
Protokół Nr XXXVI/2013 

z XXXVI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 29 października 2013r. 
 

 Sesja rozpoczęła się o godzinie 1200 w Filii Gminnego Ośrodka Kultury 
i Wypoczynku w Nawsiu. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert 
Pieczonka. 
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 do protokołu listy obecności.  
  
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka przedstawił proponowany 
porządek obrad: 
1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy. 
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok, 
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/183/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z 

dnia 27 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok, 
3) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 

15 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, 
5) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, 
6) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, 
7) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej 

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2013 rok, 
8) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej 

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2013 rok, 
9)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2014, 

10) w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
11) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

na 2014 rok.  
4. Informacja z przeprowadzonej przez Urzędy Skarbowe w Ropczycach i Strzyżowie analizy 

oświadczeń majątkowych wójta, przewodniczącego rady gminy, pracowników 
samorządowych oraz radnych Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

5. Sprawy różne. 

6. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. 
7. Zamknięcie sesji. 

Porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Gminy  został przyjęty 
jednogłośnie do realizacji (14 głosów „za”). 
Przystąpiono do realizacji programu: 
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Ad. 1 Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz uchwał Rady Gminy. 
 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja zabierając głos, przedstawił informację z realizacji 
zadań w okresie międzysesyjnym mówiąc, iż: 
 trwają prace przy budynku koło Kościoła, spodziewany termin zakończenia realizacji 

zadania 10 grudnia; 
 trwa budowa sieci kanalizacyjnej w Wielopolu – termin zakończenia do końca listopada 

tego roku; 
 droga na P. Laska będzie budowana po 1 listopada, wykonawca ma na realizację 10 dni; 
 rozpoczyna się remont III i IV etapu w szkole w Brzezinach, wszystkie zaplanowane 

czynności mają być wykonane, całość ma być oddana do końca sierpnia 2014r.; 
 kończy się budowa 3 placów zabaw dla dzieci w tzw. przedszkolach unijnych; 
 od listopada zmodyfikowano system dowożenia uczniów do szkół poprzez wprowadzenie 

naszego autobusu do użytku na ten cel; 
 chodnik w Wielopolu będzie realizowany w listopadzie tego roku, do końca października 

ma być wykonana dokumentacja; 
 wszystkie zgłaszane na Komisji Rozwoju wnioski są odnotowywane i będą na bieżąco 

realizowane; 
 od tej chwili nie powinno być żadnych zastrzeżeń w handlu prosiętami. 
 
Podjęto dyskusję. 

Radny Pan Bogdan Siuśko zwrócił uwagę, aby napisać wniosek na nowy rok 
budżetowy do PFRON o nowego busa dla dzieci niepełnosprawnych. 

Wójt Gminy mówi, iż kończy się okres kadencji tego samochodu i podjęte zostaną 
czynności, aby złożyć wniosek. 

