
            

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

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu 30 czerwca 2014 r. 

w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, od godziny 9
00 

do godziny 

14
00

. 

W  sesji  udział  wzięli : 

 

-  Radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 13 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności. 

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

-  Pani  Natalia Pawlik – przedstawiciel firmy  BUDPLAN  Sp.  z o.o. 

Zaproszeni goście: 

 Klaudia Hul 

 Grzegorz Goryczka 

 

Obradom  sesji  przewodniczyła : 
 

- Pani  Magdalena Bania   -   Przewodnicząca Rady Gminy  Mielec  

 

Sesja rozpoczęła się od wizyty zaproszonych  sportowców Gminy Mielec. 

Są to sportowcy, którzy w roku 2013 uzyskali najwyższe wyniki w takich dziedzinach sportu  

jak karate oraz w konkurencji lotów modeli  kosmicznych. 

Ich sukcesy i osiągnięcia sportowe służą promocji i budowie dobrego wizerunku Gminy.  

Wójt dziękując za dotychczasowe dokonania, życzył sportowcom wielu dalszych sukcesów, 

zadowolenia i satysfakcji z uprawianego sportu.  

Wójt Gminy Mielec postanowił wyróżnić  zawodników nagrodami za wybitne osiągnięcia 

sportowe . 

W tej edycji zostali wyróżnieni: 

 Pani Klaudia Hul mieszkanka Podleszan - zawodniczka Kolbuszowskiego Klubu 

Kyokushin Karate – otrzymała nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe w karate we 

współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, 

 Pan Grzegorz Goryczka mieszkaniec Podleszan - członek Aeroklubu Mieleckiego -  

otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie krajowym  

i międzynarodowym w konkurencji lotów modeli  kosmicznych,  

 

Następnie Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad sesji.  

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

zwołanej na dzień 30 czerwca 2014 r. poprzez  włączenie do porządku obrad punktów: 

 

1. 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.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego. 

 

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie. 
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Rada Gminy Mielec w wyniku przeprowadzonego głosowania  jednogłośnie przyjęła wniosek 

Wójta Gminy Mielec. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała  porządek obrad XLIII  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. Informacja w sprawie Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020.  

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy 

Mielec za 2013 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2013 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2013 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie 

Mielec. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska  

w Gminie Mielec. 

10. 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.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego. 

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

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

14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

AD.1.   
 

Interpelacje Radnych. 

 

Radny Pan Stefan Sikora złożył interpelacje w sprawie sposobu ustawienia wyposażenia sali 

posiedzeń. 

 

AD.2. 

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Protokół  z  XLII  sesji Rady Gminy w Mielcu, która odbyła się w dniu 29 maja 2014 r. 

znajdował się na sali obrad. 

Do  treści protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Protokół został przyjęty. 
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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. 

 

Informacja w sprawie Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020.  

 

Przewodnicząca Pani Magdalena Bania poinformowała zebranych, że informacja w temacie 

Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020 będzie przedstawiona przez 

pracowników ARiMR w Mielcu, na ten czas zaproszeni goście jeszcze nie przybyli. 

W związku z tym zawnioskowała aby kontynuować obrady sesji i przejść do następnego punktu 

obrad sesji. 

W chwili gdy pracownicy ARiMR przybędą na sesję Rada Gminy powróci do tego punktu. 

Wniosek został poddany pod głosowanie.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

AD.5. 

 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy 

Mielec za 2013 rok. 

 

Na wstępie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że omawiany punkt dotyczący 

rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Mielec  

za 2013 rok, obejmuje następujące podpunkty: 

 

 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok; 

 przedstawienie sprawozdania finansowego; 

 informacja o stanie mienia Gminy; 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2013 r.; 

 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie 

absolutorium; 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie    

o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie 

absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. 

 

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za 2013 rok  Radni 

otrzymali na piśmie. 

Było ono również przedmiotem szczegółowej analizy na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. 
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Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran przedstawiła informację o finansowej realizacji budżetu: 

 

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok; 

 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 r. z  uwzględnieniem w trakcie roku zmian planów 

dochodów . Plan dochodów po zmianach wynosił  37.448.256,34  zł.  

Dochody wykonano  w kwocie 33.929.173,94 zł, co stanowiło 90,6 % planu.  

