PROTOKÓŁ

Nr XVII/ 2016

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu
2 czerwca 2016 r. w . w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,
od godziny 1000 do godziny 1300.
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 XVII 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.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Mielec za 2015 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Trześni.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie
dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w Książnicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016
Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Mielec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

2
AD.1.
Interpelacje Radnych.
Nie zostały zgłoszone.
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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 rok
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Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 r. z uwzględnieniem w trakcie roku
zmian planów dochodów . Plan dochodów po zmianach wynosił 37 560 424,65 zł.
Dochody wykonano w kwocie 38 165 544,77 zł, co stanowiło 101,61 % planu.
Zmiany w planie dochodów nastąpiły po stronie zwiększeń w kwocie 5.219.270,43 zł,
po stronie zmniejszeń w kwocie 2.235.003,69 zł
Istotne rozbieżności między planem dochodów a ich wykonaniem wystąpiły w dziale 720 –
informatyka –niskie wykonanie planu dochodów na poziomie 20,90% dotyczyło zakończenia
realizacji i zmiany ostatecznych kwot dofinansowania projektu finansowanego z RPO na
realizację Projektu „Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”,
W dziale Administracja publiczna niskie wykonanie planu dochodów dotyczyło niewykonania
planu dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych,
W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w pozycji dotyczącej
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane dochody są wartością
ujemną - 21.079,20 zł w związku z tym, że w 2015 roku dokonano zwrotu nadpłaconych
w roku 2014 odsetek podatkowych,
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nie zrealizowano planowanych
dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące grzywien, mandatów
i innych kar od osób fizycznych i prawnych,
W dziale Pomoc społeczna niewykonanie planu dotyczyło braku wpływów z tytułu zwrotu
wypłaconych świadczeń z tytułu pomocy społecznej, w tym funduszu alimentacyjnego.
Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu
roku wynosił
38.806.781,21 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 35.432.592,25 zł,
co stanowi 91,31 % ogółu planu.
Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów spowodowały jednocześnie zmiany po stronie
planowanych wydatków. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatki w stosunku
do pierwotnie uchwalonych zostały zwiększone o kwotę 4.776.512,96 zł. i zmniejszone
o 2.724.276,87 zł.
Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy po dokonanych w trakcie roku
zmianach kwotę 5.786.723,34 zł a wykonano w kwocie 4.602.955,91 zł, co stanowi
79,54 % planowanych wydatków na inwestycje.
Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano po dokonanych w trakcie roku zmianach kwotę
33.020.057,87 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 30.829.636,34 zł, co stanowi
93,36 % planu.
Planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2015 roku został ustalony w kwocie 1.246.356,56
zł, a faktyczne wykonanie budżetu za 2015 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie
2.732.952,52 zł.
Na sfinansowanie deficytu roku 2015 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2.603.792,56 zł. Faktyczne wykonanie planu
przychodów to kwota 1 762.343,77 zł.,
Ustalone rozchody ogółem w wysokości 1.357.436,00 zł zostały zrealizowane do wysokości
ustalonego planu i dotyczyły spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.
Ogółem zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wynosiło 7.721.401,85 zł, a termin ich spłat przypada na lata 2016 – 2024.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone kompletnie na podstawie danych zawartych
w księgach rachunkowych odzwierciedlających stan rzeczywisty przeprowadzonych operacji
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gospodarczych zaewidencjonowanych na podstawie zakwalifikowanych dowodów księgowych
stwierdzających dokonanie operacji lub zdarzeń gospodarczych na dzień zamknięcia ksiąg
rachunkowych tj. na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 r.
Podstawa sporządzenia sprawozdań finansowych w jednostkach były zestawienia obrotów
i sald kont syntetycznych i analitycznych. Wszystkie jednostki i zakłady budżetowe złożyły
jednostkowe sprawozdania finansowe, na podstawie których sporządzono łączne sprawozdanie
dla wszystkich jednostek i zakładów budżetowych Gminy Mielec wraz z informacjami
uzupełniającymi istotnymi dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
Bilans informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Jest usystematyzowanym
zestawieniem majątku oraz kapitałów sporządzonym na dzień bilansowy.
Rachunek zysków i start jest sprawozdaniem ściśle powiązanym z bilansem oraz zestawieniem
zmian w funduszu jednostki. Bilans prezentuje majątek jednostki i źródła jego finansowania,
natomiast rachunek zysków i strat - efekty wykorzystania tego majątku.
Informacja o stanie mienia Gminy
Treść informacji spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych.
Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił 134,18 ha, a na dzień
31 grudnia 2015 r. wynosił 138,4573 ha.
W okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obrót mieniem komunalnym przedstawiał się
następująco:
 nabycie odpłatne mienia komunalnego o powierzchni 0,1914 ha z przeznaczeniem pod
budowę drogi przeciwpowodziowej,
 nabycie nieodpłatne na rzecz mienia komunalnego działek o łącznej powierzchni 1,7495
ha z przeznaczeniem pod drogi gminne,
 skomunalizowano oraz nabyto w drodze decyzji grunty pod drogi o łącznej powierzchni
2,6877 ha, w tym 1,5977 ha grunty zajęte pod drogi,
 zbyto działki o łącznej powierzchni
0,4344 ha z przeznaczeniem pod wał
przeciwpowodziowy,
Z analizy informacji wynika, że nastąpiły zmiany w zasobach gruntów przeznaczonych pod
inwestycje budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych, nastąpił wzrost w gruntach pod
zabudowaniami i obiektami oraz pod drogami.
Należy zatem stwierdzić, że polityka gminy w 2015 r. w zakresie zarządzania mieniem
komunalnym była ukierunkowana na rozbudowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz
poprawę infrastruktury drogowej .

