
   

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

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

w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, od godziny 12
00 

do godziny 

16
00

. 

W  sesji  udział  wzięli : 

 

-  Radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 12 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności. 

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

Zaproszeni goście: 

 Laura Czernikowska    

 Jakub Kipa 

 Uczniowie Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej 

 

 

Obradom  sesji  przewodniczyła : 
 

- Pani  Magdalena Bania   -   Przewodnicząca Rady Gminy  Mielec  

 

Przewodnicząca Rady odczytała  porządek obrad XLII  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 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych  nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach 

szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Mielec. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, 

dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym. 

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

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

8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2013 r. 

9. Analiza gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Mielec. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Sesja rozpoczęła się od wizyty młodych sportowców Gminy Mielec. 

Są to sportowcy, którzy w roku 2013 uzyskali najwyższe wyniki w swojej grupie wiekowej  

w takich dziedzinach sportu jak szachy, układanie kostki Rubika i w  lekkoatletyce. 
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Ich sukcesy i osiągnięcia sportowe służą promocji i budowie dobrego wizerunku Gminy.  

Stanowią cenny przykład wychowawczy dla młodego pokolenia. 

Na sesję przybyli uczniowie  z Gimnazjum w Woli Mieleckiej. Drużyna  zdobyła Mistrzostwo 

Województwa Podkarpackiego w Lidze Lekkoatletycznej i awansowała do finału ogólnopolskiego 

który odbędzie się 21 czerwca 2014 r. w Białymstoku. 

Wraz z uczniami była ich nauczycielka i trener Pani Bogumiła Dziekan – Gąbka. 

Wójt Gminy Mielec postanowił wyróżnić  zawodników nagrodami za wybitne osiągnięcia 

sportowe . 

W tej edycji dostali je najmłodsi mistrzowie: 

-  Laura Czernikowska za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie w  szachach 

-  Jakub Kipa, za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie w  układaniu  kostki  

Rubika. 

Oprócz nagród pieniężnych były też upominki. 

 

Następnie Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad sesji.  

 

AD.1.   
 

Interpelacje Radnych. 

 

Radny Pan Mariusz Kawalec złożył dwie pisemne interpelacje: 

1.  w sprawie inwestycji PZMiUW w Rzeszowie w sprawie zalewania prywatnych pól woda 

opadową spływającą z wału przeciwpowodziowego i jego drogi serwisowej., 

2. W sprawie naprawy poboczy na tzw. „ ścieżkach” i uzupełnienia wybitych szyb  

w przystankach w Woli Mieleckiej. 

 

AD.2. 

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Protokół  z  XLI  sesji Rady Gminy w Mielcu, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 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 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych  nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
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prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach 

szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się zwiększyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na 

ich rzecz przez nauczycieli: 

- logopedów do 22 godzin tygodniowo 

- nauczycieli szkół prowadzący zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego ze względu na rodzaj 

i stopień niepełnosprawności do 18 godzin tygodniowo, 

- pedagogów, psychologów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne 

zatrudnieni w szkołach do 25 godzin tygodniowo, 

- nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących 

zarówno dzieci sześcioletnie jak i dzieci innych grup wiekowych do 22 godzin tygodniowo. 

Propozycja powyższych zmian związana jest z potrzebą zapewnienia lepszej opieki pedagogicznej 

dla potrzebujących uczniów.  

 

Pytania – dyskusja:  

 

Pan Mariusz Kawalec stwierdził, że z informacji jaka została przekazana na komisji to gmina przy 

ustalaniu propozycji wymiaru godzin wzorowała się na sąsiednich gminach, nie było rozeznania  

w naszych szkołach, a powinna to być nasza ocena. 

Pani Wanda Mika poinformowała, że w kraju były już takie pomysły, że podwyższono wymiar 

nawet do 30 godzin, ale było to za duże obciążenie dla nauczycieli. Ta propozycja jest dobra  

i właściwie wypośrodkowana.  

Pani Zofia Paterak uważa, że przedstawiona propozycja to pełne pensum dla nauczyciela ponadto  

trzeba podejmować decyzje zgodne z karta nauczyciela, większy wymiar godzin ponad ustawowy 

to będą godziny ponadwymiarowe. 

Pan Mariusz Kawalec powiedział, że chodzi o to, żeby etat obejmował taką ilość godzin, żeby nie 

płacić godzin ponadwymiarowych dla wskazanej grupy nauczycieli. 

