PROTOKÓŁ

Nr XXVIII/ 2017

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
22 czerwca 2017 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 1000 do godziny 1400.
W sesji udział wzięli :
- radni Rady Gminy Mielec - w ilości 15 osób - zgodnie z załączoną listą obecności,
- sołtysi z poszczególnych wsi - zgodnie z załączona listą obecności,

Obradom sesji przewodniczył :
Pan Jan Kołodziej - Przewodniczący Rady Gminy Mielec

-

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił prządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Mielec,
który przedstawia się następująco:
1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie
zostały wprowadzane między sesjami.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Mielec za 2016 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVII/186/2017 Rady
Gminy Mielec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

AD.1.
Interpelacje Radnych.
Radna Wanda Mika złożyła interpelacje w sprawie planów związanych z rozwojem sieci
sanitarnej w miejscowości Podleszany, Książnice, Goleszów, Boża Wola.
Radny Mariusz Kawalec złożył interpelacje w sprawie niedrożnych rowów przy DW 983 Wola
Mielecka – Borowa w miejscowości Wola Mielecka.
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AD.2.
Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały
wprowadzane między sesjami.
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran poinformowała, że między sesjami nie zostały
wprowadzone żadne zmiany w budżecie gminy w formie zarządzeń.
AD.3.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Mielec za 2016 rok.
Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że omawiany punkt dotyczący
rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec
za 2015 rok, obejmuje następujące podpunkty:





przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok;
przedstawienie sprawozdania finansowego;
informacja o stanie mienia Gminy;
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2016 r.;
 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie
absolutorium;
 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie
absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
Ponadto Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Radni
otrzymali na piśmie.
Było ono również przedmiotem szczegółowej analizy na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran przedstawiła informację o finansowej realizacji
budżetu:
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
Budżet Gminy Mielec na 2016 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą budżetową Gminy
Mielec Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r., w kwotach:
- plan dochodów 35 240 177,00 zł
- plan wydatków 37 355 921,00 zł
- planowany deficyt 2 115.744,00 zł
W okresie sprawozdawczym na podstawie podjętych 10 uchwał Rady Gminy i 17 Zarządzeń
Wójta Gminy dokonano zmian w planie budżetu, który na koniec okresu sprawozdawczego
wynosi :
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- plan dochodów 43 979 532,49 zł
- plan wydatków 46 285 517,78 zł
- planowany deficyt na koniec roku 2 305 985,29 zł
Na podstawie wprowadzonych zmian budżetowych w trakcie roku budżetowego deficyt został
zwiększony o 190 241,29 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do przyjętego planu, dochody zostały
zwiększone o 8.739.355,49 zł. Plan dochodów w trakcie roku budżetowego wzrósł o 24,8 %.
Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej został
przedstawiony w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
W okresie sprawozdawczym strona dochodowa budżetu została wykonana w kwocie
44.262.937,16 zł, w stosunku do planu w wysokości 100,64 %.
Dochody niezrealizowane lub zrealizowane w niższym niż zaplanowano stopniu dotyczyły
następujących działów:
- transport i łączność w związku z nieotrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na
przebudowę drogi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (49,09%),
- gospodarka mieszkaniowa w związku z niższymi wpływami wpłat z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (47,6%),
- gospodarka mieszkaniowa w związku z niedokonaniem sprzedaży działek zaplanowanych do
zbycia w 2016 roku wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano na poziomie
56,74%,
- działalność usługowa zrealizowano niższe wpływy z tytułu opłat za rozgraniczenia (45,84%),
- administracja publiczna w związku z niewykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej przysparzających dochodów związanych z ich realizacją (18,6%),
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu wpływu opłaty
eksploatacyjnej (30,62%) i z tytułu mniejszych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych
wpłat podatków i opłat (56,13%),
- różne rozliczenia z tytułu braku wpływu środków z rozliczenia podatku VAT (24,25%),
- pomoc społeczna z tytułu braku zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych nienależnie (53,87%) i odsetek z tego tytułu (7,78%).
Większe wykonanie strony dochodowej zrealizowano z tytułu:
- najmu pomieszczeń w budynku na Jadernych 137,58%,
- wpływu z różnych dochodów (wpłaty za media, z tytułu odstąpienia od kupna działki)
296,05%,
- dochodów z najmu i dzierżawy – czynsz łowiecki 1326,39%,
- podatku leśny 191,84%,
- podatku od spadków i darowizn 124,52%,
- wpływu opłaty skarbowej 142,32%,
- podatku od czynności cywilnoprawny 131,04%,
- wpływu z różnych opłat (koszty upomnień) 147,33%,
- wpływu z usług (z opłat za korzystanie dzieci z innych gmin z naszych przedszkoli) 212,66%,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące pomocy
społecznej FA, ZA, zasiłki rodzinne 1.386,40%,
- wpływu z różnych opłat (koszty upomnień i za korzystanie ze środowiska) 210,66%,
- odsetek od nieterminowej wpłaty z tyt. odpadów komunalnych 1.532,80%.
W trakcie roku budżetowego wydatki zostały zwiększone o 8.929.596,78 zł tj. o 23,9 %.
W okresie sprawozdawczym strona wydatkowa budżetu została wykonana w kwocie
43.459.403,30 zł w stosunku do planu w wysokości 93,89 %.
W trakcie roku sprawozdawczego niższy stopień realizacji wydatków wystąpił w zakresie:
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- melioracji wodnych 51,41%
- usuwania skutków klęsk żywiołowych 69,80%
- planowania przestrzennego 24,47%
- obrony narodowej gdzie prowadzone są rozliczenia z ministerstwem obrony w zakresie
działań rezerw narodowych,
- zarządzania kryzysowego 7,06%
- kosztów obsługi komorniczej 33,81%
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16,94%
- dodatków mieszkaniowych 48,52%
- oczyszczania miast i wsi 43,84%
- z tytułu korzystania ze środowiska 22,10%
- pozostałej działalność (psy, transport padłych zwierząt) 34,19%
Zadania z zakresu zadań zleconych w zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane
w 99,91 % a niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponentów poszczególnych
środków.
Zadania z zakresu zadań własnych na które gmina dostała dotacje zostały zrealizowane
w 99,57 % a niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponentów poszczególnych
środków.
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w 78,59 %.
Niewykonanie zadań w 100 % wynikało z wykreślenia zadań na poziomie projektu budżetu,
niedoszacowania zadań w fazie ich planowania bądź z dofinansowania zaplanowanych do
wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego z innych dotacji.
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz innych instytucji, stowarzyszeń, organizacji
pozarządowych, i innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zostały
zrealizowane w stopniu zadawalającym.
Środki pozostałe na rachunkach dochodów jednostek budżetowych w szkołach w kwocie
37,45 zł zostały przekazane do 31 grudnia 2016 roku na rachunek bankowy gminy, a w kwocie
2.946,45 zł w roku 2017.
Stan zadłużenia gminy na koniec 2016 roku wynosił 6.246.464,10 zł i jest niższy niż zakładał
pierwotny projekt budżetu na rok 2016 o kwotę 3 613 585,73 zł.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2016 rok zostało sporządzone
rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone kompletnie i rzetelnie na podstawie danych
zawartych w księgach rachunkowych odzwierciedlających stan rzeczywisty przeprowadzonych
operacji gospodarczych zaewidencjonowanych na podstawie zakwalifikowanych dowodów
księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zdarzeń gospodarczych na dzień
zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 r.
Podstawą sporządzenia sprawozdań finansowych w poszczególnych jednostkach były
zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.
W zakresie ustalania nadwyżki lub niedoboru budżetu operacje gospodarcze w zakresie
dochodów i wydatków budżetu gminy ujmowane są w księgach rachunkowych według metody
kasowej tj. wg faktycznie kasowo zrealizowanych na rachunku bankowym gminy dochodów i
wydatków.
Wszystkie jednostki i zakłady budżetowe terminowo złożyły jednostkowe sprawozdania
finansowe na podstawie których zostało sporządzone sprawozdanie łączne dla wszystkich
jednostek i zakładów budżetowych Gminy Mielec.
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Informacja o stanie mienia Gminy
Treść
informacji
spełnia
wymogi
ustawy
o
finansach
publicznych.
Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosił 138,4573 ha, a na dzień
31 grudnia 2016 r. wynosił 146,66 ha.
W okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obrót mieniem komunalnym przedstawiał się
następująco:
 nabycie odpłatne mienia komunalnego o powierzchni 0,8794 ha z przeznaczeniem pod
drogi gminne oraz budowę sieci kanalizacyjnej,
 nabycie nieodpłatne na rzecz mienia komunalnego działek o łącznej powierzchni
0,0117ha z przeznaczeniem pod dojazd do nieruchomości mienia gminnego,
 skomunalizowano oraz nabyto w drodze decyzji Wojewody z mocy prawa własności
nieruchomości o łącznej powierzchni 7,7357 ha, grunty zajęte pod drogi,
 zbyto działki o łącznej powierzchni 0,4241 ha z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową.
Z analizy informacji wynika, że nastąpiły zmiany w zasobach gruntów przeznaczonych pod
inwestycje budowy kanalizacji, nastąpił wzrost w gruntach pod zabudowaniami i obiektami
oraz pod drogami.
Należy zatem stwierdzić, że polityka gminy w 2016 r. w zakresie zarządzania mieniem
komunalnym była ukierunkowana na rozbudowę inwestycji, poprawę infrastruktury drogowej
oraz regulację stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi.
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania budżetu |
za 2016 r.
Pan Jan Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy Mielec odczytał Uchwałę Nr XVI/93/2017
z dnia 5 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2016 rok.
Skład Orzekający RIO w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Wójta Gminy
Mielec sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium;
Po rozpatrzeniu i wnikliwej analizie przedłożonych dokumentów, po wysłuchaniu wyjaśnień
złożonych przez Skarbnika Gminy Mielec Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mielec –
przedstawiła Wysokiej Radzie opinię Komisji oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium
dla Wójta Gminy Mielec z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Komisja Rewizyjna rozpatrując przedłożone
sprawozdanie kierowała się kryteriami:
legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Ocena stopnia realizacji planowanych do wykonania w roku 2016 zadań jest zadawalająca
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2016 r.
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr XVI/116/2017 z dnia 16 maja 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii
o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec o udzielenie absolutorium
dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Skład Orzekający RIO w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Mielec wniosek o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2016 r.
Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem
i sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2016 rok.

