
Protokół Nr XXV/2012
z XXV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

 odbytej w dniu 20 listopada 2012 r.

          Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.
          Otwarcia sesji dokonał Pan Robert Pieczonka Przewodniczący Rady 
Gminy.
          Przywitał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził quorum, 
przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

          W sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w załączeniu) oraz 
zaproszeni goście (wg załączonej listy obecności).
          Projekty uchwał zostały i mówione na posiedzeniu Komisji 
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
          Następnie przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany 
porządek obrad sesji.

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz uchwał Rady 
Gminy.

2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi na 2013 r.
2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie gminy.
3) w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2012 r.
5) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych.
6) w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji 
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
7) w sprawie przyjęcia trybu zasad udzielania oraz sposobu 
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na 



terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.
8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

4. Sprawy różne
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty do realizacji jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał 
Rady Gminy.

          Pan Czesław Leja – Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji 
zadań w okresie międzysesyjnym mówiąc, iż:

– wiele spraw zostało omówionych na posiedzeniu Komisji Rozwoju 
Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

– teren gminy został uznany za zagrożony wścieklizną zwierząt, 
znaleziono martwe lisy pogryzione przez psy. Zostały rozklejone 
plakaty z informacją o wściekliźnie, apele w szkołach aby trzymać 
psy na uwięzi, nie zbliżać się do dzikich zwierząt, obowiązkowe 
szczepienia zwierząt.

– poinformował, że 13.11.2012 r. odbędzie się uroczystość nadania 
Szkole Podstawowej w Nawsiu im. Sybiraków.

– trwają prace przy budowie boiska „Orlik 2012”
– został złożony wniosek drogowy o płatność
– został wykonany odwiert 60m studni głębinowej dla wodociągu 42 

gospodarstw w Wielopolu Skrzyńskim. 
– będzie wykonany odwiert dla spółki wodociągu Grawitacja w 

Wielopolu Skrzyńskim.
– spółka zwróciła się o pomoc finansową w kwocie 13 000 zł
– prowadzone są rozmowy w sprawie partnerstwa publiczno – 

prywatnego przy kanalizacji i oczyszczalni ścieków, trzeba 
przeznaczyć kwotę 15 000 zł na przygotowanie koncepcji

– szkoły próbują zatroszczyć się o dzieci z deficytami lub szczególnie 
uzdolnionymi.



Pytania:

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrz. poruszył sprawę 
funkcjonowania przedszkola w Wielopolu Skrz. Dociera do nas informacja 
o zwolnieniach pracowników kuchni, o tym, że będzie likwidowana 
kuchnia a wprowadzony catering.

Pan Czesław Leja - Wójt Gminy poinformował, że pani, która była 
pomocą kuchenną zwolniła się z pracy, na jej miejsce została zatrudniona 
nowa osoba. Nie ma umowy o likwidacji kuchni.   

Pani Barbara Musiał – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wielopolu 
Skrz. wyjaśniła, że Pani, która jest zatrudniona w kuchni przebywa na 
urlopie macierzyńskim. Na zastępstwo zatrudniono panią, która po 
krótkim okresie sama się zwolniła. Została zatrudniona nowa osoba. W 
tym okresie była niezdrowa atmosfera. Nie było mowy o wprowadzeniu 
cateringu i likwidacji kuchni. Zostały zakupione termosy, aby dostarczać 
posiłki do Oddziału przy Ośrodku Zdrowia.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał, co stanie się z blachą z 
dachu budynku przy kościele w Wielopolu Skrz., jest w dobrym stanie 
technicznym.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział:
– umowa została tak skonstruowana, że wykonawca dysponuje 

całością odzyskanej blachy, jednak po uzgodnieniu część zostanie 
przeznaczona na naprawę budynku podopiecznej GOPS.

– z części odzyskanego drewna zostanie wykonane pomieszczenie na 
paliki do siatek zatrzymujących śnieg.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika pytał kto ma dysponować 
kluczami do budynku wielofunkcyjnego w Gliniku.

Pan Czesław Leja Wójt Gminy odpowiedział, że osobiście podejmie 
decyzję, jeśli działające w Gliniku organizacje nie dogadają się.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa pytał, czy wykonawca dróg 
zabiera odzyskane materiały z rozbiórki m. in. przepustów.

– budynkiem wielofunkcyjnym w Gliniku może zarządzać osoba 



wyznaczona przez Wójta Gminy.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że nie uszkodzone 
materiały, np. przepusty powinny być zwrócone gminie.

