
Protokół Nr XLVII/2014

z XLVII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 28 października 2014 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 w świetlicy Budynku Kulturalno-Oświatowego w Wielo-
polu Skrzyńskim. Otwarcia sesji dokonał Pan Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy. 
Przywitał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził quorum, przy którym może obradować i po-
dejmować uchwały Rada Gminy. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w załączeniu) oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej listy obecności).

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował włączenie do porządku obrad dwóch projek-
tów uchwał:

  -  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XL/223/2014  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  
z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Wielopole Skrzyńskie,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/259/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 
30 września 2014 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Ponadto w związku z przybyciem delegacji mieszkańców Brzezin zaproponował zmianę 
kolejności podejmowanych uchwał i przesunięcie czwartego projektu uchwały jako punktu pierw-
szego.

Radni wyrazili zgodę na ww. zmiany w porządku obrad.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przedstawił 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 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie od-

bierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi,

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

3) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzę-

du Statystycznego za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 

rok podatkowy 2015,

4)  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/223/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  

z  dnia  29  stycznia  2014  roku  w sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy  finansowej 

Gminy Wielopole Skrzyńskie,
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5) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na 2015 rok.

6) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/259/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

4. Informacja z przeprowadzonej przez Urzędy Skarbowe w Ropczycach i w Strzyżowie anali-

zy oświadczeń majątkowych wójta, przewodniczącego rady gminy, pracowników samorzą-

dowych oraz radnych Gminy Wielopole Skrzyńskie.

5. Sprawy różne.

6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

7. Zamknięcie Sesji.

Uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego złożyła wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad pierwszego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok, 
ponieważ nie otrzymała materiałów 7 dni przed sesją.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że główne zmiany w budżecie dotyczą 
wprowadzenia środków powodziowych na przebudowę drogi gminnej Nawsie – Stachorówka. Pro-
mesa przyszła w ostatniej chwili. Wysyłając zawiadomienia na sesję nie było podstaw do przesłania 
projektu uchwały.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek o zdjęcie z porząd-
ku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok pod głoso-
wanie.

Wniosek został odrzucony przy:
 1 głosie - „za”
 11 głosach - „przeciw”
 2 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok pozostał  
w porządku obrad.

 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:

• w Brzezinach została przebudowana droga z FOGR-u, w Gliniku realizacja zadania nastąpi 
po Wszystkich Świętych, dlatego aby można było dojechać do cmentarza,

• otrzymaliśmy dodatkowo 170.000 zł na budowę drogi w Nawsiu na Stachorówce, która pro-
wadzi do niepełnosprawnego Szymona Kisiela – jest to odcinek kilometra drogi,

• realizacja prac na stadionie zakończy się końcem października,
• w Nawsiu na Folwarku został położony asfalt, pozostały do wykonania jeszcze pobocza,
• staramy się poprawiać nawierzchnię dróg żwirowanych – do Wszystkich Świętych najgor-

sze odcinki zostaną poprawione.
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Pytania i uwagi.

Pan Jerzy Mytych – radny z Glinika poruszył temat budowy hali sportowej w Gliniku. 
Wnioskował o przeznaczenie środków na zabezpieczenie drugiej części terenu. Mówił, że Komisja 
Rozwoju Gminy była na oględzinach terenu i była zdania, aby szukać pieniędzy na to zadanie.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy wyjaśnił, że została przeznaczona kwota ponad 170.000 zł 
na wybudowanie umocnień z lewej strony działki. Ten fragment terenu zostanie zabezpieczony. Na-
tomiast, aby zabezpieczyć drugą część placu trzeba 195.000 zł i na Komisji Rozwoju Gminy nie 
wskazaliśmy źródła finansowania tego wydatku. W chwili obecnej nie ma pieniędzy w budżecie na 
to zadanie. Ponadto mówił, że według inspektora nadzoru niebezpieczeństwa przy SP w Gliniku nie 
ma. Poprosi inspektora o przedstawienie stanowiska w tej sprawie na piśmie.

