
 

P R O T O K Ó Ł    Nr VII / 2015 
 
                   

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

29 kwietnia 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 12
00 

 do godziny 14
30

. 

 

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  

 

Przed rozpoczęciem obrad Wójt Gminy Mielec - Józef Piątek – wręczył nagrody pieniężne  

i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym  

w 2014 roku dla: 

 Pauliny Buziak – mieszkanki gminy Mielec za wybitne osiągnięcia sportowe  

w chodzie sportowym we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym  

w 2014 r.  

 Jakuba Kipy – mieszkańca gminy Mielec za wybitne osiągnięcia w układaniu kostki 

Rubika, w tym Mistrzostwo Europy w zawodach  Kopenhaga  w kategorii With Feed, 

aktualny Mistrz Polski w układaniu kostki Rubika na czas: Rubik’s Cube. 

Przy przyznawaniu nagród brano pod uwagę wysokie wyniki sportowe w danej dyscyplinie 

sportowej w randze mistrzostw świata, Europy i Polski.  

Biorąc od uwagę niezwykłą wytrwałość, zapał, poświęcenie i ambicje Wójt docenił osoby, 

które za sprawą swojej ciężkiej pracy dochodzą do poziomów mistrzowskich i zarażają swoją 

pasją innych. Ponadto Paulina i Jakub są wspaniałą promocją Gminy Mielec.  

Wójt wyraził szczere zadowolenie  z osiągnięć uhonorowanych sportowców i stwierdził, że 

Gmina Mielec to kuźnia talentów.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Jan Kołodziej - powiadomił, że zakończone zostały 

wybory sołtysów w Gminie Mielec, jednocześnie pogratulował wyboru  wszystkim wybranym 

Paniom i Panom sołtysom. 

W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy przedstawił prządek obrad VII 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. 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości (drogi) 

położonej w Książnicach stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości 

Rolnych w Rzeszowie  na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia  na rzecz Gminy Mielec własności 

nieruchomości (drogi) położonej w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowaniu wieczystym Gminy 

Mielec. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mielec własności 

nieruchomości (drogi) położonej w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowaniu wieczystym Gminy 

Mielec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mielec własności 

nieruchomości (drogi) położonej w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

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

w 2015 r. 

11. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014 r. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

Radny Kazimierz Kumorek zwrócił się w sprawie zasadności zamiany części gruntu mienia 

wiejskiego w Złotnikach i działki położonej w Rzędzianowicach. Zamiana nastąpiła w związku 

z budową kanalizacji sanitarnej. 

 

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  nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości (drogi) 

położonej w Książnicach stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości 

Rolnych w Rzeszowie  na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak.  

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Mielec prawo 

własności nieruchomości o powierzchni 0.08 ha położoną w  Książnicach stanowiącą własność  
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Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie z przeznaczeniem na 

poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej do pól. 
  

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  VII/ 44 /2015 -  w sprawie nieodpłatnego nabycia własności  

                                                nieruchomości (drogi) położonej w Książnicach stanowiącej  

                                                własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych  

                                                w Rzeszowie  na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

AD.4. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia  na rzecz Gminy Mielec własności 

nieruchomości (drogi) położonej w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowaniu wieczystym Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak.  

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Mielec prawo 

własności nieruchomości o powierzchni 0.1215 ha położoną w  Chorzelowie stanowiącą 

własność  Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowaniu 

wieczystym Gminy Mielec. 

Przedmiotowa działka stanowi drogę gminną i jest w użytkowaniu wieczystym Gminy Mielec. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VII/45/2015 -  w sprawie nieodpłatnego nabycia  na rzecz  

                                         Gminy Mielec własności nieruchomości (drogi) położonej  

                                         w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji  
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                                    Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowaniu wieczystym 

                                    Gminy Mielec. 

 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mielec własności 

nieruchomości (drogi) położonej w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowaniu wieczystym Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak.  

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Mielec prawo 

własności nieruchomości o powierzchni 1.10 ha położoną w  Chorzelowie stanowiącą własność  

Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowaniu wieczystym 

Gminy Mielec.  

Przedmiotowa działka stanowi drogę gminną, która została zaliczona do kategorii dróg 

publicznych 

  

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  VII/46/2015 -  w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz  

                                                 Gminy Mielec własności nieruchomości (drogi) położonej  

                                                 w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa  

                                                 Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowaniu  

                                                 wieczystym Gminy Mielec. 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mielec własności 

nieruchomości (drogi) położonej w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak.  

