
            

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

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu 8 sierpnia 2014 r. 

w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, od godziny 8
00 

do godziny 

10
00

. 

W  sesji  udział  wzięli : 

 

-  Radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 14 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności. 

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

-  

 

Obradom  sesji  przewodniczyła : 
 

- Pani  Magdalena Bania   -   Przewodnicząca Rady Gminy  Mielec  

 

Wójt  Gminy Mielec zwrócił się z wnioskiem  o zmianę porządku obrad sesji Rady Gminy 

zwołanej na dzień 8 sierpnia 2014 r. poprzez  włączenie do porządku obrad punktów: 

 

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

2. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXVIII/310/2013 Rady Gminy Mielec 

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na 2014 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki dla 

Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Złotnikach na lata 2014 - 2016 

 

 

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie. 

 

Rada Gminy Mielec w wyniku przeprowadzonego głosowania  jednogłośnie przyjęła wniosek 

Wójta Gminy Mielec. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała  porządek obrad XLIV  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 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, 

dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXVIII/310/2013 Rady Gminy Mielec 

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na 2014 r.  

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki dla 

Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Złotnikach na lata 2014 – 2016. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych we wsi Wola Mielecka  

na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

AD.1.   
 

Interpelacje Radnych. 

 

Nie zostały wniesione. 

 

AD.2. 

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Protokół  z  XLIII  sesji Rady Gminy w Mielcu, która odbyła się w dniu 30 czerwca 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 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,  

dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz. 

Zgodnie z projektem proponuje się zmianę zapisu § 3 i § 4 zgodnie z sugestiami  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru i uchyla się uchwałę podjęta na sesji w miesiącu maju br.  

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Oświaty, Kultury, sportu i Spraw Socjalnych jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIV/347/2014 -  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia  

                                                                      udzielane przez przedszkola, dla których Gmina 

                                                                      Mielec jest organem prowadzącym. 

 

 

AD.5. 

 

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 Mielec na 2014 rok  proponuje się 

dokonanie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 

2014-2023, w brzmieniu  stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej 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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIV /348/2014 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  

                                                                              Finansowej Gminy Mielec. 

 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXVIII/310/2013 Rady Gminy Mielec  

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na 2014 r.  

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem ulega zmianie łączna kwota planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek oraz kwota planowanych rozchodów. Jednocześnie zwiększa się limit 

udzielanych przez wójta gminy pożyczek.  

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. 
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Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIV /349/2014 -  w sprawie zmiany uchwały  

                                                                     Nr XXXVIII/310/2013 Rady Gminy Mielec z dnia  

                                                                     30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy 

                                                                     Mielec na 2014 r.  

 

AD.7. 

 

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

Przewodnicząca odczytała treść wniesionej przez Wójta autopoprawki do projektu uchwały. 

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.  

Zgodnie z projektem proponuje się:  

- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 780 151,85 zł. 

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1 268 651,85 zł. 

- dokonać przeniesień wydatków w działach: transport i łączność , oświata i wychowanie, 

edukacyjna opieka wychowawcza.  

 

Następnie został odczytany projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

  

Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIV/350/2014 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  

                                                                               na 2014 r. 

 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się zaciągnąć kredyt w banku wyłonionym w postępowaniu 

przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
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Na kwotę 3 686 288,23 zł. na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych 

pożyczek i kredytów. 

 

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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIV/351/2014  -  w sprawie zaciągnięcia kredytu 

                                                                                        długoterminowego.  

 

 

 

AD.9.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki dla 

Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Złotnikach na lata 2014 – 2016. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.   

Zgodnie z projektem Gmina Mielec postanawia udzielić w 2014 roku długoterminowej pożyczki 

dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Złotnikach w kwocie 65 092,14 zł  na realizację 

zadania  pn. „ Plac rekreacyjno – rehabilitacyjny – kompleksowe zagospodarowanie terenu”.  

Udzielona pożyczka jest nieoprocentowana. 
Termin spłaty ustala się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016r.  

 

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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIV/352/2014  -  w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec 

                                                           długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju  

                                                           Regionalnego w Złotnikach na lata 2014 – 2016. 
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AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych we wsi Wola Mielecka  

na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

Zgodnie z projektem proponuje się nabyć na rzecz Gminy Mielec nieruchomości położone  

w miejscowości Wola Mielecka. 

Działki o których mowa są niezbędne pod gminną drogę publiczną dla realizacji celu publicznego 

zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Zabudowy 

Mieszkaniowej Jednorodzinnej i Usługowo Produkcyjnej w Woli Mieleckiej.  

Ponadto Wójt  zadeklarował, że maksymalna kwota zakupu tych działek nie będzie przekraczała  

5 tyś.za 1 ar.  

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIV/353/2014 -  w sprawie nabycia nieruchomości położonych  

                                                                                we wsi Wola Mielecka na rzecz mienia 

                                                                                komunalnego Gminy Mielec. 

 

 

AD.11. 