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku mówił, że niebezpieczeństwo 
przy SP w Gliniku jest, bo obrywa się ściana, gdzie znajduje się studnia. Jak studnia ujedzie to 
szkoła nie będzie miała wody i dojdzie do jej zamknięcia.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik podziękował Komisji Rozwoju Gminy za 
oględziny terenu przy SP w Gliniku. Zadał pytania Wójtowi: Kto będzie odpowiadał i ponosił kosz-
ty w związku z zaniedbaniami przy budowie hali w Gliniku? Kto odpowie jak się zerwie światło-
wód? Zwrócił również uwagę, że prace przy szkole powinny być wykonane podczas wakacji a nie 
w czasie roku szkolnego. Wnioskował, aby znaleźć pieniądze na umocnienie drugiej części placu, 
bo straty jakie mogą powstać będą dużo większe.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy mówił, że były szczere chęci umocnienia terenu przy SP 
w Gliniku podczas wakacji, ale pojawiły się utrudnienia związane z linią telekomunikacyjną, która 
nie została zaznaczona w projekcie. Trzeba było uzyskać powtórnie pozwolenie na budowę. To spo-
wodowało przesunięcie w czasie realizacji zadania. Zapewnił, że nic złego się nie stanie ani w za-
kresie światłowodu ani w zakresie studni. Wyjaśnił, że jeżeli planowane dochody zostaną osiągnięte 
na odpowiednim poziomie, to wówczas można podjąć decyzję o przeznaczeniu środków na halę  
w Gliniku. W tej chwili nie można podjąć takiej decyzji, bo nie ma 100% pewności, że środki które 
mają wpłynąć z tytułu refundacji różnych działań, wpłyną.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego uważa, że pozostawienie grożącego 
osuwiskiem terenu przy Szkole Podstawowej w Gliniku jest niebezpieczne. Poprosiła, aby w opinii 
inspektora nadzoru była zawarta informacja o tym kto ponosi odpowiedzialność (w tym odpowie-
dzialność finansową) za ewentualne powstanie osuwiska.

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego pytał o budowę chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że dokumentacja na budowę chodnika od 
Broniszowa po stadion w Wielopolu Skrzyńskim jest od dawna wykonana. Pozwolenie na realizację 
bezpośrednią mamy na odcinku w Gliniku i w Wielopolu Skrzyńskim. Z uwagi na to,że upływał 
termin pozwolenia na budowę odcinka w Gliniku zabiegaliśmy, aby ten odcinek wziąć pod uwagę. 
Zarząd Wojewódzki Dróg przeznaczył na ten cel 110.000 zł (myśmy wyłożyli 20.000 zł) i przygoto-
wał wniosek na posiedzenie Zarządu Województwa. Zarząd Województwa wniosek całkowicie od-
rzucił. W tym roku chodnik nie będzie budowany ani w Gliniku ani w Wielopolu Skrzyńskim.
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Pan Krzysztof Gąsior – radny z Brzezin poprosił Wójta o przedstawienie informacji doty-
czących budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy odpowiedział, że w Brzezinach, Gliniku i Nawsiu są place 
zabaw wykonane jeszcze w poprzednim okresie za bardzo niewielkie pieniądze. W Berdechowie 
i Broniszowie trzeba wybudować plac od podstaw. Dostaliśmy 450.000 zł na doposażenie zerówek, 
w tym placów zabaw. Zostały ogłoszone przetargi, na które albo nikt się nie zgłaszał albo zgłosiły 
się firmy, które chciały za dużo pieniędzy. Jak minął termin do ogłaszania przetargów to zapraszali-
śmy do negocjacji.  Wynik tych negocjacji był zerowy, dlatego wystąpiliśmy do Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy z prośbą o przełożenie realizacji tego zadania do połowy przyszłego roku. Pieniądze 
są na to zadanie tylko realizacja zostaje przesunięta w czasie.