Zgodnie z projektem uchwały proponuje się nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Mielec prawo 

własności nieruchomości o powierzchni 0.34 ha położoną w  Chorzelowie stanowiącą własność  

Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie.  

Przedmiotowa działka stanowi drogę utwardzoną. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 
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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  VII/47/2015 -  w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 

                                            Gminy Mielec własności nieruchomości (drogi) położonej  

                                            w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji 

                                            Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie. 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2015 r. dokonuje się zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata 2015 – 2024,  

w brzmieniu stanowiącym 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  VII/48/2015 -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  

                                                     Finansowej Gminy Mielec. 

 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się dokonać przeniesień wydatków rachunku dochodów 

jednostek budżetowych w ramach działu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do 

klasyfikacji budżetowej w wysokości -  1 000 zł. 

Szczegółowy plan przeniesień w planie wydatków rachunku dochodów jednostek   
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budżetowych 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  VII/49/2015 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                             gminy na 2015 r. 

 

AD.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się: 

- zwiększyć dochody budżetu o kwotę -  354 695,94 zł 

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę – 823 500 zł  

- dokonać przeniesień wydatków w działach: 

 transport i łączność,  

 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń, przeniesień wg. szczegółowego podziału  

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki tabelaryczne do projektu 

uchwały. 

 
Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  VII/50/2015 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

                                                                             gminy na 2015 r. 
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AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego  

w 2015 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

Zgodnie z projektem proponuje się udzielić pomocy finansowej w 2015r. w wysokości  

400 000 zł  dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych wykonania chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mielec  

w miejscowościach: 

 Złotniki, dług. 300 mb 

 Chrząstów, dług. 300 mb 

 Książnice, dług. 745 mb 

 Podleszany, dług. 390 mb 

 Wola Mielecka, dług. 470 mb 

 Trześń, dług. 295 mb 

Jednocześnie proponuje się upoważnić się Wójta Gminy Mielec do zawarcia umowy w sprawie 

przekazania środków pieniężnych na realizację powyższego zadania. 

 
Pytania – dyskusja: 

Pan Mariusz Kawalec uważa, że propozycja zawarta w projekcie uchwały jest jak najbardziej 

słuszna, jednocześnie zwrócił się z prośbą aby gmina dopilnowała jakości wykonania tych 

chodników. 

Pani Magdalena Bania stwierdziła, że działania Powiatu są jak najbardziej zasadne, jednak przy 

drogach wojewódzkich nic się nie dzieje w zakresie remontu chodników ani wykonania 

łącznika drogi wojewódzkiej i powiatowej w Rzędzianowicach na najbardziej niebezpiecznym 

skrzyżowaniu tych dróg. 

Pan Mariusz Kawalec uznał, że trzeba dokonać przesunięć środków zaplanowanych  

na wykonanie chodnika z mostu w Woli Mieleckiej na wykonanie łącznika o którym mówiła 

radna M. Bania. 

Przewodniczący Jan Kołodziej stwierdził, że  przesunięcia środków finansowych będą   

w późniejszym terminie,  jest zaplanowana duża inwestycja remontu drogi wojewódzkiej przez 

Rzędzianowice i przy tej okazji z pewnością będzie wykonana przebudowa i remont istniejącej 

infrastruktury drogowej. 

 

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  VII/51/2015 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

                                                Powiatu Mieleckiego w 2015 r. 
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AD.11. 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014 r. 

 

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie Gminy Mielec za 2014 rok została 

szczegółowo przedstawiona przez panią Władysławę Kasprzak.  

Zgodnie z ustawą 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. 

Przedłożona analiza zawiera następujące informacje :  

 informacje o odbiorcach odpadów komunalnych,  

 potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

 liczbę nieruchomości   objętą systemem  gospodarowania  odpadami, 

  ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy, 

 osiągnięte poziomy recyklingu oraz  ograniczenie masy odpadów  ulegających  

 biodegradacji i przekazanych do składowania, 

 koszty  związane z funkcjonowaniem  systemu gospodarki odpadami w Gminie Mielec, 

 planowane zadania  do realizacji  na terenie Gminy Mielec. 

Analiza stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pytania – dyskusja: 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem w sprawie wykorzystania nadwyżki z opłat  

i co będzie z tymi środkami jeśli nie zostaną wykorzystane . 

