
 

Protokół Nr XXXII/2013 

z XXXII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 20 czerwca 2013 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 13 radnych (lista 

obecności w załączeniu) oraz zaproszeni goście (wg załączonej listy obecności). 

Projekty uchwał zostały omówione na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury, 

Zdrowia, Spraw Specjalnych i Porządku Publicznego oraz Komisji Rozwoju Gminy, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad: 

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

2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych . 
3. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012r. dla Gminy Wielopole 

Skrzyńskie. 
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego na 31 
grudnia 2012 r. 

5. Zapoznanie się z opinią wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z 
tytułu wykonania budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie za 2012 rok. 

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał; 
1) w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Wielopole Skrzyńskie od 1 

stycznia 2013 r do 30 czerwca 2015 roku  do realizacji projektu p. n. „Czas na aktywności w 
Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

2) w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie od 1 stycznia 2013 r. do 
30 czerwca 2015 r. do realizacji projektu p.n. „ Czas na aktywność w Gminie Wielopole 
Skrzyńskie” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 



3) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/112/2012 Rady Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim z dnia 25 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze  środków budżetu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej – usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z 
wymiany pokryć dachowych lub wymiany elewacji budynków oraz wymiany elementów 
innych obiektów budowlanych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

5) w sprawie zmiany uchwały NR XXV/123/2012 Rady Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

6) w sprawie ustalenia zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. 

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – 
Sędziszowskiego 

8) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 r. 
8. Sprawy różne. 
9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
10. Zamknięcie sesji.  

Radni przyjęli porządek sesji bez uwag. Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 

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

 Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował o pracach inwestycyjnych m. in. 

o opracowaniu  specyfikacji przetargowej  na kanalizacje Wielopola Skrzyńskiego i wodociąg 

w Nawsiu oraz przetarg na dożywianie dzieci w szkołach. Zostanie ogłoszony przetarg na 

dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrz. Trwają prace nad dokumentacją na 

budynek i zaplecze na stadionie w Wielopolu Skrz.  

Na obiekcie sportowym „Orlik 2012” prowadzone są nasadzenia krzewów i kwiatów. 

Prowadzone będą prace inwestycyjne przy Szkole Podstawowej w Brzezinach 

(docieplenie budynku, boisko). 

Został sporządzony protokół szkód po opadach deszczu. Trwają pracę przy remoncie 

dróg, czyszczeniu rowów i przepustów. 

Przy zapytaniu ofertowym prace są prowadzone m. in. na drogach; Wielopole – Nowa 

Wieś, Wielopole – Sośnice. 

 

 



Pytania, uwagi: 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys w Gliniku mówił że, mało było informacji 

o inwestycjach m. in. o sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gliniku.  

Za wysoka jest odpłatność za odpady komunalne od mieszkańca, należy zwiększyć 

częstotliwość wywozu do 2 razy w miesiącu. 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy _ odpowiedział, że w specyfikacji przetargowej 

określono częstotliwość wywozu odpadów komunalnych. Wysokość opłat może ulec zmianie 

w przyszłości. 

Prowadzone inwestycje tj. boisko  „Orlik 2012”, stadion, budynek przy kościele 

w Wielopolu Skrz. będą służyć mieszkańcom całej gminy. 

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys w Brzezinach pytał, aby poinformować radnych, 

które drogi są ujęte w protokole po intensywnych opadach deszczu. 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin mówił o potrzebie założenia przepustów przy 

drodze Brzeziny Górne – Kamienica.  

Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrz. mówił o wykupie przez gminę gruntu 

pod cmentarz ludzi zmarłych na cholerę.  

 

Ad.2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.  

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

Ad.3. Pani Bożena Mucha – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła 

ocenę zasobów pomocy społecznej za 2012 r. dla Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Przedstawiona informacja została przyjęta przez radnych.  

 

Ad. 4. Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2012 r. 

oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia 

gminnego wg stanu na 31 grudnia 2012r. 

Sprawozdania w załączeniu  



Następnie Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Nr III/35/2013 

z dnia 13 maja 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie – pozytywna  

Uchwała w załączeniu 

 

Ad. 5. Pan Zbigniew Gąsior Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poinformował, 

że Komisja przeprowadziła kontrole w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych. 

