PROTOKÓŁ

Nr XVI/ 2016

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

Wójt Gminy Mielec zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji Rady Gminy
zwołanej na dzień 21 kwietnia 2016 r. poprzez włączenie do porządku obrad punktu:
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Radomyśl Wielki na realizację zadania dotyczącego wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w
Pniu.
Pani Zofia Błach – Kierownik GOPS w Mielcu przedstawiła uzasadnienie dotyczące
konieczności włączenia do porządku obrad sesji w/w projektu uchwały.
Wniosek został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
„Za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.
Po odbytym głosowaniu prządek obrad XVI 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 nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Mielcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2016 -2018 w Gminie Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2022 dla Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

2
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Radomyśl Wielki na realizację zadania dotyczącego wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pniu.
10. 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, że między sesjami nie zostały
wprowadzone żadne zmiany w budżecie gminy w formie zarządzeń.
AD.3.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Mielcu.
Projekt uchwały został przedstawiony przez panią Zofię Błach.
W związku z nowymi zadaniami realizowanymi przez GOPS w Mielcu, które wynikają
z ustaw, w tym między innymi wypłata zasiłków 500+ , zachodzi konieczność zaktualizowania
obecnego statutu poprzez wprowadzenie tych zadań i dostosowania w/w aktu do
obowiązującego prawa.
Następnie został odczytany projekt uchwały.
Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XVI/109/2016 - w sprawie nadania statutu Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.

3
AD.4.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2016 -2018 w Gminie Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Zofię Błach
Gminny Program Wspierania Rodziny określa specyfikę zadań zmierzających do poprawy
funkcjonowania rodziny oraz sposób, w jaki mają zostać zrealizowane.
Celem głównym programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzenie warunków sprzyjających jej
prawidłowemu funkcjonowaniu.
Adresatami programu są rodziny mieszkające na terenie Gminy Mielec przeżywające trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dzieci
w pieczy zastępczej, bądź też takie, którym została odebrana lub ograniczona władza
rodzicielska, a także przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dziecka
i rodziny.
Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, jednak założenia
Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2016-2018 w Gminie Mielec powinny
realizować wszystkie podmioty, które w ramach swoich kompetencji posiadają obowiązek
wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz podmioty bądź osoby specjalizujące się i mające kontakt z dzieckiem
i rodziną.
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:

UCHWAŁĘ

Nr XVI/110/2016 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2016 -2018
w Gminie Mielec.

AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2022 dla Gminy Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Zofię Błach
Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie spoczywa między innymi na samorządach
lokalnych. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie, opracowanie
i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania
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przemocy, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia a także
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Celem głównym systemu zapobiegania przemocy w Gminie Mielec jest przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie poprzez interdyscyplinarne i systemowe działania profilaktyczne,
edukacyjne i wspierające.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie skierowany jest przede wszystkim
do osób doświadczających przemocy, sprawców przemocy w rodzinie, świadków przemocy
w rodzinie, przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli instytucji służb pracujących
z dziećmi, policji, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, przedstawicieli Kościoła
i innych.
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 XVI/ 111 /2016 - w sprawie uchwalenia Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
lata 2016-2022 dla Gminy Mielec.

AD.6.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Wójt Gminy Mielec Pan Józef Piątek złożył autopoprawkę do projektu uchwały, która została
odczytana przez Przewodniczącego Rady Gminy.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Annę Domanik.
Zgodnie z projektem proponuje się nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Mielec prawa
własności działki nr 151/1 położonej w miejscowości Książnice o powierzchni 0,2000 ha.
Działka o której mowa nabywana będzie z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do gruntów
rolnych i pod budowę sieci kanalizacyjnej.
Pytania – dyskusja:
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem, czy już został uzgodniony wykup działki,
jaka będzie cena za 1 ar i czy nie można przejąć dalszych gruntów pod drogę.
Radna Wanda Mika poinformowała, że obecny projekt uchwały to wynik wniosków
mieszkańców, poza tym uważa, iż zasadnym jest wykupienie tego gruntu, gdyż jest możliwość
dalszego przejęcia gruntów pod drogę po to, żeby udostępnić dojazd do pól, zaś w przyszłości
mogą powstać tam tereny pod zabudowę.
Pan Ireneusz Sienkiel - sołtys wsi Książnice stwierdził, że na ten czas jest to bardzo ważna
decyzja o wykupieniu gruntów pod drogę po to, żeby mieszkańcy swobodnie mogli dojechać
do swoich pól uprawnych, poza tym jest możliwość zlokalizowania sieci kanalizacyjnej na tej
działce.
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Po dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
„za” przyjęciem autopoprawki oddano 13 głosów.
Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła autopoprawkę zgłoszoną przez Pana Wójta.
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:

UCHWAŁĘ

Nr XVI/ 112 /2016 - w sprawie uchwalenia wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości.

AD.7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Annę Domanik.
Zgodnie z projektem proponuje się nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Mielec prawa
własności działki nr 266/2 położonej w miejscowości Boża Wola o powierzchni 0,2684 ha
Działka o której mowa nabywana będzie pod budowę sieci kanalizacyjnej i w celu regulacji
stanu prawnego drogi publicznej Nr 103 412R, Boża Wola przez wieś.
Pytania – dyskusja:
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem jaka jest cena wykupu tego gruntu.
Radny Jerzy Krawczyk poinformował, że trwają rozmowy cena będzie kształtowała się
w przedziale między 1,5 – 2 tyś. zł za 1 ar.
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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UCHWAŁĘ

Nr XVI/ 113 /2016 - w sprawie uchwalenia wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości.

