
   

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

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

w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Jadernych 7, od godziny 9
00 

do godziny 14
00

. 

W  sesji  udział  wzięli : 

 

-  Radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 15 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  

 

Wójt  Gminy Mielec zwrócił się z wnioskiem  o zmianę porządku obrad sesji Rady Gminy 

zwołanej na dzień 5 grudnia 2013 r. poprzez  włączenie do porządku obrad punktu: 

  

 Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji nowych przystankowych i likwidację 

istniejącego w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra  - Wola Mielecka  

w km 10+435-11+955 w miejscowości Rzędzianowice. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wniosek o zmianę porządku obrad sesji zwołanej na dzień  

5 grudnia 2013 r. poprzez zdjęcie z porządku obrad następujących punktu: 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej w miejscowości 

Wola Mielecka stanowiącej  mienie komunalne. 

 

Radni obecni na sesji nie zgłosili innych propozycji w sprawie zmiany porządku obrad. 

 

Przedstawione wnioski zostały poddane pod głosowanie w kolejności ich zgłaszania. 

 

Jako pierwszy pod glosowanie został poddany wniosek Wójta Gminy Mielec; 

„ za „ – przyjęciem wniosku oddano 15 głosów 

„ przeciw „  - 0 głosów 

„wstrzymało się„  - 0 głosów 

Rada Gminy przyjęła  wniosek . 

 

Jako drugi pod glosowanie został poddany wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Mielec; 

„ za „ – przyjęciem wniosku oddano 15 głosów 

„ przeciw „  - 0 głosów 

„wstrzymało się„  - 0 głosów 

Rada Gminy przyjęła  wniosek . 

 

Przewodnicząca Rady odczytała  porządek obrad XXXVII  sesji:  
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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 zamiany działki stanowiącej własność Gminy Mielec 

położonej w miejscowości Złotniki na działkę położoną w Woli Mieleckiej.   

5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych 

w miejscowości Wola Mielecka  na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej w Mielcu stanowiącej  

mienie komunalne. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Trześń  

na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2014 r. 

do dnia 31.12.2014 r. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych  

w Gminie Mielec. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/252/2013 Rady Gminy 

Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy 

miejscowości Chorzelów”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec  

z dnia 15 lutego 2011 r.  w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji nowych przystankowych i likwidację istniejącego 

w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra  - Wola Mielecka w km 10+435-

11+955 w miejscowości Rzędzianowice. 

14. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski. 

  

 

AD.1.   
 

Interpelacje Radnych. 

 

Radny Pan Krzysztof  Dziekan złożył interpelację w imieniu mieszkańców wsi Wola 

Chorzelowska  w sprawie realizacji wniosku o wykonanie zadania w ramach inicjatywy lokalnej 

polegającego na odbudowie kanału odwadniającego pola na terenie wsi Wola Chorzelowska.  

 

AD.2. 

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Protokół  z  XXXVI  sesji Rady Gminy w Mielcu, która odbyła się w dniu 7 listopada 2013 r. 

znajdował się na sali obrad. 

Do  treści protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Protokół został przyjęty. 
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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 zamiany działki stanowiącej własność Gminy Mielec położonej 

w miejscowości Złotniki na działkę położoną w Woli Mieleckiej.   

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się dokonać zamiany działki położonej w miejscowości Złotniki 

stanowiącą własność Gminy Mielec na działkę położoną w miejscowości Wola Mielecka. 

Działka  jest niezbędna do obsługi znajdującej się na niej przepompowni kanalizacji sanitarnej. 

W przypadku nierównych wartości zamienianych nieruchomości zastosowana będzie dopłata, 

której wysokość będzie równa różnicy zamienianych nieruchomości 

 

Pani Zofia Załucka – sołtys wsi Złotniki poinformował, że nie mieszkańcy wsi wypowiedzieli się 

na zebraniu wiejskim w sprawie zamiany działki, która stanowi mienie wiejskie. 

Pani W. Kasprzak wyjaśniła, że działka została skomunalizowana i obecnie jest to mienie gminne 

i nie potrzeba zgody mieszkańców na dokonanie zamiany. 

