
Protokół Nr XLIV/2014

z XLIV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 18 lipca 2014 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1400  na sali ślubów Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
Otwarcia sesji dokonał Pan Jan Świstak – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy. Przy-

witał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził quorum, przy którym może obradować i podej-
mować uchwały Rada Gminy. 

XLIV Sesja Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie odbyła się w dwóch częściach: I części ro-
boczej i II części uroczystej z okazji podpisania Umowy o partnerskiej współpracy między Gminą 
Wielopole Skrzyńskie w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Bodrogkeresztúr na Węgrzech.

W I części roboczej sesji uczestniczyło 12 radnych (lista obecności w załączeniu) oraz za-
proszeni goście (wg załączonej listy obecności).

Pan Jan Świstak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy przedstawił porządek obrad I 

części sesji - roboczej:

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 zamiany nieruchomości,

2) w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Wielopolu  

Skrzyńskim,

3) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej  

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2014 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

4. Sprawy różne.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6. Zakończenie I części Sesji.

Radni przyjęli do realizacji zaproponowany porządek obrad.
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 1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie przedstawił informacje z realizacji 
zadań w okresie międzysesyjnym, mówiąc że:

• Realizujemy zbiórkę odpadów zgodnie z nowymi zasadami. Od 22 lipca 2014 roku będzie 
przeprowadzona 3-dniowa kontrola w Urzędzie Gminy odnośnie śmieci. Wniosek Pana Jana 
Bokoty dotyczący możliwości ustalenia niższych stawek opłat za śmieci dla rodzin wielo-
dzietnych będzie rozpatrywany w momencie zastosowania znowelizowanej ustawy śmiecio-
wej. Wówczas Rada Gminy będzie mogła przyjąć uchwałę w tym zakresie.

• Wybudowaliśmy drogę na Jabłonnej ze środków powodziowych, ponadto będą wykonywa-
ne pobocza i odtwarzane rowy. Dołożyliśmy do tej inwestycji odcinek 80 m, który nie był 
uwzględniany w protokole popowodziowym, do granicy z terenem Sędziszowa. Został wy-
konany wjazd na Wygon i na odcinku 70 m została położona nowa nawierzchnia z uwagi na 
poważne zagrożenia w ruchu.

• Rozpoczynamy w Wielopolu Skrzyńskim budowę chodnika.
• Realizacja Schetynówki wymaga zmiany nazwy zadania z remontu na przebudowę, wów-

czas będziemy mogli  to zadanie realizować ze środków inwestycyjnych, które nie burzą 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

• Zwiększenie kwoty zobowiązania zaciągniętego na realizację Schetynówki wynika z tego, 
że ksiądz proboszcz jest w trakcie przekazywania na rzecz Gminy fragmentu swoich dzia-
łek, aby powstał przed kościołem z prawej strony parking, a z lewej chodnik.

Ponadto Pan Wójt poprosił o zaakceptowanie propozycji: 
• zwiększenia wydatku w kwocie 5.000,00 zł na zakup terenu w Wielopolu Skrzyńskim pod 

budynek do obsługi kompleksu boisk na stadionie. Są to koszty geodezyjnych działań, war-
tości ziemi i notariusza.

• przebudowy schodów koło Ośrodka Zdrowia w kwocie 15.000,00 zł,
• dołożenia do kwoty 30.000,00 zł na remonty bieżące dróg jeszcze kwoty 10.000,00 zł.

Pan Wójt przedstawił informację o dokonanej korekcie swojego oświadczenia majątkowe-
go dotyczącego dopisania do dochodów małżeńskiej wspólności majątkowej. Poinformował rów-
nież o organizowanym 20 lipca 2014 roku od godz. 1600 festynie w Brzezinach, gdzie będzie prze-
gląd zespołów artystycznych.