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania budżetu |
za 2015 r.
Pan Jan Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy Mielec odczytał Uchwałę Nr XVI/59/2016
z dnia 4 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
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w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2015 rok.
Skład Orzekający RIO w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Wójta Gminy
Mielec sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 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 2015 rok.
Komisja Rewizyjna rozpatrując przedłożone sprawozdanie kierowała się kryteriami:
legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Ocena stopnia realizacji planowanych do wykonania w roku 2015 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 2015 r.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr XVI/98/2016 z dnia 9 maja 2016 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 2015 rok.
Skład Orzekający RIO w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Mielec wniosek o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2015 r.
Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem
i sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2015 rok.

finansowym

Głos w kolejności zabierali:
Radna Wanda Mika poinformowała, że miała przygotowanych kilka pytań, ale Pani Skarbnik
podczas prezentacji sprawozdania rozwiała wszelkie wątpliwości.
Jednocześnie stwierdziła, że w przyszłości należy organizować więcej szkoleń z zakresu
profilaktyki alkoholowej skierowanych do różnych grup mieszkańców. Zwróciła także uwagę
na wydatkowanie środków na melioracje wodne.
Radny Piotr Motyl zwrócił się do Wójta o przedstawienie kierunków działań gminy na
przyszłość, w jakim miejscu znajdzie się gmina na koniec kadencji, a także, jak Wójt ocenia
współpracę w Radą Gminy.
Na pytanie odpowiedzi udzielił Pan Wójt i wyjaśnił, że kalendarz działań długoterminowych
obejmuje realizację zadań z zakresu kanalizacji i wodociągów.
Dzięki dobrej współpracy z sołtysami i radnymi realizacja tych zamierzeń jest możliwa.
W bieżącym roku planowane jest zakończenie budowy kanalizacji w Rzędzianowicach i Woli
Mieleckiej, dalsze etapy tej inwestycji to budowa kanalizacji w Podleszanach i Książnicach.
W tym miejscu Wójt zaapelował do radnych i sołtysów o większy wpływ na mieszkańców, aby
wykonywali przyłącza do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Ponadto Wójt poinformował o modernizacji stacji uzdatniania wody w Chorzelowie, budowie
chodników przy drogach powiatowych, konieczności wykonania termomodernizacji budynku
komunalnego w Podleszanach.
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Pan Wójt stwierdził, że wszelkie te działania będą możliwe tylko przy dobrej współpracy
z Radą Gminy. Do tej pory ta współpraca układa się bardzo dobrze.

AD.4.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 rok.
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
udzielonych w zakresie realizacji budżetu.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 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 XVII/116/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 r.

AD.5.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2015 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
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absolutorium tytułu wykonania budżetu za 2015 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
podjęła:

U C H W A Ł Ę Nr XVII/117/2013 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2015 rok.