 

Następnie został odczytany  projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych  jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVII/290/2013  -  w sprawie zamiany działki stanowiącej 

                                                                         własność Gminy Mielec położonej w miejscowości 

                                                                       Złotniki na działkę położoną w Woli Mieleckiej.   

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych  

w miejscowości Wola Mielecka  na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

Zgodnie z projektem proponuje się nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Mielec własności 

nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka, 
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Działki o których  mowa  zostaną  przeznaczone na poszerzenie drogi  która pozostanie   

w utrzymaniu Gminy Mielec i będzie służyć mieszkańcom miejscowości Wola Mielecka. 

 

Następnie został odczytany  projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych  jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVII/291/2013  -  w sprawie nieodpłatnego nabycia 

                                                                 własności nieruchomości położonych w miejscowości 

                                                                  Wola Mielecka  na rzecz mienia komunalnego  

                                                                  Gminy Mielec. 

 

 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej w Mielcu stanowiącej  

mienie komunalne. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

Zgodnie z projektem proponuje się przeznaczyć do sprzedaży w formie przetargu : 

- prawo własności działki zabudowanej budynkiem biurowym i gospodarczym, położonej w 

Mielcu obręb Stare Miasto oraz  prawo użytkowania wieczystego działki położonej w Mielcu 

obręb  Stare Miasto.  

Są to działki na których zlokalizowany jest obecny budynek Urzędu Gminy.  

 
Następnie został odczytany  projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych  jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVII/292/2013  -  w sprawie sprzedaży nieruchomości   

                                                                     położonej w Mielcu stanowiącej  mienie komunalne. 

 

 



 

   

   

   

                                                      

 

5 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Trześń  

na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.  

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Władysławę Kasprzak. 

Zgodnie z projektem proponuje się nabyć na rzecz Gminy Mielec nieruchomość o powierzchni 

0.24 ha,  położoną w miejscowości Trześń. 

Działka o której mowa jest niezbędna  na poszerzenie drogi gminnej  położonej w miejscowości 

Trześń oraz wykonanie rowu odwadniającego drogę gminną. 

 

Pan Jan Dul zapytał czy nabycie tej działki jest odpłatne i czy gmina będzie nabywać wszystkie 

działki pod drogi w terenie .  

Pani W. Kasprzak poinformowała, że koszt nabycia to kwota rzędu 30 tyś. zł.  

Pan Mariusz Kawalec uważa, że propozycja zakupu niej uzasadniona. 

Pan Jerzy Głaz poinformował, że poszerzenie drogi i wykopanie kanału jest niezbędne dla 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, pokazały to ulewne deszcze latem br. ponieważ znaczna 

część miejscowości została podtopiona z powodu braku odpływu wód. 

 

Następnie został odczytany  projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych  jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVII/293/2013  -  w sprawie nabycia nieruchomości 

położonej w miejscowości Trześń na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec. 

 

 

AD.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2014 r.  

do dnia 31.12.2014 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Dariusza Gustawa. 

Zgodnie z projektem proponuje się zachować cenę wody i ścieków na poziomie 

w roku 2013. Podwyższeniu ulegają opłaty abonamentowe.  

 

Następnie został odczytany  projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej  jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  
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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  XXXVII/294/2013  -  w sprawie zatwierdzenia Taryfy za 

                                                           zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

                                                                       odprowadzanie  ścieków na terenie Gminy Mielec 

                                                                       na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 

 

AD.9. 

 

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

 

Na wstępie Wójt przedstawił autopoprawkę w sprawie przedłożonego projektu uchwały. 

Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu.  

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się: 

- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 227 084,02 zł 

- zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 177 674,00 zł 

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 227 084,02 

- zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 177 674,00 zł 

- dokonać przeniesień wydatków w działach: transport i łączność, administracja publiczna, 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń oraz przeniesień w dostosowaniu do klasyfikacji 

budżetowej stanowią załączniki do projektu uchwały.  