Pytania i uwagi.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zaproponował wykonanie mniejszych schodów 
koło Ośrodka Zdrowia w Wielopolu Skrzyńskim w celu uzyskania dodatkowych miejsc parkingo-
wych.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego poprosiła o doprecyzowanie wydat-
kowania kwoty 10.000,00 zł w dziale „Zakup usług remontowych”.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że kwota 30.000,00 zł na bieżące remonty 
dróg będzie niewystarczająca. Remont drogi na Sośnicach będzie kosztował 10.000,00 zł, dlatego 
jest propozycja dopisania jeszcze 10.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.
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2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył:
1. wnioski dotyczące:

a) uzupełnienia poboczy oraz odtworzenia rowów od samego dołu drogi na Jabłonną 
w Gliniku oraz kontynuację remontu tej drogi do granicy z Sędziszowem Młp,

b) likwidacji osuwiska na Łysej Górze za Muchą Jerzym, gdyż droga jest nieprze-
jezdna,

c) gruntownej naprawy trzech mostów w Gliniku, szczególnie mostu koło GS,
d) informowania radnych lub sołtysów o przywozie kruszywa na daną drogę we wsi.

2.  zapytanie dotyczące funduszu sołeckiego – do kiedy potrzebna jest uchwała sołecka od-
nośnie funduszu sołeckiego.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odniósł się do wniosku informowania radnych czy sołty-
sów o wywozie kruszywa. Poinformował, że zawiadamiana jest osoba z rejonu, do którego kamień 
trafia. Nie ma potrzeby informowania dodatkowych osób. Każdy może zadzwonić do drogowca i 
uzyskać informację, gdzie kruszywo zostało wywiezione.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi na zapytanie dotyczące fundu-
szu sołeckiego. Wójt w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje 
sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków. Następnie sołtys w 
terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, przekazuje wójtowi wniosek 
celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowa-
ne. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co 
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

Pan Jerzy Mytych – radny z Glinika zwrócił się do Wójta z zapytaniem o budowę sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że został sporządzony dokument przez 
Pana Józefa Siry, mający na celu obniżenie kosztów umocnień. Dokument ten został pokazany rad-
nym na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zostanie 
ogłoszony przetarg na to działanie. Rozstrzygnięcie nastąpi po dwóch tygodniach.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1)  Pan  Jan  Świstak  –  Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  
uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pan Jan Świstak – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 12 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych

Uchwała Nr XLIV/245/2014 w załączeniu.
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2)  Pan  Jan  Świstak  –  Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  
uchwały  w sprawie  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  położonych w  
Wielopolu Skrzyńskim.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdro-
wia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

Pytania i uwagi.

Pan Jan Bokota – sołtys sołectwa Glinik zapytał o cenę sprzedaży nieruchomości określoną 
przez rzeczoznawcę majątkowego.

Pan Jan Świstak – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy odpowiedział, że cena sprze-
daży nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 3.220,00 zł + VAT.

Pan Jan Świstak – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 12 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymującym się” przy obecności 12 radnych

Uchwała Nr XLIV/246/2014 w załączeniu.

3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zacią-
gnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w  
budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zacią-
gnięcia zobowiązania na przebudowę drogi gminnej Brzeziny – Łęg (Schetynówka). Zaciągnięcie 
zobowiązania dotyczy tylko udziału własnego w kwocie 654.475,94 zł. Źródłem pokrycia zobowią-
zań będą dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku 
rolnego od osób fizycznych określone w budżecie gminy na 2015 rok oraz środki z pomocy finan-
sowej udzielonej przez Gminę Wiśniowa i środki z Parafii Rzymsko – Katolickiej w Brzezinach.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pan Jan Świstak – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 12 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych

Uchwała Nr XLIV/247/2014 w załączeniu.
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4) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wpro-
wadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska. Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. Zmiany w budżecie zostały 
omówiony  przez  Pana  Wójta  w  punkcie  1.  Informacja  Wójta  Gminy  z  realizacji  zadań  oraz 
wykonania uchwał Rady Gminy. 

Pan Jan Świstak – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 12 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych

Uchwała Nr XLIV/248/2014 w załączeniu.

4. Sprawy różne.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa zapytał o podjęte prace przy rozbiórce baraku w 
Broniszowie. Ponadto zwrócił uwagę na pracowników gospodarczych zatrudnionych przez Gminę, 
którzy wykonują prace nieefektywnie.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że drewnianymi elementami obicia baraku 
w Broniszowie jest zainteresowany Wójt Ostrowa i sołtys Blizny. Pozostałe elementy są do wywie-
zienia na wysypisko śmieci. Aby można było przystąpić do rozebrania baraku potrzebne jest po-
zwolenie na rozbiórkę wydane przez starostę. Po wydaniu pozwolenia barak zostanie rozebrany.

