
 

 

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

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

30 grudnia  2014 r. w Sali widowiskowej Samorządowego ośrodka Kultury       

i Sportu z siedzibą w Chorzelowie, od godziny 9
00 

 do godziny 13
00

. 

 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 15 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  

 

Przewodniczący |Rady Gminy przedstawił prządek obrad IV 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 zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wola 

Mielecka”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 

1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 

5. 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 rok 2014. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej 

pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podleszanach na lata 2014 - 2015 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany   uchwały własnej Nr XLIV/351/2014 Rady 

Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

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

Mielec. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mielec. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 

2015. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu 

Mieleckiego.  
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14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2015. 

16. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

Radna Wanda Mika złożyła interpelacje w sprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na 

terenie Gminy Mielec. 

  

AD.2. 

 

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.3. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wola 

Mielecka”. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

Plan odnowy miejscowości Wola Mielecka został przedłożony do zatwierdzenie Radzie 

Gminy po uprzednim podjęciu uchwały zebrania wiejskiego tej miejscowości.  

Plan, o którym mowa, jest jednym z dokumentów umożliwiających aplikowanie o środki 

finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wykonanie parkingu przy 

ośrodku zdrowia w Woli Mieleckiej. 

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/ 17 /2014 -  w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy  

                                                                        miejscowości Wola Mielecka”. 
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AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia  

1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Dariusza Gustawa – Kierownika GZGK.  

Kierownik przedstawił propozycje taryfy wraz z autopoprawką, którą radni otrzymali na 

piśmie. 

Autopoprawka zostaje wniesiona  w związku z rezygnacją MPGK w Mielcu Sp. z o.o. z 

podwyżki cen hurtowych sprzedawanej gminie Mielec wody i odbieranych ścieków na rok 

2015. 

Wobec powyższego ceny wody i ścieków w 2015 r. będą kształtowały się następująco: 

 za dostarczenie 1 m
3
 wody -  2.60 zł netto, 

 za odprowadzenie 1 m
3
 ścieków – 6,20 zł netto. 

Proponowana w projekcie uchwały wysokość stawek opłaty abonamentowej nie ulegnie 

zmianie.  

 

Pytania - dyskusja: 

Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem o uzasadnienie proponowanej podwyżki wody  

i ścieków, pomimo tego, że MPGK wycofało się z podwyżek.  

Dariusz Gustaw wyjaśnił, że ceny wody i ścieków GZGK powinny być co najmniej zbliżone 

do rzeczywistych cen, ponieważ Zakład kupuje wodę od pięciu dostawców o różnych cenach. 

Ponadto infrastruktura jest już znacznie wyeksploatowana i wymaga remontów. 

Przedstawione propozycje wynikają z kalkulacji. 

Mariusz Kawalec wyraził przekonanie, że proponowana podwyżka powinna zabezpieczyć 

funkcjonowanie GZGK. 

Zwrócił się także z zapytaniem o zafunkcjonowanie okienka internetowego na podawanie 

stanu licznika wody.  

Dariusz Gustaw  wyjaśnił, że w ciągu kilku najbliższych dni już powinno zadziałać.  

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/18/2014 -  w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe 

                                                   zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  

                                                   na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2015 r. do  

                                                   dnia 31.12.2015 r. 
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AD.5. 

 

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 rok 2014. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się wprowadzenie w Uchwale Nr XXXVIII/310/2013 Rady 

Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2014 zmian 

w ten sposób, że: 

§  4 otrzymuje brzmienie: 

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek w kwocie  4 783 286,74 zł 

§  5 otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2 363 384,35 zł 

2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 2 363 384,35 zł                 

§  6 otrzymuje brzmienie: 

 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

3 522 623,23 zł 

2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł 

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/19/2014 -  w sprawie zmiany Uchwały Nr  

                                                                    XXXVIII/310/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 

                                                                    30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy  

                                                                    Mielec na rok 2014. 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podleszanach na lata 2014 – 2015. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem  proponuje się przekształcić pożyczę krótkoterminową  

w długoterminową. Wynika to z tego, że wniosek o zwrot części poniesionych kosztów został 

złożony późno i nie ma możliwości, aby środki z Urzędu Marszałkowskiego  wpłynęły 

jeszcze w 2014 r. Pożyczka jest zabezpieczona wekslem in blanco przez osoby fizyczne.   
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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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/20/2014 -  w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec 

                                                                  długoterminowej pożyczki dla Ochotniczej Straży  

                                                                  Pożarnej w Podleszanach na lata 2014 – 2015. 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany   uchwały własnej Nr XLIV/351/2014 Rady Gminy 

Mielec z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się dokonać zmiany uchwały własnej Nr XLIV/351/2014 

Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w ten sposób, że zmienia się kwotę zaciągniętego kredytu do wysokości 

3 522 623,23 zł 

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/21/2014 -  w sprawie zmiany   uchwały własnej Nr 

                                               XLIV/351/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014 r.  

