
   

 

P R O T O K Ó Ł    Nr XXXII/ 2017 
                   

 

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

23 listopada 2017 r.  w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 1100  do godziny 1330. 
 

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  

 

 

Przewodniczący zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji poprzez włączenie  

do porządku obrad następujących punktów: 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR I/3/2014 Rady Gminy 

Mielec z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru  Przewodniczących  Komisji  

Rady Gminy  Mielec. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej  NR I/4/2014 Rady Gminy 

Mielec z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji 

Rady Gminy  Mielec. 

 

Radni nie wnieśli innych propozycji zmian do porządku obrad sesji. 

 

Zgłoszony wniosek został poddany pod glosowanie.  

W glosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

„ za „  przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych 

„ przeciw „ – 0 głosów 

„ wstrzymał się „ – 0 głosów 

 

Rada Gminy przyjęła wniosek Komisji o zmianę porządku obrad sesji. 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad XXXII 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 uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Chrząstowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chrząstowie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Książnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Książnicach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Podleszanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Podleszanach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Rydzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rydzowie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Trześni w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. św. Jana Pawła II w Trześni.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana 

Ossolińskiego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2018. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2018. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku  rolnego od nieruchomości i środków 

transportowych na rok 2018. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR I/3/2014 Rady Gminy Mielec  

z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru  Przewodniczących  Komisji  Rady Gminy  

Mielec. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej  NR I/4/2014 Rady Gminy 

Mielec  

z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy  

Mielec. 

20. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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 AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

Radny Mariusz Kawalec złożył interpelację w sprawie utworzenia cmentarza  w Woli 

Mieleckiej na terenach, które przewidziane były pod strefę przemysłową. 

 

AD.2. 

 

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

wprowadzane między sesjami. 

 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran  poinformowała, że między sesjami nie zostały 

wprowadzone żadne zmiany w budżecie gminy w formie zarządzeń.  

 

 

AD.3. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok. 

 

Rada Gminy zobowiązana jest do corocznego uchwalania programu współpracy gminy  

z organizacjami pozarządowymi. Wynika to z przepisów  ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Przedłożony projekt uchwały został poprzedzony konsultacjami   

z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje  Programu  odbyły się w dniu 7 listopada 2017 r. 

i nie zostały wniesione żadne uwagi do przedstawionego Programu. 

Niniejszy Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Mielec z organizacjami 

pozarządowymi i dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, które działają na 

terenie Gminy. Wymienione w programie współpracy działania stanowią katalog zadań, które 

Gmina Mielec wskazała jako własne priorytety.  

Uchwała upoważnia  Wójta do ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych 

konkursów ofert oraz do zawarcia umów wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań 

publicznych w 2018 roku. 

 

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 13  radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 
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U C H W A Ł Ę    Nr  XXXII/208/2017  -  w sprawie uchwalenia Programu  

                                                               współpracy Gminy Mielec z organizacjami  

                                                               pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  

                                                               działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

 

AD.4.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Dariusza Gustawa. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec 

na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

 

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 13  radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXI/209/2017  -  w sprawie przedłużania czasu  

                                                                       obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  

                                                                       w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie. 

 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową 

sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, 

stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową.  
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W związku z powyższym zostały przedłożone projekty uchwał, w których Rada Gminy 

stwierdza przekształcenie szkół z dniem 1 września 2017 r. zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

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 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXII/210/2017 -  w sprawie stwierdzenia przekształcenia    

                                                         dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.  

                                                         Mikołaja Kopernika w Chorzelowie wchodzącej w skład   

                                                         Zespołu Szkół w Chorzelowie w ośmioletnią Szkołę  

                                                         Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie  

                                                         wchodzącą w skład  Zespołu Szkół w Chorzelowie .  

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Chrząstowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chrząstowie. 