Zmiany w planie dochodów nastąpiły: 

 po stronie zwiększeń w kwocie 3.128.592,53 zł 

 po stronie zmniejszeń w kwocie 2.340.722,01 zł 

W trakcie realizacji budżetu wystąpiły rozbieżności między planem dochodów a ich wykonaniem  

w następujących działach: 

 700 – gospodarka mieszkaniowa – gdzie wykonanie stanowi  55,22 % zakładanego planu, 

 710 – działalność usługowa – dochodów nie zrealizowano, 

 720 – informatyka - gdzie wykonanie stanowi 20,56 % w stosunku do założonego planu, 

 801 – oświata i wychowanie - wykonanie stanowi 69,04 % w stosunku do założonego 

planu, 

 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie stanowi 22,94 %  

w stosunku do założonego planu, 

Pani Skarbnik wyjaśniła przyczyny zaistniałych rozbieżności.  

Rozbieżności w dziale 700 wynikły z braku wpływów ze sprzedaży działek. 

Niewykonanie planu dochodów w dziale 710 wynikało z przeniesienia części planowanych 

wydatków na rok 2014. 

W dziale 720 rozbieżności są spowodowane przesunięciem realizacji części zadań projektu pn. 

„PSeAP” Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na rok 2014 również  płatności  

za wykonanie  zadania będą realizowane w roku 2014. 

 W dziale 801 rozbieżności są spowodowane zmiana klasyfikacji dla dotacji otrzymanej  

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie, która została zaewidencjonowana  

w dziale kultura fizyczna. 

Rozbieżności w dziale 900 wynikły ze zmiany terminu rozliczenia projektu dotyczącego „Budowy 

kanalizacji w Rzędzianowicach i Woli Mieleckiej” na 2014 rok. 

Szczegółowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków  zostały szczegółowo omówione i 

przedstawione w sprawozdaniu. 

Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła niezrealizowane wydatki finansowe, których gmina nie 

poniosła, oraz czynniki które przyczyniły się do nie wykonania tych wydatków. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie zgodnie ze stanem faktycznym.  

 

sprawozdanie finansowe; 

 

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone kompletnie na podstawie danych zawartych  

w księgach rachunkowych odzwierciedlających stan rzeczywisty przeprowadzonych operacji 

gospodarczych zaewidencjonowanych na podstawie zakwalifikowanych dowodów księgowych 

stwierdzających dokonanie operacji lub zdarzeń gospodarczych na dzień zamknięcia ksiąg 

rachunkowych tj. na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 r.  
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Podstawa sporządzenia sprawozdań finansowych w jednostkach były zestawienia obrotów i sald 

kont syntetycznych i analitycznych. Wszystkie jednostki i zakłady budżetowe złożyły 

jednostkowe sprawozdania finansowe, na podstawie których sporządzono łączne sprawozdanie dla 

wszystkich jednostek i zakładów budżetowych Gminy Mielec wraz z informacjami 

uzupełniającymi istotnymi dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej sporządzone 

na dzień 31.12.2013 r. 

Bilans informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Jest usystematyzowanym 

zestawieniem majątku oraz kapitałów sporządzonym na dzień bilansowy.  

Rachunek zysków i start jest sprawozdaniem ściśle powiązanym z bilansem oraz zestawieniem 

zmian w funduszu jednostki. Bilans prezentuje majątek jednostki i źródła jego finansowania, 

natomiast rachunek zysków i strat  - efekty wykorzystania tego majątku. 

 

informacja o stanie mienia Gminy; 

 

Treść informacji spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych. 

Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosił 117,28 ha, a na dzień  

31 grudnia 2013 r. wynosił 116,79 ha. 

W okresie od 1.01.2013 r.  do 31.12.2013 r. obrót mieniem komunalnym przedstawiał się 

następująco: 

 nabycie mienia komunalnego o powierzchni 0,2558 ha z przeznaczeniem pod budowę 

przepompowni kanalizacji sanitarnej oraz pod drogi i rowy gminne, 

 zbyto działki o łącznej powierzchni  0,6064 ha z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową  oraz działkę rolną o powierzchni 0.1414 ha. 

Z analizy informacji wynika, że zmniejszeniu uległy zasoby gruntów przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkaniowe, natomiast nieznaczny wzrost nastąpił w gruntach pod 

zabudowaniami i obiektami oraz pod drogami.  

Należy zatem stwierdzić, że polityka gminy w 2013 r. była ukierunkowana na rozbudowę 

indywidualnych zasobów mieszkaniowych. 

