
                                  

 

P R O T O K Ó Ł    Nr XIX/ 2016 
                   

 

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

11 lipca 2016 r. w . w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 8
00 

 do godziny 9
00

. 
 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 12 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności, 

 

Obradom  sesji  przewodniczył : 
 

- Pan  Jan Kołodziej   -   Przewodniczący Rady Gminy  Mielec  

 

Na wstępie Przewodniczący poinformował, że Wójt Gminy Mielec Pan Józef Piątek działając  

na podstawie § 12 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Mielec – Regulamin Rady Gminy – 

zwrócił  się z wnioskiem o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym z porządkiem obrad jaki 

został podany w zaproszeniu na sesję. 

 

Wobec powyższego została zwołana sesji w trybie nadzwyczajnym z porządkiem obrad jaki 

zaproponował Pan Wójt. 

 

Radni nie wnieśli uwag do wniosku złożonego przez Wójta. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił prządek obrad XIX sesji Rady Gminy Mielec, który 

przedstawia się następująco:  

1. Interpelacje Radnych. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

Nie zostały zgłoszone. 

 

AD.2. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Na wstępie Przewodniczący odczytał autopoprawkę Wójta Gminy do omawianego projektu 

uchwały. 
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Treść autopoprawki stanowi załącznik do protokołu.  

 

Następnie głos zabrała  Sekretarz Gminy Pani Bożena Mazur i przedstawiła projekt uchwały. 

Do uchwały podjętej na poprzedniej sesji 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 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Tarnobrzegu wniosła zastrzeżenia dotyczące terminu 

wnoszenia opłaty z góry czy z dołu. Ponadto według oceny RIO należy podjąć nową uchwałę 

na bazie obowiązujących przepisów, a nie dokonywać zmian  już obowiązujących przepisów  

prawa miejscowego. 

Przedłożony projekt wraz z autopoprawką został skonsultowany z RIO. 

Pan Robert Łabuda – adwokat – dodatkowo wyjaśnił, że jest problem z interpretacją 

obowiązujących przepisów prawa również po stronie RIO, która inaczej interpretuje przepisy 

ustawy niż gmina.  

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie treść autopoprawki do projektu uchwały.  

 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. 

 

„za” przyjęciem autopoprawki głosowało 12 radnych 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymało się „ – 0 głosów 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła 

autopoprawkę do projektu uchwały. 

 

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 jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XIX/132/2016 -  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości             

                                                                              i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie   

                                                                              odpadami komunalnymi. 

 

 

 

 

AD.3. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Głos w dyskusji w kolejności zabierali: 

 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi sprawami: 
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- spotkania w sprawie budowy ronda w Woli Mieleckiej, 
- śmierdzących worków na śmieci, 
- jakości prowadzonej inwestycji budowy kanalizacji. 

Radna Wanda Mika zwróciła się o remont drogi gminne w Książnicach oraz o wymianę siatek 

przy boisku szkolnym przy SP w Książnicach. 

Radna Zofia Paterak podziękowała za wykonanie drogi do P. Flisa w Chorzelowie, o remont 

prosiła od dwóch kadencji. 

Wójt Pan Józef Piątek udzielił odpowiedzi na pytania: 

- w sprawie budowy ronda w Woli Mieleckiej odbędzie się spotkanie w terenie z władzami 

Samorządu Województwa, termin spotkania zależy od kalendarza Marszałka Województwa,  

- w sprawie worków Wójt zadeklarował interwencję u odbiorcy odpadów, 

- w sprawie budowy kanalizacji była już interwencja zainteresowanych mieszkańców i sprawa 

będzie monitorowana na bieżąco, 

- jeśli finanse gminy pozwolą to droga w Książnicach będzie remontowana,  

- wymiana siatek przy SP w Książnicach leży po stronie dyrektora szkoły. 

Przewodniczący Pan Jan Kołodziej w uzupełnieniu wypowiedzi  Wójta w sprawie budowy 

ronda w Woli Mieleckiej poinformował, że po wizycie w Rzeszowie zostało ustalone spotkanie 

w terenie, obecnie jest wykonany projekt wstępny, jest zapewnienie ze strony władz 

wojewódzkich, że na etapie ostatecznego projektowania będą brane pod uwagę wnioski 

mieszkańców. 

Pan Tomasz Ortyl udzielił wyjaśnień w sprawie budowy kanalizacji, na ten czas odbywają się 

kontrole, ale jeśli zachodzi konieczność to wyjazdy kontrolne zostaną wzmożone. 

Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że wykonawca kanalizacji nie wykonuje zadania zgodnie 

ze specyfikacją dlatego trzeba wzmożonej kontroli ze strony pracowników gminy.  

Radna Wanda Mika zwróciła się z zapytaniem w sprawie budowy mostu przez rzekę Wisłokę 

oraz czy przy tej inwestycji będzie możliwe przeprowadzenie alternatywnej sieci 

wodociągowej od strony miasta. 

Wójt wyjaśnił, że z wiedzy jaka obecnie posiada nie można przeprowadzić instalacji 

wodociągowej, o której mówi Pani Radna, przy planowanej inwestycji budowy mostu. 

 

 

 

 

 

Na tym obrady XIX sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 