  

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 uczestniczyło12 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLII /335/2014  -  w sprawie ustalenia tygodniowego 

                                                          obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych   



 

 

4 

 

                                                          nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin  

                                                          zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów  

                                                          o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach szkół 

                                                             i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych 

                                                          przez Gminę Mielec. 

 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,  

dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się podwyższyć  opłatę za korzystanie z świadczeń udzielanych 

przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar obejmujący podstawę programową  

w wymiarze 5 godzin dziennie oraz naukę religii i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej do wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.  

Ponadto projekt uchwały określa szczegółowy sposób naliczania opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkola.  

 

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 uczestniczyło12 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XL/336/2014  -  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia  

                                                             udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec 

                                                             jest organem prowadzącym. 

AD.6. 

 

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

Wójt wniósł  autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2014 r. 

Przewodnicząca odczytała treść autopoprawki Wójta do przedłożonego projektu uchwały. 

 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się:  

- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 2 503 563 zł 

- zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1 588 534 zł 
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- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 985 838 zł 

- dokonać przeniesień wydatków  w działach:  

600 – transport i łączność 

700 – gospodarka mieszkaniowa 

926 – kultura fizyczna 

- zwiększyć deficyt budżetu o kwotę  70 809 zł 

 

Szczegółowy plan zwiększenia dochodów,  zwiększenia wydatków  oraz przeniesień 

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają tabele, załączniki do projektu uchwały 

 

Pytania – dyskusja: 

Pan Andrzej Kędzior zwróciła się z zapytanie w sprawie propozycji przeniesienia kwoty 100 tyś 

zł. z budowy sali gimnastycznej w Chorzelowie na modernizację budynku szkoły w Chorzelowie 

pod potrzeby przedszkola.  

Wójt wyjaśnił, że hala sportowa jest zakończona i odpowiednio doposażona. Przewidziane  

są prace przy wykonaniu placu wokół budowy i odwodnienie tego terenu. Został wykonany 

projekt  i odbył się  przetarg na wykonanie tych robót i kwota 100 tyś. to oszczędności po 

przetargu, która można wykorzystać w „małej” szkole na adaptację pomieszczeń pod potrzeby 

przedszkola. 

Planuje się aby w przyszłości całe przedszkole przenieść do „małej”  szkoły a klasy 1 – 3 

przenieść do budynku Zespołu Szkół. Będzie to z korzyścią zarówno dla przedszkolaków jak i dla 

uczniów. Poza tym ulegną zmianie koszty utrzymania szkoły.  

Pan Andrzej Kędzior wyraził obawę o bezpieczeństwo przejścia dla dzieci przez bardzo ruchliwą 

drogę. Jest to droga wojewódzka i nie ma możliwości zainstalowania świateł a innych urządzeń 

poprawiających bezpieczeństwo dzieci przy przejściu przez drogę.  

Pani Zofia Paterak wyraziła negatywną opinię o bardzo wąskim przejściu od budynków SOKiS  

w kierunku do szkoły, ponieważ nie można tego nazwać chodnikiem, to przejście koniecznie 

wymaga poszerzenia.  

Wójt wyjaśnił, że w projekcie odwodnienia jest przewidziane poszerzenie tego wąskiego  

chodnika , jest to zadanie drogowe.  

 

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 uczestniczyło12 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec większością głosów, przy jednym 

głosie „wstrzymującym się”, podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLII/337/2014 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  

                                                                              na 2014 r. 
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AD.7. 

 

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

 

Wójt wniósł  autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Mielec. 

 

Przewodnicząca odczytała treść autopoprawki Wójta do przedłożonego projektu uchwały. 

 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2014 rok  proponuje się 

dokonanie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 

2014-2023, w brzmieniu  stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

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 uczestniczyło12 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec większością głosów, przy jednym 

głosie „wstrzymującym się”, podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XLII/338/2014 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  

                                                                              Finansowej Gminy Mielec. 

 

AD.8. 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2013 r. 

 

Pani Władysława Kasprzak przedstawiła szczegółową analizę odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Mielec za 2013 r. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych 

i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Analizę radni otrzymali na piśmie. Treść analizy stanowi załącznik do protokołu. 