2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys wsi Brzeziny złożył wniosek, aby nie tworzyć PSZOK-u 
na terenie Kółka Rolniczego w Brzezinach. Uzasadniając swój wniosek mówił, że jest to teren zale-
wowy w otulinie Parku Czarnorzecko – Strzyżowskiego. Wnioskował, aby przeprowadzić konsulta-
cje społeczne i pozostawić podjęcie decyzji w tej sprawie mieszkańcom wsi. Kolejny złożony wnio-
sek przez sołtysa  dotyczył  wycięcia  zakrzaczeń przy drodze  gminnej  w Brzezinach od Straży  
w górę w stronę Berdechowa.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył powtórnie interpelacje dotyczące:
• przygotowania na piśmie w formie tabelarycznej i opisowej podziału środków na poszcze-

gólne miejscowości w latach 2011, 2012, 2013 i 2014,
• wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.

Wcześniejsze interpelacje dotyczące tych samych punktów były złożone na Sesji w dniu 
25.XI.2013  roku.  Ww.  interpelacje  zostały  zaprotokołowane  w  protokole  Nr  XXXVII  i  nie 
udzielono na nie odpowiedzi na piśmie.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia złożył interpelacje dotyczącą zabezpieczenia płytami 
drogowymi gminnej drogi asfaltowej koło Pana Mariana Zimnego od strony cieku wodnego.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1) Pan Czesław Leja – Wójt Gminy omówił zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej  
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że PSZOK jest miejscem, do którego mieszkańcy w ramach uisz-

czonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli przywozić odpady poza usta-
lonym harmonogramem w wyjątkowych sytuacjach, np. brak miejsca przetrzymywania, nieobec-
ność właściciela w dniu odbioru. PSZOK nie jest podstawowym miejscem składowania odpadów 
odbieranych  podczas  comiesięcznej  zbiórki  jak  również  ich  sortownią.  Do PSZOK-u  nie  będą 
przyjmowane odpady komunalne zmieszane. Punkt ten powinien znajdować się w miejscu łatwo 
dostępnym dla wszystkich mieszkańców, winien być to obiekt zamknięty,  zadaszony,  w którym 
znajdować się będą zamykane kontenery na poszczególne rodzaje odpadów. Teren wokół budynku 
powinien być utwardzony, aby umożliwić swobodny wjazd samochodami dostarczającymi odpady. 
Odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Zebrane odpady będą wywożone zgodnie z wymogami ustawy co 2 tygo-
dnie. Na terenie gminy nie ma innego obiektu na taki punkt. Brana była również baza w Gliniku, ale 
nie ma uregulowanych spraw własnościowych. Punkt ten nie będzie źródłem brzydkiego zapachu 
ani siedliskiem gryzoni. 
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Pani Bożena Krawiec – mieszkanka Brzezin poinformowała, że ludzie we wsi nic nie wie-
dzą na temat PSZOK-u. Są przeciwni utworzeniu takiego Punktu w Kółku Rolniczym. Jednym z ar-
gumentów jakie podało to zagrożenie powodzią, która może spowodować wyniesienie odpadów  
w teren. Ponadto oznajmiła, że największe udziały w Kółku mają : Skóra, Janik, Świstak.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny odpowiedział na zarzut Pani Krawiec 
dot. udziałów. Mówił, że jest to pomówienie i oszczerstwo.

Pan Leszek Szczyrek – mieszkaniec Brzezin mówił że mieszkańcy, którzy będą najbardziej 
dotknięci PSZOK-iem powinni być powiadomieni, a nie otrzymali żadnej informacji. Nie zgodził 
się  na  przechowywanie  przeterminowanych  leków,  zużytych baterii,  akumulatorów w Kółku w 
Brzezinach, bo nie ma tam odpowiednich warunków.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy wyjaśnił, że wszystkie odpady będą zabezpieczone i prze-
chowywane w odpowiednich pojemnikach. Punkt nie będzie stanowił żadnego zagrożenia dla Brze-
zin. Pełna informacja dotycząca funkcjonowania PSZOK zostanie umieszczona w gazetce gminnej.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik mówił, że wielokrotnie składał wniosek  
o odbiór śmieci co 2 tygodnie. Przytoczył słowa Wójta z Komisji Rozwoju Gminy który mówił, że 
znowelizowana ustawa będzie narzucać obowiązek odbioru śmieci co 2 tygodnie i jeżeli ktoś będzie 
miał odpady to może odwieźć do Brzezin. Stwierdził, że Wójt wprowadza ludzi w błąd, sugerując 
że PSZOK nie będzie składowiskiem śmieci.