 

W roku 2013 budżet został wykonany zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy oraz 

obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Gacek – Wójt Gminy Mielec i poinformował,  

że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2013 rok zostało sporządzone 

drobiazgowo i w pełnej szczegółowości zgodnie z obowiązującym prawem.  

Część zadań zostało przeniesione do realizacji na 2014 rok. W roku 2013 Gmina starała się 

wykorzystać wiele atutów, złożono wiele projektów na pozyskanie środków unijnych.  

W 2013 r. udało się wykonać wiele dobrych inwestycji, między innymi: kontynuowano budowę 

sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka, wykonano wiele dróg  

i chodników, wykonano wiele pracy przy budowie hali sportowej w Chorzelowie.  

Gmina złożyła wiele wniosków na tzw. małe i duże projekty z których większość otrzymała 

dofinansowanie, ale wyniki tych prac  będą widzialne w późniejszym czasie.  

 

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania budżetu | 

za 2013 r. 
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Pani Magdalena Bania – Przewodnicząca Rady Gminy Mielec odczytała Uchwałę Nr 

XVI/80/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Rzeszowie w sprawie opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2013 rok. 

 

Skład Orzekający RIO w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Wójta Gminy 

Mielec sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.  

 

przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium; 

 

Po rozpatrzeniu i wnikliwej analizie  przedłożonych dokumentów, po wysłuchaniu wyjaśnień 

złożonych przez Wójta Gminy Mielec oraz Skarbnika Gminy Mielec  Komisja Rewizyjna Rady 

Gminy Mielec – przedstawiła Wysokiej Radzie opinię Komisji oraz wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Wójta Gminy Mielec z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

Komisja Rewizyjna rozpatrując przedłożone  sprawozdanie kierowała się kryteriami: legalności, 

gospodarności, celowości i rzetelności. 

Ocena stopnia realizacji planowanych do wykonania w roku 2013 zadań jest zadawalająca 

 

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu 

wykonania budżetu za 2013 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr XVI/129/2014 z dnia 26 maja 2014 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  

z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

 

Skład Orzekający RIO w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy Mielec wniosek o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2013 r. 

 

Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym  

i sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2013 rok. 

 

Głos w kolejności zabierali: 

Pan Krzysztof Dziekan zakomunikował, że Wójt odpowiadał już na pytania radnych na 

posiedzeniach Komisji, ale prosi o wypowiedź  jakich działań w 2013 r. Wójt nie wykonał, czego 

nie udało się zrobić,  z jakich nie ma satysfakcji. 

Wójt w podpowiedzi do radnego K. Dziekana  powiedział, że trzeba pracować nad pozyskaniem 

środków unijnych na budowę kanalizacji. Kreśliła się perspektywa zaangażowania środków w 

ramach MOF na budowę kanalizacji, na budowę dróg gminnych jednak po podpisaniu umowy 

partnerskiej okazała się, że te propozycje gminy nie mogą być realizowane w ramach tego 

projektu.  

Na ten czas droga gminna w Chorzelowie nie została wykonana ponieważ  wymaga przebudowy 

cała dotychczasowa infrastruktura, nie zrobiono parkingu k/szkoły w Woli Mieleckiej, tereny 

przemysłowe nie zostały odpowiednio przygotowane. 
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Wójt stwierdził, że mimo ambitnego podejścia do różnych tematów występują obiektywne  

trudności w ich realizacji. Obecnie najważniejsza i podstawowe zadanie to przyspieszenie budowy 

kanalizacji na terenie gminy.  

Zdaniem Wójta z pewnością mieszkańcy oczekiwali realizacji większej ilości zadań, ale finanse 

gminy ograniczają  zgłaszane inicjatywy i pomysły.  

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem do Wójta w sprawie niskiego wykonania 

wydatków i realizacji zadań przeciwdziałania uzależnieniom. 

Wójt w odpowiedzi wyjaśnił, że były nieco większe wpływy niż planowano i wszystkie wnioski, 

które wpłynęły zostały zrealizowane. 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2013 rok. 

 

Państwo radni w dyskusji uzyskali odpowiedzi na zadane pytania i ocenili wykonanie budżetu 

oraz wyrazili swoje zdanie na temat sprawozdania. 

 

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. 