Z analizy wynika, że gospodarowanie odpadami w Gminie Mielec jest na dobrym poziomie 

Obowiązująca  od lipca ubiegłego roku  ustawa śmieciowa  wprowadziła  rewolucję w podejściu 

do gospodarki odpadami. Kładzie ona nacisk  na selektywną zbiórkę odpadów.  Gmina ma 

obowiązek utworzenia na swoim terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
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tzw. PSZOK-u. Z przedstawionej informacji wynika, że na terenie Gminy Mielec nie powstał taki 

punkt. Planowano utworzyć  dwa takie punkty  w Chorzelowie i  w Woli Mieleckiej. Jednak 

mieszkańcy tych miejscowości protestowali przeciw utworzeniu punktów w zaplanowanych 

miejscach.  Na obecnym etapie planowania lokalizacji PSZOK, brana jest pod uwagę działka,  

w Złotnikach, która stanowi mienie komunalne, jest oddalona  około 200 metrów od budynków 

mieszkalnych, w pobliżu wału. 

Pytania – dyskusja: 

 

Pan Mariusz Kawalec stwierdził, że mieszkańcy Woli Mieleckiej oficjalnie nie wypowiedzieli się 

w sprawie lokalizacji PSZOK ponieważ nie było konkretnej propozycji. Ponadto radny zwrócił 

uwagę na fakt egzekwowania odpłatności za odpady, jego zdaniem trzeba ochraniać tych słabych 

mieszkańców, którzy nie mają za co żyć i mobilizować tych, którzy nie płacą, chociaż mogą. 

Pan Kazimierz Kumorek poinformował, że podczas ostatniego zebrania wiejskiego w Złotnikach, 

Wójt nic nie powiedział na ten temat PSZOK. Właściciele gruntów planowali tam działki 

budowlane w drugim pasie zabudowy. Biorąc pod uwagę jak funkcjonuje składowisko odpadów 

w Maliniu, to nikt nie będzie chciał mieszkać w pobliżu takiego punktu.  Radny zwrócił się  

z prośbą o wstrzymanie się podejmowania decyzji o lokalizacji PSZOK w Złotnikach ponieważ 

mieszkańcy będą protestowali. 

Pan Mariusz Kawalec uważa, że w PSZOK-u będą gromadzone odpady odpowiednio 

posegregowane, które nie będą  szkodliwe dla mieszkańców. Jeśli gmina  odpowiednio 

zabezpieczy punkt i  jeśli wszystko będzie wykonane  zgodnie z przyjętymi normami, to PSZOK 

nie będzie uciążliwy dla mieszkańców. Ponadto jeśli na terenie gminy nie będzie PSZOK-u  

to ludzie będą nadal wywozić np. odpady budowlane do lasu. 

Pan Kazimierz Kumorek wyraził obawę  o jakości oddawanych do PSOK –u  odpadów. 

Pan Piotr Motyl zwrócił się z zapytaniem co będzie dalej z odpadami porzuconymi w lasach, 

ponieważ są to dzikie wysypiska. 

Pani Władysława Kasprzak poinformowała, że jeśli odpady są na gruncie gminy, wówczas 

zostaną usunięte przez gminę, jeśli natomiast odpady znajdują się na prywatnym gruncie wówczas 

to na właścicielu tego gruntu ciąży obowiązek ich usunięcia.   

 

AD.9. 

 

Analiza gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Mielec. 

Pan Dariusz Gustaw zapoznał zebranych ze szczegółami dotyczącymi gospodarki wodno – 

ściekowej na terenie Gminy Mielec. 

Zebrani zostali zapoznani z zakresem działania GZGK. 

Kierownik poinformował o problemach, z jakimi borykał się Zakład w 2013r. , główne to: 

- awarie pompowni ścieków i szybkie zużywanie się pomp, spowodowane przez odpady stałe   

wprowadzane do kanalizacji przez dostawców ścieków, 

- okresowa, bardzo duża ilość wody z powierzchni gruntu, przedostająca się dostudzienek 

kanalizacyjnych  

- zużycie techniczne AK SUW Chorzelów, zbyt mała wydajność stacji, przestarzała technologia 

sterowania stacją uniemożliwiająca naprawy, 

- brak zasilania awaryjnego w wodę dla wodociągu lewobrzeżnej części gminy, zasilanego  

z SUW Rzędzianowice, 

- brak opomiarowania głównych węzłów sieci wodociągowych - co utrudnia lokalizację awarii. 
 