Ad. 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin poruszył sprawę noszenia przez 
uczniów ciężkich tornistrów wyładowanych książkami. Są w szkole 
rzutniki, czy nie ma możliwości wyświetlania przez nauczycieli 
materiałów z podręczników.

Pan Czesław Leja Wójt Gminy odpowiedział, że szkoły dysponują małą 
ilością rzutników, każdy uczeń winien mieć tekst przed sobą, najlepiej aby 
uczeń dysponował dwoma kompletami książek, ale jest to duży koszt.

Pani Krystyna Stusik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach – 
Berdechowie poparła wypowiedź Wójta Gminy, szkoła musiałaby mieć 
rzutnik w każdej klasie, trzeba sprawdzić co dzieci mają w tornistrach, 
noszą niepotrzebne w danym dniu książki i inne rzeczy.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrz. poinformowała, że jeżeli 
wejdzie w życie nowa podstawa programowa to książka będzie na płycie.

Ad. 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1) Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Pytania:

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia pytał, ile jest organizacji, które 
spełniają wymagania programu.

Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG odpowiedziała, że nie ma takiego 
wykazu, w 2012 r. przystąpiło do realizacji programu 7 organizacji. 
Wnioski mogą składać organizacje spoza terenu gminy, ale muszą 
realizować program dla mieszkańców gminy.



Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał, czy organizacje mogą 
organizować imprezy kulturalne.

Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG odpowiedziała, że ze środków tego 
programu mogą być organizowane imprezy głównie dla dzieci z rodzin 
patologicznych, m.in. letni wypoczynek, imprezy sportowe, obozy, 
szkolenia.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa pytał, jakie organizacje mogą 
przystąpić do programu, czy może to być OSP, KGW.

Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG odpowiedziała, że wniosek może 
złożyć każda organizacja zarejestrowana w KRS, Urzędzie Skarbowym, 
posiadająca NIP w tym OSP i KGW. 

Głosowanie:
za                       14 radnych
przeciw              0 radnych
wstrzymało się   0 radnych

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXV/121/2012 w 
załączeniu.

2) Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Pytania:

Pan Jan Bokota – radny z Glinika mówił, że jest to trudna i wrażliwa 
uchwała, wnioskował aby jej uchwalenie przesunąć na inny termin. Pytał, 
czy można wprowadzić ograniczenie co do ilości osób.

Pan Jan Świstak – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, radny z Brzezin 
mówił, że zaproponowana w projekcie uchwały metoda ustalenia opłaty 
jest dla naszej gminy dobra. Przyjęcie zasady odpłatności od mieszkańca 
jest najsprawiedliwsza. Trzeba wyjaśnić sprawę osób zamieszkałych a nie 
zameldowanych.



Głosowanie:
za                      13 radnych
przeciw              0 radnych
wstrzymał się     1 radny

Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr XXV/122/2012 w załączeniu.

3) Pani Jolanta Wośko- podinspektor UG przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pytania:
Pan Stanisław Paryś – radny Powiatu pytał, kiedy będzie wydana decyzja 
administracyjna.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika pytał, co będzie w przypadku 
studentów przebywających większość tygodnia w akademikach, stancjach.

Pani Jolanta Wośko + podinspektor UG odpowiedziała że gmina opracuje 
wzór deklaracji, będą określone przepisy na podstawie których właściciel 
nieruchomości określi ilość mieszkańców, sposób selekcji. Dane będą 
zweryfikowane, na podstawie tej deklaracji będą naliczane opłaty. 
Przepisy ustawy o zachowaniu czystości i porządku dają możliwość 
wydania decyzji administracyjnej.

Głosowanie:
za                      14 radnych
przeciw              0 radnych
wstrzymało się   0 radnych

Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXV/123/2012 w załączeniu.

4) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za kres pierwszych trzech 



kwartałów 2012 r.

Głosowanie:
za                     14 radnych
przeciw             0 radnych
wstrzymało się  0 radnych

Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXV.124/2012 w załączeniu.

5) Pani Jadwiga Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji 
deklaracji podatkowych.

Głosowanie:
za                      14 radnych
przeciw              0 radnych
wstrzymało się   0 radnych

Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXV/125/2012 w załączeniu.

6) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji 
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.

Głosowanie:
za                     14 radnych
przeciw             0 radnych
wstrzymało się  0 radnych

Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXV/126/2012 w załączeniu.

7) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia trybu zasad udzielania oraz sposobu rozliczania 
dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie gminy 
Wielopole Skrzyńskie.



Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa zapytał, czy do Rady Gminy, 
Urzędu Gminy wpłynęło pismo zarządu Gminnego PSL o brakach wody 
na terenie gminy, gdyż zostało zamieszczone w gazecie „Ziemia 
Ropczycka”. 