                                               w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 
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Zgodnie z projektem proponuje się zwiększenie planu dochodów rachunku dochodów 

jednostek budżetowych  i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 1 650 zł. 

Szczegółowy plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi 

finansowanych  w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik 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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/22/2014 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                           gminy na 2014 r. 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem uchwały oraz autopoprawką wniesioną przez Wójta Gminy proponuje 

się: 

 zwiększyć dochody budżetu o kwotę  72 021,64 zł 

 zwiększyć wydatki budżetu o kwotę   72 021,64 zł  

 dokonać przeniesień wydatków budżetu wg. tabeli w § 3  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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/23/2014 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  

                                                                      gminy na 2014 r. 
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AD.10. 

 

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

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem uchwały oraz autopoprawką wniesioną przez Wójta Gminy w związku  

z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2014 rok  dokonuje się zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2014-2023,  

w brzmieniu  stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej 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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/24/2014 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

                                                                       Finansowej Gminy Mielec. 

 

 

AD.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mielec. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem uchwały oraz autopoprawką wniesioną przez Wójta Gminy proponuje 

się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty 

długu  na lata 2014-2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do projektu uchwały. 

Projekt uchwały określa także przedsięwzięcia planowane do realizacji, o których mowa  

w ustawie o finansach publicznych.  

 

Następnie Przewodniczący rady Gminy Pan Jan Kołodziej odczytał Uchwałę  

Nr XVI/465/2014 Składu orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 

sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2015.  

 

W dalszej kolejności 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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/25/2014 -  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

                                                                      Finansowej Gminy Mielec. 

 

AD.12. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2015. 

 

 

Skarbnik Gminy Mielec Pani Małgorzata Cyran przedstawiła  szczegółowo  zebranym 

założenia do budżetu na 2015 r.  

Następnie została odczytana  autopoprawka , która stanowi załącznik do protokołu.  

Strona dochodowa projektu budżetu Gminy Mielec na 2015 r. jest planowana w kwocie 

34 576 157,91 zł, natomiast wydatki budżetu gminy wynoszą 36 754 545,12 zł. Deficyt 

budżetu gminy na 2015 r. stanowi kwotę 2 178 387,21 zł. 

 

W dalszej części obrad radnni i sołtysi zostali zapoznani z opiniami RIO w sprawie budżetu 

gminy na 2015 r. i tak: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie : 

 

1. Uchwałą nr XVI/264/2014 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 

2014 r. w sprawie: opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Mielec na rok 2015 – po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec  

na 2015 r. postanowiła przedłożony projekt zaopiniować pozytywnie z uwagami 

dotyczącymi: 

 szczegółowości planu dochodów budżetowych, 

 niezgodności pomiędzy kwotą wydatków bieżących, określoną w projekcie uchwały 

budżetowej, a kwotą wydatków bieżących, określoną w projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej,  

 niezgodności pomiędzy kwotą wydatków majątkowych, określoną w projekcie 

uchwały budżetowej, a kwota wydatków majątkowych, określoną w projekcie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,  

 wydatków funduszu sołeckiego, w zakresie opisanym w uzasadnieniu niniejszej 

uchwały. 

 

2. Uchwałą nr XVI/266/2014 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 

2014 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę 

Mielec na rok 2015,  po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego przez Gminę Mielec planowanego na 2015 r. RIO postanowiła pozytywnie 

zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu.  

 

Pytania – dyskusja:  

 

Krzysztof  Dziekan stwierdził, że propozycja zmniejszenia wydatków na wykonanie remontu 

drogi w Woli Chorzelowskiej jest krzywdząca dla mieszkańców, ponieważ jest to główna 
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droga przez wieś i jest  wizytówką gminy,  jest to jedyny dojazd do czterogwiazdkowego 

hotelu zlokalizowanego w Woli Chorzelowskiej, który poniekąd promuje Gminę Mielec. 

