PROTOKÓŁ

Nr XVIII/ 2016

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
30 czerwca 2016 r. w . w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 1000 do godziny 1300.
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

Wójt Gminy Mielec zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji Rady Gminy
zwołanej na dzień 30 czerwca 2016 r. poprzez zdjęcie z porządku obrad punktu:
 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.
Wniosek Wójta został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła wniosek
Wójta.
Po odbytym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy przedstawił prządek obrad XVIII 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 przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości
położonych w miejscowości Chorzelów na rzecz mienia komunalnego Gminy
Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Podleszanach
stanowiącej mienie komunalne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Mielec na lata 2016 – 2022.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/233/2013 Rady
Gminy Mielec z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
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 przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez urbanistę Panią Annę Wróblewską – Bryk.
Zgodnie z projektem, proponuje się przystąpienie do sporządzenia VII zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec uchwalonego
uchwałą Nr XXXVII/182/2002 Rady Gminy Mielec z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie
uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Mielec.
Zmiana, o której mowa dotyczy obszarów położonych w miejscowości Szydłowiec.
Pytania – dyskusja:
Radny Pan Mariusz Kawalec zwrócił uwagę aby w przyszłości w związku z wykonaniem tej
uchwały jak najlepiej zabezpieczyć interesy Gminy.
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.
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W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XVIII/125/2016 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia
VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec.

AD.4.
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych
w miejscowości Chorzelów na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Annę Domanik.
Zgodnie z projektem, proponuje się nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Mielec nieruchomości
położone w miejscowości Chorzelów z przeznaczeniem na drogę.
Działki o których mowa oznaczone są w ewidencji jako grunty orne klasy IV a oraz grunty
orne klasy IV a i grunty pod rowami.
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 XVIII/126/2016 - w sprawie nieodpłatnego nabycia
własności nieruchomości położonych w miejscowości
Chorzelów na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.

AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne.

położonej

w Podleszanach

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Annę Domanik.
Zgodnie z projektem, proponuje się przeznaczyć do sprzedaży, w formie przetargu,
nieruchomość położoną w Podleszanach stanowiącą mienie komunalne o pow. 0,67 ha.
Działka o której mowa oznaczona jest w ewidencji w części jako tereny mieszkaniowe,
pastwiska trwałe, grunty orne.
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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:

UCH W AŁĘ

Nr XVIII/127/2016 - w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Podleszanach stanowiącej mienie komunalne.

AD.6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Mielec na lata 2016 – 2022.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Zofię Błach.
Prezentowana Strategia wytycza ogólne cele oraz określa działania jakie powinny być podjęte
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Mielec. Cele i działania
będą realizowane, przede wszystkim, w ramach środków przewidzianych w uchwale
budżetowej Gminy Mielec.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Mielec jest głównym ale nie jedynym
realizatorem określonych działań. Powinien pełnić funkcje koordynujące współdziałanie wielu
podmiotów polityki społecznej funkcjonujących na terenie Gminy, w tym niezwykle ważna jest
współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Każdego roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu dokonywać będzie aktualizacji
diagnozy problemów społecznych w całej gminie, z uwzględnieniem poszczególnych sołectw.
Aktualizowana diagnoza problemów społecznych posłuży do opracowania nowych programów
i projektów, dotyczących rozwiązywania tych problemów. Diagnoza ta posłużyć też może
ewentualnym zmianom w zakresie określonych w Strategii działań zmierzających do
osiągnięcia celów strategicznych.
Różnorodność problemów społecznych występujących w gminie oraz konieczność wpierania
mieszkańców w ich rozwiązywaniu powoduje konieczność przyjęcia Strategii.
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.
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W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę

Nr

XVIII/128/2016 - w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Mielec na lata 2016 – 2022.

AD.7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/233/2013 Rady Gminy
Mielec z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Annę Domanik.
Zgodnie z projektem, proponuje się dokonać zmiany zapisu §1 w ten sposób, że ustala się
częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości z góry bez wezwania w cyklu dwumiesięcznym w terminach, które obowiązują
obecnie.
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:

UCHWAŁĘ

Nr XVIII/ 129 /2016 - w sprawie zmiany uchwały własnej
Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 8 kwietnia
2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

AD.8.
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 2016 rok dokonuje się
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2016-2025,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego projektu uchwały.
Następnie został odczytany projekt uchwały.
Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne.
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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 jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę

Nr XVIII/ 130 /2016 - w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Mielec.

AD.9.
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 77 000 zł
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 77 000 zł
Ponadto proponuje się dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w działach:
- transport i łączność,
- gospodarka mieszkaniowa,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
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 XVIII/131/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2016 r.