Pan Krzysztof Gąsior – radny z Brzezin zaproponował rozebranie baraku w Broniszowie 
przez firmę, która odbiera stare deski z budynków i w zamian daje nowe. Ponadto poruszył tematy 
dotyczące remontu mostu na drodze powiatowej koło Pani Stusik na Berdechowie oraz wykonanie 
zatoczek autobusowych.

Pan Adam Galas – sołtys sołectwa Broniszów wnioskował o samochód kamienia na Lasek. 
Zwrócił uwagę na nieprawidłowo działające oczyszczalnie. Ponadto zapytał czy został rozbity gruz 
spod przystanku w Broniszowie. 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że gruz zostanie rozbity przez pracowni-
ków, którzy będą malować przystanki.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poruszył temat budowy chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej w Gliniku. Zgłosił mostek koło Pana Ryszarda Przystasia w Gliniku, po drugiej 
stronie Kostrzewy, gdzie cały brzeg zjeżdża. Poinformował również, że ktoś przez drogę na Ziarni-
ka w Gliniku na Brzeziny wozi ziemię ciężkim samochodem i niszczy drogę. Ponadto zapytał o 
możliwość  dostania  koparki  z  Gminy  na  1-2  dni  do  czyszczenia  rowów.  Złożył  na  ręce 
Przewodniczącego Rady Gminy powtórnie następujące wnioski:

• pomoc w doprowadzeniu rzeki Wielopolki do stanu sprzed powodzi w latach 2009 i 2010,
• gruntowną naprawę trzech mostów w Gliniku,
• drogę na Pana Stasiowskiego – kamień + asfalt na odcinku ok. 500 m,
• drogę – Siółkówka na Pana Tokarza – kamień + asfalt ok. 500m,
• drogę od mostu koło Pana Bolesława Bieszczada w kierunku Podlesia – połamana podczas 

prac przy drodze na Ziarnika – położenie dywanika ok. 200 m,
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• oświetlenie na Podlesiu i Jabłonnej,
• drogę na Pana Pasowicza – kamień + asfalt ok. 600 m,
• drogę na Jamsze koło Pana Kurca – kamień + asfalt ok. 350 m,
• drogę Krzysztoniowa Góra – kamień + asfalt ok. 500m,
• drogę Skórówkę – skrót – kamień + asfalt ok. 300m,
• drogę na Zapole – remont + naprawa mostku koło Glinki,
• drogę na Pana Bala za Muchą Jerzym w lewo – kamień + asfalt ok. 600m,
• oświetlenie drogi wojewódzkiej koło Pana Króla w kierunku Broniszowa,
• przeprowadzenie wodociągu i kanalizacji w miejscowości Glinik,
• ujęcie Glinika i Broniszowa w projekcie dot. Oczyszczalni ścieków.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy zasugerował, aby zgłosić konkretny odcinek czyszczenia 
rowów. Na terenie Glinika ważniejsze jest osuwisko i tam należy skoncentrować wszystkie środki, 
bo może dojść do nieszczęścia.

Pani Zofia Bieszczad – radna z Glinika wnioskowała o remont mostu koło GS w Gliniku.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że z zabezpieczonych dzisiaj środków uda 
się zrobić poszycie mostu.

Pan Jan Świstak – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zaproponował zabezpieczenie 
środków na naprawy najbardziej zdewastowanych odcinków dróg. Wnioskował o:

• emulsjowanie zniszczonych odcinków dróg przed zimą,
• oznakowanie przysiółków,
• przymierzenie się w powiecie do tematu remontu przepustów.

Pan Stanisław Paryś – Radny Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, dyrektor Gim-
nazjum w Wielopolu Skrzyńskim zasugerował, aby ukonkretnić przepusty wymagające naprawy.

Pan Jerzy Mytych – radny z Glinika wnioskował o remont drogi na Zapole Broniszowskie 
koło Pana Tęczara, która przechodzi koło rzeki i ma wymyte pobocza. Asfalt jest poobrywany i jest 
zagrożenie, że droga uwiezie się do rzeki.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny wnioskował o remont dachu na Remizie 
Strażackiej w Brzezinach. Ponadto zaprosił wszystkich obecnych na festyn w Brzezinach 20 lipca 
2014 roku od godz. 1600. Zagwarantował ciekawy program artystyczny.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Pro-
tokół z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie został przyjęty jednogłośnie.