Radny Pan Jan Bokota zapytał o drogę nad cmentarzem w Gliniku, kiedy będzie 
wyrównana. Dalej mówiąc zwrócił uwagę, aby zmienić uchwałę w sprawie wysokości opłat 
za odpady komunalne w ten sposób, żeby było zróżnicowanie w zależności od ilości osób w 
domu. 
Zgłosił też ustną interpelację o sporządzenie sprawozdania o dochodach i wydatkach w 
gminie, ujmując wszystkie inwestycje za rok 2012 i 2013 z podziałem na miejscowości. 
Zapytał o budowę hali w Gliniku, kiedy rozpoczną się prace. Zwrócił też uwagę na 
nieuregulowany stan sali w budynku remizy, są składane do mnie skargi na zbyt wysokie 
opłaty za wesela, poinformował też że zażądano od niego klucza do ubikacji, żeby można 
otworzyć ubikacje trzeba wyłączyć alarm, na czas ostatniego wesela wymieniono łucznik. 
Poprosił o zbadanie tej sytuacji. 
 Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiadając zauważył, iż: 
- droga w kierunku cmentarza została już zrealizowana w takim zakresie w jakim była 
projektowana, jest jeszcze konieczność wysłania równiarki ale trzeba to zrobić na wiosnę, 
żeby nie obniżał się teren. Zamierzony jest wniosek o dalszą kontynuację przebudowy tej 
drogi. 
- w obecnej chwili zmiana opłat za odpady komunalne to kwestia przygotowania stosownego 
projektu uchwały i dyskusji. 
- sprawozdanie z dochodów i wydatków zostanie przygotowane w najbliższym czasie. 
- jeśli chodzi o remizę w Gliniku, to od stowarzyszenia „Gliniczanki” mam informację, iż 
osoba wynajmująca poniosła koszt wypożyczenia naczyń i zużycia energii, stowarzyszenie 
„Gliniczanki” ma regulamin, wg którego działają, pomieszczenia te są dostępne dla 
wszystkich, którzy chcą z nich skorzystać tylko trzeba z paniami z „Gliniczanek” ustalać takie 
sytuacje. Dodatkowo Dom Kultury postanowił zorganizować przy pomieszczeniu przyległym 
do biblioteki tzw. „grupę zabawową dla malucha”, trzeba będzie się porozumieć, żeby udało 
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się pogodzić te działania dla wspólnego dobra. 
- zadanie polegające na budowie sali gimnastycznej w Gliniku rozpocznie się wówczas, jak 
wspólnie będziemy widzieć środki na ten cel.  

Radny Pan Jan Bokota mówi, iż w budynku są 2 ubikacje, i czy jest konieczność 
otwierania 3 na życzenie, czy ten lokal jest przeznaczony na wesela, kwoty wynajmu są 
bardzo duże, a nikt o planowanym weselu nie wiedział.  Zauważył, iż na swoje potrzeby jako 
sołtysa nie można sobie wynająć sali. 

Randa Pani Zofia Bieszczad odniosła się do wcześniejszych słów radnego Bokoty 
mówiąc, iż nigdy nie zwrócił się o użyczenie sali, dodatkowo mówi, iż z ludźmi trzeba 
rozmawiać, inaczej nic z tego nie będzie. Sesja to nie czas i miejsce aby zajmować się 
ubikacjami. 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja zauważył, że zwrócił się do GOKiW, dysponenta 
budynku i dyrektor wyraził zgodę na wykorzystywanie tego budynku. 

Radny Pan Krzysztof Gąsior zauważył, że Rada Gminy to poważny organ,  jeżeli ktoś 
zgłasza jakiś problem, to musi on być poparty dowodami, nie należy roztrząsać mniej 
ważnych spraw na sesji, od tego są komisje na których można podyskutować. 

Radny Pan Zbigniew Gąsior mówi, iż jest regulamin GOKiW, są opłaty ustalone, a ile 
kto płaci to zależy tylko od tego ile zużył np. energii automatycznie opłaty są wówczas 
wyższe. Zauważył też, że na sesji nie powinniśmy się zajmować mało istotnymi sprawami, od 
tego są indywidualne rozmowy a nie posiedzenie sesji rady gminy.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka zauważył, że place zabaw przy 
punktach przedszkolnych są dosyć słabo wykonane. 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, iż są wykonane z tworzywa sztucznego, 
odbył się przetarg, wyszła kwota z przetargu wg której to funkcjonuje. 

Radna Pani Halina Poręba zawnioskowała, aby przeznaczyć pieniądze na prace 
remontowe w ośrodku PIOMAR. 

 
Ad. 2 
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
  

W punkcie Interpelacje radnych nikt z radnych nie zabrał głosu. 
 

Ad. 3 
Podjęcie uchwał: 

Projekty poniższych uchwał zostały omówione na Komisji Rozwoju Gminy, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 
1) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok 
przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś.  

