
Protokół Nr XLVI/2014

z XLVI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 30 września 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 13 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 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

Głosów przeciwnych nie było. 

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 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

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

3) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego,

4) w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5) w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/253/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku,

6) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

4. Sprawy różne.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6. Zamknięcie Sesji.

Uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i podjęcie uchwały w okre-
sie późniejszym. Uzasadniając swój wniosek wyjaśnił, że nie chce blokować całej uchwały, zastrze-
żenia ma do kilku dróg, które uważa za prywatne. Po przejęciu przez gminę droga staje się publicz-
na i każdy będzie mógł nią jechać. Nie będzie można zabronić wjazdu. Ponadto część dróg jest za-
rośnięta. Każdy jeden działkowiec zwróci się do gminy z prośbą o wytyczenie i utwardzenie drogi, 
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bo będzie miał do tego prawo. Gmina weźmie na siebie ogromny obowiązek. Za krótki był również 
czas, aby zwołać zebranie wiejskie, zebrać wszystkich właścicieli działek i omówić temat.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że gmina ponosi straty finansowe z tego 
tytułu, że za wszystkie drogi, które nie są zaliczone do kategorii dróg gminnych płaci się podatek od 
nieruchomości, przez co spada subwencja. Jeżeli drogi będą drogami gminnymi to gmina na mocy 
ustawy jest zwolniona z obowiązku naliczania podatku od nieruchomości, przez co dostajemy więk-
szą subwencję.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy mówił, że projekt uchwały został 
szeroko omówiony na posiedzeniu Komisji  Rozwoju Gminy,  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska. 
Drogi zaliczane do kategorii dróg gminnych są własnością Skarbu Państwa i na mocy uchwały 
zostaną przekazane na gminę. Taka uchwała została podjęta w Nawsiu. Przyszedł czas na Glinik. W 
kolejnych latach będą zaliczane drogi do kategorii dróg gminnych w kolejnych sołectwach.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy wyjaśnił, że nie ma powodu, że ktokolwiek ucierpi z tego 
powodu. Gmina ma obowiązek dbać o te drogi. Prywatni właściciele mogą tylko zyskać, ponieważ 
gmina staje się stroną i może dokonywać np. rozgraniczeń, remontów na drogach. Szczegółowo 
sprawę wyjaśni Pan Maciej Grabski.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poddał przedstawiony porządek ob-
rad pod głosowanie. Ww. porządek uzyskał większość. 

Wniosek Pana Jana Bokoty został odrzucony.

 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:

• prace na stadionie postępują – zadanie zostanie zakończone do końca października,
• zostały zrealizowane wszystkie zadania przy Szkole Podstawowej w Brzezinach – 16 paź-

dziernika nastąpi uroczyste otwarcie obiektu,
• dzisiaj jest składany wniosek na Schetynówkę,
• zakończyły się spotkania w poszczególnych sołectwach odnośnie funduszu sołeckiego,
• rozpoczęły się prace przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Są problemy z wywożoną ziemią. 

Przedsiębiorca, który wygrał przetarg zlecił wywożenie ziemi mieszkańcowi Glinika (Panu 
Gruszce) i wymyślił, aby wywożenie tej ziemi było połączone z dodatkowymi gratyfikacja-
mi dla Pana Gruszki. Nad tym problemem pracowali Pan Dariusz Cebula i Pan Paweł Ko-
walski z Panem Tadeuszem Bokotą, który wykazał zainteresowanie w tej sprawie.

• został ogłoszony przetarg na dostawę kruszywa – ok. 10 października będzie rozwożona 
niewielka partia kamienia,

• poprosił o odniesienie się do sprawy sprzedaży części działki przy starej szkole w Brzezi-
nach Panu Adamowi Brzozowskiemu na poprawę gospodarowania.

Pytania i uwagi.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik przypomniał, że na zebraniu wiejskim w 
Gliniku Wójt mówił, aby zgłaszać sołtysowi zapotrzebowanie na ziemię. Okazuje się, że ktoś inny 
decyduje o ziemi.
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Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku poprosił, aby nie włączać 
Pana Tadeusza Bokoty do spraw związanych z wywożeniem ziemi. Są do tego kompetentni pra-
cownicy gminy. Pan Tadeusz Bokota zrobi awanturę, zorganizuje blokadę, dojdzie do wstrzymania 
prac i ziemia nie zostanie wywieziona.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zgłosił znalezione w lesie dwa granaty.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny zadał następujące pytania:
1) Ile zostało zamówione kamienia?
2) Czy są dodatkowe trudności z budową drogi z FOGR-u w Brzezinach? Czy prace mogą być 

rozpoczęte?
3) Ile arów działki Pan Brzozowski chce kupić?

