
   

P R O T O K Ó Ł    Nr XXXVIII / 2013 
 
                   

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu 30 grudnia 2013 r. 

w lokalu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie,  

od godziny 9
00 

do godziny 12
30

. 

W  sesji  udział  wzięli : 

 

-  Radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 14 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności. 

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

 

Obradom  sesji  przewodniczyła : 
 

- Pani  Magdalena Bania   -   Przewodnicząca Rady Gminy  Mielec  

 

Przewodnicząca Rady odczytała  porządek obrad XXXVIII  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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/288/2013 Rady Gminy Mielec  

z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Akademia Aktywnej Nauki 

Ucznia i Nauczyciela” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 

IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/287/2013 Rady Gminy Mielec  

z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Kreatywny Uczeń  

i Nauczyciel ” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia  nieruchomości położonej we wsi Wola Mielecka na 

rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec  

z dnia  28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy 

Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2014. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mielec. 

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2014 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Mielec na rok 2014. 

19. Sprawy różne i wolne wnioski. 

  

 

AD.1.   
 

Interpelacje Radnych. 

 

Nie zostały zgłoszone. 

 

AD.2. 

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Protokół  z  XXXVII  sesji Rady Gminy w Mielcu, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2013 r. 

znajdował się na sali obrad. 

Do  treści protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Protokół został przyjęty. 

 

 

 

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. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/288/2013 Rady Gminy Mielec z dnia  

7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Akademia Aktywnej Nauki Ucznia  

i Nauczyciela” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
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oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Mirosławę Wydro – koordynatora projektu. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się dokonać zamiany uchwały podjętej na poprzedniej sesji.  

Dla płynności i przejrzystości rozliczeń instytucja pośrednicząca zawnioskowała aby 

dotychczasowy zapis procentowego wkładu własnego do projektu zastąpić zapisem kwotowym. 

Skalkulowany w ten sposób wkład  będzie to w dalszym ciągu wkładem niefinansowym.  

 

Następnie został odczytany  projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych   jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVIII/300/2013  -  w sprawie zmiany uchwały  

 XXXVI/288/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie 

            zatwierdzenia projektu „Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela”  

            realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój 

            wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans  

            edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  

            w  systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

            z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług  

            edukacyjnych. 

 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/287/2013 Rady Gminy Mielec z dnia  

7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel ” 

realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Mirosławę Wydro – koordynatora projektu. 

 

Podobnie jak w poprzednio prezentowanej uchwale proponuje się dokonać zamiany uchwały 

podjętej na poprzedniej sesji.  

Dla płynności i przejrzystości rozliczeń instytucja pośrednicząca zawnioskowała aby 

dotychczasowy zapis procentowego wkładu własnego do projektu zastąpić zapisem kwotowym. 

Skalkulowany w ten sposób wkład  będzie to w dalszym ciągu wkładem niefinansowym.  
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Następnie został odczytany  projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych   jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVIII/301/2013  -  w sprawie zmiany uchwały 

 

XXXVI/287/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel ” realizowanego z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.  
 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Stefana Sikorę – przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Pismem z dnia 17 listopada 2013 r. / data wpływu do Urzędu Gminy Mielec  

18 listopada 2013 r./ skarżący, złożyli skargę na działalność Wójta Gminy Mielec dotyczącą  

przetargu na sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1072/6 położonej  

w Rzędzianowicach.  

Po zapoznaniu się z aktami postępowania w sprawie Komisja Rewizyjna stwierdziła  

iż,  nie są zasadne zarzuty podnoszone w skardze.  

Przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 1072/6 przeprowadzony był zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przepisy regulujące dysponowanie gruntami publicznymi obligują do stosowania wielu 

instrumentów prawnych, których celem jest zapewnienie jawności obrotu gruntami publicznymi 

oraz udziału w tym obrocie możliwie szerokiego kręgu zainteresowanych osób. 