Pani Zofia Bieszczad – radna z Glinika stwierdziła, że nikt z terenu gminy (Broniszowa, 
Nawsia czy Glinika) nie będzie woził śmieci do Brzezin, tym bardziej że jest możliwość wystawie-
nia  worków w Wielopolu  Skrzyńskim,  gdzie  śmieci  są  odbierane  co  tydzień.  Stwierdziła,  że  
w Brzezinach nie będzie dużego składowiska śmieci i nie będzie trzeba wydawać pieniędzy na 
wybudowanie nowego miejsca.

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy poinformowała, że jeżeli PSZOK nie zostanie 
utworzony na terenie gminy to musi dojść do zmiany uchwały dot. wysokości kosztów odprowa-
dzania odpadów. Gmina będzie musiała taki punkt wybudować. Trzeba będzie plac utwardzić, ogro-
dzić i wybudować zadaszenie, to się wiąże z kosztami, które muszą ponieść mieszkańcy gminy. 
Taki punkt musi powstać w każdym samorządzie, to wynika z przepisów ustawy. Jest niewykorzy-
stany obiekt w Brzezinach, który będzie istniał i nikomu nie będzie przeszkadzał. Gmina spełni 
ustawowy obowiązek a mieszkańcy nie będą obciążeni kosztami. Ponadto zwróciła uwagę, że jeżeli 
odbiór śmieci będzie co 2 tygodnie to stawka 3,60 zł za osobę wzrośnie dwukrotnie.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik odnosząc się do wypowiedzi Pani Sekretarz 
dot. wzrostu opłaty za śmieci stwierdził, że wówczas gdy śmieci odbierała Zagroda płacił 7-8 zł 
miesięcznie kupując worki i segregując śmieci, po przetargu koszty wzrosły czterokrotnie. To jest 
kwestia znalezienia tańszej firmy, która będzie odbierała śmieci.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zaproponował, aby uchwałę w sprawie przyjęcia 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych podjęła przyszła Rada Gminy.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy mówił, że mieszkańcy Brzezin nie 
są przygotowani do przyjęcia PSZOK-a. Wnioskował o zorganizowanie zebrania wiejskiego, prze-
prowadzenie konsultacji w Brzezinach i podjęcie próby przekonania mieszkańców wsi, że PSZOK 
nie będzie dla nich szkodliwy. 
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Przewodniczący złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospoda-
rowania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  w  zamian  za  uiszczoną  przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wniosek uzyskał wymaganą większość głosów radnych.
Ww. projekt uchwały został ściągnięty z porządku obrad.

2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wpro-
wadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Projekt  uchwały  został  omówiony i  pozytywnie  zaopiniowany przez  Komisję  Rozwoju 
Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że gmina otrzymała promesę w kwocie 170.000 zł na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Nawsie – 
Stachorówka. Jest to odcinek kilometra drogi – dojazd do niepełnosprawnego Szymona Kisiela.

Ponadto przedstawiła pozostałe zmiany budżetu gminy na 2014 rok:
• zwiększa się dochody z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 

na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych w kwocie 4.000 zł,

• dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 167.300 zł,
• zwiększa się wydatki na:

- przebudowę drogi gminnej Nawsie – Stachorówka – 80.000 zł
- pomoc społeczną – 17.300 zł,

• zmniejsza się wydatki na:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I oraz budo-
wę wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II – 25.000 zł,
- budowę dróg gminnych Wielopole Podliwek – 33.0000 zł,
- środki od kredytów – 40.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.300 zł,
- budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw wraz z zagospoda-
rowaniem terenu w Wielopolu Skrzyńskim – 40.000 zł,
- dokonuje się przesunięć środków między rozdziałami na kwotę 20.000 zł dot. przygotowa-
nia dokumentacji budowlano – kosztorysowej na organizację placów zabaw dla oddziałów 
przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych.