 

Uzasadnienie dotyczących przekształcenia szkół zostało już przedstawione i jest takie samo dla 

wszystkich projektów uchwał gdyż wynika z przepisów znowelizowanego prawa oświatowego, 

w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy odczytał 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 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXII/211/2017 -  w sprawie stwierdzenia przekształcenia  

                                      dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chrząstowie  

                                      w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chrząstowie. 

 

AD.7. 
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Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Książnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Książnicach. 

 

Uzasadnienie dotyczących przekształcenia szkół zostało już przedstawione i jest takie samo dla 

wszystkich projektów uchwał gdyż wynika z przepisów znowelizowanego prawa oświatowego, 

w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy odczytał 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 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXII/212/2017 -  w sprawie stwierdzenia przekształcenia  

                                          dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Książnicach  

                                          w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Książnicach. 

 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Podleszanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podleszanach. 

 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

Uzasadnienie dotyczących przekształcenia szkół zostało już przedstawione i jest takie samo dla 

wszystkich projektów uchwał gdyż wynika z przepisów znowelizowanego prawa oświatowego, 

w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy odczytał 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 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXII/213/2017 -  w sprawie stwierdzenia przekształcenia  

                                      dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Podleszanach  

                                      wchodzącej w skład  Zespołu Szkół w Podleszanach w ośmioletnią  
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                                       Szkołę Podstawową w Podleszanach wchodzącą w skład  Zespołu  

                                       Szkół w Podleszanach 

 

 

 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Rydzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rydzowie. 

 

Uzasadnienie dotyczących przekształcenia szkół zostało już przedstawione i jest takie samo dla 

wszystkich projektów uchwał gdyż wynika z przepisów znowelizowanego prawa oświatowego, 

w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy odczytał 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 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXII/214/2017 -  w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

                                             dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rydzowie  

                                             w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rydzowie. 

 

 

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach. 

 

Uzasadnienie dotyczących przekształcenia szkół zostało już przedstawione i jest takie samo dla 

wszystkich projektów uchwał gdyż wynika z przepisów znowelizowanego prawa oświatowego, 

w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy odczytał 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 13 radnych. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXII/215/2017 -  w sprawie stwierdzenia przekształcenia  

                                               dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii  

                                               Konopnickiej w Rzędzianowicach w ośmioletnią Szkołę  

                                              Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach. 

 

 

AD.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Trześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

im. św. Jana Pawła II w Trześni.  

 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

Uzasadnienie dotyczących przekształcenia szkół zostało już przedstawione i jest takie samo dla 

wszystkich projektów uchwał gdyż wynika z przepisów znowelizowanego prawa oświatowego, 

w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy odczytał 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 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXII/216/2017 -  w sprawie stwierdzenia przekształcenia  

                                         dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana  

                                         Pawła II w Trześni wchodzącej w skład  Zespołu Szkół w Trześni  

                                         w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w  

                                         Trześni  wchodzącą w skład  Zespołu Szkół w Trześni 

 

 

Po odbytym głosowaniu powyższej uchwały Radny Pan Jerzy Krawczyk zgłosił wniosek 

formalny o 10 min. przerwy w obradach sesji.  

 

Wniosek został poddany pod głosowanie 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych 

 

„za” wnioskiem głosowało 13 radnych 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Mielec ogłosił 10 min. przerwę. 
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Po przerwie Rada Gminy przystąpiła do dalszych obrad. W trakcie przerwy salę posiedzeń 

opuściła radna Magdalena Bania 

 

AD.12. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana 

Ossolińskiego.  

 

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik do protokołu. 

Uzasadnienie dotyczących przekształcenia szkół zostało już przedstawione i jest takie samo dla 

wszystkich projektów uchwał gdyż wynika z przepisów znowelizowanego prawa oświatowego, 

w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy odczytał 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  XXXII/217/2017 -  w sprawie stwierdzenia przekształcenia  

                                 dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej  

                                 im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego wchodzącej w skład  Zespołu  

                                 Szkół w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w 

                                 ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woli Mieleckiej im. Józefa  

                                 Maksymiliana Ossolińskiego wchodzącą w skład  Zespołu Szkół  

                                 w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 

 

 

 

AD.13. 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem dokonuje się przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału 

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w działach: 

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie. 