 

Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi zapytaniami: 

- co będzie wykonane za kwotę 9 tyś., zł na parkingu w Woli Mieleckiej,  

- jaki samochód i dla kogo zostanie zakupiony za kwotę 40 tyś. zł. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik: 

- środki w wysokości 9 tyś. zł. zostały przeniesione na drogi, 

- samochód zostanie zakupiony dla potrzeb urzędu ponieważ Polonez został zlikwidowany, 

zostało przeprowadzone badanie rynku i za kwotę 40 tyś. zł. jest możliwość zakupienia nowego 

samochodu. 

Pan Bronisław Występek poinformował, że w Chorzelowie nie zostało wykonane oświetlenie 

uliczne. 

Wójt poinformował, że sprawa oświetlenia została zgłoszona do PGE i lampy zostaną 

uzupełnione. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez Wójta. 

„ za „ – przyjęciem autopoprawki oddano 15 głosów 

„ przeciw „  - 0 głosów 

„wstrzymało się„  - 0 głosów 

Rada Gminy przyjęła autopoprawkę . 
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Opinia resortowej Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Następnie został odczytany projekt 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  XXXVII/295/2013 -  w sprawie wprowadzenia zmian  

                                                                                     w budżecie na 2013 r. 

 

 

AD.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych  

w Gminie Mielec. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Panią Bożenę Wrażeń. 

Zgodnie z art. 40 ust 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym określenie zasad oraz trybu  

korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należy do kompetencji 

organu stanowiącego gminy, czyli Rady Gminy.  

Regulamin określa zasady korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy 

Mielec. Aby umożliwić bezpieczne i efektywne pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej konieczne jest określenie aktem prawa miejscowego zasad, jak również 

trybu korzystania z tych obiektów.  

Wobec aktywności mieszkańców poszczególnych sołectw celowe i konieczne stało się 

uporządkowanie tego zagadnienia, poprzez określenie jednolitych zasad oraz trybu korzystania  

z tego rodzaju obiektów.  

Regulaminu nie stosuje się do korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych zarządzanych 

przez placówki oświatowe.   

 

Pytania- dyskusja: 

 

Pan Mariusz Kawalec złożył wniosek formalny o zmianę zapisu § 1 ust.8 pkt. 15 poprzez 

dopisanie słów ”… bądź klubu sportowego”. 

Pan Piotr Motyl stwierdził, że taki zapis nie jest dobry ponieważ są stadiony gdzie nie można 

zamieszczać reklam ponieważ zostały zbudowane z udziałem środków z RPO tak jak np.  

w Podleszanach. 

Pani Wanda Mika powiedziała, że taki zapis będzie możliwy do wprowadzenia po pięciu latach 

korzystania z obiektów współfinansowanych ze środków RPO, ponieważ wtedy umowy nie będą 

już obowiązywały. 

Pan Kazimierz Kumorek zaproponował aby w § 1 ust. 8 pkt. 15 dopisać  słowa „… lub zarządcy 

obiektu.” 
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Wójt poinformował, że takie zapisy byłyby dobre jeśli nie byłoby ograniczeń wynikających  

z zapisów zawartych w umowach gdzie są wyraźne zakazy, wobec tego nie wprowadzono  

do projektu uchwały zapisów dotyczących zamieszczania reklam. 

  

Następnie Komisje przedstawiły wnioski wypracowane na posiedzeniach. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych wnioskuje  o wprowadzenie  zmian  z treści 

projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie 

Mielec, w ten sposób, że:   

 

w § 1 ust. 2 słowa  „urządzenia rekreacyjno – rehabilitacyjne” zastąpić słowami  „place 

rekreacyjno – rehabilitacyjne”, 

 

ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektów o których mowa w ust. 2 pod nadzorem osób 

dorosłych.” 

 

ust. 6  skreślić słowa: „… lub odpowiedniego stroju  sportowego.” 

 

ust. 8, punkt 4  skreślić słowa: „…i inne urządzenia sportowe.” 