Wyniki kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami zostały zawarte w protokołach 

pokontrolnych. 

Następnie przedstawił Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 

czerwca 2013 r. wraz z opinią – wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Wielopole Skrzyńskie za 2012 r. 

Poinformował, że Komisja Rewizyjna przed sformułowaniem opinii – wniosku 

zapoznała się i rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2012 r., sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia gminnego na dzień 31 grudnia 

2012 r. 

Komisja zapoznała się również z opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie Nr III/35/2013 z 13 maja 2013 r. 

Protokół Komisji, opinia – wniosek oraz opinia RIO w załączeniu 

Kolejno Pan Zbigniew Gąsior – Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawił 

Uchwałę Nr III/45/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy w Wielopolu Skrzyńskim o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole 

Skrzyńskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 r.  

Zespół Orzekający RIO w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji 

Rewizyjnej.  

Uchwała RIO w załączeniu  

Pytania, uwagi 



W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2012r. 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2012 r.  

Głosowanie: 

za                                    13 radnych 
przeciw                           0 radnych 

wstrzymało  się              0 radnych 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Uchwała Nr XXXII/167/2013 w załączeniu. 

 

Ad. 6. Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2012 r. 

Głosowanie: 

za                                       10 radnych 
przeciw                              0 radnych 

wstrzymało się                  3 radnych 
Uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów.  

Absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 r. zostało udzielone. 

Uchwała Nr XXXII/168/2013 w załączeniu 

Pan Czesław Leja Wójt Gminy zabierając głos w sprawie głosowania nad 

absolutorium powiedział, że nie są to zawody w przeciąganiu liny. Powinniśmy ciągnąć 

wspólnie i realizować zadania dla dobra gminy. Musimy iść wspólną drogą szukając 

oszczędności i staranności przy realizacji zadań. Podziękował tym radnym, którzy krytycznie 

oceniają niektóre działania ale podejmują rozsądne stanowisko. Musimy dbać o dobro 

wspólne. 

Podziękował radnym za udzielenie absolutorium za 2012 r. 

Podziękowania skierował również do Skarbnika Gminy, Sekretarz Gminy oraz 

wszystkich pracowników Urzędu Gminy bo również dzięki nim prawidłowe było wykonanie 

budżetu gminy za 2012 r. 

Pani Renata Góra – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ustosunkowując się do 

wypowiedzi Wójta Gminy powiedziała, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za  



2012 r. jest prawidłowe, nie ma przekroczeń wydatków. Nie zostanę jednak przekonana co do 

niektórych decyzji Wójta Gminy. 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy podsumowując powiedział, że trzeba mieć konkretne 

powody gdyż negatywne głosowanie może zachwiać gminą. 

 

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i pojęcie uchwał: 

1) Pani Bożena Mucha – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Wielopole 

Skrzyńskie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. do realizacji projektu p. n. „Czas na 

aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Nie było pytań, uwag.  

Glosowanie:  

za                                      13  radnych 
przeciw                             0  radnych 

wstrzymało się                 0  radnych 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

Uchwała Nr XXXII/149/2013 w załączeniu. 

2) Pani Bożena Mucha – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie 

od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. do realizacji projektu p. n. „ Czas na 

aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Nie było pytań i uwag.  

Głosowanie: 

za                                       13 radnych 
przeciw                              0 radnych  

wstrzymało się                  0 radnych  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXII/170/2013 w załączeniu. 



3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIII/112/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 

września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

Nie było pytań i uwag. 

Glosowanie: 

za                                       13 radnych 
przeciw                              0 radnych 

wstrzymało się                  0 radnych 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXX/171/2013 w załączeniu. 

4) Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Wielopole 

Skrzyńskie na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej – usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących 

z wymiany pokryć dachowych lub wymiany elewacji budynków oraz wymiany 

elementów innych obiektów budowlanych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 Nie było pytań i uwag.  

Glosowanie: 
 za                                       13 radnych 

przeciw                              0 radnych 
wstrzymało się                  0 radnych 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

Uchwała Nr XXXII/172/2013 w załączeniu. 

5) Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXV/123/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w dnia 20 

listopada 2012 r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości na terenie 

Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Nie było pytań i uwag. 

 



Głosowanie: 

za                                       13 radnych 
przeciw                              0 radnych 

wstrzymało się                  0 radnych 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXII/173/2013 w załączeniu. 