finansowym

Głos w kolejności zabierali:
Radna Wanda Mika zwróciła się z zapytaniem w sprawach:
- dotyczącym bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, ponieważ jest
niskie wykonanie potrzeb,
- przyczyn niskiego wykonania planu w dziale 710.
Radny Krzysztof Dziekan zapytał o niskie wykonanie planu dochodów w dziale 700 w zakresie
wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
Radny Jerzy Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zdolności kredytowej gminy,
w jakiej wysokości gmina może jeszcze zaciągnąć kredyt.
W odpowiedzi w sprawie zdolności kredytowej pani Skarbnik szczegółowo wyjaśniła
procedurę obliczania wskaźników zadłużenia dla gminy oraz przedstawiła przypuszczalne
kwoty spłat kredytów, których gmina nie może przekroczyć w kolejnych latach.
Radny J. Krawczyk stwierdził, że intencją zapytania było zabezpieczenie środków na budowę
kanalizacji i zaciągnięcie kredytu na cele przyszłej inwestycji.
Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że nie usłyszał w jakiej wysokości gmina będzie mogła
zaciągnąć kredyt.
Pan Skarbnik wyjaśniła, że na ten czas jest to niemożliwe, kwota zadłużenia na 2017 r. została
określona w uchwale budżetowej. W dalszej części dyskusji pan Wójt odpowiedział na kolejne
pytania zadane przez radnych i tak:
- niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości zostało spowodowane tym,
że z zaplanowanych do sprzedaży sześciu działek w Woli Chorzelowskiej sprzedano tylko
dwie,
- zadanie wykonania planów zagospodarowania przestrzennego nie zawsze
zamyka się w ciągu roku i zadanie jest kontynuowane w roku następnym i tak też było w roku
2016.
Pan Tomasz Ortyl – kierownik RIK - wyjaśnił, że w zakresie melioracji dotacja udzielona
przez Gminę na rzecz Spółek Wodnych została wykorzystana na utrzymanie cieków wodnych.