 

w ust. 8 dodać punkt 17 w brzmieniu: „ używania  wulgaryzmów” 

 

ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

„dopuszcza się możliwość wyłącznego korzystania z obiektów sportowych przez grupy 

zorganizowane za uzgodnieniem z jednostką zarządzającą na podstawie umowy użyczenia lub z 

osobą administrującą  z ramienia Gminy Mielec, najpóźniej na dwa dni przed terminem 

korzystania z obiektu.” 

 

ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych  można zgłaszać do Urzędu Gminy w 

Mielcu”. 

 

 

Komisja Mandatowa i Przestrzegania Prawa  wnioskuje  aby : 

 

§1  ust.8, pkt. 12  Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Mielec. 

otrzymał brzmienie: 

„używania ognia w sposób niekontrolowany”, 

 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedstawione wnioski . 

 

Jako pierwszy głosowano wniosek Komisji mandatowej i Przestrzegania Prawa. 

„ za „ – przyjęciem wniosku oddano 15 głosów 

„ przeciw „  - 0 głosów 

„wstrzymało się„  - 0 głosów 

Rada Gminy  przyjęła wniosek . 
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Następnie Rada głosowała wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w ten 

sposób, że każdy punkt proponowanej zmiany został poddany pod glosowanie oddzielnie,  

i tak: 

 zamiana zapisu § 1 ust.2 

„ za „ – przyjęciem wniosku oddano 15 głosów 

„ przeciw „  - 0 głosów 

„wstrzymało się„  - 0 głosów 

Rada Gminy  przyjęła wniosek . 

 

 zamiana zapisu § 1 ust.4 

„ za „ – przyjęciem wniosku oddano 15 głosów 

„ przeciw „  - 0 głosów 

„wstrzymało się„  - 0 głosów 

Rada Gminy  przyjęła wniosek . 

  

 zamiana zapisu § 1 ust.6 

„ za „ – przyjęciem wniosku oddano 14 głosów 

„ przeciw „  - 0 głosów 

„wstrzymało się„  - 1 głos 

Rada Gminy  przyjęła wniosek . 

  

 zamiana zapisu § 1 ust.8 pkt. 4 

„ za „ – przyjęciem wniosku oddano 15 głosów 

„ przeciw „  - 0 głosów 

„wstrzymało się„  - 0 głosów 

Rada Gminy  przyjęła wniosek . 

  

 zamiana zapisu § 1 ust.8 dopisać  pkt.17 

„ za „ – przyjęciem wniosku oddano 15 głosów 

„ przeciw „  - 0 głosów 

„wstrzymało się„  - 0 głosów 

Rada Gminy  przyjęła wniosek . 

  

 zamiana zapisu § 1 ust.11 

„ za „ – przyjęciem wniosku oddano 15 głosów 

„ przeciw „  - 0 głosów 

„wstrzymało się„  - 0 głosów 

Rada Gminy  przyjęła wniosek . 

  

 zamiana zapisu § 1 ust.14 

„ za „ – przyjęciem wniosku oddano 15 głosów 

„ przeciw „  - 0 głosów 

„wstrzymało się„  - 0 głosów 

Rada Gminy  przyjęła wniosek .  
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W dalszej kolejności poddano pod głosowanie wniosek radnego Mariusza Kawalca. 

„ za „ – przyjęciem wniosku oddano 1 głos 

„ przeciw „  - 10 głosów 

„wstrzymało się„  - 4 głosy 

Rada Gminy nie przyjęła wniosku . 

 

Następnie został odczytany  projekt uchwały. 

 

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

 

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  XXXVII/296/2013  -  w sprawie ustalenia Regulaminu  

                                                                  korzystania z obiektów sportowych  w Gminie Mielec. 

 

 

AD.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/252/2013 Rady Gminy Mielec 

z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości 

Chorzelów”. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

Zgodnie z projektem proponuje się dokonać zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/252/2013 Rady 

Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy 

miejscowości Chorzelów” w ten sposób że, w załączniku do uchwały   dodaje się punkt   

V w następującym brzmieniu: 

„V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych , ze względu na ich położenie 

oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych  jest pozytywna 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXVII/297/2013 -  w sprawie zmiany uchwały własnej  

                                                                       Nr XXX/252/2013 Rady Gminy Mielec z dnia  
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                                                                   27 czerwca 2013 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian  

                                                                   do „Planu odnowy miejscowości Chorzelów”. 