Zbyt niskie dochody Zakładu związane z wysokimi kosztami obsługi infrastruktury wod - kan -  

głównie kanalizacji - nie pozwoliły na sfinansowanie w całości zakupu niezbędnego sprzętu.  
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Zakład boryka się z brakiem zaplecza socjalnego i technicznego dla konserwatorów kanalizacji 

(warsztat do remontu pomp, pomieszczenia socjalne, WC, prysznice, szatnie). 

 
Pytania – dyskusja: 

Pan Mariusz Kawalec stwierdził, że materiał dotyczący analizy był niepełny, został uzupełniony 

na komisji, dlatego zwrócił się do Wójta aby na przyszłość  dać  więcej czasu dla pracowników  

na przygotowanie tak obszernego materiału. 

Pan Krzysztof Cygan polecił uwadze wykonanie remontu stacji uzdatniania wody w Chrząstowie, 

jednocześnie zwrócił się z wnioskiem w imieniu radnych i mieszkańców  o zatrudnienie 

dodatkowego pracownika w GZGK do odczytu stanu liczników wodociągowych, ponieważ 

odczyty są bardzo rzadko, płatności są wówczas wysokie i są zaległości.  

Pani Anna Czerkies zgłosiła problem złej jakości wody w Rydzowie, mieszkańcy  

są niezadowoleni. 

Pan D. Gustaw wyjaśnił, że SANEPID wykonuje badania wody zgodnie z harmonogramem  

i badania są w normie.  

Pan Bronisław Występek zapytał dlaczego przy planowanym remoncie stacji uzdatniania wody  

w Chrząstowie nie zaplanowano wykonania pomieszczeń dla pracowników GZGK. 

Wójt udzielił odpowiedzi na pytania: 

- stacja wody w Chrząstowie jest w złym stanie technicznym dlatego trzeba z uwagą śledzić jej 

pracę, 

- odczyty wody – to postulat, który wymaga określonego podejścia, ponieważ są nowe 

technologie odczytu elektronicznego i jeśli będą środki unijne wówczas gmina będzie się ubiegać 

o dofinansowanie na instalację takiego systemu, wówczas nie trzeba zatrudniać dodatkowej osoby, 

- woda w Rydzowie zawiera wiele osadów i będą zlecone dodatkowe badania,  

- na  remont stacji wodociągowej w Chorzelowie i Rzędzianowicach została przygotowana 

dokumentacja i koszt tego zadania to kwota ok. 3 mln. zł.  W Chorzelowie woda nie jest dobra, ale 

są to wody powierzchniowe, która zawierają liczne czynniki i związki chemiczne i pochodzące  

z rozkładu żywych organizmów. 

Pani Zofia Paterak sceptycznie odniosła się do przedstawionej przez Wójta propozycji nowego 

systemu odczytywania liczników wodociągowych. 

Pan Mariusz Kawalec uważa, że może to być nowoczesny ale drogi system. 

Pan Andrzej Kędzior stwierdził, że trzeba na bieżąco sprawdzać wszystkie urządzenia 

wodociągowe i żadna nowa technika nie zastąpi w tym człowieka.  

Pan Piotr Motyl uważa, że zamiast kupować sprzęt za około 1 mln. zł. trzeba dofinansować 

GZGK w takiej wysokości aby zapewnić płynność finansową i będzie to z pewnością dużo mniej 

niż koszt nowego systemu i wszyscy będą zadowoleni.  

Wójt stwierdził, że GZGK ciągle wymusza zwiększenie dotacji, należy zatem stworzyć spółkę 

komunalną, która jasno wyodrębni koszty, ponieważ na ten czas nie można tego dokładnie 

wyliczyć. 

Pan Mariusz Kawalec uważa, że należy skontrolować działalność GZGK i jeśli brakuje pieniędzy 

i ich wnioski są zasadne wówczas należy dofinansować zakład. Trzeba zapewnić godne warunki 

do pracy dla pracowników zakładu . 

Wójt potwierdził wypowiedź przedmówcy w części dotyczącej warunków pracy pracowników, 

jednak stwierdził, że każdy zarabia na siebie i powinien optymalizować koszty. 



 

 

9 

 

Pan Stefan Sikora oświadczył, że gdyby na początku swojej działalności GZGK  został  

wyposażony we wszystkie niezbędne rzeczy to teraz nie byłoby problemu, ponieważ zarobili by 

sami na siebie. 

Pan Mariusz Kawalec poinformował, że GZGK utrzymuje całą infrastrukturę gminna,  

i za wszelkie niedoróbki odpowiadają inwestycje.  

 

Analizę radni otrzymali na piśmie. Treść analizy stanowi załącznik do protokołu. 

