
Protokół Nr XXXIV/2013

z XXXIV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

odbytej w dniu 30 sierpnia 2013r.

Sesja  rozpoczęła  się  o  godzinie  800 w Urzędzie  Gminy w Wielopolu  Skrzyńskim. 
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 12 radnych /lista obecności w załączeniu/ oraz zaproszeni goście 
wg załączonej do protokołu listy obecności. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Robert  Pieczonka  przedstawił  proponowany 
program sesji:

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 budżetu gminy na 2013 rok,

2) w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyj-
nej.

4. Zagadnienia dotyczące energii odnawialnej. 

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 (12 głosów „za”).
Przystąpiono do realizacji programu:

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:
- głównym powodem dzisiejszej sesji jest informacja, iż Ministerstwo przygotowało środki 
(około.  10  mln.)  na  gospodarkę  niskoemisyjną  inaczej  termomodernizację  obiektów 
gminnych,  w  poniedziałek  rozpoczyna  się  nabór  wniosków  ale  kwota  zostanie 
rozdysponowana w miarę napływających wniosków dlatego pośpiech jest wskazany,  w tej 
chwili należałoby podjąć uchwałę intencyjną, 

- wokół budynku koło kościoła w Wielopolu Skrzyńskim wykonana została opaska drenażo-
wa,  dalsze prace  postępują rytmicznie,  może uda  się  aby do grudnia  wykonać  prace,  aby 
w styczniu można było wejść do budynku,

- rozstrzygnięto przetarg na dowożenie uczniów do szkół, było 2 kandydatów, przetarg jest na 
1 rok nie jak wcześniej na 3 lata.



Podjęto dyskusję.

Radny, sołtys sołectwa Glinik Pan Jan Bokota zwrócił uwagę na kwestie dowożenia 
uczniów z Łysej Góry, że może Pan Pociask z Niedźwiady odwoziłby dzieci  po drodze, aby 
nie wysyłać tam busa.

Radna Pani Halina Poręba poruszyła kwestie nauki religii w przedszkolach unijnych, 
w których są 5 latki i dobrze byłoby kontynuować ten przedmiot, siostry zakonne są zgodne, 
chciałyby nauczać  religii.  Dalej  mówiąc  zapytała  co  z  herbatą  w szkole czy będzie  dalej 
w tym roku szkolnym czy już nie.

Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiadając mówi, jeśli chodzi o dowożenie dzieci 
z Łysej Góry to już jest ustalone ze będzie to wykonywać Veolia.
Natomiast  jeśli  chodzi o nauczanie religii  w przedszkolach unijnych,  to wniosek od sióstr 
został przyjęty i nie będzie problemu z wprowadzeniem nauki religii u pięciolatków.
Jeśli chodzi o herbatę w szkołach to będzie nadal jak dotychczas, z tym że czekamy na ofertę 
od firmy cateringowej i jeśli okaże się ona atrakcyjna to skorzystamy, natomiast jeśli by to 
była kwota wyższa niż 2 złote miesięcznie od osoby, to dyrektorzy zapewnili że są w stanie 
zrobić herbatę tańszym kosztem.

Radna  Pani  Renata  Góra  ponowiła  zapytanie  w  sprawie  stołówki  w  szkole 
podstawowej.

Wójt  Gminy  Pan  Czesław  Leja  odpowiedział,  iż  jest  po  rozmowie  z  dyrektorem 
szkoły, który przedstawił nowy pomysł, aby nie adoptować pomieszczenia na stołówkę ale 
posiłki byłyby podawane w sali na dole a sala na górze jest planowana do prowadzenia lekcji. 
Z czasem okaże się czy to dobre rozwiązanie.   

Radny Pan Tadeusz Kopala zapytał o zatoczkę do samochodów przy budynku koło 
kościoła. 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział,  iż projektant ma przedstawić projekt 
takiej zatoczki i wtedy dokonamy oceny.

Radny, sołtys sołectwa Glinik Pan Jan Bokota zapytał o chodnik w Gliniku i o remont 
drogi na P. Króla w kierunku cmentarza (zabezpieczenie zapadnięć).

Wójt Gminy Pan Czesław Leja poinformował,  iż jeśli  chodzi o chodnik to Zarząd 
Dróg zlecił budowę jednego zadania, jest lista następnych realizacji ale dotyczy to tylko tych 
gmin, które są w stanie dołożyć cześć środków. Dopóki nie zmienią się zasady, żeby z naszej 
strony mniej dofinansować, nie będzie możliwości wykonać tego zadania. Być może będzie 
trzeba czekać do remontu całej drogi wojewódzkiej, a jak  na razie jest to etap projektu.

Radna Pani Halina Poręba zapytała o chodnik koło cmentarza, gdyż mieszkańcy chcą 
sobie poprawić drogi zjazdowe, żeby nie ingerowało to później przy układaniu chodnika.

Radny  Pan  Marek  Mucha  zapytał  o  pomoc  uczniom  w  ciągu  roku,  jak  jest 
przyznawana kwota na ten cel, czy to uzależnione jest od woli gminy czy  z zewnątrz.

Wójt  Gminy  Pan  Czesław  Leja  poinformował,  iż  decyduje  kryterium  dochodowe 
rodziny.

Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś poinformowała, że zaplanowane środki ze strony 
gminy to 20 % udziału, gmina uzyskuje dotacje celową z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 
140 tys. zł., nasz udział 20% to 35 tys. zł. to w sumie 175 tys. zł. na cały rok.