 

Obecni na sesji Radni nie wnieśli uwag do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

„ za „  podjęciem uchwały oddano   -   12 głosów 

„ przeciw „    - 0 głosów 
„wstrzymał się „    - 1 głos 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIII/339/2014  -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

                                                                      finansowego i sprawozdania z wykonania 

                                                                      budżetu za 2013 r. 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2013 rok. 

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi ,  

że nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu  

/ Wójta/  po zapoznaniu się z: 

 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
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 2) sprawozdaniem finansowym; 

 3) opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu; 

 5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

 6) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

 

Państwo Radni zostali zapoznani ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ustawie. 

Następnie  Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi  

Gminy absolutorium  tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

 

Obecni na sesji Radni nie wnieśli uwag do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

„ za „  podjęciem uchwały oddano   -   12 głosów 

„ przeciw „    - 0 głosów 
„wstrzymał się „    - 1 głos 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIII/340/2013  -  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

                                                                               absolutorium z tytułu wykonania budżetu  

                                                                               za 2013 rok. 

 

 

Radny Krzysztof  Dziekan zgłosił wniosek formalny o 10 minutowa przerwę. 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

Większością głosów, przy jednym głosie „wstrzymującym się” wniosek został przyjęty. 

 

Obrady zostały wznowione po przerwie. 

Przystąpiono do omawiania kolejnego punktu obrad. 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie 

Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią  Natalia Pawlik – przedstawiciela firmy  

BUDPLAN  Sp.  z o.o. która dokonała opracowania plan zagospodarowania przestrzennego 

„Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska. 

 

Projekt uchwały był już przedmiotem obrad podczas kwietniowej sesji i wówczas Rada Gminy 

podjęła uchwałę w tej sprawie. Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 

10.06.2014 r. stwierdził nieważność uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska 

w Gminie Mielec, w związku z tym został opracowany nowy projekt uchwały, który uwzględnia 

wszystkie uwagi Wojewody zawarte w rozstrzygnięciu. 
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Pani Natalia Pawlik przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.  

 

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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIII/341/2014  -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

                                                        zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” 

                                                       w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie  Mielec. 

 

  

AD.9.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie 

Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią  Natalia Pawlik – przedstawiciela firmy  

BUDPLAN  Sp.  z o.o. która dokonała opracowania plan zagospodarowania przestrzennego 

„Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska. 

 

Tak jak poprzednia uchwała  projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska 

był już przedmiotem obrad podczas kwietniowej sesji i wówczas Rada Gminy podjęła uchwałę  

w tej sprawie. 

Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 10.06.2014 r. stwierdził nieważność 

uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola 

Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec, w związku z tym został 

opracowany nowy projekt uchwały, który uwzględnia wszystkie uwagi Wojewody zawarte  

w rozstrzygnięciu. 

Pani Natalia Pawlik przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.  

 

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 uczestniczyło13 radnych. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIII/342/2014  -  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

                                                        zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II” 

                                                      w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie  Mielec. 

 

 

AD.10. 

 

Informacja w sprawie Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020.  

 

Z opóźnieniem na sesję przybył przedstawicielowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, który przedstawił  informację w sprawie Projektu Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  2014-2020.  

Zebrani zostali zapoznani z działaniami ARiMR w Mielcu w zakresie założeń nowego PROW 

oraz  możliwościami pozyskiwania środków dla rozszerzenia produkcji rolnej, prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenach wiejskich oraz możliwościami pozyskiwania środków 

unijnych przez młodych rolników, w nowej perspektywie finansowej w latach 2014 – 2020.  

 

 

AD.11. 

 

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 proponuje się zmianę zapisu § 17 o zapis dotyczący zwiększenia limitu 

udzielonych przez Gminę pożyczek. 

Projekt wiąże się z udzieleniem  przez Wójta Gminy pożyczki na kwotę 24 000 zł  

z przeznaczeniem dla OSP Podleszany.  

 

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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIII/343/2014 -  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.  
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AD.12. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego. 

Zgodnie z projektem proponuje się 

 

udzielić pomocy finansowej w 2014r. w wysokości 220 000,00 zł  dla Powiatu Mieleckiego z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykonania chodników przy drogach 

powiatowych na terenie Gminy Mielec w miejscowościach: Złotniki, Chrząstów, Książnice, 

Podleszany, Wola Mielecka. 

