
Protokół Nr XLV/2014

z XLV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 27 sierpnia 2014 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1500  na sali ślubów Urzędu Gminy 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).

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował następujący 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 udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Gliniczanki”,

2) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok,

3) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządza-

jącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie,

4) w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

4. Sprawy różne.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6. Zamknięcie Sesji.

Radni przyjęli do realizacji zaproponowany porządek obrad.

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

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie uzupełnił informacje z realizacji 
zadań w okresie międzysesyjnym przedstawione na wczorajszym posiedzenia Komisji  Rozwoju 
Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

• Zadanie pn: budowa chodnika w kierunku cmentarza w Wielopolu Skrzyńskim zostało zre-
alizowane. Jest przygotowany projekt drugiej części, przy wolnych środkach będzie go moż-
na zrealizować.

• Została podpisana umowa na rozwóz kruszywa, którego jest niewiele, bo tylko za kwotę 
10.000 zł. Pierwsza dostawa nastąpi jutro. Kruszywo będzie rozwożone własnym środkiem 
transportu na drogi, które nie były jeszcze uzupełniane.

• Realizacja zadań z FOGR-u nastąpi po zapytaniu o cenę. Upłynie ok. 2 tygodnie zanim wy-
konawca wejdzie na drogę w Brzezinach i Gliniku.
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• Termin realizacji inwestycji w Brzezinach uległ przesunięciu do 15 września br., a prac na 
stadionie w Wielopolu Skrzyńskim do 30 września br.

• Po przyjęciu dzisiejszej uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok i zabezpie-
czeniu dodatkowych środków na dobudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Gliniku zostanie podpisana umowa na wywóz ziemi i wykonanie umocnienia jednej ze ścian

• 7 września 2014 roku odbędą się dożynki gminne. Wójt poprosił sołtysów o wstrzymanie się 
z ogłaszaniem ludziom o wszystkich odznaczeniach dla zasłużonych rolników, ponieważ 
wnioski dot. przyznanych wyróżnień zostały złożone ale jeszcze nie rozpatrzone.

Pytania i uwagi.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poprosił o kamień na drogę na Stasiow-
skiego i na Siółkówkę oraz o odczytanie listy zgłoszonych rolników do odznaczeń.

Pan Jerzy Mytych – radny z Glinika zadał pytanie odnośnie wywożonej ziemi w związku z 
budową sali gimnastycznej w Gliniku. Wnioskował, aby ziemię wykorzystać a nie zmarnować.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, ze wywożenie ziemi zaplanowane jest pod 
teren na oczyszczalnię ścieków.

2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia złożył następujące wnioski:
1. Poszerzenie przepustu na Nawsieńskich Rzekach na drodze gminnej biegnącej koło śp. rad-

nego Pana Pyca i Pana Longosza w kierunku Nawsie – Centrum za transformatorem nr 6.
2. Zabezpieczenie odcinka drogi gminnej asfaltowej koło Pana Mariana Zimnego, która została 

uszkodzona przez podmywany ciek.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wnioskował o udrożnienie pobocza na drodze koło 
Państwa Nowaków, gdzie po pierwszej powodzi zostało podmyte pobocze i stoi ogromna kałuża 
wody i błota.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  
udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Gliniczanki”.

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

Pytania i uwagi do projektu uchwały.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa zasugerował, że uchwała jest podejmowana po ter-
minie,  bo dożynki już się zakończyły.  Ponadto zwrócił  uwagę, że w projekcie uchwały nie ma 
rozbicia kwoty pożyczki osobno na stroje, osobno na warsztaty i dożynki. Jako członek Komisji 
Rewizyjnej wnioskował o sprecyzowanie ile środków jest przeznaczone na stroje, ile na warsztaty i 
ile na dożynki. 

2



Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny poparł Pana Roga w kwestii rozpisania 
ile pieniędzy i na co zostanie wydane. Zwrócił uwagę, że na dożynki gminne jest przeznaczona 
kwota 2.000 zł a na dożynki wiejskie ok. 4.000 zł.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy poinformowała, że szczegółowo zadanie to może 
omówić Pani Dorota Łuszcz. Gmina nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, bo środki w tej 
chwili są na koncie. Chwilowo je pożyczamy, do końca roku one wracają.

