
                                  

P R O T O K Ó Ł    Nr XXV/ 2017 
                   

 

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

16 luty 2017 r.  w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 1100  do godziny 1330. 
 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 14 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  

  

Komisja Rewizyjna Rady  Gminy Mielec zwróciła się  z wnioskiem  o zmianę porządku obrad 

sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 16 lutego 2017 r. poprzez zdjęcie z  porządku obrad 

punktu: 

  

 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2017 r. 

 

Radni nie wnieśli innych propozycji zmian do porządku obrad sesji. 

 

Zgłoszony wniosek został poddany pod glosowanie.  

W glosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

„ za „  przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych 

„ przeciw „ – 0 głosów 

„ wstrzymał się „ – 0 głosów 

 

Rada Gminy przyjęła wniosek Komisji o zmianę porządku obrad sesji. 

 

Po odbytym głosowaniu prządek obrad XXV 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 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Mielec. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla 

szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych 

przedszkoli.   

5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec realizacji zadania 

dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi w formie usług 

Środowiskowego Domu Samopomocy w  Mielcu przy ul. Biernackiego 4a. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Mielec do realizacji projektu 

parasolowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta 

Energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielec do reprezentowania 

Gminy Mielec w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. 

„EKO-ENERGIA W GMINACH:TUSZÓW NARODOWY-MIELEC”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości 

Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 482 o powierzchni około 0,015 ha na rzecz 

mienia komunalnego Gminy Mielec. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego 

na realizację zadań publicznych w 2017 roku. 

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

w 2017 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

Radny Mariusz Kawalec zgłosił interpelację w sprawie poprawy rozwiązań komunikacyjnych 

przy drodze wojewódzkiej 984 Mielec – Lisia Góra. 

 

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 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

Z dniem 12 stycznia 2017 roku w życie weszła ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy 

wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe. Zgodnie z przywołaną ustawą szkoły działające na 

podstawie ustawy o systemie oświaty przekształcają się w nowe typy szkół działających na 

podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

Zarządzeniem Pana Wójta  został powołał zespół ds. wdrożenia reformy oświatowej, który  

w dużym stopniu opierał się już na istniejącej sieci szkół sprzed 1999 roku. 



 

   

   

   

                                                      

 

3 

Z dniem 1 września 2017 roku przekształceniu z mocy ustawy podlegają 6-letnie szkoły 

podstawowe na 8- letnie szkoły podstawowe, gimnazjum  zostaje włączone do szkoły 

podstawowej 8 letniej (tworząc szkołę o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałami 

gimnazjalnymi ) 

Wójt zobowiązany jest do przedłożenia uchwały kuratorowi oświaty w celu uzyskania 

pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale 

oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki. 

Kurator Oświaty na wydanie pozytywnej opinii ma 21 dni od dnia otrzymania uchwały  

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.  

Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca dla Gminy. 

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie 

kierowana także do zaopiniowania do organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli , 

które będą miały 21 dni na wyrażenie opinii, z tym, że ta opinia nie będzie miała charakteru 

wiążącego.  

  
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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXV/ 164 /2017 -  w sprawie projektu dostosowania sieci 

                                                                     szkół podstawowych i gimnazjów do nowego  

                                                                     ustroju szkolnego dla których organem 

                                                                     prowadzącym jest Gmina Mielec. 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół 

niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych 

przedszkoli. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

Przedstawiony projekt uchwały jest wynikiem nowelizacji ustawy z dnia 7 września  

1991 roku o Systemie Oświaty, która wprowadziła zmiany w sposobie obliczania dotacji  

dla podmiotów prowadzących niepubliczne jednostki oświatowe o uprawnianiach  

jednostek publicznych. Nowy art. 78 b określa definicje i zasady obliczania tzw.” podstawowej  

kwoty dotacji” tj. podstawy obliczania dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia 

pełnosprawnego.  

Bazą obliczania podstawy dotowania stanowią wydatki bieżące Gminy zaplanowane  

w budżecie na realizację zadań z zakresu oświaty. Określono również katalog rodzajów 
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wydatków które są wliczane do podstawy dotowania oraz katalog wydatków, które są z niej 

wyłączone.  

 

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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXV/165/2017 -  w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz  

                                                                trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania  

                                                                i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla  

                                                                szkół niepublicznych posiadających uprawnienia  

                                                                szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli. 

 

 

AD.5.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec realizacji zadania 

dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi w formie usług 

Środowiskowego Domu Samopomocy w  Mielcu przy ul. Biernackiego 4a. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Zofię Błach. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się powierzyć Gminie Miejskiej Mielec realizację zadania 

dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Mielcu przy ul Biernackiego 4a.  

Powierzenie zadania nastąpi w drodze porozumienia, w którym zostaną szczegółowo określone 

warunki pobytu pacjentów oraz zasady finansowania.  

Z tytułu pobytu pacjentów w Środowiskowym Domu Samopomocy Gmina nie będzie ponosiła 

żadnych kosztów, ponieważ środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Podkarpacki 

w formie dotacji udzielanej Gminie Miejskiej Mielec. 