 

Pytania – dyskusja: 

Pan Mariusz Kawalec stwierdził, że na terenie gminy jest kilka ruchliwych dróg, niemniej jednak 

cieszy przedłożona propozycja wykonania chodników, jednak należy na przyszłość pamiętać  

o następnych miejscowościach. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o naciski na głównego 

inwestora w sprawie wyłonienia firmy, która wykona zadanie w miarę solidnie, ponieważ jakość 

wykonywanych zadań zawsze pozostawia wiele do życzenia.  

 

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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIII/344/2014 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

                                                                                dla Powiatu Mieleckiego. 

 

AD.13. 

 

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

 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką 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.  

Ponadto Wójt poinformował, że został złożony wniosek na budę kanalizacji w Woli Mieleckiej w 

kierunku do Piątkowca. Wniosek na kwotę 4 mln. zł z czego z PROW można pozyskać 1,2 mln. 

zł. pozostała kwota do realizacji zadania będzie pochodziła z kredytu.   

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  
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Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIII/345/2014 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  

                                                                              Finansowej Gminy Mielec. 

 

 

AD.14. 

 

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

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.  

Zgodnie z projektem proponuje się:  

- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 570 628 zł. 

- zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 436 000 zł. 

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 134 628 zł. 

- dokonać przeniesień wydatków w działach: transport i łączność , gospodarka mieszkaniowa, 

obrona narodowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura fizyczna. 

 

W związku z tym, że nie wszystkie przeniesienia wydatków zostały ujęte w przedłożonym 

projekcie uchwały Wójt złożył wniosek o 10 min. przerwę. 

 

Wniosek został poddany pod głosowanie  

„za” wnioskiem oddano 12 głosów 

„przeciw” – o głosów 

„wstrzymał się „ – 1głos. 

Rada Gminy większością głosów przyjęła wniosek Wójta.  

 

Obrady zostały wznowione po przerwie. 

 

Do omawianej uchwały Wójt wniósł autopoprawkę w związku z przyjęciem przez zebranie 

wiejskie wsi Chrząstów w dniu 29 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie przyjęcia wniosku  

o zaplanowanie zmiany przedsięwzięć w budżecie Gminy Mielec na rok 2014 ze środków budżetu 

Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego Wójt wnioskuje o zmianę przeznaczenia środków w 

kwocie 11 500 zł z zadania pn. „budowa zadaszenia służącego do organizacji imprez plenerowych 

dla mieszkańców wsi na obiekcie komunalnym LKS Chrząstów”, na zadanie pn. „wykonanie 

modernizacji budynku komunalnego LKS  w  Chrząstowie” 

Zmiana zadania została podyktowana możliwością pozyskania  dodatkowych źródeł finansowania 

spoza budżetu gminy na wykonanie remontu obiektu sportowego. Koszt realizacji zadania nie 

ulega zmianie. 

 
Przewodnicząca odczytała treść autopoprawki Wójta do przedłożonego projektu uchwały. 

 

Pani Skarbnik poinformowała o zmianie zapisu § 5 projektu uchwały, który nie spowoduje 

żadnych zmian ani po stronie dochodowej ani po stronie wydatkowej, zmieni się tylko nazwa 

zadania. 
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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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLIII/346/2014 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  

                                                                               na 2014 r. 

 

 

AD.15. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Głos w kolejności zabierali: 

Pan Mariusz Kawalec zgłosił następujące zapytania: 

- sprawa dowozu dzieci do szkół na terenie gminy, otóż w bieżącym roku zapłacono o 200 tyś. zł 

więcej za dowóz niż w roku ubiegłym, na ten czas jest ogłoszony przetarg na kolejny rok szkolny, 

ale przetarg jest tak ogłoszony, że oprócz największego przewoźnika nikt nie przystąpi  

do przetargu. Jest wielu przewoźników, którzy mogliby świadczyć usługę  bo są konkurencyjni. 

A zdaniem radnego bezpieczeństwo jest ważne ale w granicach rozsądku a przy tym należy dbać  

o wydatki bo np. w innych przetargach nie ma takich obwarowań, chociażby np. przy przetargu na 

chodniki, 

- w budżecie gminy jest za mało pieniędzy na wydatki na sport, na terenie gminy są ładne budynki 

sportowe, które są puste, są drużyny np. Chrząstów, które awansowały do wyższej kasy ale nie 

mogą uczestniczyć w rozgrywkach tej grupy ponieważ nie mają pieniędzy. 

