy:
- jest potrzeba ustawienia koszy na śmieci w Podleszanach od wału w stronę kładki,
- zgłosił potrzebę poprawienia drogi za szkołą, ponieważ jest bardzo zniszczona,
- zaapelował do mieszkańców gminy aby przy wyjazdach z pól traktorami i ciężkim sprzętem
rolniczym starać się nie niszczyć dróg, takie działania obserwuje się nagminnie a potem ci sami
mieszkańcy mają uwagi do radnych czy sołtysów, że nie interweniują w sprawie napraw.
Jan Kwarciany zapytał:
- czy w przyszłości ścieki z Goleszowa można odprowadzać do oczyszczalni w Błoniu gm.
Przecław,
- w sprawie termomodernizacji budynku OSP w Goleszowie,
- remontu drogi przez Goleszów,
- wysypania kamieniem drogi tzw. Niemieckiej.
W sprawie odprowadzania ścieków do Błonia Wójt wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości
ponieważ oczyszczalnia jest mało wydajna i nie wystarcza dla mieszkańców Gminy Przecław.
Mając na uwadze chybione projekty kanalizacji Podleszanach została podjęta decyzja,
że w przyszłości kanalizacja będzie wykonywana sukcesywnie, etapami.

Na tym obrady XX sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN KOŁODZIEJ