 

  

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Głos w kolejności zabierali: 

Pan Mariusz Kawalec zgłosił następujące zapytania: 

- poinformował, że o godz. 7.30 świeciło się światło na ulicy, 

- prosił o interwencję na drodze do Baraniarni, ponieważ asfalt jest już uszkodzony, 

- dwa miesiące temu prosił o dane w sprawie rodzin wielodzietnych i do tej pory ich nie otrzymał, 

- na moście wstawiono nową lampę oświetleniową, ale jest ona inna od pozostałych i należałoby 

zachować pewną estetykę mienia komunalnego, 

- poinformował o działaniach i staraniach radnego F. Kapinosa w sprawie przebudowy zjazdu  

z mostu, budowy ścieżki rowerowej, remontów chodników przy drodze wojewódzkiej, jednak 

żadne z tych zadań nie może być zrealizowane ponieważ nie ma dokumentacji i jeśli gmina nie 

wykona dokumentacji żadne prace nie będą wykonane, 

Ponadto radny poinformował o zastraszaniu pracowników SOKiS w Woli Mieleckiej w związku  

z zajściem na zebraniu wiejskim w 2013 r. 
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Na pytania odpowiedzi udzielił Wójt, który stwierdził, że: 

- sesja to nie miejsce na rozwiązywanie prywatnych spraw, 

- sprawy oświetlenia należy zgłosić do pracownika merytorycznego,  

- wszystkie inwestycje drogowe są pod kontrolą i usterki będą zgłoszone w ramach gwarancji,  

- Kierownik GOPS przekaże radnemu wszelkie informacje dotyczące rodzin wielodzietnych na 

terenie gminy, 

-  cieszy fakt, że Województwo chce realizować niektóre zadania jednak, gmina dopiero po pół 

roku starań otrzymała pozwolenie na budowę chodnika od mostu w stronę Rzędzianowic, ale na 

ten czas nie ma w budżecie pieniędzy, jeśli zatem w budżecie województwa są pieniądze na 

budowę ścieżki rowerowej to powinny być także środki na wykonanie projektu. 

W odpowiedzi M. Kawalec  poinformował, że podczas sesji nie porusza osobistych spraw jedynie 

zgłosił sprawę zastraszania pracownika SOKiS, w dalszej części wypowiedzi powtórzył zapytanie  

o lampę na moście.  

Wójt odpowiedział, że lampa została wstawiona przez sprawcę kolizji na własny koszt. 

Kazimierz Kumorek przypomniał, że Rada Gminy podjęła uchwałę na udzielenie pomocy 

finansowej dla powiatu na wykonanie 2 km chodników a w przetargu jest określona długość  

na 1,4 km 

Wójt wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe, jako właściciel drogi ogłasza przetargi i Starosta 

wykonuje te chodniki do których gmina wyasygnuje 50% wkładu. 

Pani Zofia Błach przedstawiła szczegółową informację dotyczącą rodzin wielodzietnych z gminy 

Mielec oraz zasady i sposób wdrażania parogramu i karty rodzin wielodzietnych zgodnie z nową 

ustawą.  

Radny M. Kawalec stwierdził, że miał na myśli wdrożenie gminnej kart rodzin wielodzietnych, 

która będzie finansowana z budżetu gminy, miał tu na myśli ulgi w opłatach za przedszkole, wodę 

itd. Stwierdził, ponadto, że należałoby się zastanowić jak pomóc rodzinom wielodzietnym, trzeba 

prowadzić dialog i podjąć jakieś decyzje.  

Franciszek Mach zapytał czy Wójt będzie uczestniczył w zebraniach wiejskich dotyczących 

funduszu sołeckiego, zapytał także w sprawie instalacji internetu w Szydłowcu przez firmę 

Multimedia.  

Wójt wyjaśnił, że: 

- fundusz sołecki został wyliczony wg. wzoru określonego ustawą,  

- pismo do Multimediów zostało wysłane co najmniej kilka razy i pozostaje bez odpowiedzi, ale 

będzie w dalszym ciągu monitował, na ten czas są firmy, które instalują internet siecią 

światłowodową i Szydłowiec także jest wpisany do tego projektu. 

Krzysztof Dziekan poinformował, że kolejny raz droga przez Wolę Chorzelowską została 

podtopiona po ulewnych deszczach i zawnioskował aby ująć tę drogę jako zagrożoną 

podtopieniami. 

Bogdan Cygan zwrócił się o przygotowanie informacji o obowiązkach mieszkańców, sposobie 

utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych prywatnych i gminnych, ponieważ taka 

informacja znacznie ułatwiłaby pracę sołtysów w terenie w tym także przy rozstrzyganiu sporów 

między mieszkańcami.  

Wójt udzielił odpowiedzi na zapytania: 

- w Woli Chorzelowskiej zostało już przebudowanych wiele dróg i zadeklarował, że droga o której 

mówił radny K. Dziekan zostanie wpisana do ewidencji dróg zalewowych, 

- stosunki wodne w każdej miejscowości zostały naruszone i zaniedbane przez samych 

mieszkańców, na obecnym etapie należałoby sądownie dochodzić odtworzenia tych stosunków 

przez samych mieszkańców, niemniej jednak taka informacja to dobry pomysł. 

Dorota Guzda poinformowała o sprawie dróg gminnych w Rydzowie, otóż Agencja Rynku 

Rolnego sprzedaje grunty i w mapach są zaznaczone dojazdy, nowi właściciele domagają się 

otworzenia tych dróg, wobec powyższego zwróciła się z prośbą o odtworzenie mapy  
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z zaznaczonymi drogami gminnymi na terenie Rydzowa. 

Bogdan Cygan uzupełnił wypowiedź przedmówczyni i poprosił o mapy z zaznaczonymi drogami 

gminnymi i działkami przeznaczonymi do sprzedaży dla wszystkich sołtysów, ponieważ 

potencjalni nabywcy pytają sołtysa o te rzeczy.  

Wiesław Soboń zwrócił się z zapytaniem w sprawie czyszczenia i wycinki zrośli na kanale Nowa 

Wiśnia w Woli Mieleckiej.  

Wójt zadeklarował interwencję w Spółkach Wodnych, które obecnie konserwują ten kanał.  

 

 

 

 

 

 

Na tym obrady  XLIV sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCA     

                                                        RADY  GMINY 

   

        

                                                                                                     MAGDALENA BANIA 