Wobec powyższego został ogłoszony przetarg nieograniczony na zbycie  przedmiotowej 

nieruchomości.Został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i podany  

do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Mielec, na stronie internetowej 

Gminy Mielec oraz w regionalnej prasie. 
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Został spełniony także wymóg jawności i przejrzystości  obrotu gruntami publicznymi poprzez  

podawanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu, które zostało zamieszczone   

na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Mielec, na stronie internetowej Gminy Mielec oraz  

w regionalnej prasie. 

Uprawnienie do zaskarżania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, posiada 

uczestnik przetargu.  

Z dokumentacji przetargowej  wynika, że skarżący nie byli uczestnikami przetargu na sprzedaż 

działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1072/6 położonej w Rzędzianowicach  

i nie mogą zaskarżyć czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu. 

Poruszana w skardze sprawa braku dojazdu do gruntów rolnych,  których właścicielami  

są  skarżący, spowodowana  faktem zbycia przez Gminę Mielec działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 1072/6 położonej w Rzędzianowicach, wymaga odrębnego postępowania,  jako że 

właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem 

potrzebnej służebności drogowej. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Komisja stwierdziła, że podnoszone w skardze zarzuty na 

działalność Wójta Gminy Mielec są bezzasadne.   

 
Pytania – dyskusja: 

Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że Wójt przeprowadził przetarg zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Rada Gminy wnioskowała o ogłoszenie przetargu ograniczonego, jednak Wójt  

skorzystał z przysługującego mu prawa i ogłosił przetarg nieorganiczny na skutek czego powstał 

konflikt wśród mieszkańców Rzędzianowic. 

W odpowiedzi Wójt nie zgodził się ze stanowiskiem przedmówcy ponieważ, jak stwierdził, 

mienie komunalne służy do zaspokojenia potrzeb zbiorowych mieszkańców i nic nie stało na 

przeszkodzie aby skarżący przystąpili do przetargu i korzystali z mienia, jednak tego nie uczynili. 

 

Następnie został odczytany  projekt uchwały. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec większością głosów, przy 

jednym głosie „wstrzymującym się”  podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVIII/303/2013  -  w sprawie rozpatrzenia skargi  

                                                                                               na działalność Wójta Gminy Mielec. 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia  nieruchomości położonej we wsi Wola Mielecka na 

rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 
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Zgodnie z projektem proponuje się nabyć na rzecz Gminy Mielec nieruchomość o powierzchni 

0,0373 ha położoną w Woli Mieleckiej. 

Działka o której mowa jest niezbędna pod gminną drogę publiczną dla realizacji celu publicznego 

zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Zabudowy 

Mieszkaniowej Jednorodzinnej i Usługowo Produkcyjnej w Woli Mieleckiej.  

 

Następnie został odczytany  projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych  jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVIII/303/2013  -  w sprawie nabycia  nieruchomości  

                                                                         położonej we wsi Wola Mielecka na rzecz mienia  

                                                                         komunalnego Gminy Mielec. 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się: 

- zwiększyć plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych  

    i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 1.650 zł 

 - oraz zwiększyć plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości  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. 

 

Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVIII/304/2013 -  w sprawie wprowadzenia zmian  

                                                                                     w budżecie na 2013 r. 
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AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 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: oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, 

- dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetu w dziale 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

- dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetu  realizowanych 

zadań funduszu sołeckiego w dziale administracja publiczna. 

 
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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVIII/305/2013 -  w sprawie wprowadzenia zmian  

                                                                                      w budżecie na 2013 r. 

 

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec  

z dnia  28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się dokonać zmian zapisu § 4 i § 6, w tym:  

- ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7 378 257,61 zł 

- ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 586 440,36 zł 

- ustalić 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. 

 

Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. 

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło14 radnych. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVIII/306/2013  -  w sprawie zmiany Uchwały Nr  

                                                               XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia  28 grudnia 

                                                               2012r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013. 