Pani Władysława Kasprzak wyjaśniła, że z tych środków będzie finansowany PSZOK, 

planowana jest zwiększona częstotliwość wywozi śmieci – co 2 tygodnie przez  cały rok, 

planowana jest dodatkowa zbiórka odpadów niebezpiecznych, akcja „sprzątanie świata”. 

Pomysłów na wydatkowanie tych pieniędzy jest dużo. 

Pani Skarbnik poinformowała, że jeśli środki nie zostaną wykorzystane wówczas znajdą się  

w budżecie jako wolne środki i Rada przeznaczy je na różne inne zadania. 

 
 

AD.12. 

 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Głos w kolejności zabierali: 

 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi problemami i zapytaniami: 

- problem studzienek kanalizacyjnych na drodze gminnej w Woli Mieleckiej, 

- zostały zniszczone pobocza przy drodze gminnej – Ścieżki przy okazji budowy 

światłowodów, 

- prosi o informacje o działaniach WDM w Złotnikach, w tym wydanej decyzji o lokalizacji 

słupów, 

- przystanki autobusowe są notorycznie oklejane różnymi reklamami i tym sposobem są 

niszczone,  

- przedstawił  koszty poboru energii elektrycznej przy eksploatacji istniejących sieci 

kanalizacyjnych dla porównania w Woli Mieleckiej, Trześni  i planowane zużycie dla sieci  
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w Podleszanach. Koszt energii dla Podleszan jest bardzo wysoki, zatem jest prośba o  podjęcie 

rozsądnej decyzji w sprawie inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej dla tej miejscowości, 

ponieważ w przyszłości kosztami będą obarczeni wszyscy mieszkańcy w całej gminie.  

Na pytania odpowiedzi udzieli Pan Tomasz Ortyl, który wyjaśnił, że: 

- studzienki zostaną zabezpieczone, 

- na przystankach nie wolno wieszać żadnych informacji, są do tego wyznaczone tablice 

ogłoszeń,  zostały już złożone oferty na wykonanie sprzątania przystanków, 

- dla firmy WDM na inwestycję prowadzoną w Złotnikach została wydana pozytywna decyzja 

na lokalizację 7 słupów, natomiast dla 11 słupów jest wydana decyzja negatywna ze względu 

na bezpieczeństwo. Decyzje lokalizacyjne na terenie gminy są wydawane po dokładnej analizie 

dalekosiężnych planów gminy przy drogach gminnych. Ponadto mieszkańcy, którzy złożyli 

pismo w sprawie prowadzonej inwestycji przez WDM wyrazili zgodę na lokalizację słupów  

na własnym terenie.    

Dodatkowo Pan Wójt poinformował, że współpraca z firmą WDM jest trudna, ponieważ 

właściciel nie chce współpracować, nie chce uczestniczyć w rozmowach z gminą w sprawach 

dotyczących tego projektu. Ponadto mieszkańcy oczekują na internet ale nie wyrażają zgody na 

lokalizację słupów na swoim gruncie. 

Pan Piotr Bieniek zgłosił potrzebę wybudowania części chodnika łączącej drogę wojewódzką  

i powiatową w Rzędzianowicach, przypomniał, że na ostatnim zebraniu wiejskim  był 

zgłoszony wniosek o lokalizację przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej, czy są już 

działania w tym kierunku. Kolejne zapytanie dotyczyło projektu budowy sali gimnastycznej 

przy szkole w Rzędzianowicach.  

Najważniejsza sprawa zdaniem radnego to projekt lokalizacji mostu przez rzekę Wisłokę 

zgodnie z którym I etap tej inwestycji zakończy się w Rzędzianowicach, Rada Sołecka zebrała 

się w tej sprawie i został wystosowany apel z którym radny zapoznał zebranych. 

Pani Magdalena Bania stwierdziła, że mieszkańcy wsi są przerażeni ta informacją, bo droga 

jest wąska i w bardzo złym stanie technicznym, poza tym jest już mocno obciążona 

transportem samochodowym , po wybudowaniu mostu ruch samochodów ciężarowych  

i dostawczych zostanie zwiększony i skierowany głownie przez Rzędzianowice.  

Wobec tego radna zwróciła się z prośbą do władz gminy o wsparcie przy planowaniu 

inwestycji w zakresie bezpieczeństwa na drodze. 