AD.10.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Głos w dyskusji w kolejności zabierali:
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Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi sprawami:
- przebudowy stacji uzdatniania wody w Rzędzianowicach, która zaopatruje w wodę
miejscowości po lewej stronie Wisłoki,
- powołania komisji w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych z płytkami i ziemią
w Woli Mieleckiej,
- w sprawie budowy kolejnych wiatraków w Rzędzianowicach, czy potencjalny inwestor
posiada już pozwolenie na ich budowę,
- zabezpieczenia kraty na wlocie do kanału koło szkoły w Woli Mieleckiej,
- wymiany koszy koło filii SOKiS.
Na pytania odpowiedzi udzielił Pan Wójt, i tak:
- w sprawie stacji uzdatniania wody w Rzędzianowicach będą poczynione działania w kierunku jej
modernizacji i to zadanie będzie ujęte w budżecie na przyszły rok,
- w sprawie wiatraków została wydana decyzja środowiskowa, natomiast pozwolenie na budowę
wydaje Starostwo Powiatowe.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła P. A. Domanik, mianowicie po wydaniu decyzji wpłynęło jest
kilkadziesiąt odwołań. W dalszym toku postępowania pełna dokumentacja zostanie przesłana do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
- w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw do powołania komisji do zbadania sporów
dotyczących składowana płytek chodnikowych czy ziemi w Woli Mieleckiej, dlatego taka komisja
nie może być powołana.
Pan T. Ortyl wyjaśnił, że na kanale w Woli Mieleckiej może być zainstalowana krata ale trzeba ją
tak zabezpieczyć, aby ponownie nie została zdemontowana i ukradziona.
Pan Ireneusz Sienkiel zwrócił się w sprawie ograniczeń w dostawie wody, ponieważ zbyt niskie
ciśnienie powoduje uszkadzanie piecyków gazowych, ponadto poinformował, że przy SP
w Książnicach są bardzo zniszczone siatki przy boisku sportowym i jest prośba o ich wymianę.
Pan I. Sienkiel zwrócił się także z zapytaniem w sprawie przedstawienia kryteriów przejmowania
gruntów na rzecz mienia komunalnego gminy z przeznaczeniem pod drogi, ponieważ Rada Gminy
nie podjęła uchwały o przejęciu gruntów w Książnicach, a na dzisiejszej sesji bez dyskusji podjęto
uchwałę o przejęciu gruntów w Chorzelowie. Wobec powyższego uważa, że nie wszyscy
mieszkańcy są traktowanie jednakowo.
Radny M. Kawalec wyjaśnił przedmówcy, że zadaniem gminy jest zabezpieczenie dogodnych
warunków do zamieszkania. Jako radny nie ma prawa tworzenia zasad przejmowania gruntów
na rzecz mienia komunalnego, ponieważ jest to działanie po stronie urzędu. Natomiast przy
przejętej drodze w Chorzelowie jest już zamieszkałych siedemnaście domów i to jest priorytet,
gdzie przy proponowanej drodze w Książnicach jest tylko trzy zamieszkałe domy.
Ponadto stwierdził, że radni powinni dbać o interesy wszystkich mieszkańców i przy
podejmowaniu decyzji w sprawie dróg radni będą się kierowali między innymi liczbą mieszkańców
zamieszkałych przy tych drogach.
Pani Z. Paterak w pełni poparła wypowiedź radnego M. Kawalca, ponadto poinformowała
o działaniach jakie zostały podjęte w sprawie wykonania drogi w Chorzelowie k/lotniska.
W tej sprawie zwrócono się do Prezydenta miasta Mielca jako właściciela terenu,
jednak
ten
nie
wyraził
zgody
na
poprowadzenie
tej
inwestycji.
Radna zwróciła się z prośbą o możliwe szybkie dokonanie zakupu samochodu pożarniczego dla
OSP w Chorzelowie. Poinformowała także, że przy cmentarzu w Chorzelowie jest bardzo
rozrośnięta wierzba, która obecnie stanowi zagrożenie dla przechodniów i jest prośba o zgłoszenie
tej sprawy do Starostwa Powiatowego.
Pan T. Ortyl udzielił wyjaśnienia w sprawie dróg gminnych, otóż sprawa przejęcia drogi
w Chorzelowie trwa od ponad trzech lat, ponadto gmina ma swoje wewnętrzne kryteria, którymi
kieruje się przy przejmowaniu gruntów pod drogi.
Wójt poinformował, że o zakupie samochodu dla OSP w Chorzelowie jest informowany Prezes
jednostki na bieżąco. Obecnie gminy nie stać na zakup nowego samochodu, owszem jest wiele
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samochodów z rynku wtórnego ale bez odpowiednich certyfikatów i na taki zakup gmina nie może
sobie pozwolić. Na ten czas nie wpłynęła żadna oferta, która spełniałaby wymogi zamówienia.
Pan J. Krawczyk poinformował, że dla OSP w Chorzelowie należy zakupić samochód
specjalistyczny z certyfikatami, ponieważ ta jednostka jest w Krajowym Systemie Ratownictwa.