6. Zakończenie I części sesji.

Pan Jan Świstak – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy podziękował radnym i zapro-
szonym gościom za udział w I części - roboczej sesji i zaprosił na część II – uroczystą. 

Protokołowała: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Beata Ozga Jan Świstak
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Część II – uroczysta Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie

Część II – uroczysta Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie rozpoczęła się o godz. 1600 

w świetlicy Budynku Kulturalnego – Oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim.

Otwarcia części uroczystej sesji dokonał Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady 
Gminy. 

Następnie zostały odegrane hymny narodowe Węgier i Polski.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przywitał zaproszonych gości i de-
legację z Węgier:

• Pana Józsefa Májera - Burmistrza Gminy Bodrogkeresztúr,
• Pana Dávida Zoltána - Zastępcę Burmistrza Bodrogkeresztúr,
• Pana Antola Deáka – Członka Urzędu,
• Pana Lászlo Gála - Członka Urzędu,
• Panią Marię Iváncsóné - Członka Urzędu,
• Pana dr Vozdvizsenszkij Vagyim – Węgiersko - polskiego kulturalnego koordynatora Gminy 

Bodrogkeresztúr,
• członków zespołu tańca.

Pan Robert  Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy stwierdził  quorum, przy którym 
może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. W części uroczystej uczestniczyło 13 rad-
nych.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad części uroczystej sesji:

1. Informacja Wójta Gminy o wzajemnych kontaktach Gminy Wielopole Skrzyńskie z Gminą 

Bodrogkeresztúr na Węgrzech.

2. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Wielopole Skrzyńskie 

w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Bodrogkeresztúr na Węgrzech.

3. Wystąpienia okolicznościowe.

4. Zamknięcie Sesji.

5. Prezentacja multimedialna na temat Gminy Bodrogkeresztúr.

6. Spotkanie okolicznościowe.

Radni przyjęli do realizacji zaproponowany porządek obrad.
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1. Informacja Wójta Gminy o wzajemnych kontaktach Gminy Wielopole Skrzyńskie z 
Gminą Bodrogkeresztúr na Węgrzech.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie poinformował, że zanim delegacja z 
Gminy Wielopole Skrzyńskie odwiedziła Gminę Bodrogkeresztúr na Węgrzech, pierwsi dotarli tam 
Pan prof. Władysław Tabasz i Pan Marcin Świerad. Następnym ważnym wydarzeniem było podpi-
sanie porozumienia z Gminą Bodrogkeresztúr. Pan Wójt podziękował za gościnność na Węgrzech i 
wyraził nadzieję, że goście będą równie miło wspominać pobyt w Gminie Wielopole Skrzyńskie. 
Ponadto przypomniał wydarzenia z przeszłości, które łączyły Węgry i Polskę:

• 1374 rok – wówczas na Węgrzech urodziła się córka Ludwika Węgierskiego Jadwiga, która 
kilkanaście lat później została żoną Władysława Jagiełły i została królem Polski.

• 17 lipca 1399 roku – dokładnie 615 lat temu zmarła królowa Jadwiga, urodziwszy cztery dni 
wcześniej Elżbietę Bonifację.

2.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nawiązania  współpracy  między  Gminą  Wielopole 
Skrzyńskie w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Bodrogkeresztúr na Węgrzech.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w spra-
wie  nawiązania współpracy między Gminą Wielopole Skrzyńskie w Rzeczypospolitej Polskiej  a 
Gminą Bodrogkeresztúr na Węgrzech i poddał projekt pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:
 13 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych

Uchwała Nr XLIV/249/2014 w załączeniu.

Następnie została podpisana umowa o partnerskiej współpracy przez Pana Czesława Leję – 
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie i Pana Józsefa Májera - Burmistrza Gminy Bodrogkeresztúr.

(kopia umowy w języku polskim i węgierskim w załączeniu).

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy życzył, aby podpisana umowa była korzystna zarówno dla 
strony polskiej jak i strony węgierskiej.