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
1) Kruszywo zostało zamówione na kwotę 15.000 zł.
2) W sprawie budowy drogi z FOGR-u trzeba pytać Pana Kowalskiego.
3) Pan Brzozowski chce kupić część działki szkolnej. Konieczne jest spotkanie się z nim, usta-

lenie granic, powierzchni i omówienie sprawy.

2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Pan Krzysztof Gąsior – radny z Brzezin w imieniu mieszkańców wsi złożył wniosek, aby 
odbiór  odpadów wielkogabarytowych nie  odbywał  się  w poniedziałek,  ponieważ jest  problem  
z przygotowaniem dużych odpadów przez niedzielę.

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego złożył interpelację o dofinansowa-
nie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej do kwoty potrzebnej do jego realizacji na odcinku, 
na którym jest gotowa dokumentacja.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył:
• interpelację w sprawie zapisania w przyszłorocznym budżecie pokaźnej kwoty na budowę 

chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gliniku.
• wniosek o wykonanie najazdów na wszystkich trzech mostach w Gliniku oraz naprawa zała-

manych i zapadniętych mostków na drodze gminnej.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia złożył trzy interpelacje dotyczące:
• poszerzenia jezdni na końcowym odcinku drogi Nawsie – Folwark w okolicach Państwa 

Klich, aby była możliwość nawrócenia samochodem,
• partycypowania w kosztach naprawy systematycznie niszczonej drogi przez służby Lasów 

Państwowych, które dokonują wywózki drzewa w okolicy Nawsie – Rzeki koło Pana Hen-
ryka Szkotnickiego,

• wzmocnienia i zabezpieczenia drogi gminnej, asfaltowej w okolicach Pana Mariana Zimne-
go od strony cieku, aby droga nie uległa podmyciu  i zniszczeniu.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego złożyła interpelację dotyczącą wy-
konania w całości chodnika pod cmentarz w Wielopolu Skrzyńskim w roku bieżącym.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa złożył wniosek o zapisanie środków w przyszło-
rocznym budżecie na dofinansowanie budowy drogi w Broniszowie, która będzie wykonywana w 
ramach funduszu sołeckiego, ponieważ przeznaczona kwota 27.400 zł będzie niewystarczająca.
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3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

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

Przedstawione propozycje zmian w budżecie gminy na 2014 rok zostały pozytywnie za-
opiniowane przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w projekcie nie ma zapisanych środ-
ków w kwocie 18.000 zł na trzy tablice pamiątkowe dotyczące ścieżki kantorowskiej, ponieważ 
wniosek  jest  w  ocenie.  Jeżeli  będzie  pozytywna  opinia,  wówczas  można  zabezpieczyć  środki. 
Zmiany w budżecie dotyczą:

• przebudowy przepustu w ciągu drogi Brzeziny – Jaszczurowa – Dzilik w kwocie 25.000 zł,
• wykonanie ogrodzenia przy budynku kulturalno-oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim w 

kwocie 20.000 zł
Pieniądze te byłyby zabezpieczone ze środków na budowę dróg gminnych Wielopole – Podliwek.

Pytania i uwagi do projektu uchwały.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego zaproponowała, aby kwotę 18.000 zł 
przeznaczoną na tablice pamiątkowe i pomnik przeznaczyć na doraźną poprawę budynku Kanto-
rówki. W chwili obecnej jest obawa wejść do budynku. Ściana północna grozi zawaleniem, ściana 
wewnętrzna, od strony północnej jest popękana. Zwróciła również uwagę na pracownię komputero-
wą w Szkole Podstawowej im. T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, która jest najstarsza w gminie. 
Wnioskowała, aby radni przed akceptacją wniosku mogli obejrzeć projekt ścieżki kantorowskiej i 
mieli wpływ na lokalizację pomnika Kantora. Zapytała kto złożył wniosek dot. utworzenia ścieżki 
kantorowskiej i dlaczego radni tak późno wiedzą o wniosku.

Pan  Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że  wniosek  dot. 
ścieżki kantorowskiej złożyło KGW „Nawsianki”. Wnioskował, aby projekt skonsultować z Towa-
rzystwem Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej,  które ma pieczę nad Kantorówką oraz przeprowadzić 
szersze konsultacje na ten temat.

Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny apelował, aby odbyć szerokie konsulta-
cje społeczne na temat ścieżki kantorowskiej. Wnioskował, aby środki zaplanowane na ten projekt 
przeznaczyć na budowę chodnika w stronę Wielopola Skrzyńskiego.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia wraz z Panią Marią Żywot – sołtys Nawsia wyrazili 
zaskoczenie,  że inicjatywa projektu kantorowskiego wyszła  od  KGW„Nawsianki”.  Pan Mucha 
wnioskował, aby projekt został uzgodniony również z mieszkańcami Wielopola Skrzyńskiego, pod-
party konsultacjami społecznymi i opinią sołtysów ościennych sołectw.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poinformował, że na projekt kantorowski dostajemy ok. 
50.000 zł ze środków unijnych. Warto by te środki wykorzystać, dokładając udział własny. Przyszły 
rok jest rokiem kantorowskim i dobrze się ten projekt wpasował w promocję Wielopola i Kantora w 
regionie. Element główny czyli młody Kantor wraz z siostrą Zosią był eksponowany w gminie i 
wszystkim się podobał. 

4



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

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

Uchwała Nr XLVI/254/2014 w załączeniu.

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

Pani Skarbnik poinformowała, że w związku ze zmianą w klasyfikacji budżetowej środków 
z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przed-
szkolnym” następuje przesunięcie środków, które były włączone do budżetu po stronie dochodów i 
wydatków. Kwota pozostaje ta sama, następuje tylko przesunięcie środków między rozdziałami.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy 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 XLVI/255/2014 w załączeniu.

3) Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa przedstawił projekt uchwały w  
sprawie  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego.

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

Pan  Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa poinformował,  że zgodnie z art.  32 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt przedstawia raz w czasie kadencji 
analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Wielopole Skrzyńskie. Dokument ten 
został  opracowany i  szeroko  omówiony na  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa  i 
Ochrony Środowiska. Przygotowane projekty uchwał dotyczące aktualności studium i planów zago-
spodarowania przestrzennego zawierają wnioski wynikające z tej analizy.

Pytania i uwagi do projektu uchwały.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego zadała następujące pytania:
1) Jaki obszar obejmuje i gdzie się znajduje Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk?
2) Gdzie będą zlokalizowane zbiorniki retencyjne?
3) Czy zmiana studium nie będzie miała wpływu na zmianę powierzchni poszczególnych wła-

ścicieli działek, w obrębie których nastąpiły zmiany?
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Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa udzielił odpowiedzi:
1) Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk – Dolina Wisłoki wraz z Dopływami jest to kawałek 

cieku Brzezinka, która wpływa do Wielopolki i Wielopolka w stronę Glinika. Obszar ten 
kończy się ok. 200 m za granicą Glinika. Jest to jedynie koryto rzeki.

2) W temacie lokalizacji zbiorników retencyjnych uchwała mówi o ustaleniu obszarów bezpo-
średniego zagrożenia powodzią i dostosowaniu do odpowiednich przepisów prawa. Sprawa 
ta jest otwarta. Więcej na ten temat będzie można powiedzieć, gdy Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej przygotuje trzy dokumenty planistyczne dotyczące:

- opracowania planów zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym,
- analizę inwestycji w wymiarze zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
- opracowanie map zagrożenia przeciwpowodziowego.

3) Zmiana studium nie pociągnie za sobą zmianę granic działek właścicieli gospodarstw. Ewi-
dencyjne granice działek, których dysponentem jest starostwo pozostają bez zmian.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zapytał czy konsultacje społeczne odnośnie 
inwestycji przeciwpowodziowych są obowiązkowe zgodnie z tzw. specustawą powodziową z 8 lip-
ca 2010 roku i czy będą polegać tylko na wywieszeniu informacji.

Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa odpowiedział, że niczego nie można 
było wybudować bez przeprowadzania konsultacji społecznych. Taki konsultacje do budowy trzech 
zbiorników były przez nas robione. Było odwołanie i w Gliniku decyzja została uchylona. Wszyst-
kie postępowania na wniosek inwestora zostały zawieszone. Jeżeli byłby obowiązek sporządzania 
raportu dotyczącego danej inwestycji w gminie to konsultacje społeczne nie mogą polegać na wy-
wieszeniu informacji o składaniu ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. W tamtym postępowaniu 
zostało to kiepsko przeprowadzone, bo w raporcie napisali że w ogóle nie było żadnego sprzeciwu 
społecznego.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia zapytał czy są uzgodnienia w temacie składanych 
wniosków o zmianę granic polno-leśnych.

Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa odpowiedział, że jest to temat następnej 
uchwały i dotyczy MPZP Nr 17/97 terenów lasów i zalesień w Gminie Wielopole Skrzyńskie.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy 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 XLVI/256/2014 w załączeniu.

4) Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa przedstawił projekt uchwały w  
sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
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Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy 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 XLVI/257/2014 w załączeniu.

5) Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa przedstawił projekt uchwały w  
sprawie uchylenia uchwały nr XLV/253/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r.

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

Pan  Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa wyjaśnił, że uchylenie dotyczy uchwa-
ły w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dział Prawny Urzędu Woje-
wódzkiego stwierdził, że w ww. uchwale powinien być zapis: Rada Gminy uchwala stawki a nie za-
twierdza taryfy. Ponadto Rada Gminy powinna zastosować art. 26 ustawy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i podjąć nową uchwałę o stawkach na 70 dni przed wejściem w życie stawek (najwcze-
śniej po 20 października br., bo nasze stawki wchodzą w życie od 1 stycznia 2015 roku).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy 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 XLVI/258/2014 w załączeniu.

6) Pan Łukasz Dziok – Kierownik Referatu Rolnictwa przedstawił projekt uchwały w  
sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

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

Pan Maciej Grabski – podinspektor UG udzielił informacji na temat komunalizacji dróg. 
Poinformował, że w Gliniku 95 % dróg w 2012 roku zostało skomunalizowane i przeszły na wła-
sność gminy (26 ha i 16 arów). Drogi zostały przepisane na gminę, bo ludzie nie chcieli płacić wy-
sokich podatków. Możliwość odzyskania drogi przez właściciela była przed komunalizacją. Przez 
40 lat była możliwość uregulowania tej sprawy przez osoby fizyczne dróg, które użytkowały. Lu-
dzie tego nie zrobili. Ponadto przy dokumentacji przed wystąpieniem do wojewody z wnioskiem o 
przekazanie działek na gminę Wójt zawiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie czyli na 
tablicy ogłoszeń, że osoby zainteresowane mogą wnosić zastrzeżenia. Nikt się nie zgłaszał. Drogi, 
które zostały skomunalizowane były drogami we władaniu gminy i ludzie byli świadomi, że nie są 
ich własnością.

Pytania i uwagi do projektu uchwały.

Pan Adam Galas – sołtys sołectwa Broniszów mówił, że informacja o zgłaszaniu zastrzeżeń 
dot. komunalizacji dróg powinna być przekazana na sesji, ponieważ informacja wywieszona na ta-
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blicy ogłoszeń nie dociera do wszystkich mieszkańców. Ponadto zwrócił uwagę, że gmina będzie 
miała obowiązek odśnieżania każdemu do domu. Wielu mieszkańców odśnieżało drogi będące we 
władaniu gminy na własny koszt.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze Rada Gminy jest 
organem stanowiącym i to ona ustali drogi konieczne do odśnieżania. Wykonywaliśmy inwestycje 
na drogach o nieokreślonej własności i mieliśmy problem prawny. W naszym interesie było żeby 
przejąć drogi, które są drogami publicznymi. Przyszedł czas, aby zaliczyć drogi do kategorii dróg 
gminnych w kolejnej miejscowości. Jest to oszczędność pieniędzy i porządek prawny z drogami. Po 
dzisiejszej przyjętej uchwale gmina będzie stroną co do szerokości drogi, rozgraniczenia.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia przypomniał, że ok. trzy lata temu Wójt wnioskował, 
aby radni przy odpowiednim zaangażowaniu kompetentnego urzędnika z Urzędu Gminy wytypo-
wali drogi do kategorii dróg gminnych, posiłkując się radą sołecką. W Nawsiu takie prace zostały 
zrealizowane, dlatego dziwi się stwarzanym problemom w tej sprawie.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zwrócił uwagę, że Rada Gminy dążyła do 
tego, aby wyłączyć drogi z dużego podatku, ale te drogi które są asfaltowe. Natomiast w tej chwili z 
map wynika, że niektóre drogi zaliczane do dróg gminnych są zarośnięte. Ponownie podkreślił, że 
właściciele działek zwrócą się do gminy o wytyczenie drogi. Są takie drogi, które mają niecałe 2 
metry szerokości i należałoby taką drogę wyłączyć. Odniósł się również do komunalizacji dróg. 
Poinformował,  że  ludzie  nie  wiedzieli  o  komunalizacji,  bo  nie  wszyscy  czytają  ogłoszenia 
umieszczane na tablicy ogłoszeń. Gdyby wiedzieli zgłosiliby sprzeciw.