Pan Wójt poinformował, że druga przeprawa mostowa jest niezbędna, koszty wykonania 

inwestycji zostały okrojone do około 100 mln. zł. Inwestycja zmieniła lokalizację z tego 

powodu, że władze miasta Mielca nie wyraziły zgody na budowę wiaduktu kolejowego. 

Ponadto Wójt zwrócił się do radnych aby mieszkańcy zwrócili się także do parlamentarzystów 

o wsparcie w sprawie wysokości środków finansowych zaplanowanych na to zadanie.  

Pan Mariusz Kawalec wyraził obawę o blokowanie budowy nowej przeprawy mostowej 

ponieważ stan obecnego mostu jest bardzo zły.  

Pan Tomasz Ortyl odpowiedział w sprawie budowy części chodnika w |Rzędzianowicach, otóż 

będzie to możliwe po rozmowach z WZDW w Rzeszowie, poza tym projekt budowy sali 

gimnastyczne w Rzędzianowicach jest w realizacji. 

Radny Pan Krzysztof Dziekan poruszył sprawę remontu drogi przez wieś w Woli 

Chorzelowskiej, poprosił o wsparcie finansowe dla tej inwestycji.  

Kolejne pytania radnego dotyczyły: 

- wykonania projektu oświetlenia ulicznego w Woli Chorzelowskiej w kierunku do szkoły  

w Trześni ponieważ jest to ciemny i niebezpieczny odcinek drogi, 

- konieczności wykoszenia traw przy poboczach dróg i na skrzyżowaniach w celu poprawy 

widoczności, 
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- w związku z tym, że nie ma objazdowej sesji, zgłosił chęć przedstawienia na następnym 

posiedzeniu Rady Gminy, prezentacji multimedialnej dotyczącej stanu dróg i innych potrzeb  

w miejscowości Wola Chorzelowska. 

Pan Ireneusz Sienkiel – sołtys wsi Książnice – zgłosił potrzebę zamontowania koszy na śmieci 

na przystankach autobusowych, jednocześnie powiedział, że wieś Książnice jest gotowa 

poczekać na budowę sieci kanalizacyjnej, ale musi to być wykonana porządna inwestycja. 

Pan Jan Kwarciany –sołtys wsi Goleszów –zgłosił konieczność wykonania następujących zadań: 

- remont drogi przez wieś, 

- remont drogi tzw. Niemieckiej wraz ze ścieżką rowerowa, 

- ustawienie bezpłatnych koszy na śmieci przy budynku OSP, 

- wykonanie dwóch lamp ulicznych na końcu Goleszowa i przy drodze Niemieckiej. 

Pan Krzysztof Jachyra – sołtys wsi Chorzelów- zwrócił się o wykonanie następujących prac: 

- wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej, 

- w ślad za odmową urzędu gminy dla tygodnika regionalnego KORSO o publikacji składów 

osobowych rad sołeckich poszczególnych miejscowości przedstawił stanowisko rady sołeckiej 

wsi Chorzelów, poszczególni członkowie nie wyrazili zgody na udostępnienie danych 

osobowych. 

Pani Wanda Mika zwróciła się z wnioskiem o należyte  wyprofilowanie drogi na zakręcie 

k/OSP w Książnicach lub ustawienie dodatkowych znaków ograniczających prędkość  

w związku z licznymi kolizjami  drogowymi w tym rejonie wsi. 

Pan Andrzej Kardyś – sołtys wsi Trześń – poinformował, że w trakcie wykonywania chodnika 

przez wieś nie zostały wykonane przejścia odwodnienia i powstają liczne zastoiny, które 

utrzymują się bez odpływu bardzo długo i przez to chodnik ulega zniszczeniu. 

Pan Piotr Motyl poparł inicjatywę zgłoszoną przez W. Mika i zwrócił się z wnioskiem  

o wymalowanie pasów na skrzyżowaniu dróg w Podleszanach ponieważ skrzyżowanie jest źle 

wykonane i tam też dochodzi do licznych kolizji drogowych.  

Pan Krzysztof Mazur – sołtys wsi Szydłowiec – zapytał w sprawie dostępności do internetu  

w Szydłowcu. 

Na zakończenie Wójt wyjaśnił, że z dostępem do internetu w Szydłowcu jest problem 

ponieważ nie ma żadnej umowy z firmą Multimedia Polska. 

 

 

 

Na tym obrady VII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   
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