Pan Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że  projekt  został 
oceniony przez dwa gremia: LGD w Czudcu i przez Urząd Marszałkowski. To że projekt uchwały 
jest w tym terminie nie jest winą Gliniczanek. Procedura oceny wniosku trwa 5 miesięcy, bo nabór 
wniosków był  w kwietniu,  a  ocena  w sierpniu.  Gliniczanki  muszą  się  spieszyć,  aby rozliczyć 
projekt do końca roku. Wnioskował o podjecie uchwały i przyznanie pożyczki stowarzyszeniu.

Pani  Renata  Góra  –  radna  z  Wielopola  Skrzyńskiego,  Pan  Jan  Świstak  –  Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy i Pan Jerzy Mytych – radny z Glinika wnioskowali o udzielenie 
pożyczki  stowarzyszeniu,  ponieważ  nie  jest  ona  ze  stratą  dla  Gminy.  Ponadto  wszystkim 
stowarzyszeniom, które zwróciły się o pożyczkę środki zostały przyznane. 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta przy:

 13 głosach - „za”
 o głosach - „przeciw”
 1 głosie - „wstrzymującym się” przy obecności 14 radnych

Uchwała Nr XLV/250/2014 w załączeniu.

2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wpro-
wadzenia zmian budżetu 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.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie przy:

 14 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych

Uchwała Nr XLV/251/2014 w załączeniu.

3) Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP przedstawił projekt uchwały w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina  
Wielopole Skrzyńskie.

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

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik nie zgodził się z przyjęciem uchwały w ta-
kiej  formie,  ponieważ  w wykazie  przystanków dotyczących  dowozu uczniów do szkół  nie  ma 
ujętego przystanku na Podlesiu w Gliniku, pomimo że jest on w umowie. Ponadto poruszył temat 
dowozu uczniów na Jabłonną.  Zwrócił uwagę, że bus nie dojeżdża do końca Jabłonnej i  dzieci 
muszą dochodzić ponad kilometr.

Pan Jan Świstak – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zapytał czy wykaz przystan-
ków komunikacyjnych nowo utworzonych odnośnie dowozu dzieci do szkół należy uzupełnić o ist-
niejące przystanki.

Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP odpowiedział, że przewoźnik który będzie dowoził 
uczniów do szkół (PKS Dębica) potrzebuje tylko wykaz przystanków nowo utworzonych, natomiast 
na korzystanie ze starych przystanków ma zgodę Wójta.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego zapytała czy dzieci, którym nie przy-
sługuje dowóz ze względu na mniejszą odległość do szkoły będą miały możliwość dojazdu do 
szkoły np. podczas gorszych warunków atmosferycznych.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział,  że każde dziecko może dojeżdżać o ile 
będą wolne miejsca w busie.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta przy:

 12 głosach - „za”
 1 głosie - „przeciw”
 1 głosie - „wstrzymującym się” przy obecności 14 radnych

Uchwała Nr XLV/252/2014 w załączeniu.

4) Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa przedstawił projekt uchwały w  
sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

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

Pytania i uwagi do projektu uchwały.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zwrócił uwagę, ze odbiorcy wody, którzy 
zaopatrują się przez zakup wody z ujęcia z Sędziszowa Młp. zależni są od nich cenowo. Sytuacja 
wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby Gmina posiadała własne źródło wody.

Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa poinformował, że cena za wodę wynika 
z ceny, która jest podyktowana przez Sędziszów Młp. Jest to woda, która ma charakter głównie 
uzupełniający, jednak dla niektórych mieszkańców jest jedynym źródłem możliwości korzystania z 
wody. Ponadto udzielił informacji odnośnie podjętych działań dotyczących odwiertów źródeł wody. 
Zostało zlecone zapytanie ofertowe, w wyniku którego wybrana została firma inżynierska, która ma 
przygotować trzy projekty prac geologicznych dla odwiertu źródeł podziemnego wody w trzech 
miejscowościach: Brzeziny, Glinik i Broniszów.
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Pan Zbigniew Gąsior - radny z Brzezin zapytał o koszt odwiertów.

Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa odpowiedział, ze koszt jednego projek-
tu prac geologicznych wyniesie 1.500 zł brutto. Natomiast odwierty zostaną wycenione kosztory-
sem inwestorskim przez osobę, która przygotuje projekty prac geologicznych. Jeżeli odwiert okaże 
się odwiertem negatywnym to stosuje się stawkę niższą ok. 200 – 450 zł brutto za metr odwiertu 
wgłąb.

Pan Jan Świstak – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zadał następujące pytania:
1. Jaką cenę pobiera Sędziszów Młp. za zaopatrzenie w wodę dla swoich mieszkańców?
2. Czy zaniechane są działania odnośnie studni na Sośnicach?

Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa udzielił odpowiedzi na pierwsze pyta-
nie. Sędziszów Młp pobiera 3,62 zł netto za wodę od swoich mieszkańców.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na temat studni na Sośnicach. Sośnice 
mają pełne zaopatrzenie w wodę. Koszty doprojektowania i doprowadzenia wody z Sośnic do Brze-
zin albo Glinika są za wysokie. Taniej będzie wykonać odwierty w poszczególnych miejscowo-
ściach i z nich korzystać.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zwrócił uwagę, ze Glinik stracił dużo pie-
niędzy na odwiert i woda nie nadaję się do użytku. Wnioskował, aby projekty geologiczne dawały 
gwarancję, że woda z danego odwiertu będzie zdatna do użytku.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że będzie taki wymóg.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie przy:

 14 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych

Uchwała Nr XLV/253/2014 w załączeniu.

4. Sprawy różne.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował o obowiązku złożenia 
oświadczeń majątkowych przez radnych w związku z zakończeniem kadencji Rady Gminy w nie-
przekraczalnym terminie  do  21 września  br.  Przedstawił  pismo Pana  Sołtysa  z  Glinika  –  Jana 
Bokoty dotyczące podjęcia prac na Glinickich drogach i mostach (w załączeniu). Następnie zaprosił 
radnych  na  uroczystość  odsłonięcia  pomnika  Sybiraków  i  Żołnierzy  AK  w  Sędziszowie 
Małopolskim w dniu 14 września br.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy podziękował sołectwom za przygotowanie dożynek wiej-
skich. Szczególnie wyróżnił Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Broniszowianki” oraz Seniorów 
z Broniszowa, którzy w tym czasie byli aktywni w Skaryszewie na polu artystycznym.

Pani  Krystyna  Paryś  –  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Nawsiu  zaprosiła  radnych  na 
rocznicę nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Nawsiu na dzień 17 września br.
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Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie zgłosiła Pana Romana Łuszcza do od-
znaczenia dla zasłużonych rolników przyznawanych w czasie dożynek gminnych. Pani sołtys nie 
godzi się, aby Nawsie pozostało bez żadnego odznaczenia. Ponadto poprosiła o podjęcie interwencji 
w sprawie naprawy i przywrócenia łączności telefonu stacjonarnego na Konicach.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego zgłosiła prośbę Pana Krzysztofa Lon-
gosza o kamień na drogę. Zwróciła również uwagę na brak podpisu dyrektora GOKiW-u na zapro-
szeniu na dożynki gminne, którego GOKiW jest współorganizatorem.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że wysyłając zaproszenia dla gości na daną 
imprezę umieszczamy max 4 nazwiska i podpisy, podczas gdy na uroczystościach np. powiatowych 
umieszcza  się  max  2  nazwiska.  Chcemy schodzić  z  tego  zwyczaju.  Ponadto  Gminny Ośrodek 
Kultury i  Wypoczynku nie  jest  odrębną instytucją  i  niezależną od nikogo.  Trzeba próbować to 
uporządkować.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia poruszył temat oczyszczania linii elektroenergetycznej 
z zakrzaczeń i  zarośli  przez firmę wynajętą przez Zakład Energetyki.  Poinformował o skargach 
złożonych przez mieszkańców wsi na działania tej firmy. Firma ta obcinała zarośla w odległości 
mniejszej niż norma dopuszczała do linii i pozostawiała porozrzucane gałęzie, robiąc bałagan na 
działkach.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że panowie, którzy dokonują przycinki 
gałęzi maja obowiązek skontaktować się z właścicielem działki i z nim ustalić czy gałęzie mają wy-
wieźć czy złożyć na stosiku.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny podjął temat szkód spowodowanych 
przez dziki. Wnioskował o podjecie interwencji w tej sprawie. Ponadto zapytał o możliwość wyna-
jęcia pomieszczeń w nowym budynku na hotel dla rodzin np. podczas wesela.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli zostanie przygotowany regulamin 
wykorzystywania  pomieszczeń  i  nie  będzie  on  sprzeczny  z  projektem,  to  wówczas  będzie 
możliwość wynajmowania.