 

 

AD.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem proponuje się  zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego  

w Rzeszowie na kwotę 775.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  

ze środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej – na zadanie pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice (etap ii, cz. 4) i Woli Mieleckiej (etap i, cz. 4) oraz sieci 

wodociągowej w Woli Mieleckiej” realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata  

2007-2013. 

Spłata zaciągniętej w 2013 r. pożyczki  nastąpi do 31 grudnia 2014r. 

 

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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVIII/307/2013 -  w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

                                  długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 

                                  ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

 

AD.12. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy 

Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się dokonać zmiany zapisu § 1w ten sposób, że zmienia się kwotę 

planowanego kredytu do wysokości 4.688.048,36 zł na sfinansowanie: 

   - planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 r. –  3.074.476,36 zł, 

   - spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.613.572 zł. 
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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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVIII/308/2013 -  w sprawie zmiany uchwały własnej  

                                                                  Nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy Mielec z dnia  

                                                                  27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

                                                                  długoterminowego. 

 

AD.13. 

 

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

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2013 r. proponuje się dokonanie zmian 

w WPF oraz w prognozie długu na lata 2013 – 2023 . 

Jednocześnie dostosowuje się do obowiązujących przepisów prawnych wykaz przedsięwzięć. 

Wykazy zmian stanowią załączniki do projektu uchwały.  

 

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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVIII/309/2013 -  w sprawie zmian w Wieloletniej  

                                                                                       Prognozie Finansowej Gminy Mielec. 

 

AD.14. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2014. 

 

Wójt Gminy Mielec – Pan Kazimierz Gacek – przedstawił  szczegółowo  zebranym założenia do 

budżetu na 2014 r.  

Następnie została odczytana  autopoprawka i stanowi załącznik do protokołu.  
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Strona dochodowa projektu budżetu Gminy Mielec na 2014 r. jest planowana w kwocie 

35 944 999,38 zł, natomiast wydatki budżetu gminy wynoszą 37 190 505,40 zł. Deficyt budżetu 

gminy na 2014 r. stanowi kwotę 1 245 506,02 zł. 

 

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

gminy na 2014 r. i tak: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie : 

 

1. Uchwałą nr XVI/303/2013 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 

2013 r. w sprawie: opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Mielec na rok 2014 – po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec  

na 2014 r. postanowiła przedłożony projekt zaopiniować pozytywnie z uwagą dotyczącą  

wskazanych w § 5 ust. 2 projektu źródeł sfinansowania rozchodów budżetu. 

 

2. Uchwałą nr XVI/305/2013 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 

2013 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę 

Mielec na rok 2014,  po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego przez Gminę Mielec planowanego na 2014 r. RIO postanowiła pozytywnie 

zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu.  

 

Pytania – dyskusja: 

 

Pan Mariusz Kawalec zaproponował aby w projekcie budżetu na 2014 r. zostały ujęte zadania 

budowy parkingu i chodnika koło szkoły w Woli Mieleckiej. 

Jednocześnie poinformował, że na posiedzeniu komisji w dniu 27 listopada 2013 r. składał 

wniosek o wprowadzenie do budżetu dotacji do 1 m
3 

wody dla wszystkich odbiorców. 

Obecnie ponownie przedstawił ten wniosek, zgodnie z którym wnioskuje o wprowadzenie 

następującego zapisu:  

 

1. Ustalić dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 

190.000 zł , w tym Gminny Zakłady Gospodarki Komunalnej w Mielcu - 190.000 zł,  

z tego:  

-      dopłata do 380.000 m
3 

 wody  0,50 zł/1m
3 

 - 190.000 zł,   na pokrycie  różnicy  ceny 

wody dla odbiorców wszystkich grup taryfowych. 

2. Zwiększyć deficyt budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 190.000 zł. 

 

Propozycja dotyczy dopłaty 1 m
3 

wody ponieważ wszyscy mieszkańcy są odbiorcami wody od 

GZGK, a nie wszyscy są dostawcami ścieków, dlatego bardziej sprawiedliwe dla mieszkańców 

będzie  jeśli zostanie ustalona dotacja do 1 m
3 

wody na pokrycie różnicy ceny wody dla 

odbiorców wszystkich grup taryfowych. 