3. Wystąpienia okolicznościowe.

Pan József Májer - Burmistrz Gminy Bodrogkeresztúr zwrócił uwagę, że nawiązanie przy-
jaźni z Gminą Wielopole Skrzyńskie było dobrym pomysłem. Jednym z celów tego spotkania jest 
dawanie młodzieży przykładu jak współpracować i budować dobre stosunki pomiędzy krajami. Po-
dziękował za zaproszenie do Gminy Wielopole Skrzyńskie. Przedstawił członków zespołu muzycz-
nego z Bodrogkeresztúr, dla których ogromnie ważne było, aby przyjechać do Gminy Wielopole 
Skrzyńskie. Ponadto wyraził nadzieję na rozwój wzajemnych stosunków i owocną współpracę.

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku przybliżył kontakty Polski z 
Węgrami, z krajem który był kiedyś sąsiadem Polski. Był to jedyny sąsiad, z którym nie toczyliśmy 
wojen. II wojna światowa była szczególnym sprawdzianem przyjaźni polsko-węgierskiej, szczegól-
nie kiedy wszyscy Polskę zostawili „Hitlerowi na pożarcie”. Polacy doznali od zwykłych mieszkań-
ców Węgier wiele pomocy. Często była to jedyna droga, która pozwoliła na uzyskanie łączności 
między krajem a emigracją. W Gminie Wielopole Skrzyńskie, na cmentarzu w Brzezinach są groby 
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ludzi,  którzy brali  udział  w akcjach armii  krajowej.  Wspomniał  również o św. Jadwidze i  gen. 
Józefie  Bemie,  którego  szczątki  spoczywają  w  Tarnowie.  Podkreślił,  że  współpraca  polsko-
węgierska jest potrzebna. Ponadto wyraził podziw dla Węgier za odważne mówienie o wartościach, 
które są konieczne, aby Europa nie zginęła.

Pan prof. dr hab. Władysław Tabasz – Przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-Sędzi-
szowskiego przedstawił dwie okoliczności, które doprowadziły do nawiązania kontaktów Gminy 
Wielopole Skrzyńskie i Gminy Bodrogkeresztúr:

• I okoliczność – Rektor Uniwersytetu Preszowskiego – prof. dr hab. Peter Kónya zaintereso-
wał nas przyjaciółmi z Węgier, a Vozdvizsenszkij Vagyim – wskazał i zaprowadził nas do 
miejscowości  Bodrogkeresztúr.

• II okoliczność – miłość burmistrza Bodrogkeresztúr Pana Józsefa Májera do Polki – Grażny.
Ponadto opowiedział o pułku węgierskim, który podczas II wojny światowej trafił do Rop-

czyc. Ci żołnierze wplątani w wir wojny, mając za zadanie osłanianie lotniska koło Ropczyc, bar-
dziej zajmowali się przyjaźnią z Polkami. Jeden z żołnierzy był zakochany w ropczyckiej nauczy-
cielce i zginął w wypadku samochodowym. Dziewczyna z rozpaczy nigdy nie wyszła za mąż i opie-
kowała się jego grobem do swojej śmierci. Zwrócił się z prośbą do gości z Węgier o odszukanie in-
formacji, skąd pochodził ten żołnierz na podstawie numeru jednostki, który zachował się na jego 
mogile na ropczyckim cmentarzu.

Ponadto Pan prof. Tabasz zwrócił uwagę na herb Wielopola Skrzyńskiego, którego jest auto-
rem.  Region  Wielopolszczyzny jest  regionem rycerskim i  zakonnym,  stąd  w herbie  Wielopola 
Skrzyńskiego znajduje się  miecz,  który symbolizuje trzy wioski:  Brzeziny,  Broniszów i  Glinik. 
Litera  W  symbolizuje  ród  właścicieli  klasztornej  części  Wielopola  Skrzyńskiego  i  Nawsia. 
Przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wyraził zadowolenie, że herb Gminy 
Wielopole Skrzyńskie pojedzie na Węgry.

Kolejno  nastąpiła  wymiana pamiątek  pomiędzy Wójtem Gminy Wielopole  Skrzyńskie  a 
Burmistrzem Gminy Bodrogkeresztúr.

4. Zamknięcie Sesji.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym i zaproszonym 
gościom za  udział  w sesji.  Następnie  dokonał  zamknięcia  XLIV Sesji  Rady Gminy Wielopole 
Skrzyńskie i zaprosił na prezentację multimedialną na temat Gminy Bodrogkeresztúr oraz występ 
zespołu MuchaBand.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

Beata Ozga Robert Pieczonka
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