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego zapytał czy nowy budynek jest od-
dany od użytkowania i czy przedszkole w tym budynku będzie czynne od 1 września br.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy potwierdził odbiór budynku przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. Rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku nastąpi z dniem 1 września br. Na-
tomiast pojawił się problem zawilgocenia pomieszczeń, dlatego od kilku dni jest palone i wietrzone 
w celu osuszenia.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa podziękował za odpowiednie oznakowanie drogi 
Broniszów – Szkodna – Wielopole Skrzyńskie. Ponadto zapytał o spór Gminy z GS „SCh” w spra-
wie zajmowanych przez GS pomieszczeń.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na ostatniej roz-
prawie (w kwietniu) został wyznaczony biegły geodeta, który miał za zadanie zmierzyć stan posia-
dania Gminy i GS. Czynność ta została wykonana. Materiały te geodeta miał przekazać do sądu. 
Gmina czeka na wezwanie na kolejną rozprawę.
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Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego złożyła podziękowania za wybudo-
wany chodnik do Szkoły Podstawowej, dzięki któremu bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do 
szkoły znacznie się poprawiło. Zapytała o możliwość przedłużenia chodnika jeszcze w tym roku do 
cmentarza.  Ponadto  przyłączyła  się  do  prośby Pani  Sołtys  z  Nawsia  o  podjęcie  interwencji  w 
sprawie przywrócenia łączności telefonu stacjonarnego, gdyż problem ten dotyczy również części 
mieszkańców Wielopola Skrzyńskiego.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poruszył tematy dotyczące:
• budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gliniku,
• remontu mostów w Gliniku, szczególnie koło GS,
• zbiorników retencyjnych – problem zalewania Łączek Kucharskich i większej części Glini-

ka podczas większej wody.

Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa udzielił informacji na temat zbiorni-
ków retencyjnych. Postępowanie na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie zostało przez Podkarpac-
ki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zawieszone. Natomiast w maju do gminy trafiła ankieta, 
którą przygotowuje firma z Warszawy na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Krakowie. Firma ta przygotowuje koncepcję ochrony przeciwpowodziowej zlewni Wisłoki i nasza 
gmina jest  ujęta w tej  koncepcji.  Udzieliliśmy odpowiedzi i przekazaliśmy wszystkie niezbędne 
materiały łącznie z koncepcją prof. Dziopaka i uchwałą Rady Gminy w sprawie małych zbiorników 
retencyjnych. Od tego czasu nie było kontaktu z ich strony.

Pan Jerzy Mytych – radny z Glinika wnioskował o złożenie wniosku o wyczyszczenie 
Wielopolki  z  zakrzaczeń,  wówczas  woda szybciej  by spływała.  Zakrzaczenia  na  rzece  blokują 
wodę, która wylewa na łąki w Gliniku.

Pan Jan Świstak – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy apelował, aby nie robić za-
mieszania w związku z przyznawanymi odznaczeniami dla zasłużonych rolników, bo będą one wrę-
czane sukcesywnie co roku. Wnioskował o kamień na drogę na Krajewskiego w celu zasypania 
dołów oraz postawienie znaku ostrzegawczego z pierwszeństwem przejazdu na drodze Budzisz – 
Szkodna od strony Budzisza.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

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

6. Zamknięcie sesji.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym i zaproszonym 
gościom za  udział  w  sesji.  Następnie  dokonał  zamknięcia  XLV Sesji  Rady  Gminy  Wielopole 
Skrzyńskie. Sesja trwała do godziny 1700.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

Beata Ozga Robert Pieczonka
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