6) Pani Jolanta Wośko – podinspektor UG przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

ustalenia zarządzania pobytu opłaty za zagospodarowanie4 odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

Nie było pytań i uwag. 

Glosowanie: 
 za                                       13 radnych 

przeciw                              0 radnych 
wstrzymało się                  0 radnych 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXII/174/2013 w załączeniu.  

7) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. 

Nie było pytań i uwag. 

Głosowanie: 
za                                       13 radnych 

przeciw                              0 radnych 
wstrzymało się                  0 radnych 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwala Nr XXXII/175/2013 w załączeniu. 

8) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 

Nie było pytań i uwag. 

Glosowanie: 

 za                                      13 radnych 
przeciw                             0 radnych 



wstrzymało się                  0 radnych 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXII/176/2013 w załączeniu. 

 

Ad. 8. Sprawy różne. 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że w dniu 28 maja 2013 r. odbyło się 

uroczyste otwarcie boiska „Orlik 2012”. Złożył podziękowania Panu Stanisławowi Parysiowi 

Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum za przygotowanie akademii z okazji tej uroczystości. 

Poinformował również o zorganizowaniu przez Komitet Rodzicielski przy Szkole 

Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim pikniku rodzinnego. 

W związku z zakończeniem roku szkolnego na ręce dyrektorów szkół złożył 

podziękowania dla Kadry nauczycielskiej, rodziców, dzieci za osiągnięte sukcesy. 

Następnie przekazał informację o zmianie na stanowisku dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Brzezinach w związku z przejściem Pani Wiesławy Ludwin na emeryturę. 

W wyniku przeprowadzonego konkursu funkcję obejmuje Pan Józef Chodak.  

W niniejszym okresie będzie realizowana budowa chodników przy drodze 

wojewódzkiej w Gliniku i Wielopolu Skrzyńskim. 

Chodnik w Wielopolu Skrz. w kierunku cmentarza może zostać wykonany w drugim 

półroczu ze środków z powodzi. 

Aby spełnić wymogi Powiatowego Lekarza Weterynarii na placu targowym zostanie 

ustawiona wiata dla prosiąt, kur i innych zwierząt. 

Spełnienie wymogów punktu skupu zwierząt leży po stronie GS „SCH” i skupującego. 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys Glinika, mówił o potrzebie przeprowadzenia 

konserwacji rzeki Wielopolki. Należy wysłać pismo do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. 

Uszkodzenia winny być usunięte do 3 lat. 

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys z Brzezin zwrócił uwagę na potrzebę 

przeprowadzenia melioracji rzeki Brzezinianki. 

Pytał również ile będzie wywiezione kruszywa na drogi gminne. 



Pan Bogdan Siuśko – radny z Wielopola Skrz. poruszył sprawę postępującego 

usuwiska na drodze wojewódzkiej Wielopole Rzegocin w okolicach cmentarza. 

Pan Józef Chodak – radny z Glinika poruszył sprawę zamulonych rowów i przepustów 

przy drogach w Gliniku oraz uszkodzonych desek na moście koło sklepu GS „Sch” 

w Gliniku. 

Pan Janusz Misiora – sołtys z Wielopola Skrz. skierował podziękowania dla Wójta 

Gminy za pomoc finansowa przy zakupie umundurowania dla nowo utworzonej drużyny 

harcerskiej. Prosił o pomoc przy renowacji figury Św. Jana Nepomucena. 

Wywiesić dużą tablice informującą o sprzedaży prosiąt. 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys Nawsia zwróciła się o prośbę o naprawę dziur 

w asfalcie na drodze Wielopole – Konice. 

Pan Jan Świstak – z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, radny z Brzezin mówił 

o potrzebie opracowania aparatu wodno – prawnego odprowadzenia wody przy drodze 

powiatowej w Brzezinach 

Naprawy wymaga droga Brzeziny – Rędziny. 

 

Ad. 9.Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy. 

 

Ad.10. Zamknięcie sesji. 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym 

i zaproszonym gościom za udział w sesji. 

Następnie dokonał zamknięcia XXXII sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

 

Protokołował                                                                      Przewodniczący Rady Gminy 

  Jerzy Siuta                                                                                  Robert Pieczonka 