                                                        

AD.12. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec  

z dnia 15 lutego 2011 r.  w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

Na wstępie Przewodnicząca poinformowała, że  wpłynął wniosek radnych o zamianę zapisu w 

uchwale Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r.  w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Proponowana zmiana dotyczy skreślenia zapisu w § 1 ust. 2 zapisu: 

  placówek służby zdrowia. 

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 jest następujące: 

Wójt Gminy Mielec wydając zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kieruje się 

zasadą, że przy sprzedaży napojów alkoholowych winna być zachowana odległość punktu  

sprzedaży nie mniejsza niż 100 metrów w stosunku do następujących obiektów: 

 placówek oświatowo-wychowawczych takich jak: szkoły, przedszkola, 

 obiektów kultu religijnego tj. kościołów, kaplic, 

 cmentarzy, 

 placówek służby zdrowia, 

 

Następnie  wnioskodawcy przedstawili uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały.  

 

Zgodnie z uzasadnieniem wnioskodawców dotychczasowy zapis wyklucza równość wszystkich 

właścicieli sklepów do dostępu do możliwości sprzedawania napojów alkoholowych.  

 

Pytania – dyskusja: 

Pan Jan Dul wyraził sprzeciw ponieważ samorząd wsi nie wypowiedział się w sprawie zmiany 

uchwały. Brak alkoholu w sklepie w Podleszanach jest tylko z korzyścią dla mieszkańców,   

w jednym budynku mieści się ośrodek zdrowia, gabinet rehabilitacji, biblioteka a przede 

wszystkim punkt leczenia uzależnień i sklep, który jest w prywatnych rękach. Obecnie jest już 

zniszczony plac wokół budynku, ponieważ jeżdżą ciężarowe samochody z towarem do sklepu  

i jak będzie alkohol to wrócą dawne zwyczaje i zaczną się spotkania na schodach, wokół budynku 

i na nowo będzie nieporządek.  

Pan Mariusz Kawalec zapytał dlaczego radni z innej części gminy, nie związani z Podleszanami, 

wnioskują o zmianę zapisu uchwały w taki sposób aby alkohol powrócił do sklepu.  

Wcześniej mieszkańcy skarżyli się na pijących pod sklepem, w najbliższym otoczeniu była 

nieprzyjemnie, teraz jest trochę porządku, jeśli zatem wnioskodawcy lobbują za właścicielem 

sklepu to powinni mieć odwagę to powiedzieć. 

Pan Andrzej Kędzior stwierdził, że to Wójt wydaje zezwolenie na sprzedaż alkoholu a radni, nie 

należy posądzać radnych o działania o których mówił przedmówca.  

Pan Zenon Skiba stwierdził, że w uchwale nie ma zapisu wskazującego na miejscowość 

Podleszany, ponadto w uchwale są zawarte ramowe zasady udzielania zezwoleń a ostateczną 

decyzję podejmuje Wójt. 

Intencją wnioskodawców było wprowadzenie zasady równości dla wszystkich sprzedawców na 

terenie gminy.  

Pan Mariusz Kawalec stwierdził, że nie przekonują go argumenty wnioskodawców bo nowy 

właściciel gdy otwierał sklep wiedział, że  nie otrzyma zgody na sprzedaż alkoholu. 
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Pan Piotr Motyl poinformował, że już w miesiącu czerwcu odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej 

wsi Podleszany i wówczas była mowa o propozycji zmiany uchwały i już wtedy Rada Sołecka 

wyraziła sprzeciw dla tej propozycji, ponieważ tylko w Podleszanach placówka służby zdrowia 

jest w tym samym budynku co sklep i nie ma zachowanej odległości 100 mb.  

Radny osobiście jest przeciwny podejmowaniu decyzji o zmianie uchwały. 