Pytania i uwagi do projektu uchwały.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego wnioskowała, aby poprzeć projekt 
uchwały i przeznaczyć środki na budowę drogi do niepełnosprawnego dziecka, które wymaga opie-
ki 24 godziny na dobę. Dom jest oddalony od wsi ok. kilometr, a droga jest w złym stanie. Pojawiła 
się niepowtarzalna okazja, aby tę drogę wykonać.

Pan Andrzej Róg – mówił, że w każdej wiosce znajdzie się osoba niepełnosprawna, która 
nie posiada dojazdu. W Nawsiu jest to już kolejna droga w tym roku. W Broniszowie od 2 lat nie 
został położony nawet kawałek asfaltu. Środki są z powodziówki i miały być wykorzystywane w 
każdej wsi według ustalonej kolejki w porządku alfabetycznym.
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Pan Czesław Leja – Wójt Gminy mówił, że niepełnosprawność była koniecznym wymo-
giem, inaczej nie można by było uzyskać tych środków. Wyjaśnił, że osobiście interweniował w Mi-
nisterstwie Administracji i Cyfryzacji po to, aby zabezpieczyć środki na dojazd do niepełnospraw-
nego dziecka. Ministerstwo zwróciło się do Wojewody, aby tę propozycję uwzględnić. Sprawa zo-
stała załatwiona w przeciągu dwóch tygodni.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy mówił, ze Wójt nie powinien tłuma-
czyć się z tego, że „załatwił” 170.000 zł na drogę. Jest to kolejny kilometr drogi asfaltowej, który 
odciąża budżet gminy. Nie powinniśmy mieć żadnych uwag, bo nie zrobiliśmy nic w tym kierunku.

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

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

Uchwała Nr XLVII/260/2014 w załączeniu.

3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  obni-
żenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2015.

Projekt  uchwały  został  omówiony i  pozytywnie  zaopiniowany przez  Komisję  Rozwoju 
Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pytania i uwagi do projektu uchwały.

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego wnioskował o obniżenie ceny żyta 
ogłoszonej przez Prezesa GUS po to, aby nie podnosić podatków.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys wsi Brzeziny wnioskował, aby w uchwale wyraźnie pod-
kreślić, że cena żyta wynika z ostatnich 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rol-
nego na rok podatkowy 2015.

Pan Jan Świstak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisja Rozwoju 
Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyszła ze stanowiska, aby nie utrzymywać ceny żyta na 
poziomie ogłoszonym przez GUS w kwocie 61,37 zł za 1q tylko obniżyć ją do poziomu ceny usta-
lonej w poprzednim roku. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała cenę 55,90 zł za 1q. 
Ponadto zadecydowała, aby wszystkie pozostałe podatki, które są w gestii gminy pozostawić na po-
ziomie podatków ustalonych w poprzednim roku.

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

 12 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 1 głosie - „wstrzymującym się” przy obecności 13 radnych

Uchwała Nr XLVI/261/2014 w załączeniu.
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4) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XL/223/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 stycznia  
2014  roku  w sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Wielopole  
Skrzyńskie.

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

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiana dot. upoważnienia Wójta do za-
ciągnięcia zobowiązania do realizacji zadania własnego gminy polegającego na opiece nad bezdom-
nymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt do kwoty 50.000 zł. Upoważnienie to 
jest po to, aby można było podpisać umowę na przyjęcie do schroniska bezdomnego psa. Umowa ta 
będzie miała realizację przez okres 3 lat (2015, 2016, 2017). Trudno przewidzieć jakie środki będą 
konieczne na ten cel. Średnio licząc 15.000 zł rocznie. Po rozeznaniu sytuacji najtańsze schronisko 
jest w Przemyślu. W Ropczycach jest schronisko dla zwierząt, ale koszty są większe, pomimo że 
jest położone bliżej.