  

Szczegółowe plany zmian wg. szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji 

budżetowej oraz przeniesień określają załączniki tabelaryczne do projektu uchwały. 
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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  XXXII/218/2017 -  w sprawie wprowadzenia zmian  

                                                                                                w budżecie gminy na 2017 r. 

 

AD.14. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa 

obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę 

obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec z kwoty 52,49 zł za 1 q do kwoty  44,80 

za 1q. 

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  XXXII/219/2017 -  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu  

                                                      żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego  

                                                      na obszarze Gminy Mielec. 

 

 

 

AD.15. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2018. 
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Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się pozostawienie stawek podatku od nieruchomości na 

poziomie roku 2017. 
 

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  XXXII/220/2017 -  w sprawie określenia wysokości stawek  

                                                                                     podatku od nieruchomości na rok 2018. 

 

 

 

AD.16. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2018. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się pozostawienie stawek podatku od środków transportowych 

na poziomie roku 2017. 
 

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  XXXII/221/2017 -  w sprawie określenia wysokości stawek 

                                                                    podatku od środków transportowych na rok 2018. 
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AD.17. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku  rolnego od nieruchomości i środków 

transportowych na rok 2018. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się pozostawienie zwolnień z podatku  rolnego od 

nieruchomości i środków transportowych na poziomie roku 2017. 
 

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  XXXII/222/2017 -  w sprawie zwolnień z podatku  rolnego od  

                                                            nieruchomości i środków transportowych na rok 2018. 

 

 

AD.18. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR I/3/2014 Rady Gminy Mielec  

z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru  Przewodniczących  Komisji  Rady Gminy  

Mielec. 

 

Przewodniczący Rady Pan Jan Kołodziej poinformował, że Pani Magdalena Bania  z dniem 

27.10.2017 r. złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Mielec oraz z członkostwa w tej Komisji. 

Wobec powyższego faktu Rada Gminy jest zobowiązana do dokonania wyboru 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

w § 7 Regulaminu Rady Gminy, który stanowi załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Mielec jest 

mowa o tym, że  Przewodniczących Komisji wybiera Rada spośród radnych nie pełniących 

funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczących Komisji Rada wybiera spośród Radnych w głosowaniu jawnym. 

 

Radni obecni na sali posiedzeń zgłosili następujące kandydatury  na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy:  

Radny Mariusz Kawalec zgłosił kandydaturę Wandy Mika. 

Radny Jerzy Krawczyk zgłosił kandydaturę Piotra Gamracego. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

Przewodniczący zgłosił wniosek o zamknięcie listy. 
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Rada Gminy wniosek Przewodniczącego przyjęła jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do kandydatów z zapytaniem,  czy 

wyrażają zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Rada Wanda Mika nie wyraziła zgody. 

Radny Piotr Gamracy wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kandydaturę radnego 

Piotra Gamracego na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 

W GŁOSOWANIU UCZESTNICZYŁO 12 RADNYCH  

 

 „za”  tym aby przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Gamracy – 

 głosowało 7 radnych          

 „przeciw”- głosowało 2 radnych 

 „wstrzymało się ” – 3 radnych 
 

Następnie został odczytany projekt 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”  –  głosowało 7 radnych          

 „przeciw”- głosowało 2 radnych 

 „wstrzymało się ” – 3 radnych 

 podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXII/223/2017 -  w sprawie zmiany uchwały własnej  

                                                        NR I/3/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 1 grudnia 2014 r.  

                                                        w sprawie wyboru  Przewodniczących  Komisji  Rady  

                                                        Gminy  Mielec. 