 

Na pytania odpowiedział Wójt: 

- w sprawie finansowania sportu, otóż zostało odczytane sprawozdanie finansowe z którego 

wynika, że jest wiele inwestycji rozpoczętych, jest wiele kredytów do spłacenia, potrzeby 

sportowe także są ważne ale trzeba je spełniać racjonalnie. W związku z tym należałoby zapytać 

mieszkańców poszczególnych miejscowości co jest ważniejsze działalność sportowa czy chodnik 

we wsi. Działacze sportowi dobrze sobie radzą, od początku roku wiedzą ile mają pieniędzy na 

realizację zadania,  

- dowóz dzieci do szkół – w ubiegłym roku szkolnym dzieci dowoziła firma prywatna i było  

z tego powodu wiele problemów, były pretensje rodziców, bo deklaracje przewoźnika były inne 

niż rzeczywistość, dlatego teraz staramy się być ostrożni i dlatego są takie warunki przetargu. 

Wójt zaproponował aby radny został członkiem komisji, która będzie rozstrzygała ten konkurs. 

Jednocześnie wyjaśnił, że przy budowie chodników to właściciel drogi organizuje przetarg a od 

gminy oczekuje jedynie pomocy finansowej. 

Pan Andrzej Bieniek przedstawił szczegółową informację w sprawie szczegółowych warunków 

przetargu na dowóz dzieci do szkół. 
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Radny pan M. Kawalec stwierdził, że pokazał jedynie drogę jak uwolnić pewna kwotę pieniędzy 

po przetargach na wsparcie dla innych działań , żeby budynki nie stały puste. 

Radna pani Zofia Paterak w nawiązaniu do wypowiedzi dla Pana M. Kawalca powiedziała, że nie  

ogranicza się działalności sportowej, ale  celem nie jest stworzenie sportu zawodowego , celem 

jest  finansowanie sportu masowego i sportu szkolnego. Ponadto radna zgłosiła następujące 

problemy dotyczące wsi Chorzelów: 

- mieszkańcy licznie pytają jak długo trzeba czekać na wykonanie szybkiego internetu, 

- odczytane zostały liczniki – wodomierze i są bardzo wysokie rachunki dla odbiorców ponieważ 

te odczyty są dokonywane bardzo rzadko jest wniosek o częste odczyty, 

- stacja ujęcia wody w Chorzelowie kolejny raz jest uszkodzona i wymaga natychmiastowego 

remontu, w tej sprawie już wielokrotnie apelowali radni z Chorzelowa i Chrząstowa,   

- pojawiają się programy na budowę ścieżek rowerowych w Polsce wschodniej, czy  gmina będzie 

aplikować o takie środki, 

- już wielokrotnie był składany wniosek o wykonanie jednej lampy oświetleniowej na drodze  

do p.Flisa w Chorzelowie i nie ma żadnych efektów. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi na pytania; 

- firma WDM wykonała łącza światłowodowe na terenie części gminy i tam jest już szybki 

internet, w bieżącym roku Chorzelów także powinien mieć takie łącza, 

-w sprawie rachunków za wodę - będą dodatkowe odczyty wodomierzy , będzie dodatkowe 

zatrudnienie, 

- w stacji uzdatniania wody była awaria szafy sterowniczej, na ten czas trwają rozmowy jakie 

podjąć działania w celu eliminacji tego problemu, 

- w sprawie budowy ścieżek rowerowych to jest taki program, ale zostały w nim ujęte te gminy, 

które mają już projekty, Gmina Mielec nie ma zaprojektowanych ścieżek rowerowych i nie została 

ujęta w tym projekcie. 

Radny M. Kawalec złożył wyjaśnienie do wypowiedzi Z. Paterak, mianowicie dotacja na sport 

dotyczy nie tylko seniorów ale także drużyn młodzieżowych i dzieci, bo kluby mają grupy 

młodzieżowe. 

Pan Krzysztof Dziekan poinformował o następujących sprawach: 

- w Woli Chorzelowskiej konieczne jest zamontowanie jednej wiaty przystankowej, 

- konieczne jest wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku dróg Wola Chorzelowska-Trześń-

szkoła, 

- droga przez Wolę Chorzelowską i Szydłowiec wymaga modernizacji ponieważ po każdym 

deszczu gromadzą się takie ilości wody, że nie można przejść, 

- rodzice klasy IV zwracają się z prośbą  o  wprowadzenie do nauczania w Zespole Szkół  

w Trześni nauki języka rosyjskiego. 