 
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXVI/188/2013  w załączeniu/ 
 

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/183/2013 Rady Gminy w 
Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu 
gminy na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś. 
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  Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXVI/189/2013  w załączeniu/ 
 

3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta przy: 
 13 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   1 głosie  - „wstrzymującym się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXVI/190/2013  w załączeniu/ 
 

4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 
przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXVI/191/2013  w załączeniu/ 
 

5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 
przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś. 
  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXVI/192/2013  w załączeniu/ 
 

6) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego 
przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś. 
  
 Poinformowała, iż uchwała dotyczy zabezpieczenia umowy na realizację projektu w 
zakresie budowy budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z 
zagospodarowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim. Żeby można umowę podpisać zachodzi 
konieczność upoważnienia przez radę do podpisania weksla.  
 Radny Pan Bogdan Siuśko powiedział, że w projekcie budynku na basenie 
w Wielopolu Skrzyńskim za mało zostało zaprojektowanych ubikacji. 
 Wójt Gminy odpowiedział, że w  budynku jest dostęp do 5 toalet i na czas większej 
imprezy będą one udostępnione. 
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 Radna Pani Renata Góra mówi, iż nie będzie możliwości udostępnić całego budynku 
do korzystania, powinno być więcej oczek z pierwszego rzędu, może z pomieszczenia 
magazynowego dałoby się przerobić, trzeba by to doprojektować, może w formie aneksu. 
 Wójt Gminy Pan Czesław Leja mówi, że będzie dostęp do wszystkich toalet i dobrze 
będzie to funkcjonowało. 
 Radna Pani Renata Góra zauważyła, skoro będzie to nowy budynek to niech będą 
dostępne toalety w większej liczbie, a nie żeby zamawiać znowu toi toi. 
 Wójt Gminy odpowiedział, iż w tej chwili nie ma za bardzo możliwości 
przeprojektowywania, jest to projekt unijny i nie można tak robić. 
 Radny Pan Zbigniew Gąsior powiedział, żeby zrobić w takim kształcie jak zostało 
zaprojektowane. 
  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXVI/193/2013  w załączeniu/ 
 

7) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości 
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy 
Pani Janina Drygaś. 
  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXVI/194/2013  w załączeniu/ 
 

8) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości 
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy 
Pani Janina Drygaś. 
  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXVI/195/2013  w załączeniu/ 
 

9) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2014 przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś. 

  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 

 
Uchwała została podjęta przy: 
 13 głosach - „za”, 
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   0 głosach - „przeciw”, 
   1 głosie  - „wstrzymującym się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXVI/196/2013  w załączeniu/ 
 

10) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka. 
 
 Radny, sołtys Pan Jan Bokota zauważył, iż są to bardzo wysokie opłaty, może trzeba 
poszukać wody w terenie, poczynić starania w tym zakresie i znaleźć wodę u siebie. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXVI/197/2013  w załączeniu/ 
 

11) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi  na 2014 rok przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert 
Pieczonka. 
 Zauważył, iż dobrze by było aby stowarzyszenia pomyślały starając się o środki 
bardziej o materialne zabezpieczenie miejsc, w których pracują, np. poprzez zakup nowych 
stolików itp. 

 
Następnie poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXXVI/198/2013  w załączeniu/ 
 
Ad. 4 
 Sekretarz Gminy Pani Krystyna Wlezień przedstawia informację z przeprowadzonej 
przez Urzędy Skarbowe w Ropczycach i Strzyżowie analizy oświadczeń majątkowych wójta, 
przewodniczącego rady gminy, pracowników samorządowych oraz radnych Gminy 
Wielopole Skrzyńskie.  
 Poinformowała, iż oświadczenia składa się do 30 kwietnia każdego roku, odpowiednio 
radni gminy do Przewodniczącego Rady Gminy, zaś sekretarz, skarbnik gminy, kierownicy 
jednostek organizacyjnych, osoby wydające decyzje w imieniu wójta do Wójta Gminy. 