Pytania i uwagi do projektu uchwały.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin mówił, że Rada nie ma kontroli ani wiadomości co 
się  dzieje  z  przewiezionym psem do  schroniska.  Zwrócił  uwagę,  że  często  warunki  panujące  
w schroniskach dla zwierząt są niedopuszczalne. Zasugerował, że lepiej byłoby zgodnie z prawem 
o odstrzale wałęsających się psów i w humanitarny sposób zastrzelić psa.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys wsi Glinik wnioskował, by przeznaczyć mniej pieniędzy na 
wywóz psów do schroniska. Zadał pytanie czy zwierzęta są ważniejsze i mają większą wartość niż 
człowiek. 

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego pytała: ile gmina wydała pieniędzy 
na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w roku bieżącym.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w roku bieżącym wydaliśmy ok. 
8.000 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Wywiezienie jednego pieska to koszt 1.200 – 
1.500 zł.

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

 10 głosach - „za”
 2 głosach - „przeciw”
 1 głosie - „wstrzymującym się” przy obecności 13 radnych

Uchwała Nr XLVII/262/2014 w załączeniu.
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5)  Pani  Jolanta  Wośko  –  podinspektor  UG  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 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 uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta przy:

 12 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 1 głosie - „wstrzymującym się” przy obecności 13 radnych

Uchwała Nr XLVII/263/2014 w załączeniu.

6) Pan Paweł Kowalski – pracownik UG ds. dróg przedstawił projekt uchwały w sprawie  
zmiany uchwały Nr XLVI/259/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 wrze-
śnia 2014 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

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 wsi Glinik zwrócił uwagę, że nie trzeba było się spieszyć z 
podejmowaniem uchwały o zaliczeniu dróg w Gliniku do kategorii dróg gminnych, bo nie wszystko 
zostało sprawdzone. Okazało się, że nie wszystkie drogi są gminne. Zapytał czy wszystkie pozosta-
łe drogi są sprawdzone.

Pan Paweł Kowalski – pracownik UG ds. dróg potwierdził, że wszystkie pozostałe drogi są 
gminne i dokładnie sprawdzone. Błędy pojawiły się w dokumentacji z powiatu.

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

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

Uchwała Nr XLVII/264/2014 w załączeniu.
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4. Informacja z przeprowadzonej przez Urzędy Skarbowe w Ropczycach i w Strzyżo-
wie analizy oświadczeń majątkowych wójta, przewodniczącego rady gminy, pracowni-
ków samorządowych oraz radnych Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pani  Krystyna  Wlezień  –  Sekretarz  Gminy poinformowała,  że  oświadczenia  majątkowe 
składa się do 30 kwietnia każdego roku, odpowiednio radni gminy do Przewodniczącego Rady 
Gminy,  wójt  i  Przewodniczący  Rady  Gminy  do  wojewody,  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 po dokonaniu 
analizy  przesyłają  stosowną  informację  do  urzędu  gminy.  W kilku  przypadkach  oświadczenia 
majątkowe wymagały doprecyzowania i wyjaśnienia. Stosowne wyjaśnienia zostały przekazane do 
Urzędu Skarbowego w Ropczycach.

Pan Krzysztof Gąsior – radny z Brzezin zapytał czy zakład pracy może zakazać upublicznia-
nia zarobków pracownika - radnego.

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy odpowiedziała, że radni są osobami publicznymi 
i zakład pracy nie może zakazać upubliczniania zarobków pracownika na jego wniosek. Natomiast 
w sytuacji gdyby gmina zwróciłaby się do pracodawcy o ujawnienie zarobków pracownika, wów-
czas jest to tajemnicą pracodawcy i pracodawca nie ma prawa podawać zarobków.

5. Sprawy różne.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że ukazała się lista rankingowa gmin i po-
wiatów, które ubiegały się o Schetynówkę i nasze działanie Brzezińskie jest na 12 miejscu. Wszyst-
kich gmin ubiegających się o te środki jest 54. Mamy zabezpieczone 650.000 zł. Ponadto mówił, że 
jest jeszcze trochę kruszywa, które zostanie rozwiezione do końca tego tygodnia.

Pan Adam Galas – sołtys sołectwa Broniszów złożył wniosek, aby przed uchwałą o zalicze-
niu dróg w Broniszowie do kategorii dróg gminnych dokładnie sprawdzić czy wszystkie drogi są 
gminne. Następnie wnioskował o wywóz kamienia na Lasek. Ponadto mówił, że w razie gdyby nie 
powstał  PSZOK, to  nie  powinno to być  karą dla  mieszkańców w postaci  wyższych stawek za 
śmieci.