Przewodnicząca poinformowała radnego M. Kawalca, że to Wójt decyduje o zwiększeniu deficytu 

budżetu a zatem także podejmuje decyzję które wnioski zostaną uwzględnione w projekcie 

uchwały budżetowej. 

Następnie głos zabrał Wójt, który udzielił  wyjaśnił, że zapoznał się z opinią Komisji Rewizyjnej 

o projekcie budżetu na 2014 r. Komisja wyraziła stanowisko w sprawie każdego wniosku 

złożonego przez radnych i pozostałe Komisje. Po zapoznaniu się z opinią Wójt postanowił  

o zwiększeniu deficytu o kwotę 100 tyś. zł. z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m
3 

 ścieków. 

Wójt przypomniał ustalenia o stopniowym eliminowaniu dopłat do mediów. Jeśli będzie znacznie 

zwiększony deficyt wówczas wzrośnie kwota kredytu na jego sfinansowanie i budżet będzie  

w znacznej mierze „przejadany” 
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Radny Pan Mariusz Kawalec uważa, że dopłata do wody byłaby sprawiedliwa, ponieważ 

propozycja dotyczy całej gminy i z dotacji, którą proponuje, skorzystaliby wszyscy mieszkańcy 

ponieważ wszyscy są odbiorcami wody. 

Pan Stefan Sikora – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał ustalenia dotyczące 

stosowania dopłat do wody i ścieków  i odczytał opinię Komisji i projekcie budżetu na 2014 r.  

Pan Bronisław Występek zwrócił się z zapytaniem o środki na remont stacji ujęcia wody  

w Chrząstowie i w Rzędzianowicach. Stan techniczny urządzeń na stacjach jest bardzo zły  

i w każdej chwili może dojść do zatrzymania pracy maszyn i zamknięcia ujęć.  

Pan Mariusz Kawalec  zwracając się do P. S. Sikory stwierdził, że negatywna opinia Komisji 

Rewizyjnej w sprawie wykonania łącznika drogi wojewódzkiej na kwotę 40 tyś. zł.  

w miejscowości Rzędzianowice jest wyrazem braku odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

mieszkańców, natomiast wniosek o dotację do ścieków nie spowoduje zwiększenia liczby 

wykonywanych przyłączy do sieci kanalizacyjnej, która jest niesprawiedliwa. 

Radny stwierdził, że sprawiedliwą społecznie byłaby dotacja do wody. 

Następnie Wójt odpowiedział na pytanie dotyczące remontu stacji uzdatniania wody, otóż koszt 

wykonania zadania to kwota rzędu 3,5 mln. zł. Projekt remontu został wykonany,  gmina 

samodzielnie nie jest w stanie zrealizować tego zadania i oczekuje na dotacje. Na ten czas stacja 

nie stwarza niebezpieczeństwa. 

Pan Mariusz Kawalec wycofał  wniosek o dotację dla GZGK w Mielcu. 

 

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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec większością głosów: 

„za”    -  glosowało 13 radnych  

„przeciw” – 1 radny 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVIII/310/2013 -  w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej 

                                                                                     Gminy Mielec na rok 2014. 

 

 

AD.15. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec. 

 

Skarbnik Pani Małgorzata Cyran przedstawiła projekt uchwały wraz z  autopoprawką. 

Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie Radni zostali zapoznani z Uchwałą XVI/304/2013  Składu Orzekającego RIO  

w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy 

Mielec na rok 2014. 
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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 uczestniczyło14 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec większością głosów: 

„za”    -  glosowało 13 radnych  

„wstrzymał się ” – 1 radny 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVIII/311/2013 -  w sprawie uchwalenia Wieloletniej  

                                                                                               Prognozy Finansowej Gminy Mielec. 