AD.4.
Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia
i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

sprawozdania

finansowego

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Państwo radni po wysłuchaniu informacji
o finansowej realizacji budżetu w dyskusji ocenili wykonanie budżetu oraz wyrazili swoje
zdanie na temat sprawozdania, zaprezentowali także stanowisko na temat odpowiedzi
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udzielonych w zakresie realizacji budżetu.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
Obecni na sesji Radni nie wnieśli uwag do projektu przedstawionej uchwały.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów:
„ za „ podjęciem uchwały oddano - 15 głosów
„ przeciw „ - 0 głosów
„wstrzymał się „ - 0 głosów
podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XVIII/187/2017 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 r.

AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi ,
że nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta po
zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Państwo zostali zapoznani ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ustawie.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Obecni na sesji Radni nie wnieśli uwag do projektu przedstawionej uchwały.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec stosunkiem głosów:
„ za „ podjęciem uchwały oddano - 15 głosów
„ przeciw „ - 0 głosów
„wstrzymał się „ - 0 głosów
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podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XVIII/188/2017 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2016 rok.
AD.6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy
Mielec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem proponuje się dokonać zmiany Uchwały własnej Nr XXVII/186/2017
Rady Gminy Mielec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej. Zmiana polega na zmniejszeniu kwoty pożyczki do wysokości 533 tyś zł.
Następnie został odczytany projekt uchwały.
Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne.
Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XXVIII/189/2017 - w sprawie zmiany uchwały własnej
Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 kwietnia
2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

AD.7.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem:
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 123 000 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 243 00 zł,
- dokonuje przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do
klasyfikacji budżetowej w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Szczegółowe plany zwiększeń i zmniejszeń wg. szczegółowego podziału w dostosowaniu do
klasyfikacji budżetowej określają załączniki tabelaryczne do projektu uchwały.
- dokonuje się wyodrębnienia przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami
wydatków budżetu realizowanych zadań funduszu sołeckiego.
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Zmiany wynikają ze złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia planowanego do realizacji
w 2017r. w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Wola Mielecka.
- zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 120 000 zł.
Następnie został odczytany projekt uchwały.
Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne.
Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę

Nr XXVIII/190/2017 - w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2017 r.