Przewodnicząca Pani Magdalena Bania przypomniała, że na jednej z poprzednich sesji została 

podjęta uchwała w sprawie planu odnowy miejscowości Podleszany i zapisy w niej zawarte kłócą 

się z proponowanym projektem uchwały. 

Pan Stefan Sikora uważa, że na terenie gminy jest bardzo dużo punktów sprzedaży alkoholu i nie 

ma potrzeby dokonywania zmiany obowiązującej uchwały.  

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Oświaty, Kultury, sportu i Spraw Socjalnych jest negatywna. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło15 radnych. 

 

„ za „ – przyjęciem uchwały oddano 5 głosów 

„ przeciw „  - 8 głosów 

„wstrzymało się„  - 2 głosy 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec nie  podjęła uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r.   

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

 

 

 

AD.13. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji nowych przystankowych i likwidację istniejącego w 

ciągu drogi Wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra  - Wola Mielecka w km 10+435-11+955 w 

miejscowości Rzędzianowice. 

 

Projekt uchwały  został przedstawiony przez Pana Tomasza Ortyla. 

 

Zgodnie z projektem dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się lokalizację  nowych 

miejsc przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Wola Mielecka  

w miejscowości Rzędzianowice. 

O ostatecznej lokalizacji miejsc przystankowych decyduje zarządca drogi, uwzględniając 

charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

 

Opinia resortowej Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych  jest pozytywna 
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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  XXXVI/284/2013 -  w sprawie lokalizacji nowych  

                                                               przystankowych i likwidację istniejącego w ciągu drogi 

                                                               Wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra  - Wola Mielecka  

                                                               w km 10+435-11+955 w miejscowości Rzędzianowice. 

 

AD.14. 

 

Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Magdalena Bania poinformowała, że zgodnie z  ustawą o 

samorządzie gminnym  -  podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych  przedstawia 

Radzie Gminy informację o: 

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz  

z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych 

oświadczeniach majątkowych. 

Analiza oświadczeń majątkowych radnych została przeprowadzona. 

Przewodnicząca stwierdziła, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie i nie 

stwierdziła  nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych. 

Następnie Wójt przedstawił informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych 

pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. 

 

 

AD.15. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Na wstępie Pan Stefan Sikora – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazał informację  

o przeprowadzonej kontroli zadań inwestycyjnych na terenie gminy oraz o wynikach kontroli. 

 

Wójt Pan Kazimierz Gacek poinformował o realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy, 

które dotyczą między innymi budowy sali gimnastycznej w Chorzelowie, budowy dróg. 

Wójt stwierdził, że potrzeb jest wiele i trudno jest zaspokoić wszystkich  dlatego trzeba wspólnie 

przy współpracy z radnymi szukać dobrych rozwiązań.  

Następnie Wójt poinformował zebranych o tym, że gmina uzyskała certyfikat ISO. 

W odpowiedzi na interpelację radnego Krzysztofa Dziekana Wójt poinformował, że od 

mieszkańców wsi Wola Chorzelowska  wpłynął wniosek o realizację inicjatywy lokalnej i jeśli 

zostaną spełnione wszystkie wymogi formalno – prawne wówczas zadanie będzie realizowane.  

 

W dalszej części dyskusji głos w kolejności zabierali: 
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Pan Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi: 

- dostępu do strony internetowej gminy, w tym dostępu do BIP, 

- stwierdził, że do projektów uchwał na stronie internetowej brak jest załączników graficznych np. 

map, 

- zarzucił Wójtowi Gminy, że podpisuje się pod sukcesami innych osób w tym radnych Gminy 

Mielec z Woli Mieleckiej i radnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, 

- poinformował, że na przystanku autobusowym w Woli Mieleckiej zostały wybite szyby, 

- brak odpowiedzi na postulaty w sprawie budowy parkingu k/szkoły w Woli Mieleckiej, 

- nie zostały wykonane pobocza przy drodze gminnej tzw. Ścieżki, 

- droga serwisowa do wału na terenie Woli Mieleckiej jest źle wykonywana, jest wykonywana w 

sposób „tymczasowy”. 