Pan Czesław Leja Wójt Gminy odpowiedział, że takie pismo nie wpłynęło.

Głosowanie:
za                    13 radnych
przeciw            0 radnych
wstrzymał się   0 radny

Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr XXV/127/2012 w załączeniu.

8) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Głosowanie:
za                    14 radnych
przeciw            0 radnych
wstrzymało się 0 radnych

Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała Nr XXV/128/2012 w załączeniu.

Ad. 4. Sprawy różne.

Pan Czesław Leja- Wójt Gminy poinformował, że jeszcze raz sprawdził, 
czy wpłynęło pismo Zarządu Gminnego PSL w sprawie braku wody w 
wodociągach na terenie gminy. Nie ma takiego pisma.
Będą wykonane odwierty studni głębinowej na wodociągu Wielopole 
Sośnice oraz dwa odwierty na wodociągu „Grawitacja” w Wielopolu Skrz.
Jest odpowiedź na pismo skierowane do Podkarpackiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w sprawie problemów, 
będzie budowany na pograniczu gminy na terenie Broniszowa i Łączek 
Kucharskich.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w 



sprawie polderów planuje odbyć posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska z rady Sejmiku Wojewódzkiego z Panem 
Mariuszem Kawą.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy podziękował Panu Mariuszowi Misiorze 
– sołtysowi wsi Wielopole Skrz. za odbudowę lokalu i odnowienie figury 
św. Jana Nepomucena.
Zostały podpisane umowy z wykonawcami zimowego utrzymania dróg, do 
rozwiezienia pozostał żużel na wzniesienia terenu.

Pan Adam Galas – sołtys wsi Broniszów zwrócił się z prośbą o kamień na 
drogi w Broniszowie. Pracownik UG odpowiedzialny za drogi nie udzielił 
mi informacji o ilości wymiecionego kamienia mówiąc, że Wójt zastrzegł 
udzielania informacji. 
Oświadczył, że inkaso które otrzymuje odmawia roznoszenia nakazów za 
potwierdzeniem.
Następnie poruszył osobisty konflikt w rodzinie. Ma zastrzeżenia do pracy 
prokuratury, sądu i Policji w Wielopolu Skrz.

Pan Piotr Krysa – Kierownik Posterunku Policji w Wielopolu Skrz. 
odpowiedział, że sprawy konfliktowe w rodzinie ciągną się od ponad 2 lat. 
Były prowadzone postępowania przygotowawcze o których nie mogę 
mówić. Jeżeli Pan Adam Galas czuje się pokrzywdzony, służy mu droga 
odwoławcza.
Poinformował o panującej wściekliźnie na terenie gminy i o obowiązku 
trzymania psów na uwięzi oraz o obowiązku szczepień.
Prosił aby w okresie zimowym zgłaszać do Policji lub GOPS przypadki 
ludzi samotnych.
Zwrócił się z apelem o pomoc w ustaleniu sprawy wypadku śmiertelnego 
w Gliniku.

Pani Krystyna Stusik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach – 
Berdechowie poruszyła sprawę wymiany okien w szkole ze środków z 
„Oazy”.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał, czy te pieniądze są jeszcze 
w budżecie czy już wydane, poparł wymianę okien w Szkole Podstawowej 
w Brzezinach – Berdechowie.



Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował że środki z „Oazy” 
wpłynęły do budżetu oświaty, ale z wymianą okien trzeba jeszcze 
zaczekać.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrz. mówiła, że oczekuje 
odpowiedzi na pismo Komisji Rewizyjnej w sprawie ukarania Pani 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawsiu za przekroczenie dyscypliny 
budżetowej.
Poruszyła sprawę szantażu lokatorki mieszkania komunalnego przez Wójta 
Gminy. 
Otrzymała informację o niezdrowej atmosferze panującej wśród pracownic 
kuchni w Przedszkolu oraz o wprowadzeniu cateringu. 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że Komisja Rewizyjna 
otrzyma odpowiedź na piśmie. Pytał kogo dotyczy szantaż.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrz. uzupełniła, że chodzi o 
rozmowę telefoniczną z lokatorką, w której Wójt Gminy zmuszał do 
opuszczenia mieszkania.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że nie stosował szantażu, 
tylko pytał czy lokatorka załatwiła sobie nowe mieszkanie, gdyż takie były 
wcześniejsze ustalenia.
Sprawa przedszkola powinna być rozważona nie na takim forum. Pani 
zatrudniona w kuchni pracowała na zastępstwo, sama się zwolniła, została 
przyjęta inna osoba. Nie słyszałem o mobbingu w przedszkolu. Wszystkie 
sprawy zostały wyjaśnione, kuchnia będzie działać, nie będzie cateringu.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że 
społeczeństwo oczekuje od radnych rozwiązywania spraw gminnych, 
zostaliśmy do tego zobowiązani przez wyborców.