Ad. 2
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 

W punkcie Interpelacje radnych głos zabrał Radny Pan Zbigniew Gąsior, zgłaszając 
wniosek aby wcześniej przygotować przetarg na odśnieżanie dróg.

Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, iż przetarg jest przygotowywany.
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Radny, sołtys Pan Lucjan Janik poprosił aby zapisać w budżecie do remontu drogę 
w Brzezinach do P. K. Chmura i M. Andreasika, ponieważ jest ona w fatalnym stanie.

Ad. 3
Podjęcie uchwał:

1) Projekt  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  budżetu  gminy  na  2013  rok 
przedstawił Wójt Gminy Pan Czesław Leja. 

Skarbnik  Gminy  Pani  Janina  Drygaś  poinformowała,  iż  zmiany  wynikają  ze 
zwiększenia  środków na  modernizację  dróg dojazdowych  które  będą  wykonywane 
w ramach środków otrzymanych z FOGRu, zapisane środki były w kwocie 50 tys. zł. 
w ramach dotacji celowej i 20% udział własny ale po przeprowadzonych przetargach 
ta kwota jest o wiele wyższa.  Teraz trzeba podjąć decyzje czy będziemy korzystać 
z tej dotacji.

Wójt  Gminy  Pan  Czesław  Leja  poinformował,  iż  na  remont  drogi 
w Brzezinach przewidziana jest kwota 57 tys.  zł.  i  w Gliniku 42 tys.  zł.,  ponieważ 
otrzymamy mniej dotacji trzeba by dołożyć około 20 tys. do tych zadań aby można je 
zrealizować.
Dalej poinformował, że jeszcze zmiana w uchwale dotyczy przeniesienia środków na 
dotację celową dla straży w Brzezinach na zadanie z projektu (dot. wymiany okien). 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została podjęta przy:
 12 głosach - „za”,
   0 głosach - „przeciw”,
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 12 radnych.

/Uchwała Nr XXXIV/181/2013  w załączeniu/

2) Uchwałę w sprawie  przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki 
niskoemisyjnej przedstawił Wójt Gminy Pan Czesław Leja.

Wójt  Gminy  Pan  Czesław  Leja  poinformował,  iż  tak  jak  na  początku  sesji  już 
wspomniał  jest  możliwość  uzyskania  około  150  tys.  zł.  na  ten  program,  aby 
przygotować  stosowną  dokumentację  na  termomodernizację  obiektów  gminnych. 
Gdybyśmy otrzymali te pieniądze to wtedy dokładamy 15% wkładu. Jest to uchwała 
w tej chwili intencyjna. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została podjęta przy:
 12 głosach - „za”,
   0 głosach - „przeciw”,
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 12 radnych.

/Uchwała Nr XXXIV/182/2013  w załączeniu/

Ad. 4
Zagadnienia dotyczące energii odnawialnej.

W sesji uczestniczyli przedstawiciele firmy „On ekorozwój o integracja” z Rzeszowa, 
którzy  przedstawili  zagadnienia  dotyczące  odnawialnych  źródeł  energii  i  możliwości 
pozyskania prądu częściowo dla swoich potrzeb (minielektrownie fotowoltaiczne). 
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Ad. 5.
Sprawy różne.

Radny, sołtys Pan Jan Bokota poprosił aby napisać do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
o zabezpieczenie głębokiego rowu przy drodze wojewódzkiej koło Pana Habera i Przywary 
w stronę rzeki w Gliniku.

Radna  Pani  Renata  Góra  zapytała  o  regulację  rzeki  przy  starej  drodze  koło 
P. Malskiego, czy będzie dalej  regulowana, oraz zwróciła uwagę, iż na drodze koło P. U. 
Szymańskiej Płoucha na zakręcie rosną zarośla, które utrudniają widoczność.

Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, że dalej od P. Malskiego reszta będzie 
koszona. Jeśli chodzi o zarośla to w tej chwili zmienił się właściciel działki i trzeba ustalić, 
kto ją nabył, wówczas podejmie się rozmowy aby te zarośla powycinać.

Radny Pan Zbigniew Gąsior również zwrócił uwagę, że należy przed zimą powycinać 
zakrzaczenia  wokół  dróg,  aby nie  było  problemu z odśnieżaniem.  Dalej  mówi,  że  należy 
wystosować pismo do Kuratorium Oświaty w sprawie cen podręczników szkolnych,  gdyż 
ceny są  stanowczo za  wysokie,  nie  ma  również  możliwości  wykorzystania  podręczników 
z poprzedniego roku bo obecnie okazuje się że po podręczniku można pisać i następna osoba 
już nie może z nich korzystać. 

Radny Pan Marek Mucha zwrócił uwagę na to, że nie wszystkie gatunki drzew można 
wyciąć, np. na wiosnę do czasu owocowania nie można wycinać drzew owocowych. Zapytał 
też kiedy zakończą się prace przy wodociągu na Budziszu. 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, że prace zakończone mają być na koniec 
listopada.

Radny Pan Jan Świstak zapytał co z oczyszczalnią ścieków.
Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, iż na chwile obecną jest dwa wyjścia, 

albo wykonać oczyszczalnie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego albo będzie trzeba 
czekać dopiero na środki unijne.

Ad. 6
Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Przewodniczący  Rady Gminy  Pan  Robert  Pieczonka  zapytał  radnych,  czy  wnoszą 
uwagi do protokołu z XXXIII 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 XXXIV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja 
trwała do godziny 11.00.

 Protokołowała:                                            Przewodniczący Rady Gminy:

            Danuta Szostak                                                     Robert Pieczonka
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