Pan Maciej Grabski – podinspektor UG poinformował, że nie jeździł po terenie i nie spraw-
dzał  czy droga jest  zarośnięta.  Komunalizacja  została  dokonana na podstawie map,  wypisów z 
gruntów ze Starostwa Powiatowego w Ropczycach. To jest stan jaki był w ewidencji, a nie stan fak-
tyczny.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy mówił, że jeżeli droga 2-metrowa jest gminna i jeżeli lu-
dzie, którzy korzystają z tej drogi będą chcieli poszerzenia, to gmina może podjąć działania w tej 
sprawie, bo jest stroną. To jest jedyne wyjście, bo w przeciwnym wypadku gmina nie może nic zro-
bić, gdyż dana droga nie jest własnością gminy.

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

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

Uchwała Nr XLVI/259/2014 w załączeniu.

4. Sprawy różne.

Pan Dariusz Cebula – podinspektor UG udzielił informacji odnośnie wywożonej ziemi przy 
SP w Gliniku.  Poinformował,  że po ogłoszeniu przetargu wykonawca miał do wywiezienia ok. 
1000 kubików ziemi. Przy specyfikacji przetargowej nie zostało zaznaczone, że wywożona ziemia 
ma być w dyspozycji gminy. Wykonawca podjął decyzję, że zapłaci przewoźnikowi, który tą ziemię 
wywozi. Były plany, aby ziemie wykorzystać pod oczyszczalnię ścieków, ale okazało się że tam 
ziemię trzeba jeszcze ściągnąć.
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Pan Czesław Leja – Wójt Gminy dodał, że prawdopodobnie doszło do porozumienia mię-
dzy wykonawcą a Panem Gruszką. Pan Gruszka za niższą kwotę niż w rzeczywistości to kosztowa-
ło będzie miał jakieś profity z tego tytułu, że będzie gospodarował tą ziemią.

Pani Zofia Bieszczad – radna z Glinika mówiła, że cały czas była mowa, aby ziemia była 
wykorzystana na potrzeby Glinika, gminy. Zapytała czy w tej chwili jest możliwość wglądu w wy-
wożoną ziemię. 

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zwrócił uwagę, że umowa z wykonawcą, 
który  wygrał  przetarg  na  wywożenie  ziemi  spod  Szkoły  Podstawowej  w  Gliniku  nie  została 
doprecyzowana i była źle skonstruowana.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy mówił, że rolą sołtysa jest, aby zapytać Pana Gruszkę czy 
mu nie zbywa tej  ziemi.  Wówczas można ją wykorzystać na uzupełnienie fragmentów poboczy 
zgłaszanych na zebraniu wiejskim w Gliniku.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Broniszowianek 
(w załączeniu) z prośbą o udzielenie pożyczki w kwocie 53.000 zł na działania podjęte w projekcie 
pn: „Mistyczna Wielopolszczyzna”. Jednocześnie poinformował, że nie ma możliwości udzielenia 
pożyczki, gdy spłata wykracza poza rok budżetowy. Zgodnie z przyjętymi założeniami Rada Gminy 
udziela  pożyczki  stowarzyszeniom, wówczas  gdy środki  spływają do końca roku budżetowego. 
Rada Gminy w tym przypadku nie zrobi wyjątku, bo gmina musiałaby zaciągnąć kredyt w banku, 
aby udzielić nieoprocentowanej pożyczki Broniszowiankom.

Wszyscy radni zgodzili się z przedstawionym stanowiskiem Pana Przewodniczącego.

Pan Andrzej Róg – radny z Broniszowa wnioskował, aby środki wydawane na publikacje 
książkowe o gminie przeznaczyć na bardziej pożyteczny cel. Ponadto zaproponował, aby składać 
wnioski do Leadera w celu pozyskania środków na drogi.

Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie zgłosiła poprawę mostu na Nawsiu koło 
Pana Szpary. Poprosiła o obejrzenie mostu i podjęcie odpowiednich prac.

Pan Marek Mucha – radny z Nawsia zwrócił się z prośbą o zlikwidowanie tzw. progu zwal-
niającego na drodze Nawsie – Budzisz przez Zabirów za posesją Pana Adama Bełcha w celu popra-
wy bezpieczeństwa na drodze.