AD.8.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem:
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 210 000 zł
- zwiększa się wydatku budżetu o kwotę 210 000 zł
Ponadto proponuje się dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w
dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w działach:
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę,
- transport i łączność,
- obrona narodowa,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura fizyczna.
Szczegółowe plany przeniesień wg. szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji
budżetowej określa załącznik tabelaryczny 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 13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XVI/114/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

AD.9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Radomyśl Wielki na realizację zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Zofię Błach.
Zgodnie z projektem proponuje się powierzyć Gminie Radomyśl Wielki realizację zadania
dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego
Domu Samopomocy w Pniu. Realizacja tego zadania dotyczy osób niepełnosprawnych
upośledzonych psychicznie z terenu Gminy Mielec.
Powierzenie zadania o którym mowa nastąpi w drodze porozumienia.
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Ponadto Pan Wójt wyjaśnił, że zawarcie porozumienia nie wiąże się z żadnymi kosztami
ze strony gminy, ponieważ jest to w całości zadanie rządowe.
Następnie został odczytany projekt uchwały.
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:

UCHWAŁĘ

Nr XVI/115/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Radomyśl Wielki na realizację
zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu
Samopomocy w Pniu.

AD.10.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Głos w kolejności zabierali:
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi sprawami:
- podziękował za wykonane poboczy przy drodze tzw. „Ścieżki” w Woli Mieleckiej,
- o zamieszczanie załączników do materiałów na sesję,
- aby w materiałach przekazywanych radnym na sesje oprócz daty dodatkowo pisać dzień
tygodnia,
- wykonania parkingu w miejscowości Trześń, bo jeśli nie będzie wykonywany, to pieniądze
trzeba przeznaczyć na odbudowę kanału Rzeka,
- następnie zwrócił się z zapytaniem dokąd będzie tolerowany mieszkaniec Woli Mieleckiej,
który każdego dnia przebywa w Urzędzie i w każdym pomieszczeniu wysłuchuje wszystkich
spraw. Radny uważa, że ten temat należy zakończyć,
- zwrócił się także z zapytaniem w sprawie budowy kanalizacji w Woli Mieleckiej.
Pan Tomasz Ortyl poinformował, że:
- jeszcze w tym miesiącu będzie ogłoszony przetarg na budowę kolejnego etapu kanalizacji
w Woli Mieleckiej,
- budowa parkingu w Trześni jest realizowana, zostały zlecone projekty i prace są
zaawansowane.
Wójt Pan Józef Piątek dodatkowo wyjaśnił, że gmina samowolnie nie może wykonywać
zadania w zakresie remontu rowu Rzeka, ponieważ nie jest właścicielem tego cieku wodnego,
żeby realizować takie zadanie musi być zawarte porozumienie.
Jeśli chodzi o trudnego petenta to są dwie sprawy z wniosku tego mieszkańca, które rozpatruje
Urząd, w związku z tym, ma on prawo przebywać w pomieszczeniach, na tyle na ile to będzie
konieczne. Jeśli będzie nadużywał cierpliwości wówczas zostaną podjęte odpowiednie kroki.
Pani Dorota Guzda podziękowała za projekt wykonania drogi w Rydzowie.
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Pan Andrzej Kardyś w odpowiedzi dla radego Mariusza Kawalca stwierdził, że za kwotę ponad
300 tys. zł nie można przebudować kanału Rzeka, ponieważ koszt wykonania tego zadania to
kwota rzędu 1,5 mln. zł, natomiast działka o nr. ewidencyjnym 45/839 jest to droga w bardzo
złym stanie i wymaga natychmiastowego remontu.
Radny Leszek Szymański potwierdził, że droga o której mówił sołtys jest już maksymalnie
wyeksploatowana i powinna być wykonana zgodnie z planem ujętym w budżecie gminy.
Zofia Załucka podziękowała za wykonanie drogi w Złotnikach.
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z kolejnymi zapytaniami:
- dlaczego sołtys wsi Wola Mielecka nie informuje radnego o posiedzeniach Rady Sołeckiej,
- kiedy sołtys wsi Wola Mielecka zwróci płytki chodnikowe, które zabrał z chodnika
wykonywanego na odcinku od kościoła do skrzyżowania, ponieważ te płytki można jeszcze
ułożyć w innych miejscach na terenie wsi.
Pan Ireneusz Sienkiel podziękował za dobrą współpracę przy projektowaniu przebudowy
rowów oraz za remont budynku OSP. Ponadto zwrócił się o wykonanie tablic ogłoszeń dla wsi
Książnice.
Pan Wójt poinformował, że na tablice będą zbierane zapotrzebowania z poszczególnych
sołectw i zostaną zakupione.
Radny Piotr Motyl podziękował za remont dróg i stwierdził, że dobrze byłoby, aby dla każdej
miejscowości zostały wykonane tablice informacyjne z numerami domów.
Pan Krzysztof Jachyra podziękował za realizację funduszu sołeckiego i wykonanie parkingu
obok budynku OSP i za remonty dróg.

Na tym obrady XVI sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN KOŁODZIEJ