Oświadczenia te zostały złożone we właściwym czasie. Następnie przekazano je 
właściwym miejscowo (tj. wg. miejsca zamieszkania) Urzędom Skarbowym. Urzędy 
Skarbowe dokonują analizy a następnie przesyłają stosowną informację do urzędu gminy. 

Urząd Skarbowy w Strzyżowie poinformował, iż nie stwierdził żadnych 
nieprawidłowości, natomiast Urząd Skarbowy w Ropczycach przysłał wyjaśnienia do 
oświadczeń. Stosowne wyjaśnienia zostały przekazane do Urzędu Skarbowego i w tej chwili 
jest wszystko w porządku.  
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Ad. 5 
Sprawy różne. 
 
 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku Pan Henryk Olech zwrócił uwagę, iż należy 
uregulować naukę religii w punktach przedszkolnych, ponieważ religia się odbywa a nie są 
podpisane umowy z nauczającymi. Dalej mówiąc zauważył, że na placach zabaw przy 
punktach przedszkolnych nie ma piasku w piaskownicach, dodał też że był od początku 
problem z lokalizacją tychże placów. Zwrócił uwagę na budowę sali gimnastycznej, ponieważ 
nic nie ruszyło w tej sprawie a dokumentacja jest tylko do 2015 roku. 
 Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, że sprawy placów zabaw trzeba 
doprecyzować przez ZOSIP i kierownika projektu, natomiast umowy z nauczającymi religii 
to kwestia  należąca do ZOSIP, kadrowa ma obowiązek przygotowania odpowiednich umów, 
trzeba tylko przeznaczyć pieniądze na te zajęcia. Jeśli chodzi o salę to powiedział, iż 
będziemy się starać o pozyskanie pieniędzy i wybudowanie sali. 
Dalej mówiąc podziękował dyrektorowi Gimnazjum za przygotowanie święta patrona 
gimnazjum. Poinformował, iż jest przygotowywany regulamin opłat za wynajem pomieszczeń 
szkolnych, będzie on konsultowany z radcą prawnym a potem otrzymają go dyrektorzy szkół.  
 Radny Pan Jan Bokota powiedział, że już kilkakrotnie zgłaszany był problem z 
budową hali w Gliniku, buduje się w Brzezinach a nie w Gliniku. Zwrócił uwagę na zły stan 
mostku między P. Łępą a Pacanowskim, zauważył też, że należy ruszyć temat wody, jest to 
ważna sprawa,  są źródła i trzeba poczynić starania, aby szukać wody we własnym zakresie. 
 Sołtys wsi Wielopole Skrzyńskie Pan Janusz Misiora zapytał o chodnik w stronę 
cmentarza w Wielopolu, czy w tym roku będzie realizacja czy teraz tylko dokumentacja oraz 
o oczyszczalnię ścieków czy jest już jakaś koncepcja? 
 Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, iż w tym roku ma być dokumentacja 
i spróbujemy poszukać środków na realizację, natomiast jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków 
to przymierzamy się do umieszczenia tych zadań na liście Urzędu Marszałkowskiego a potem 
będziemy szukać partnerów prywatnych z udziałem środków unijnych. 
 Radny Pan Lucjan Janik zwrócił uwagę na problemy ze zwierzyną łowną, jest wiele 
zgłaszanych interwencji, jest suchy rok, będą zniszczone plantacje, wielu rolników zgłasza 
już takie sytuacje, trzeba wystąpić do starostwa o zwiększenie odstrzałów, musi to zostać 
nagłośnione dalej, do służb wojewody może uchwałę intencyjną wystosować. 
 Wójt Gminy Pan Czesław Leja mówi, iż ten problem dotarł już do parlamentu i rząd  
miał udzielić odpowiedzi, okazało się że rząd się z tego wycofał ze względu na brak środków, 
pozostało jedynie zgłaszać do myśliwych oraz Urzędu Marszałkowskiego o odszkodowanie. 
 Sołtys wsi Broniszów poinformował, iż o ilości odstrzelonych zwierząt decyduje 
Zarząd Koła Łowieckiego po opinii Lasów Państwowych. 