 

AD.19. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej  NR I/4/2014 Rady Gminy Mielec  

z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy  

Mielec. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w ślad za  podjętą wcześniej uchwałą, gdzie został 

dokonany wybór nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  zachodzi konieczność 

zmiany uchwały NR I/4/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 

składów osobowych Komisji Rady Gminy  Mielec. 

 

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 uczestniczyło 12 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów 

 „za”  –  głosowało 7 radnych          

 „przeciw”- głosowało 2 radnych 

 „wstrzymało się ” – 3 radnych 

 podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXII/224/2017 -  w sprawie zmiany uchwały własnej   

                                                        NR I/4/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 1 grudnia 2014 r.  

                                                        w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady  

                                                        Gminy  Mielec. 

 

 

 

AD.20. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Jan Kołodziej poinformował o korespondencji, jaka wpłynęła na jego 

ręce w okresie między sesjami. 

O treści korespondencji radni zostali poinformowani na posiedzeniach komisji. 

Następnie głos zabrali:   

Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi sprawami: 

- w projekcie budżetu na 2018 r. nie zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie 

boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Woli Mieleckiej, na wykonanie tablic informacyjnych 

wskazujących numery domów na terenie gminy, nie uwzględniono wykonania chodnika od 

Ścieżek do Krzyżówki przy drodze 983 w Woli Mieleckiej, a także wykonania oświetlenia 

ulicznego przy drodze granicznej Wola Mielecka – Podleszany, 

- poinformował, że nigdy nie otrzymuje od Wójta Gminy Mielec korespondencji drogą 

mailową, ponadto Wójt nie potwierdza odczytania korespondencji, którą jako radny kieruje do 

Wójta droga mailową, 

- poinformował o braku odpowiedzi w sprawie wykonania odwodnienia drogi gminnej na tzw. 

Płytach w Woli Mieleckiej i przy skrzyżowaniu drogi tzw. Rzemieślniczej z drogą do stolarni, 

- w dalszej części zwrócił się z propozycją wyprowadzenia przyłączy ze studzienek 

kanalizacyjnych umieszczonych w drodze przy domach od numeru 356 w taki sposób, aby w 

przyszłości właściciele niezabudowanych działek mogli wykonać przyłącza bez niszczenia 

drogi, 

- poinformował, że  nie zostało zamontowane nowe lustro, w miejsce dawno rozbitego, przy 

drodze gminnej w Woli Mieleckiej, 

- przy posesjach od numeru 446 w dalszym ciągu, pomimo wielokrotnych interwencji, brakuje 

studzienek kanalizacyjnych, 

- następnie zwrócił się z zapytaniem, czy gmina otrzymała już odpowiedzi z MSWiA oraz  

z GIODO w sprawie złożonej interpelacji, 
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Na koniec radny zwrócił się do Pana Wójta o wyjaśnienie sprawy jego rzekomego nagannego 

zachowania się na terenie urzędu tj. chodzenia po urzędzie i domniemanych kłótni. 

Na pytania radnego odpowiedzi udzielił Pan Wójt, który wyjaśnił, że: 

- od ostatniej sesji nie widział radnego Mariusza Kawalca na terenie urzędu, dlatego odcina się 

od wszelkich plotek w tej sprawie, 

- na obecna chwilę radni otrzymali projekt budżetu, który będzie przedmiotem analizy  

a ewentualne wnioski, jeśli będą zasadne, zostaną ujęte w budżecie, 

- środki na budowę obiektu sportowego w Woli Mieleckiej zostaną pozyskane z Ministerstwa 

Sportu,  

- w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Woli Mieleckiej odbyły się 

rozmowy z władzami Samorządu Województwa, w których uczestniczył także Przewodniczący 

Rady, jest propozycja budowy chodnika w kierunku do przystanku, ale najbardziej istotnym 

jest budowa przejścia dla pieszych w okolicy przystanku autobusowego w kierunku do 