AD. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Na wstępie Przewodniczący Rady Jan Kołodziej poinformował o korespondencji, jaka
wpłynęła na jego ręce w okresie między sesjami.
Wpłynęły pisma:
- w sprawie oświadczeń majątkowych radnych,
- od mieszkańców wsi Książnice w sprawie odpłatności za wywóz nieczystości,
O treści korespondencji radni zostali poinformowani na posiedzeniach komisji.
Następnie głos zabrał Pan Józef Piątek – Wójt Gminy Mielec, który poinformował
o planowanych działaniach w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach
Podkaszany, Książnice, Goleszów, Boża Wola i Wola Chorzelowska. Ponadto Gmina zamierza
doposażyć GZGK w Mielcu w samochód asenizacyjny do wywozu nieczystości.
W dalszej części dyskusji głos w kolejności zabierali:
Radny Jerzy Krawczyk pochwalił deklaracje Wójta o przyspieszonym tempie wykonywania
sieci kanalizacyjnej oraz zakupie samochodu do wywozu nieczystości.
Poinformował, że Rada Gminy realizuje zapisy ustawowe, a jednym z takich działań jest
podjęcie uchwały o maksymalnej stawce za wywóz nieczystości ciekłych, po to, żeby
przedsiębiorcy nie stosowali bardzo wygórowanych stawek. Wprawdzie kwota nie jest niska,
ale na ten czas gmina nie może dopłacać do wywózki nieczystości, ponieważ znacznie opóźniła
by się budowa kanalizacji.
Radny zaapelował do mieszkańców tych miejscowości, w których jest już zbudowana
kanalizacja o wpinanie się do sieci.
W dalszej części wypowiedzi poinformował o wielokrotnych zmianach projektu budowy sieci
kanalizacyjnej w Podleszanach, jednocześnie zadeklarował współpracę radnych z Wójtem
w zakresie wykonywania tej kosztownej inwestycji.
Radny Piotr Motyl w imieniu mieszkańców zapewnił o poparciu budowy kanalizacji
w Podleszanach.
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi sprawami:
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- zgłosił uwagi do odpowiedzi na interpelację złożoną na poprzedniej sesji. Uznał, że
odpowiedź jest niesatysfakcjonująca. Ponadto uważa, że gmina powinna w sposób jasny
informować gdzie osobiście należy dokonać zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania,
- poinformował, iż mieszkańcy skarżą, że ważne informacje, między innymi w sprawie OZE,
są zamieszczane na stronie internetowej Gminy Mielec z późnieniem,
- następnie radny przypomniał sprawę wykonania drogi łączącej Mielec i Chorzelów
k/ lotniska, zasugerował, aby władze porozumiały się w tej kwestii i wypracowały jakieś
wspólne rozwiązanie, żeby dobrze służyło mieszkańcom,
- zwrócił się o podanie aktualnych danych dotyczących wysokości pozyskanych środków
zewnętrznych na wykonywane inwestycje,
- następna sprawa dotyczyła nadawania nazw ulicom w Woli Mieleckiej. Przypomniał, że jest
Uchwała Zebrania Wiejskiego w tej sprawie i dotyczy nadania nazwy wyłącznie dla jednej
ulicy, natomiast ze strony Gminy zostały poczynione działania, które dotyczą całej
miejscowości. Na ten czas jest to działanie zbyt daleko idące, ponieważ tylko jedna grupa
mieszkańców wyraża chęć nazwania ulicy przy której mieszkają, dlatego jest pytanie ,czy jest
potrzeba wykonywania jakichś opracowań dla całej miejscowości,
- biorąc pod uwagę zły stan techniczny infrastruktury wodociągowej radny zwrócił się
z wnioskiem o informowanie mieszkańców o przerwach w dostawie wody, ponieważ takie
sytuacje już się zdarzały bez uprzedzenia mieszkańców,
- kolejna sprawa dotyczyła powrotu nad pracami nad nowym Statutem Gminy,
- poinformował, że pomimo wielokrotnych monitów w dalszym ciągu nie została
zabezpieczona metalowa kładka w ciągu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Woli
Mieleckiej w kierunku do Piątkowca, w dalszym ciągu w tym miejscu jest niebezpiecznie,
- wyjazd z parkingu stadionu oraz z placu szkolnego w dalszym ciągu jest niebezpieczny,
pomimo wcześniejszych zgłoszeń o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu,
- następnie radny zwrócił się o monitorowanie wykonania gazociągu wysokoprężnego na
terenie miejscowości Szydłowiec i możliwości umieszczenia w projekcie innych instalacji
niezbędnych dla mieszkańców tej miejscowości i nie tylko,
- na zakończenie zwrócił się o zorganizowanie spotkania z właścicielem firmy WDM
w sprawie możliwości wykonania oświetlenia ulicznego na infrastrukturze, której właścicielem
jest WDM.
Jan Kwarciany – sołtys wsi Goleszów – zadeklarował pełne wsparcie dla budowy kanalizacji
i powiadomił o:
- braku informacji o przerwach w dostawie wody,
- odwołanych kursach MKS, ponieważ jest poważny problem, bo mieszkańcy nie mogą
dojechać do pracy,
- zwrócił się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości informacji o nowych przepisach