AD.6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Trześni.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Barbarę Szwakop.
Zgodnie z projektem, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego proponuje się zmienić imię Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trześni
w ten sposób, że pełna nazwa szkoły będzie brzmieć:
 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Trześni.
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:

U C H W A Ł Ę

Nr XVII/118/2016 - w sprawie zmiany imienia Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Trześni.
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AD.7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie
dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Wójt Gminy Mielec Pan Józef Piątek złożył autopoprawkę do projektu uchwały, która została
odczytana przez Przewodniczącego Rady Gminy.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Bożenę Wrażeń.
Projekt określa zasady postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Mielec.
Art. 7 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do zadań
własnych gminy należy m.in. ochrona zabytków i opieka nad nimi.
W art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest delegacja ustawowa
do określenia przez organ stanowiący gminy zasad postępowania o udzielenie dotacji z
budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały o dotacje
celową z budżetu Gminy mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające
tytuł prawny do zabytku określony w projekcie uchwały.
Z dotacji mogą być finansowane nakłady konieczne, obejmujące działania określone
w projekcie uchwały.
Dotację celową przyznaje Rada Gminy Mielec w drodze uchwały określając nazwę podmiotu
otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację, kwotę
przyznanej dotacji.
Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli właścicielom obiektów zabytkowych ubiegać się
o dotację z budżetu gminy na wykonanie prac konserwatorskich dzięki czemu poprawi się ich
stan techniczny i estetyczny, jak również przyczyni się do zachowania dziedzictwa
kulturowego gminy.
Pytania – dyskusja:
Radny Mariusz Kawalec stwierdził, że ta uchwała ma jak najbardziej sens, bo trzeba dbać
o zabytki , ale trzeba przyjąć szczegółowe zasady udzielania dotacji w taki sposób, aby nie było
lawiny wniosków.
Po dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
„za” przyjęciem autopoprawki oddano 15 głosów.
Rada Gminy Mielec jednogłośnie przyjęła autopoprawkę zgłoszoną przez Pana Wójta.
Następnie został odczytany projekt uchwały.
Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne.
Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.
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Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XVII/ 119 /2016 - w sprawie określenia zasad postępowania
o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Mielec
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

AD.8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w Książnicach.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Annę Domanik.
Zgodnie z projektem proponuje się nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Mielec prawa
własności działki nr 756 położonej w miejscowości Książnice, o powierzchni 0,05 ha.
Działka o której mowa stanowi drogę i przejmowana jest w celu zapewnienia łączności
pomiędzy istniejącymi drogami gminnymi publicznymi.
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 XVII/ 120 /2016 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości położonej w Książnicach.

AD.9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016
Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem, na wniosek Kierownika GZGK w Mielcu, proponuje się dokonanie
zmian finansowych w planie finansowym GKGK na 2016 r. w związku z ustaleniem na koniec
roku 2015 ostatecznej kwoty stanu środków obrotowych w kwocie 54.580,63 zł.
Zmiany polegają na zmniejszeniu stanu środków obrotowych na początek roku 2016 o kwotę

10
65.301,23 zł oraz na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 65.301,23 zł. Dokonane zmiany
powodują zmianę brzmienia § 14 Uchwały budżetowej.
Po dokonaniu powyższych zmian Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Gminy Mielec na
rok 2016 zawierający Plan przychodów i kosztów na 2016 rok GZGK w Mielcu otrzymuje
nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niemniejszej 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 uczestniczyło 15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XVI/ 121 /2016 - w sprawie zmiany Uchwały budżetowej
Gminy Mielec na rok 2016 Nr XIV/99/2015
Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r.

AD.10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz
w prognozie kwoty długu na lata 2016-2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
Jednocześnie zmienia się zakres wykonywania Programu inwestycyjnego w zakresie
Odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w miejscowościach Rzędzianowice i Wola
Mielecka.
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 XVII/122/2016 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Mielec.
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AD.11.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chorzelowie, zwiększa się plan
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych:
 plan dochodów jednostek budżetowych w wysokości 15 000 zł
 plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 15 000 zł
Szczegółowy plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanych 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 uczestniczyło 15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ

Nr XVII/123/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

AD.12.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Zgodnie z projektem:
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 38 471 zł
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 598 145 zł
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 079 145 zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 598 145 zł
Ponadto proponuje się dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w
dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w działach:
- transport i łączność,
- gospodarka mieszkaniowa,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- oświata i wychowanie,
Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1 040 674 zł.
Szczegółowe plany zwiększeń, zmniejszeń oraz przeniesień wg. szczegółowego podziału
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki tabelaryczne do projektu
uchwały.
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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 XVII/124/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2016 r.