 

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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 
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U C H W A Ł Ę   Nr  XXV/166/2017 -  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej 

                                                          Mielec realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla  

                                                          osób z zaburzeniami  psychicznymi w formie usług  

                                                          Środowiskowego Domu Samopomocy w  Mielcu przy  

                                                          ul. Biernackiego 4a. 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Mielec do realizacji projektu 

parasolowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, 

Działanie 3.1. Rozwój OZE. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

 

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się aby Gmina Mielec przystąpiła do realizacji 

projektu parasolowego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, 

Działanie 3.1 Rozwój OZE. 

Przy czym realizacja projektu nastąpi wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania  

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020. 

 

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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXV/167/2017 -  w sprawie przystąpienia Gminy Mielec do  

     realizacji projektu parasolowego realizowanego 

                                                           w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

                                                           Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

                                                           Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1.  

                                                           Rozwój OZE. 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielec do reprezentowania 

Gminy Mielec w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „EKO-

ENERGIA W GMINACH:TUSZÓW NARODOWY-MIELEC”. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 
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W ślad za wcześniej podjętą uchwałą niezbędne jest udzielenie upoważnia dla Wójta Gminy 

Mielec do podpisania w imieniu Gminy umowy z Gminą Tuszów Narodowy w sprawie 

realizacji projektu partnerskiego pn. „Eko-Energia w Gminach Tuszów Narodowy -Mielec”   

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1. Rozwój 

OZE  oraz dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego projektu. 

 

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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXV/168/2017 -  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy  

     Mielec do reprezentowania Gminy Mielec w zakresie 

                                                           przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.  

                                                           „EKO-ENERGIA  

                                                           W GMINACH :TUSZÓW NARODOWY-MIELEC”. 

 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości 

Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 482 o powierzchni około 0,015 ha na rzecz 

mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się nabycie na rzecz Gminy Mielec, prawa własności części 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 482 o powierzchni około 0,015 ha,  

położoną w miejscowości Rzędzianowice, która jest niezbędna pod budowę infrastruktury 

technicznej w miejscowości Rzędzianowice na cele zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice gm. Mielec”.  

 

 

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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 
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U C H W A Ł Ę   Nr  XXV/169/20167 -  w sprawie nabycia części nieruchomości  

                                                                 położonej w miejscowości Rzędzianowice  

                                                                 oznaczonej jako działka nr 482 o powierzchni około  

                                                                 0,015 ha na rzecz mienia komunalnego  

                                                                 Gminy Mielec. 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego  

na realizację zadań publicznych w 2017 roku. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na 

realizację zadań publicznych w roku 2017 w formie opracowania dokumentacji technicznej 

o wartości do 20 000,00 zł. dla zadań: 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1 143R Gawłuszowice - Chrząstów - Mielec 

polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego 

w miejscowości Chrząstów. 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1 169R Podleszany - Ruda - Zasów polegająca na 

budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości 

Podleszany. 

Jednocześnie upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zawarcia umowy w zakresie udzielonej 

pomocy rzeczowej na realizację w/w zadań. 

 

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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXV/170/2017 -  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  

      Powiatu Mieleckiego na realizację zadań  

                                                                       publicznych w 2017 roku. 

 

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego 

w 2017 roku. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 
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Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy finansowej w 2017 r. w wysokości 

300 000,00 zł  dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych wykonania chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mielec: 

- droga powiatowa nr 1 143R w m. Złotniki 

- droga powiatowa nr 1 142R w m. Chorzelów 

- droga powiatowa (dawna 985) w m. Chorzelów 

- droga powiatowa nr 1 152R w m. Książnice 

Jednocześnie upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zawarcia umowy w zakresie udzielonej 

pomocy finansowej na realizację w/w zadań. 

 

Pytania – dyskusja: 

 

Radny Kazimierz Kumorek zwrócił się z wnioskiem o uściślenie zapisu § 1 dotyczącego 

budowy chodnika w m. Złotniki, ponieważ w części będzie znajdował się na terenie 

Chrząstowa. 

Pan Tomasz Ortyl wyjaśnił, że zmiana zapisu nie wniesie niczego do projektu uchwały, 

ponieważ chodnik tylko w niewielkiej części znajdzie się na terenie Chrząstawa a  chodzi 

przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. 

 

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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec większością głosów, przy 

jednym głosie wstrzymującym się jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXV/171/2017 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  

             Powiatu Mieleckiego w 2017 roku. 

 

 

 

AD.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku. 

 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 
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Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy rzeczowej dla Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku w formie opracowania 

dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Wola 

Mielecka  polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego 

w miejscowości Rzędzianowice. 

 

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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXV/172/2017 -  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

                                                                             Województwa Podkarpackiego na realizację  

                                                                             zadań publicznych w 2017 roku. 

 

 

AD.12. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego 

podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w działach: 

- transport i łączność, 

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

 

Szczegółowe plany 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 14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 
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U C H W A Ł Ę   Nr  XXV/173/2017 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                               gminy na 2017 r. 

 

 

 

AD.13. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Kołodziej odczytał pismo jakie wpłynęło od 

mieszkańców wsi Podleszany. 

W odpowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa poruszana w odczytanym piśmie została już 

załatwiona, ponieważ radni podjęli uchwałę o pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego  

i przekazaniu dokumentacji technicznej  na budowę między innymi tego chodnika, o który 

wnioskują mieszkańcy. 

Radna Zofia Paterak zwróciła się z apelem o wsparcie finansowe dla Uczniowskich Klubów 

Sportowych, które będą urzędniczyły w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu sportu. 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi sprawami: 

 śliskich dróg gminnych, 

 metalowej kładki na chodniku w stronę Piątkowca, 

 budowy sali gimnastycznej przy szkole w Rzędzianowicach, 

 uszkodzonej przepompowni w Woli Mieleckiej, 

 nie wywiązywania się sołtysa Woli Mieleckiej ze statutowych obowiązków, tj. nie 

poinformował radnych o posiedzeniu rady sołeckiej, 

 deficytu i zadłużenia gminy w latach 2010 - 2016 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzędzianowicach pani Izabela Kobylarz poinformowała,  

że w szkole nie brakuje sal lekcyjnych a przy nowo budowanej sali gimnastycznej są 

przewidziane dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne. 

Pan Tomasz Ortyl wyjaśnił, że sprawa śliskiej metalowej kładki wzdłuż drogi wojewódzkiej na 

terenie Woli Mieleckiej została zgłoszona do właściciela drogi, ale nie ma żadnej odpowiedzi. 

Ze strony Gminy nie mogą być wprowadzenie żadne rozwiązania, ponieważ nie jest to zadanie 

gminy, ponadto drogi gminne są posypywane w okresie gołoledzi w miarę zgłaszanych 

potrzeb. 

Pan Dariusz Gustaw wyjaśnił, że będzie remont uszkodzonej przepompowni na terenie Woli 

Mieleckiej. 

Przy tym Pan Wójt poinformował, że sprawa sądowa remontu przepompowni  nie została 

zakończona i remont odbędzie się we własnym zakresie.  

Sołtys wsi Trześń zgłosił następujące problemy: 

- wykonania dalszego odcinka chodnika przy drodze powiatowej, 

- wykonania remontu budynku OSP, 

- płyta boiska sportowego jest w bardzo złym stanie i także wymaga remonty, 

Ponadto stwierdził, że wiele szkód zostało wywołane przez liczne podtopienia, a w budżecie 

gminy nie zostały zaplanowane żadne środki finansowe na remonty dróg w Trześni.  

W odpowiedzi dla przedmówcy Pan Wójt wyjaśnił, że budowa chodnika w Trześni będzie 

kontynuowana, gdy zostaną spełnione pewne  warunki tj. teren zostanie odwodniony i  Powiat 

Mielecki jako właściciel drogi będzie kontynuował to zadanie. 

Remonty dróg powodziowych to będą możliwe po uregulowaniu stanu prawnego, ponieważ 

gmina musi być ich właścicielem. 
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Budynek OSP w Trześni został zgłoszony do termomodernizacji, obecnie trwają prace 

weryfikacyjne wniosków i oczekujemy na odpowiedź. 

Następnie Skarbnik Pani Małgorzata Cyran, w odpowiedzi na wniosek radnego Mariusza 

Kawalca, przedstawiła prezentację dotyczącą zestawienia zadłużenia gminy w latach 2010 – 

2016. 

W dalszej części dyskusji głos zabierali: 

Pan Krzysztof Jachyra, który poruszył tematy: 

- smogu na terenie gminy, 

- wywozu śmieci, w szczególności sypania popiołu do kosza na śmieci, 

- bezpańskich psów, 

- złej numeracji domów, 

- zamieszczania różnych informacji na tablicach ogłoszeń, 

- odławiania dzikiej zwierzyny leśnej. 

Pan Wiesław Soboń w odpowiedzi dla radnego Mariusza Kawalca wyjaśnił, że w Woli 

Mieleckiej odbyło się spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich z innymi organizacjami i  nie było 

to posiedzenie Rady Sołeckiej, poinformował także, że metalowa kładka  

w chodniku przy drodze wojewódzkiej, o której mówił radny M. Kawalec, jest wykonana  

z frezowanej blachy i zabezpieczona barierkami, więc nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa. 

Ponadto sołtys poinformował zebranych o wyroku Sądu jaki zapadł w sporze z radnym  

M. Kawalcem i o tym, że wyrok nie został do tej pory wykonany, ponieważ radny go nie 

opublikował. 

Radny Mariusz Kawalec w odpowiedzi wyjaśnił, w jakiej sprawie toczyło się postępowanie 

przed Sądem i zapewnił, że wyrok Sądu został zamieszczony na stronie internetowej. 

W podsumowaniu powyższych wypowiedzi Przewodniczący Rady Pan Jan Kołodziej uznał,  

że sprawa dotyczy osobistych problemów obu panów i nie powinna być dyskutowana na sesji. 

Na zakończenie Pan Wiesław Soboń zwrócił uwagę na bardzo zły stan techniczny chodnika  

w kierunku do Rzędzianowic. 

 

 

 

 

 

Na tym obrady XXV sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

 

 

 

 