 

 

AD.16. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego. 
 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielić  pomocy finansowej w 2014 roku dla  Powiatu 

Mieleckiego z  przeznaczeniem na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. 

 

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  XXXVIII/312/2013 -  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej 

                                                                                       dla  Powiatu Mieleckiego. 

 

 

AD.17. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2014 rok. 
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Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. Projekt był przedmiotem 

szczegółowej analizy na posiedzeniach Komisji. 

 

Radni nie wnieśli żadnych zmian do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych  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  XXXVIII/313/2013 -  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

                                                                                  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

                                                                                  Alkoholowych w Gminie Mielec na 2014 rok 

 

AD.18. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Mielec na rok 2014. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. Projekt był przedmiotem 

szczegółowej analizy na posiedzeniach Komisji. 

 

Radni nie wnieśli żadnych zmian do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych  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  XXXVIII/314/2013 -  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

                                                                                      Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  

                                                                                      Mielec na rok 2014. 
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AD.19. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Głos w kolejności zabierali: 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się do Wójta z następującymi zapytaniami i sprawami bieżącymi: 

- czy został już rozstrzygnięty przetarg na wycinkę drzewa w Woli Mieleckiej na terenach 

przeznaczonych pod strefę przemysłową. 

Odpowiedzi udzieliła pani Władysława Kasprzak, otóż został ogłoszony przetarg nieograniczony, 

została sporządzona wycena, cena drewna została ustalona na kwotę 8 tyś. zł. ale nikt nie 

przystąpił do tego przetargu, będzie zatem ogłoszony drugi przetarg w którym cena zostanie 

obniżona o 50%. Do wycinki są przeznaczone drzewa których wiek jest poniżej 10 lat. 

Radny M. Kawalec uważa, że drzewa trzeba sprzedać albo przeznaczyć dla potrzebujących bo są 

sygnały, że drzewo ginie. 

Następnie radny zwrócił się do Wójta z następnymi zapytaniami: 

- na stronie internetowej gminy jest informacja o zasługach Wójta na rzecz mieszkańców, która 

jest nieprawdziwa i należałoby ją usunąć, 

- na poprzednich sesjach było zapytanie do Wójta w sprawie budowy parkingu w Woli Mieleckiej 

czy zatem Wójt zapoznał się z propozycjami radnych, czy udzieli odpowiedzi  w tej sprawie. 

Na pytania odpowiedzi udzielił Wójt i stwierdził, że na stronie internetowej gminy  

są umieszczone wyłącznie rzetelne informacje i nie będzie żadnych sprostowań, natomiast  

w sprawie koncepcji budowy parkingu w Woli mieleckiej należy podejść do pracowników 

merytorycznych którzy udzielą merytorycznej odpowiedzi.   

Pan Tomasz ortyl poinformował, że trwają prace nad zmianą projektu i wszystkie uwagi 

dotyczące budowy parkingu w Woli Mieleckiej zostaną naniesione. 

Pan Jan Kołodziej zwrócił się z prośba o wyjaśnienie statusu drogi serwisowej koło wału w Woli 

Mieleckiej, ponieważ są uwagi z których wynika, że część drogi jest na terenach prywatnych, czy 

zatem może tam odbywać się ruch pieszy, rowerowy, itd. 

Wójt wyjaśnił, że  droga o której mowa jest w części wyasfaltowana , część drogi jest gminna, 

część należy do PZMiUW. Jest osoba, która jest niezadowolona i stwarza problemy. PZMiUW 

wstawił słupki, żeby tamtędy nie jeździć, które zostały nocą wyrwane i pojawiły się inne 

przeszkody. Sprawa zostanie zgłoszona do PZMiUW. 

Pan Mariusz Kawalec zakomunikował, że ma sygnały od mieszkańców, że słupki na drodze są 

składane, ale blokują dojazd do pól w związku z tym narastają niepokoje wśród mieszkańców. 

 

 

Na tym obrady  XXXVIII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCA     

                                                        RADY  GMINY   

               

                                                                                             MAGDALENA BANIA 