Pan Czesław Leja  – Wójt  Gminy wyjaśnił,  że  jeżeli  gmina  będzie  musiała  wybudować 
PSZOK to wydatki wzrosną i będziemy musieli automatycznie podnieść stawkę za śmieci, bo nie 
będziemy mieli z czego finansować tego zadania. Dysponujemy pieniędzmi, które wpływają od lu-
dzi, z budżetu nie możemy dokładać do śmieci.

Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie w imieniu swoim i Państwa Kisielów 
serdecznie podziękowała Wójtowi za załatwienie pieniędzy na drogę Nawsie - Stachorówka prowa-
dzącą do niepełnosprawnego dziecka oraz radnym za przychylność do uchwały. Ponadto poprosiła 
o dowiezienie kruszywa do Pani Bieszcz oraz podjęcie remontu mostu koło Pana Szpary.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia w imieniu wszystkich radnych z Nawsia złożył podzię-
kowania Wójtowi za drogę na Folwark. Przyłączył się również do podziękowań składanych przez 
Panią sołtys Nawsia. Następnie zwrócił się z prośbą o zlikwidowanie przełomu na drodze Nawsie – 
Budzisz za Panem Adamem Bełchem oraz poszerzenie drogi Nawsie – Folwark na jego końcowym 
odcinku w okolicach Państwa Klichów, aby można było wykonać manewr zawracania.
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Pan Jan Świstak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy pytał: na jakim etapie prac jest remont 
mostu na Pogwizdowie na Tabasza. Następnie poruszył temat spraw melioracyjnych. Pytał czy gmi-
na musi z własnych pieniędzy dokonywać spuszczania wody z łąk. Zgłosił ok. kilometr rowu na-
przeciwko Stasiowskich do zmeliorowania.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że remont mostu na Tabasza zostanie wyko-
nany. Mamy osiem skrzynek, które zostaną tam zabudowane, trzeba tylko dołożyć przyczółki i pły-
tę wierzchnią. W kwestii melioracji rowy są zarówno we władaniu naszym jak i ZMIUW w Rzeszo-
wie i my powinniśmy robić nasze rowy.

Pan Krzysztof Gąsior – radny z Brzezin zgłosił ubytek znaku drogowego dot. obciążenia 
drogi  na  moście  koło  Bieszczada  w  Gliniku.  Ponadto  zwrócił  się  do  radnych  powiatowych  
o naprawę drogi koło Pani dyrektor Stusik.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys wsi Glinik odniósł się do znikających znaków drogowych w 
Gliniku. Mówił, że kilka razy zgłaszał ubytki znaków i apelował o uzupełnienie. Poprosił o moc-
niejsze zamontowanie znaków. Ponadto przypomniał o zgłaszanych drogach do uzupełnienia ka-
mieniem, wykonaniu najazdów, szczególnie na moście koło GS w Gliniku, które są mocno znie-
kształcone oraz zapadnięć koło Przystasia, Sikory i koło kapliczki za pierwszym mostem w Gliniku 
na drodze na Stasiowskiego. 

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że Pan Wrona, który przysłał pracownika 
w tym tygodniu wykona w części osuwisko na Łysej Górze. Najazdy na most i zapadnięcia również 
zostaną wzięte pod uwagę.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa wyraził ubolewanie, że nie została wykonana droga 
w kierunku śp. radnego Wiesława Pyca, obiecana na początku kadencji. Zwrócił uwagę, że są robio-
ne drogi w innych kierunkach, a w tamtym kierunku droga jest zapomniana.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Pro-
tokół z obrad XLVI Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 30.09.2014 r. został przyjęty.

6. Zamknięcie sesji.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym i zaproszonym 
gościom za udział  w sesji.  Następnie dokonał  zamknięcia  XLVII Sesji  Rady Gminy Wielopole 
Skrzyńskie. Sesja trwała do godziny 1600.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

Beata Ozga Robert Pieczonka
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