Piątkowca, priorytetem dla władz Województwa jest budowa obwodnicy miasta wraz z mostem 

a inne inwestycje są odkładane na dalszy plan, 

- jeśli chodzi o potwierdzenie wiadomości mailowych, Pan Wójt poinformował, że z powodu 

braku czasu nie każdego dnia odczytuje korespondencję, 

- sprawa wykonania przyłączy kanalizacyjnych wygląda tak, że wiele osób nie wyraziło zgody 

na budowę sieci, a teraz wnosi o wykonania przyłącza, 

- lustra drogowe są zamówione i gmina oczekuje na dostawę, przy tej okazji Pan Wójt 

zaapelował do mieszkańców o to, żeby nie niszczyć mienia gminnego i notorycznie nie 

rozbijać tych luster, ponieważ od pewnego czasu są często odnotowywane takie zajścia,  

- odwodnienie dróg wiąże się z pozwolenia wodnoprawnymi i kosztami z tym związanymi, 

- tablice informacyjne będą wykonywane po wykonaniu  zadań priorytetowych tj. 

wybudowaniu sieci kanalizacyjnej i remoncie SUW w Rzędzianowicach. 

Pan Dariusz Gustaw poinformował, że w Woli Mieleckiej przy domach o numerach 426-471,  

o których mówił radny M. Kawalec,  są wybudowane studzienki kanalizacyjne, ale właściciele 

tych nieruchomości nigdy nie zwrócili się o wydanie warunków przyłączenia. 

W odpowiedzi dla przedmówcy radny Mariusz Kawalec stwierdził, że mieszkańcy informowali 

go, że chcą wpiąć się do kanalizacji ale nie mają studzienek, prócz tego poinformował Pana 

Wójta, że w poprzedniej wypowiedzi chodziło mu o wybudowanie chodnika przy drodze 

wojewódzkiej od strony Rzędzianowic. 

W sprawie wykonania przyłączy kanalizacyjnych radny poinformował, że wszyscy mieszkańcy 

których posesje są zlokalizowane przy drodze przy której on mieszka, zadeklarowali chęć 

wykonania wpięć do sieci kanalizacyjnej jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność 

wykonania części przyłączy kanalizacyjnych do niezabudowanych działek przy tej drodze. 

Poinformował także, że co najmniej dwa tygodnie wcześniej pisał maile  w sprawie 

odwodnienia na terenie Woli Mieleckiej i oczekuje realizacji tego problemu. 

W odpowiedzi Pan Wójt zakomunikował, że należy pamiętać, że w gminie oprócz Woli 

Mieleckiej jest jeszcze 12 miejscowości i w każdej są problemy z odwodnieniem, kanalizacja, 

wodociągiem itd.  

W dalszej części Pan Wójt przekazał informację o pracach nad projektem budowy obwodnicy 

miasta Mielca i drugiego mostu na rzece Wisłoce. 

Radny Jerzy Krawczyk zaapelował o odważne podejmowanie decyzji w sprawach budowy 

kanalizacji, planów budowy oczyszczalni ścieków, stwierdził, że należy jak to tylko możliwe, 

przyspieszać budowę kanalizacji i włączać  do tej inwestycji kolejne miejscowości tj. 

Goleszów, Bożą Wolę, Książnice. 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran udzieliła odpowiedzi dla radnego Mariusza Kawalca  

i poinformowała, że są już odpowiedzi z MSWiA oraz z GIODO w sprawie  udostępnienia 
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danych dotyczących wynagrodzeń sołtysów i odpowiedź na interpelacje zostanie udzielona  

w najbliższych dniach. 

Radny Piotr Gamracy zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu na rok następny są ujęte zadania 

do wykonania w każdej miejscowości w związku z tym zaapelował do radnych o rozwagę  

w podejmowaniu decyzji w sprawie budżetu. 

Pan Ireneusz Sienkiel zwrócił się z prośbą o szybkie wykonywanie inwestycji budowy 

kanalizacji, ponieważ mieszkańcy Książnic oczekują z niecierpliwością na kanalizację. 

 

 

 

 

 

  

Na tym obrady XXXII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

 

Sporz. 

 