W związku z tym radny zwrócił się o zabezpieczenie w budżecie kwoty 180 tyś. zł, która 

zapewni wykonanie tego remontu. 

Radny Krzysztof Dziekan złożył wniosek formalny o zmianę wydatków w rozdziale drogi 

publiczne gminne z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi przez wieś Wola 

Chorzelowska.  

Mariusz Kawalec uzasadnił zebranym opinię doraźnej Komisji Budżetu i Finansów w sprawie 

projektu budżetu gminy na 2015 r. 

Bogdan Zboch – sołtys wsi Wola Chorzelowska w pełni poparł wniosek radnego Krzysztofa 

Dziekana i zwrócił się do radnych o rozpatrzenie przedstawionej  propozycji, ponieważ droga 

przez wieś jest już w bardzo złym stanie. 

Jerzy Krawczyk stwierdził, że trzeba brać pod uwagę także potrzeby innych  miejscowości na 

terenie gminy, gdyż np. Goleszów czeka na remont drogi od szesnastu lat.  

 

W dalszej części obrad Przewodniczący rady Gminy zgłosił wniosek formalny o przerwę w 

obradach. 

 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

 

W glosowaniu uczestniczyło 15 radnych 

„za” wnioskiem głosowało 12 radnych  

„przeciw”  - głosowało 3 radnych 

 

Większością głosów Rada Gminy Mielec przyjęła wniosek o przerwę w obradach sesji.  

 

Obrady zostały wznowione po przerwie.  

 

Mieczysław Strzelczyk poinformował, że stan drogi w Goleszowie jest bardzo zły, od wielu 

lat nie było remontu. 

Mariusz Kawalec stwierdził, że jeśli po przetargu na remonty dróg będą oszczędności, 

wówczas Wójt będzie mógł przenieść środki na wykonanie dłuższego odcinka drogi w Woli 

Chorzelowskiej.  

Krzysztof Dziekan wycofał złożony wcześniej wniosek o zabezpieczenie środków na 

wykonanie pełnego remontu drogi w Woli Chorzelowskiej.  

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/ 26 /2014 -  w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej  

                                                                         Gminy Mielec na rok 2015. 
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AD.13. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.  

 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielenie  pomocy finansowej w 2015 roku  dla  Powiatu 

Mieleckiego  z  przeznaczeniem na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/27/2014 -  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  

                                                                         Powiatu Mieleckiego. 

 

 

AD.14. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2015 rok jest 

kontynuacją działań realizowanych przez Gminę Mielec w oparciu o Ustawę o wychowaniu 

w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, która  określa następujące zadania dla 

Gminy: 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu; 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci  

i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych; 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

 pomoc społeczna osobom i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
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Powyższe zadania realizowane są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec, stanowiącego integralną część 

strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  IV/ 28 /2014 -  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

                                                      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

                                                      w Gminie Mielec na 2015 rok. 

 

 

 

 

AD.15. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2015. 

 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę 

o przeciwdziałaniu narkomanii, z której między innymi wynika, że przeciwdziałanie 

narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, 

oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 

 działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

 ograniczanie szkód zdrowotnych. 

Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program 

Przeciwdziałania Narkomanii opracowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 

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 uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 
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U C H W A Ł Ę    Nr  IV/ 29 /2014 -  w przyjęcia Gminnego Programu  

                                                                         Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

                                                                         Mielec na rok 2015. 

 

AD.16 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Głos w kolejności zabierali: 

 

Mariusz Kawalec zwrócił się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej gminy 

harmonogramu wywozu odpadów. 

Wanda Mika zwróciła się z zapytaniem w sprawie konsultacji dotyczących  budowy 

przeprawy mostowej. 

Tomasz Ortyl w odpowiedzi wyjaśnił, że gmina jest w posiadaniu map poglądowych  

i koncepcji takiej przeprawy w miejscowości Książnice  

Krzysztof Dziekan zwrócił się z zapytanie w sprawie funkcjonowania ośrodka zdrowia  

w Trześni. 

W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że odbędzie się spotkanie, które z pewnością przyniesie 

korzystne dla mieszkańców rozwiązanie tego problemu . Ponadto Wójt wyjaśnił, że gmina 

prowadzi działania o ochronę terenów powodziowych w PZMiUW w Rzeszowie. 

 

Na tym obrady  IV sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY    

                                              RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

   