dotyczących wycinki drzew,
- na zakończenie podziękował za uporządkowanie cmentarza Ewangelickiego.
Krzysztof Jachyra – sołtys wsi Chorzelów zwrócił się z następującymi kwestiami:
- z zapytaniem o termin wykonania remontu chodnika na odcinku Mielec- Chorzelów,
ponieważ chodnik jest w złym stanie technicznym, konieczne jest wykonanie uzupełnień
licznych ubytków. Poza tym poinformował, że są uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg
w tej sprawie,
- w związku ze zbliżającymi się uroczystościami koronacji obrazu Matki Bożej Królowej
Rodzin w Sanktuarium w Chorzelowie konieczne jest podjęcie prac zabezpieczających obiekty
Gminy tj. uzupełnienia piłkochwytów na stadionie sportowym oraz uzupełnienie ogrodzenia
przy Zespole Szkół w Chorzelowie. Ponadto trzeba powycinać zarośla wokół tych obiektów,
- zgłosił problem notorycznego zaklejania gminnych tablic ogłoszeniowych różnego rodzaju
ogłoszeniami, jednocześnie zgłosił propozycję pobierania opłat za korzystanie z tych tablic.
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Pani Zofia Załucka – sołtys wsi Złotniki poinformowała, że firma BUDIMEX, wykonawca
inwestycji budowy mostu przez Wisłokę wykonuje projekt tej inwestycji bez jakichkolwiek
uzgodnień z mieszkańcami.
Pan Ryszard Szostak – sołtys wsi Chrząstów zwrócił się o wykoszenie rowów przy drodze
gminnej, poinformował o złym stanie chodników, złym oznakowaniu znakami drogowymi
głównej drogi przez wieś. Potwierdził wypowiedź p. K. Jachyry w sprawie tablic
ogłoszeniowych i zwrócił się o umieszczenie informacji o zakazie wywieszania innych
ogłoszeń niż urzędowe.
Na część zadanych pytań odpowiedzi udzieliła Pani Sekretarz:
- w sprawie tablic ogłoszeniowych to problem jest szeroki i nie dotyczy tylko naszej Gminy,
są wyznaczone tablice wyłącznie do zamieszczania ogłoszeń wyborczych i za zajęcie tych
tablic są przewidziane kary,
- jeśli pracownik Urzędu udzielił błędnej informacji dla radnego M. Kawalca, zostaną
wyciągnięte odpowiednie wnioski, ponadto adresy zamieszkania podlegają ochronie danych
osobowych,
- w sprawie aktualizacji strony internetowej pojawił się problem, ponieważ od dłuższego czasu
nie ma pracownika, który powinien zajmować się aktualizacją informacji.
- informacja w sprawie OZE została zamieszczona na stronie internetowej Gminy niezwłocznie
po uzyskaniu wiadomości z Urzędu Marszałkowskiego.
Radny Mariusz Kawalec poinformował, że w jego sprawie adresowej nie chodzi o ukaranie
pracownika, ale o wspólne wypracowanie zmiany na lepsze przede wszystkim dla ułatwienia
załatwiania spraw meldunkowych przez mieszkańców.
Dodatkowego wyjaśnienia dla przedmówcy udzieliła Pani Skarbnik. Otóż zmiana adresu
w jednej komórce nie powoduje automatycznych zmian w innych działach, ponieważ to do
petenta należy zgłoszenie w odpowiednim referacie adresu, czy adresu do doręczeń, które
mogą być różne.
Następnie głos zabrał Pan Wójt i wyjaśnił, że:
- w sprawie chodników, obecnie oczekujemy na budowę nowych chodników w Złotnikach,
natomiast techniczne wykonanie i odbiór należy do właściciela drogi czyli do Powiatu
Mieleckiego,
- budowa mostu na rzece to zadanie Marszałka Województwa, niemniej jednak odbyła się
rozmowa z przedstawicielem wykonawczy tej inwestycji, który przedstawił sposób działania
i w odpowiednim czasie odbędą się konsultacje z mieszkańcami,
- jeśli chodzi o remont chodnika w Chorzelowie, to Pan Starosta deklarował chęć przebudowy ,
Gmina nie uczestniczyła w tych rozmowach,
- remonty niektórych obiektów komunalnych w Chorzelowie, o których mówił pan sołtys,
będą wykonane, ale trudno jest znaleźć wykonawcę na te prace.
Pan Andrzej Kardyś – sołtys wsi Trześń zwrócił uwagę na fakt podwójnej numeracji domów na
terenie wsi.
Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem w sprawie komisji powołanej do rozpatrzenia
wniosku o nadanie nazw ulicom.
Pani Sekretarz przedstawiła skład komisji i wyjaśniła, w jakim celu została powołana i zakres
jej działania, ponadto wyjaśniła, że trzeba mieć pewien zbiór nazw ulic, żeby można było
korzystać z tego zasobu.
Radny Mariusz Kawalec uważa, że po co określać nazwy dla wszystkich ulic, skoro
mieszkańcy chcą nazwy tylko da jednej ulicy.
Radny Piotr Motyl stwierdził, że procedurę nadawania nazw ulicom trzeba rozpocząć
generalnie dla całej gminy.
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Na zakończen8ie dyskusji Przewodniczący Rady poinformował, że przy zjeździe z drogi
wojewódzkiej 983 w Woli Mieleckiej na tzw. Ścieżki tworzy się wielkie rozlewisko wody
po każdych opadach.

Na tym obrady XXVIII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN KOŁODZIEJ

Sporz.

