
            

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

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu 17 września 2014 r. 

w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, od godziny 8
00 

do godziny 

9
30

. 

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. 

 

 

Obradom  sesji  przewodniczyła : 
 

- Pani  Magdalena Bania   -   Przewodnicząca Rady Gminy  Mielec  

 

Przewodnicząca Rady odczytała  porządek obrad XLV  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 Nr XLIV/350/2014 Rady Gminy Mielec  

z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. 

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

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany części udziału w prawie własności Gminy Mielec  

w działce nr 1072/4 za całość udziału w prawie własności osoby fizycznej w działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1072/3 o powierzchni 0.0429 ha w miejscowości  

Wola Mielecka. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Do porządku obrad nie zostały wniesione żadne uwagi. 

 

AD.1.   
 

Interpelacje Radnych. 

 

Nie zostały wniesione. 
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AD.2. 

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Protokół  z  XLIV  sesji Rady Gminy w Mielcu, która odbyła się w dniu 8 sierpnia 2014 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 Nr XLIV/350/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 

8 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Jest to uchwała porządkująca zapisy wcześniej podjętej uchwały. 

Zgodnie z projektem wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLIV/350/2014 Rady Gminy Mielec 

z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy  

na 2014 rok polegające na wprowadzeniu w treści uchwały § 5 w brzmieniu jak w projekcie 

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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLV/354/2014 -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/350/2014 

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

                                                                wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. 
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AD.5. 

 

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 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.  

 

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  XLV /355/2014 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  

                                                                              Finansowej Gminy Mielec. 

 

 

 

AD.6. 

 

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

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

Zgodnie z projektem:  

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę  821 889,03 zł  

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę  611 499,26 zł 

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  211 030,25 zł 

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  640,48 zł 

- dokonuje się przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do 

klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą zawartą w projekcie 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 uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 
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U C H W A Ł Ę    Nr  XLV/356/2014 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  

                                                                               na 2014 r. 

 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sekretarz. 

Zgodnie z projektem proponuje się zmienić Uchwałę Nr XLII/196/2002 z dnia  10 października 

2002 r. w  sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielec, w ten sposób , że dostosuje się zapis  

załącznika nr 8 do Statutu Gminy Mielec – Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych   

do stanu faktycznego. 

Jest to zmiana techniczna związana jest z utworzeniem Zespołu Szkół w Podleszanach.  

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Mandatowej i przestrzegania Prawa  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  XLV/357/2014  -  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

                                                                         Gminy Mielec. 

 

 

 

AD.8.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany części udziału w prawie własności Gminy Mielec  

w działce nr 1072/4 za całość udziału w prawie własności osoby fizycznej w działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1072/3 o powierzchni 0.0429 ha w miejscowości Wola 

Mielecka. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak.   

Zgodnie z projektem proponuje się zamianę udziału w wysokości 13211/899795 w prawie 

własności Gminy Mielec w działce nr 1072/4 o powierzchni 1.6557 ha położonej w miejscowości 

Wola Mielecka za udział w wysokości 509882/899795 w prawie własności osoby fizycznej  

w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1072/3 o powierzchni 0.0429 ha. 

Działka o 1072/3 w miejscowości Wola Mielecka jest niezbędna pod budowę publicznej drogi 

gminnej. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 
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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  XLV/358/2014  -  w sprawie zamiany części udziału w prawie 

                                                     własności Gminy Mielec w działce nr 1072/4 za całość 

                                                     udziału w prawie własności osoby fizycznej w działce  

                                                            oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1072/3 o powierzchni 

                                                     0.0429 ha w miejscowości Wola Mielecka. 

 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

Zgodnie z projektem proponuje się przyjąć do realizacji Gminny Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności  zwierząt  na terenie gminy Mielec, zmniejszenie 

populacji bezdomnych zwierząt, edukacja mieszkańców gminy w zakresie obowiązków 

spoczywających na właścicielach domowych zwierząt. 

 
Projekt uchwały wzbudził wiele kontrowersji wśród radnych i sołtysów. 

Przewodnicząca stwierdziła, że nie będzie komu przekazywać wyłapanych zwierząt ponieważ 

gmina nie posiada własnego schroniska ani nie ma umowy z żadnych z okolicznych schronisk na 

przyjęcie zwierząt.  

Pan Mariusz Kawalec uważa, że w projekcie uchwały jest zbyt wiele sprzeczności i uchwala nie 

powinna być przyjęta.   

Pani Wanda Mika poinformowała, że termin ustawowych podjęcia uchwały minął 30 marca br. 

więc Wojewoda z pewnością uchyli ten dokument. 

Pan Bogdan Cygan stwierdził, że taki dokument powinien być, ponieważ byłby on pewnego 

rodzaju zabezpieczeniem dla sołtysów. 

Pan Mariusz Kawalec wyraził swój sprzeciw, uważa, że ten projekt nie załatwia sprawy 

bezpańskich zwierząt.  

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinia resortowej Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych jest negatywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
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W głosowaniu uczestniczyło13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów: 

 

„za” - podjęciem uchwały oddano 0 głosów 

„przeciw” - oddano 11 głosów 

„wstrzymało się „ - 2 radnych  

 

nie podjęła  uchwały  w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

 

AD.11. 

 

  

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Głos w kolejności zabierali: 

Pan Mariusz Kawalec zgłosił następujące zapytania: 

- zwrócił się do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie, czy w 2012 r. w Woli Mieleckiej były 

zaplanowane środki z funduszu sołeckiego na zakup zadaszeń dla zawodników na stadion, 

ponieważ jest z tym problem, 

- na poprzednich sesjach było glosowanie nad udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu 

Mieleckiego na budowę chodników na terenie Gminy Mielec, były wskazane konkretne 

miejscowości, kwoty i długości chodników. W rezultacie okazuje się, że za wskazana kwotę 

będzie zbudowane znacznie mniej chodników. Z informacji jaka uzyskał  wynika, że takie 

działanie zostało spowodowane interwencją Wójta Gminy, zatem jeśli Wójt sam zdecydował  

o takim działaniu to nie wykonał woli radnych. 

- poinformował o źle wykonanej drodze do Baraniarni w Woli Mieleckiej. 

Pan Bogdan Cygan poinformował, że jest problem z dzikami, które niszczą wszelkie uprawy  

a koła łowieckie nie reagują na żadne interwencje i prosił o pomoc i interwencję ze strony gminy 

w tej sprawie. 

Pani Wanda Mika poinformowała, że odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa 

Samorządu Województwa i była przedstawiona szczegółowa informacja o sposobie i terminach 

wykonywania czyszczenia i konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz o ochronie zwierząt tam 

żyjących w tym bobrów, które swoimi budowlami przyczyniają się do niszczenia wielu upraw 

rolnych.  

 

 

 

Na tym obrady  XLV sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCA     

                                                        RADY  GMINY 

   

        

                                                                                                     MAGDALENA BANIA 