Pani Barbara Musiał – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wielopolu 
Skrzyńskim poinformowała, że nikogo nie zwalniała, pracownica sama się 
zwolniła, mam prawo zwrócić uwagę pracownikowi, nauczycielowi jeśli 
robi źle.  Na spotkaniu z rodzicami podziękowano nam za pracę. Kuchnia 
będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach, nie będzie cateringu.

Pan Józef Chodak – radny z Glinika, Przewodniczący Komisji Oświaty 



apelował aby nie dopuszczać do sytuacji konfliktowych do łamania prawa.
Komisja w dniu 27.11.2012 dokona kontroli w placówkach oświatowych.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys z Glinika poruszył sprawę wałęsających się 
psów, które w związku z wścieklizną, połamanych przepustów pod 
drogami gminnymi oraz sprawę zorganizowania spotkania w sprawie 
kanalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że zamontowano 25 
oczyszczalni ścieków, będą budowane w trudnym terenie, w zwartej 
zabudowie będzie budowana sieć liniowa.
Zostanie zorganizowane spotkanie w tym terenie. Rozwiązana jest 
koncepcja partnerstwa publiczno – prywatnego przy budowie oczyszczalni 
i sieci kanalizacyjnej.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa powiedział, że nie należy 
obiecywać mieszkańcom na zebraniu realizacji zadań, których nie mam 
możliwości wykonania. Należy potraktować przez Wójta Gminy 
występujące nieprawidłowości występujące w szkołach.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że zawsze mówimy, ile 
mamy pieniędzy na poszczególne zadania. Na pismo Komisji Rewizyjnej 
przygotuję odpowiedź na piśmie.

Pan Stanisław Paryś – Dyrektor Publicznego Gimnazjum, radny rady 
powiatu stwierdził, że czuje się obrażony stwierdzeniem o nadużyciach w 
oświacie.
Dyrektor nie jest chłopcem dobicia, chroni nas prawo, mamy prawo się 
bronić. Użycie słowa nadużycie – to jakbym wziął coś do kieszeni.
Komendant Policji rozważnie wyjaśnił, na sesjach nie powinno poruszać 
się spraw prywatnych.

Pan Henryk Olech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku mówił, że 
przykro słuchać słów o nadużyciu w oświacie, mamy swoje kompetencje i 
pieniądze staramy się wydawać zgodnie z przepisami.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin powiedział, że o sprawach 
trudnych lepiej powiedzieć na sesji niż na ulicy czy w sklepie. Należy 
usiąść razem i pogadać. 



Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy przedstawiła pismo Wojewody 
Podkarpackiego w sprawie ankiety o dostępności do mediów. Prosiła 
radnych o wypełnienie ankiety.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia zwrócił się z apelem do dyrektorów 
szkół aby zadbali o bezpieczny powrót dzieci do domu. 
Nikt nie powinien narzucać nam cenzury w wypowiedziach, każdy 
powinien brać odpowiedzialność za wypowiedziane słowa.

Pan Janusz Misiora – sołtys z Wielopola Skrz. mówił, że dotychczasowe 
działania w sprawie polderów nie przyniosły efektu, należy podjąć dalsze 
działania.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrz. pytała na jakim etapie jest 
sprawa w sądzie w sprawie pomieszczeń GS „SCh”. 
Mówiła również o budowie polderów.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że odbyły się 2 rozprawy, 
będzie następna.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys z Brzezin poruszył sprawy ograniczenia 
prędkości do 50km/godz. W centrum Brzezin.

Pan Jan Świstak – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy poruszył sprawę 
handlu prosiętami. Trzeba wrócić do godz. 500.

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni 
wnoszą uwagi lub pytania do protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zwrócił uwagę, że chodzi o szkołę 
w Brzezinach – Berdechowie oraz wydobyte kruszywo z rzek przeznaczyć 
na drogi gminne.
Po uwzględnieniu uwag, protokół został przyjęty, 14 głosów za.

Ad. 6. Zamknięcie sesji



Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy, podziękował 
radnym i zaproszonym gościom za udział w sesji.
Następnie dokonał zamknięcia XXV sesji Rady Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim.

Protokołował:                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                            
Jerzy Siuta                                                                     Robert Pieczonka