Pan Kazimierz Kumorek przedstawił następujące problemy: 

- na rożnych portalach jest informacja, że Gmina Mielec będzie finansowała budowę mostu  

na Wisłoce, prosi o informację w tej sprawie, 

- w Złotnikach odbyło się zebranie wiejskie w sprawie PSZOK i mieszkańcy pytają  czy ich 

zdanie zostanie w tej sprawie uwzględnione, 

- jest prośba o ujęcie w przyszłorocznym budżecie środków na wykonanie chodnika w Złotnikach 

w kierunku do ul. Traugutta i kierunku do drogi Chrząstów – Złotniki. 

Pan Andrzej Kędzior poruszył kwestię przejścia przez drogę w Chorzelowie k/Kościoła, sprawa 

dotyczy bezpieczeństwa tych którzy będą odprowadzać dzieci do przedszkola, droga jest bardzo 

ruchliwa i niebezpieczna, nie ma możliwości zainstalowania świateł ani innego sposobu 

wyhamowania prędkości jadących pojazdów, do tej pory była osoba, która przeprowadzała 

bezpiecznie dzieci przez ulicę, teraz już nie będzie tej osoby, czy zatem będą czynione jakieś 

starania w tej sprawie. 
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Pan Bronisław Występek poinformował, że na spotkaniu ze strażakami był zaproszony Marszałek 

P. W. Ortyl i obiecał, że przyjadą eksperci w sprawie tej drogi ale do tej pory nic się nie dzieje. 

 

Na pytania odpowiedzi udzielił Wójt: 

- sprawa języka rosyjskiego – więcej lekcji języka obcego już nie będzie w ZS w Trześni, ponadto 

rodzice wnioskowali o nauczanie w gimnazjum języka niemieckiego, 

- sprawa PSZOK –  odpadów, które tam miałyby być gromadzone nie ma dużo na terenie gminy, 

są częste zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, jest taka opcja że odpady które 

lokuje się w PSZOK-u będzie odbierało wysypisko w Mielcu, ale te odpady trzeba dowieźć do 

miasta, 

- chodniki w Złotnikach będą wykonane te, na które jest dokumentacja, na pozostałe odcinki 

trzeba porobić dokumentacje,  

- środki na most na Wisłoce były planowane w ramach MOF, wysokość tych środków zależy  

od ilości mieszkańców poszczególnych gmin które uczestniczą w projekcie, ponadto środki mają 

być  wydane na te zadania, które zostaną określone w umowie między Polską  a UE, wiele 

tematów które były planowane pierwotnie odpadło bo zmieniły się cele. Ostatecznie zostanie 

przygotowany jeden duży projekt skierowany na poprawę zdolności komunikacyjnych w ramach 

MOF. Realizacja zadania ze strony gminy będzie na kwotę ok. 11 mln. zł przy 15% wkładzie 

własnymi będzie obejmowała budowę mostu z infrastrukturą drogową leżącą po stronie gminy.  

- jeśli chodzi o oświetlenie uliczne to w ramach konserwacji zostaną podwieszone lampy, 

- w sprawie natężenia ruchu drogowego w Chorzelowie byli eksperci, były już robione ekspertyzy, 

były uzgodnienia, protokoły i nie przyniosły żadnych efektów, niemniej jednak Wójt 

zadeklarował że wystąpi do właściciela drogi o światła. 

Pan Mariusz Kawalec wyraził ubolewanie, że sprawa lokalizacji PSZOK idzie dość mozolnie , 

pieniądze zaplanowane na ten cel nie są wydatkowane, a te środki można byłoby przeznaczyć np. 

na chodniki, niestety nie ma rozmów z mieszkańcami i ciągle brak efektów realizacji tego zadania.  

Przewodnicząca stwierdziła, że nie nigdzie zapisu, że PSZOK musi być zlokalizowany na 

własnym terenie, więc współpraca z wysypiskiem na terenie miasta była korzystna. 

Wójt poinformował, że środki na PSZOK pochodzą z opłat mieszkańców i na nic innego nie mogą 

być przeznaczone. Na ten czas w gminie nie ma większego problemu z odpadami 

wielkogabarytowymi. 

Pan Stefan Sikora w podsumowaniu dyskusji stwierdził, że tam gdzie była planowana lokalizacja 

PSZOK rozmowy z mieszkańcami wszędzie odbywały się. 

 

 

 

Na tym obrady  XLIII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCA     

                                                        RADY  GMINY 
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