 

AD.10. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Głos w kolejności zabierali: 

 

Na początek Przewodnicząca Pani Magdalena Bania złożyła wszystkim samorządowcom życzenia 

z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 

Wójt poinformował, że na zgłoszone interpelacje udzieli pisemnej odpowiedzi jednak pokrótce 

zakomunikował, że: 

- sprawa zalewania pól została zgłoszona do PZMiUW w Rzeszowie , 

- ubytki na ścieżkach są wynikiem budowy sieci kanalizacyjnej w drodze, 

- szyba w przystanku autobusowym zostanie wprawiona.  

Pani Wanda Mika poinformowała, że w Książnicach są zniszczone śluzy, brak jest uszczelek. 

Prosiła Wójta o interwencję w tej sprawie w Rzeszowie u radnych wojewódzkich.  

Pan Stefan Sikora zwrócił się do Wójta o wsparcie finansowe dla OSP Chorzelów na zakup 

samochodu strażackiego, zapytał również w sprawie drogi w Chorzelowie do Smykowa, która 

przez okres obecnej kadencji nie została wykonana, a jest to odcinek ok. 160 mb. 

Przewodnicząca przedstawiła zebranym pismo jakie otrzymała od OSP w Chorzelowie w sprawie 

zakupu samochodu, jest w nim mowa o zabezpieczeniu wkładu w wysokości około  120 tys. zł.  

Pan Bronisław Występek wyraził opinię pozytywną o pracy jednostki i prosił o wsparcie ze strony 

gminy. 

W odpowiedzi na powyższe Wójt potwierdził fakt, że OSP Chorzelów ma bardzo stary samochód, 

jednak na ten czas w budżecie gminy nie ma środków które mógłby przeznaczyć na zakup nowego 

auta, taka możliwość będzie dopiero po rozdysponowaniu rezerwy budżetowej, ale w późniejszym 

czasie. Jednocześnie przekazał informację o innych możliwościach pozyskania środków na zakup 

samochodu pożarniczego. 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się do radnego S. Sikory aby ten przeanalizował budżet i złożył 

propozycję zmian, ponieważ dla straży było ponad 400 tyś. zł, a radni przychylą się do propozycji. 

Pan Wiesław Soboń zwrócił się z propozycją zamontowania wysokowydajnych urządzeń - pomp 

przy śluzie na kanale Wiśnia w Woli Mieleckiej, które w razie wystąpienia wysokiej wody będą 

pompować wodę do rzeki. Takie pompy zostały zastosowane przez PSP przy ostatniej wysokiej 

wodzie na Wisłoce i w ten sposób uratowano przed zalaniem część Woli Mieleckiej i Podleszan.  

Pan Mariusz Kawalec uważa, że w gminie powinno być co najmniej dwie takie pompy, które będą 

służyły wszystkim, gdzie będzie potrzeba. 

Pan Bogdan Cygan – sołtys wsi Książnice -  poinformował, że przy ostatniej wysokiej wodzie na 

Wisłoce w Książnicach panował wielki chaos. Pokazywali się politycy i strażacy, natomiast 

mieszkańcy nic nie wiedzieli co się dzieje. Sołtys nie został powiadomiony o stanie zagrożenia 

powodziowego. 

Ponadto śluzy na wale są uszkodzone, ponieważ przelewała się przez nie woda.  

Sołtys zawnioskował aby z pozycji gminy organizować wzajemną pomoc. Przy takich 
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kataklizmach jest potrzeba zorganizowania dojazdu dla karetki, dla pojazdów ratujących ludzi, 

dobytek i zwierzęta, potrzebny jest psycholog, ponieważ ludzie są znerwicowani, a przy 

niedawnym stanie zagrożenia nic takiego nie miało miejsca. Na zakończenie sołtys stwierdził,   

że działania urzędów są fatalne i na przyszłość nie życzy sobie żeby takie rzeczy działy się na 

terenie wsi.  

Po tej wypowiedzi Wójt przedstawił obszerną informację dotyczącą wprowadzenia alarmu 

powodziowego. 

Pan Krzysztof Cygan w odpowiedzi dla sołtysa wsi Książnice wyjaśnił, że nie może zarzucić 

niczego strażakom wykonującym swoje zadania na wale w Książnicach, są to służby mundurowe  

i wypełniają polecenia przełożonych.  

Ponadto radny poinformował o spotkaniu z przedstawicielami Gminy Janikowo, którzy 

wspomagali naszych rolników z Chrząstowa, Podleszan i Książnic po powodzi w 2010 r.  