Zwrócił się do Pana Tomasza Ortyla z prośbą o wyjaśnienie w sprawie przygotowania strategii 

odnowy wsi Wola Mielecka.  

Sołtys Bronisław Występek - zgłosił konieczność uzupełnienia kamieniem drogi do  

P. Lisowskiego. 

Radny Krzysztof  Dziekan - poinformował, że w dokumentacji termomodernizacji budynków 

komunalnych nie został ujęty remont kominów, budynek w Woli Chorzelowskiej został 

wyremontowany jednak kominy są w bardzo złym stanie. 

Sołtys Mieczysław Strzelczyk – zgłosił potrzebę:  

- zawieszenia kilku lamp oświetleniowych na terenie wsi Goleszów, 

- wykonania pogłębienia rowu odwadniającego pola. 

 

Następnie głos zabrał Wójt, który udzielił następujących wyjaśnień: 

- sprawa wykonania drogi serwisowej w Woli Mieleckiej jest za późno zgłoszona, ponieważ 

odbywa się odbiór wałów, 

- droga tzw. Ścieżki zostanie odnowiona przez firmę DROKAM, 

- rozbite szyby na przystanku w Woli Mieleckiej zostaną wymienione w najbliższych dniach. 

Wójt odniósł się do zarzutu radnego M. Kawalca dotyczącego zawłaszczania cudzych sukcesów, 

stwierdził, że to czysta demagogia ponieważ otrzymał od mieszkańców liczne wnioski i uwagi 

dotyczące drogi wojewódzkiej na terenie wsi Wola Mielecka, które zostały przekazane do 

właściciela tej drogi. Następnie Wójt odniósł się do sprawy  budowy chodników i rond na terenie 

Woli Mieleckiej, jeśli będzie wola ze strony samorządu województwa wykonywania tych 

inwestycji wówczas gmina może współfinansować te  zadania.  

W dalszej części wypowiedzi Wójt poinformował, że od nowego roku będzie działa nowa strona 

internetowa gminy i BIP będzie umieszczony na innym serwerze i wszystko winno działać 

poprawnie. 

Pan Mariusz Kawalec poinformował o wspólnym działaniu radnych z Woli Mieleckiej  

z Przewodniczącą Rady Gminy oraz radnym F. Kapinosem w sprawie zmiany oznakowań 

skrzyżowań w Woli Mieleckiej, Rzędzianowicach i Chorzelowie.  

 

Pani Wanda Mika  zapytała w sprawie budowy kanalizacji w miejscowości Książnice, Goleszów, 

Boża Wola. 

Sołtys Franciszek Mach  kolejny raz zgłosił konieczność wykonania remontu drogi gminnej przez 

Szydłowiec. 

Pani Urszula Kicilińska zgłosiła konieczność remontu drogi gminnej przez Goleszów. 

Wójt udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- sprawa lokalizacji przejścia do działek w Chorzelowie jest przedmiotem wspólnych działań  

z Prezydentem miasta Mielca, 

- drogi gminne w Szydłowcu i Goleszowie zostaną wyremontowane w najbliższym czasie,  
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- w sprawie budowy kanalizacji w Książnicach, Goleszowie i Bożej Woli trwają konsultacje 

warunków technicznych budowy kontenerowych oczyszczalni ścieków, jeśli będą uzgodnienie 

wówczas odbędą się zebrania wiejskie na których zostaną przedstawione szczegóły inwestycji. 

Następnie Pan Tomasz Ortyl poinformował o zasadach tworzenia planu odnowy wsi Wola 

Mielecka i zaznaczył, że dla opracowania tego dokumentów potrzebne jest zaangażowanie 

wszystkich mieszkańców wsi.  

Przekazał także informację w sprawie oświetlenia ulicznego, o które wnioskują mieszkańcy 

Goleszowa, na ten czas jest możliwość zawieszenia tylko jednej lampy, ponieważ na inne 

wnioskowane wymagana jest dokumentacja.  

 

 

 

Na tym obrady  XXXVII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCA     

                                                        RADY  GMINY   

               

                                                                                             MAGDALENA BANIA 