AD.13.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Na wstępie Przewodniczący poinformował o pismach, jakie wpłynęły na jego ręce w okresie
między sesjami.
Głos w dyskusji w kolejności zabierali:
Sołtys wsi Wola Mielecka Wiesław Soboń odczytał oświadczenie w sprawie zarzutów, jakie
przedstawił wobec niego radny Mariusz Kawalec na poprzedniej sesji oraz na zebraniu
wiejskim.
Oświadczenie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z następującymi sprawami:
- w ślad za odczytaniem oświadczenia przez sołtysa uważa, że powołanie specjalnej komisji,
o której mówił przedmówca pozwoli wyjaśnić wszelkie wątpliwości,
- zwrócił się z wnioskiem o poinformowanie mieszkańców gminy o planowanych terminach
odbioru odpadów wielkogabarytowych,
- na prośbę mieszkańców przekazał informacje w sprawie sposobu koszenia poboczy, otóż
firma która wykonała tę pracę zrobiła to bardzo niestarannie,
- zapoznał zebranych z treścią pisma mieszkańców wsi Wola Mielecka bezpośrednio
zainteresowanych budową ronda przy skrzyżowaniu dróg 983 i 984 na terenie Woli Mieleckiej.
Pismo zawiera zastrzeżenia co do planowanej inwestycji, a w szczególności zostały wykazane
błędy techniczne projektu dotyczące zjazdów i włączania się do ruchu mieszkańców, których
posesje są zlokalizowane bezpośrednio przy planowanym rondzie. Jednocześnie radny
zaapelował do Wójta o zainicjowanie rozmów z mieszkańcami w tej sprawie.
Krzysztof Jachyra – sołtys wsi Chorzelów podziękował za zorganizowanie imprezy plenerowej
z okazji Dnia Dziecka. W dalszej części wypowiedzi odniósł się do sporu między radnym
Mariuszem Kawalcem a sołtysem wsi Wola Mielecka Wiesławem Soboniem. Mianowicie
poinformował zebranych, że wystosował do Przewodniczącego Rady pismo w tej sprawie
i otrzymał odpowiedź, która w pełni go satysfakcjonuje. Niemniej jednak uważa,
że w odniesieniu do dzisiejszego oświadczenia sołtysa nie można pozostać obojętnym
i stwierdził, że sesja to nie jest miejsce gdzie powinny być rozstrzygane różnego rodzaju
pomówienia czy oskarżenia, bo tego rodzaju sprawy winny być skierowane do organów
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ścigania. Dlatego przedstawianie tych różnych informacji i wzajemnych oskarżeń na sesji jest
wielce niestosowne i nikomu nie potrzebne.
Radny Krzysztof Dziekan zapytał w sprawie remontu drogi w Woli Chorzelowskiej i parkingu
przy cmentarzu w Trześni.
Jan Kwarciany podziękował za organizację spotkania z Gminą Goleszów i zapytał w sprawie
wysypania kamienia na drogę tzw. Niemiecką.
Radny Mariusz Kawalec w odpowiedzi dla K. Jachry oznajmił, że uważa iż nikogo
bezpodstawnie nie oskarża.
Wiesław Soboń poinformował, że na terenie Woli Mieleckiej jeszcze kilka miesięcy temu
w budynku Filii SOKiS było wiele imprez, było dość intensywne życie kulturalne a teraz nic
się nie dzieje z powodu uwag sąsiada SOKiS.
W odpowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, że organizacja imprez zależy od inicjatywy społeczeństwa,
na ten czas ze strony mieszkańców Woli Mieleckiej nie wpłynęły żadne propozycje i nic tu nie
ma do rzeczy sąsiedztwo ani lokalizacja obiektu.
Pan Tomasz Ortyl udzielił odpowiedzi na wcześniej zadane pytania:
- w sprawie koszenia poboczy będzie wyłoniony ktoś inny, ponieważ urząd także ma problemy
z obecnym wykonawcą,
- w sprawie remontu dróg obecnie gmina oczekuje na rozstrzygnięcie dofinansowania
z PROW, ponieważ zostały złożone wnioski na remont drogi w Woli Chorzelowskiej
i Goleszowie,
- przy drodze Niemieckiej trzeba wykarczować oraz odmulić pobocza i po wykonaniu tych
czynności będzie wysypany kamień.
Na tym obrady XVII sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN KOŁODZIEJ