 Radny Pan Jan Bokota zwrócił uwagę, iż wnioski o odstrzały zostały rozpatrzone, 
plany są wysokie ale i tak myśliwi nie są w stanie sobie poradzić.  
Dalej mówi, iż mosty: środkowy w Gliniku i na końcu wsi są bardzo niebezpieczne. 
 Sołtys wsi Wielopole  Pan Janusz Misiora mówi, iż panuje wścieklizna, nie można 
zrobić odstrzału w takim czasie. 
 Radny Pan Zbigniew Gąsior również zauważył konieczność podjęcia uchwały 
intencyjnej w sprawie zwierzyny łownej gdyż jest to ogromny problem, rolnicy zgłaszają 
straszne zniszczenia w uprawach, polowania muszą być powtarzane systematycznie, 
zauważył, iż ostatnie polowanie jakie miało miejsce było zamiast na dziki na bażanty, które 
nie robią żadnych szkód. 
 Radny Pan Jan Bokota zwrócił uwagę na drogę w kierunku Ziarnika w Gliniku, 
zapytał też czy powstanie ogrodzenie przy budynku OSP w Gliniku, co dalej w temacie 
odpływu z remizy w Gliniku. 
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 Wójt Gminy Pan Czesław Leja mówi, iż drzwi do remizy postaramy się wymienić na 
nowe ale brakuje środków, w tej chwili będziemy je uszczelniać. 
 Radny Pan Bogdan Siuśko poinformował zebranych radnych o najbliższym 
posiedzeniu Komisji Oświaty tj. 7 listopada 2013r. o godz. 13.00 w urzędzie gminy. 
 Radny Pan Marek Mucha mówi, iż oświetlenie w Nawsiu nie powinno się świecić 
przez całą noc a jedynie w porach nocnych powrotów (ze szkoły, z pracy) mieszkańców do 
domu. 
Dalej mówiąc zgłosił problem bobrów koło szkoły, należy objąć ten stan monitoringiem, aby 
nie stwarzało to niebezpieczeństwa. 
 Radny Pan Zbigniew Gąsior zauważył, iż należy uregulować sprawę oświetlenia 
odcinka drogi koło kaplicy kościelnej na Berdechowie, w tej chwili parafianie płacą za 
oświetlenie drogi gminnej.  
 Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, iż kilka lat temu podjęto rozmowy 
z księdzem i było ustalone, że ksiądz będzie gminę obciążał rachunkami ale jak do tej pory 
tego nie zrobił. 
 Radny Pan Jan Bokota zapytał czy w Gliniku ksiądz również może przedkładać 
rachunek za oświetlenie koło kościoła. 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, iż są to dwie różne sytuacje, 
w Brzezinach oświetlenie obejmuje drogę gminną a Gliniku jest to dojazd tylko do kościoła. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jan Świstak mówi, że dobrze byłoby 
przeprowadzić na Komisji Rozwoju debatę z przedstawicielem powiatu na temat zwierzyny 
łownej, może udałoby się pozyskać trochę pieniędzy.  
Dalej mówiąc zwrócił uwagę jak ważne są chodniki wzdłuż drogi wojewódzkiej Tuszyma-
Wiśniowa, ale trzeba by to monitorować do Urzędu Marszałkowskiego, aby zacząć tę drogę 
realizować a przy okazji byłyby chodniki bez naszego udziału. Poprosił też o koparkę i trochę 
żwiru na drogę koło P. Bełcha w Brzezinach. 
 
Ad. 6 
Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka zapytał radnych, czy wnoszą 
uwagi do protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy. 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 7 
Zamknięcie sesji. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka podziękował radnym 
i zaproszonym gościom za udział w sesji. 
Następnie dokonał zamknięcia XXXVI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja 
trwała do godziny 15.00. 
 
 

 Protokołowała:                                            Przewodniczący Rady Gminy: 
 

            Danuta Szostak                                                     Robert Pieczonka 