Pan Jerzy Krawczyk – sołtys wsi Boża Wola – w nawiązaniu do wypowiedzi sołtysa z Książnic 

stwierdził, że akcja w Książnicach to nie był żaden chaos, działania wyprzedzały ewentualne 

zalania i podtopienia, skierowane były na zabezpieczenie mieszkańców. W gminie działa 

zarządzanie kryzysowe i nie powinno być żadnej paniki zaś sołtys powinien być powiadomiony  

o działaniach.  W sprawie złego stanu śluzy Marszałek Województwa winien wiedzieć, że od 

kilku lat, mimo wielokrotnych zgłoszeń, śluza nie została zabezpieczona. 

Pani Wanda Mika potwierdziła, że wszyscy obiecują wykonanie zabezpieczenia śluzy według 

nowych technologii, ale nic w tym kierunku nie zrobiono.  

Pan Bogdan Cygan w odpowiedzi na zarzuty w sprawie działań podczas ostatnich akcji 

przeciwpowodziowych stwierdził, że nie ma zastrzeżeń co do pracy strażaków, krytykuje zły 

system.  

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi zapytaniami: 

- w mieście przyjęto „Kartę Rodziny 3+” czy jest możliwość przyjęcia takiej karty w Gminie, przy 

tym należy sprawdzić   ile rodzin ma dzieci niepełnosprawne, ile jest rodzin mających 3, 4 i więcej 

dzieci  ponieważ byłby to materiał wyjściowy do prac nad taką kartą, 

- na stronie internetowej gminy nie pojawiły się nagrania z sesji sprzed 1.01.2014r. pomimo 

wcześniejszych interwencji w tej sprawie,  

- czy Wójt ma w planach wykonanie chodnika w Woli Mieleckiej, bo wkrótce będzie jesień i będą 

kłopoty z wykonaniem,  

- jak daleko są zaawansowane prace nad budową parkingu k/szkoły w Woli Mieleckiej, 

- czy na drodze w Woli Mieleckiej tzw. Płyty będzie położony asfalt. 

Pan Tomasz Ortyl – Kierownik RIK – udzielił następujących odpowiedzi: 

- parking k/ szkoły w Woli Mieleckiej zostanie wykonany, jest już po przetargu, 

- droga  tzw. Płyty w Woli Mieleckiej będzie wykonana asfaltem do końca czerwca br. również to 

zadanie jest po przetargu. 

Dalszych odpowiedzi udzielił Wójt: 

- filmy z nagrań sesji o których mówił radny M. Kawalec są w archiwalnej części strony 

internetowej,  

- chodnik do Trzciany będzie wykonany, jak będą pieniądze  w okresie czerwiec - lipiec będzie 

proponował Radzie Gminy gdzie te środki przeznaczyć, 

- parking k/ szkoły to inwestycja rzędu około 360 tyś. zł i jeśli będzie nabór do obszarów 

wiejskich wówczas zadanie zostanie zgłoszone jako pierwsze, 

- w sprawie rodzin wielodzietnych zostanie przygotowana informacja, są już poczynione pewne 

działania w tym kierunku i jeśli radny jest zainteresowany takie dane zostaną udostępnione, jeśli 

w budżecie będą środki finansowe to będą  działania skierowane dla rodzin wielodzietnych. 

W odpowiedzi dla P. S. Sikory Wójt wyjaśnił, że do zakończenia budowy drogi w Chorzelowie 

konieczna jest  decyzja o warunkach zabudowy, która powinna być w ciągu 3 -4 miesięcy. 
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Pan Andrzej Dydo – przedstawiciel OSP Chorzelów poinformował zebranych o działaniach 

jednostki zmierzających do pozyskania środków na zakup samochodu pożarniczego, jednak na 

sesji nie dowiedział się konkretnie czy gmina przeznaczy pieniądze na ten cel i w jakiej 

wysokości, czy OSP Chorzelów może mieć nadzieję na zakup auta. 

Pan Mariusz Kawalec uważa, że w budżecie straży powinny znaleźć się pieniądze. 

Pan Wójt stwierdził, że jeśli będzie taka wola to Komisja Rewizyjna może dokonać kontroli  

i sprawdzić wydatki na OSP. 

 

 

 

Na tym obrady  XLII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCA     

                                                        RADY  GMINY   

               

                                                                                                 MAGDALENA BANIA 