Zakup nowego samochodu nie wchodzi w rachubę, ponieważ jest to wydatek z budżetu rzędu
ponad miliona złotych.
Pan A. Kardyś poinformował, że kanał Światowiec w Trześni został przebudowany, ale nigdy nie
został odmulony, dlatego jest prośba o wsparcie finansowe dla Spółek Wodnych w przeznaczeniem
na odmulenie przepustów i kanału, ponieważ jeśli będzie wysoki stan wody dojdzie do podtopień.
Pan K. Jachyra zgłosił następujące problemy;
- dziki niszczą uprawy rolne, dlatego prosi o interwencje w sprawie odstrzału tych zwierząt,
- przy przedszkolu w Chorzelowie, dla bezpieczeństwa, należy zamontować barierki przy wyjściu
na chodnik,
- prosi o przyspieszenie działań o powołanie komisji bezpieczeństwa ze Starostwa Powiatowego
w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej na odcinku k/Kościoła w Chorzelowie,
- na terenie wsi są źle ustawione światła drogowe, dlatego prosi o interwencję,
- zwrócił się z wnioskiem aby w przyszłości na terenie wsi Chorzelów uwzględnić zmiany
administracyjne polegające na wprowadzeniu nazw ulic,
- jest bardzo dużo śmieci przy pojemnikach na cmentarzu i nikt tego nie sprząta, prosi
o interwencję,
- zaproponował, aby wyprowadzić opłaty za korzystanie z gminnych tablic ogłoszeniowych,
ponieważ wszyscy naklejają ogłoszenia a sprząta zawsze sołtys.
Na zakończenie poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rady Gminy i chciał zabrać
głos i zająć stanowisko w sprawie przejęcia gruntów pod drogę w Chorzelowie a także zgłosić
wątpliwości w tej sprawie, ale Radny M. Kawalec poprzez swoje zachowanie uniemożliwił te
działania i był zmuszony opuścić posiedzenie Komisji.
Zwrócił się także do radnego M. Kawalca, aby ten nie nazywał go ojcem sołtysów, bo nim nie jest,
a przez te określenia stał się obiektem szyderstw.
Pan W. Szczur zwrócił się z prośbą o wykonanie remontu drogi w Woli Chorzelowskiej oraz
wykonanie oświetlenia ulicznego.
W odpowiedzi dla sołtysa K. Jachyry radny Pan M. Kawalec stwierdził, że nieprawdą jest jakoby
zabronił sołtysowi wypowiedzi, przy tym pokrótce poinformował zebranych o przebiegu
posiedzenia Komisji i odbytej dyskusji.
Radny oznajmiał, że jeśli określenie, że jest „ojcem sołtysów” były obraźliwe wobec tego
przekazuje dla Pana K. Jachyry przeprosiny.
Pan J. Krawczyk stwierdził, że sołtys K. Jachyra nie do końca mówi prawdę i osobiście jest
zdziwiony jego postawą, ponieważ stanowiska przedstawione na komisji i obecnie na sesji są
różne.
Pan K. Jachyra poinformował zebranych, że na posiedzeniu Komisji chciał aby Przewodniczący
Komisji Rolnictwa udzielił mu odpowiedzi na zadawane pytania.
Pani Z. Paterak prowadząca wówczas posiedzenie Komisji poinformowała o przebiegu dyskusji
w sprawie projektu uchwały o przejęciu gruntów w Chorzelowie. Kiedy Pan K. Jachyra nie mógł
swobodnie wyznaczać kolejności zabierania głosu przez radnych w omawianej sprawie, wówczas
urażony, jeszcze przed zakończeniem dyskusji opuścił salę posiedzeń.
Przewodniczący Rady Pan Jan Kołodziej w podsumowaniu dyskusji nad sprawą sołtysa K. Jachyry
poinformował, że radni wspólnie pracują nad każdym projektem uchwały, ale dopiero pod podjęciu
uchwały wskazana komisja nadzoruje jej wykonania.
Pan K. Jachyra stwierdził, że jako gospodarz wsi powinien być informowany o ważnych sprawach
i podejmowanie takich uchwał powinno być poprzedzone konsultacjami.
Pan K. Dziekan zwrócił się z wnioskiem o wykonanie remontu drogi oraz oświetlenia w Woli
Chorzelowskiej, ponadto poinformował, że młodzież z Woli Chorzelowskiej we własnym zakresie
uporządkowała i wyplantowała teren przy boisku sportowym i prowadza tam rozgrywki na małych
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bramkach, w związku z tym trzeba w przyszłości zabezpieczyć pewną pulę środków
na odtworzenie tego boiska.
Wójt Pan Józef Piątek stwierdził, że w Woli Chorzelowskiej młodzież w ogóle nie korzysta z dużej
płyty boiska, więc trzeba się zastanowić nad sensem propozycji radnego, ponadto na wiele pytań,
które padły odpowiedzi już zostały udzielone, ponieważ są prowadzone indywidualne rozmowy
i zarówno radni jak i sołtysi są na bieżąco informowani o planowanych działaniach w każdej
miejscowości.
Jeśli chodzi o przejmowanie terenów pod drogi na terenie gminy to odbywa się to wówczas gdy
są spełnione łącznie wszystkie warunki określone w przepisach, w tym między innymi szerokość,
klasa gruntu i wiele innych.

Na tym obrady XVIII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN KOŁODZIEJ