Pani Halina Poręba – radna z Wielopola Skrzyńskiego poprosiła o:
• przedstawienie informacji na temat opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 

2020 - pytała o możliwość zgłaszania ewentualnych propozycji do strategii,
• przedstawienie informacji na temat zagospodarowania budynku starego przedszkola,
• uwzględnienie w nowym budżecie gminy środków na podjęcie prac w Piomarze – wymiana 

okien, odwodnienie i elewacja budynku.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy udzielił informacji odnośnie budynku starego przedszkola. 
Bez wiedzy radnych nic w budynku nie będzie się działo. Przez 2-3 dni będzie wykorzystany przez 
Panią z kiosku, która chce wymienić podłogę i przeniesie towar na ten czas do budynku.

Pan Robert  Pieczonka  –  Przewodniczący Rady Gminy zasugerował,  aby pomyśleć  nad 
zgłaszanym pomysłem przeniesienia GOPS-u do budynku starego przedszkola. Miejsce dla GOPSu 
jest dobre, a Rada Gminy odzyskałaby salę narad. W kwestii Lokalnej Strategii Rozwoju temat jest 
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otwarty.  W czerwcu  2015  roku  rusza  kolejny  nabór,  który będzie  poprzedzony konferencjami. 
Wszystkie osoby zainteresowane, stowarzyszenia mogą brać udział w konferencji i zgłaszać propo-
zycje do strategii.

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie poruszył następujące tematy:
• złożył  podziękowania za obecność na dożynkach gminnych.  Zakomunikował,  że według 

wstępnych ustaleń gmina miała pokryć koszty zamówionego kateringu,
• zgłosił prośbę Pana Prokopowicza o udrożnienie rowu,
• zapytał o status starej drogi w kierunku starej kuźni (odnośnie komunalizacji dróg w Wielo-

polu Skrzyńskim),
• wnioskował, aby nadać imię Tadeusza Kantora starej drodze, po której głównie przechadzał 

się Kantor,
• apelował, aby nie robić ścieżki kantorowskiej bez konsultacji społecznych.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wspomniał o propozycji przeniesienia GOPS-u do 
pomieszczeń po GS-ie. Uważa, że przeniesienie GOPS-u wraz z całym sprzętem komputerowym do 
starego przedszkola jest dodatkowym kosztem. Ponadto wnioskował, aby organizacje pozarządowe 
informowały i konsultowały z Radą Gminy projekty, na które chcą pożyczki z budżetu gminy. Za-
proponował napisanie wniosku na konkretne zadanie, bo wnioski są ciągle powielane a pieniądze 
przeznaczone na jednakowe zadania. Zaapelował również, aby zobowiązać osoby które przedsta-
wiały rolników do odznaczeń w czasie dożynek do upomnienia wyróżnionych rolników, aby doko-
nali wycinki zarośli i krzaków przy drogach, gdzie znajduje się ich posesja. 

Pani Zofia Bieszczad – radna z Glinika nie zgodziła się ze zdaniem radnego Pana Zbignie-
wa Gąsiora, aby informować Radę Gminy i prosić ją o zgodę w kwestii wykorzystania środków na 
realizowane projekty przez stowarzyszenia. Jeżeli dany projekt dotyczy całej gminy (np. pomnik 
Kantora) to powinien być skonsultowany z Radą Gminy, ale jeżeli jest to np. kurs gotowania to sto-
warzyszenie nie powinno prosić Radę Gminy o zgodę, tym bardziej że środki udzielane w formie 
pożyczki wrócą do budżetu gminy po upływie kilku miesięcy.  Ponadto nikomu nie zamyka się 
drogi, żeby stworzyć stowarzyszenie i w nim pracować.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy mówił, że jeśli stowarzyszenie ma 
pomysł i chce go realizować z własnych środków to nie musi nikogo pytać o zdanie. Natomiast jeśli 
zwraca się o pomoc do Rady Gminy to w nowym schemacie wymaga zapytania i zgody Rady Gmi-
ny. W następnej kadencji będziemy próbować to skoordynować i uporządkować.

Pan Czesław Leja – Wójt Gminy poprosił o wypowiedzenie się na temat sprzedaży działki 
Panu Brzozowskiemu w Brzezinach.

Głos w tej sprawie zabrali:
• Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy mówił, aby wziąć pod uwagę interes 

gminy i nie uszczuplać swoich gruntów, bo w przyszłości mogą być one potrzebne. Należy 
podjąć decyzję z rozwagą i oddać głos radnym z Brzezin.

• Pani Zofia Bieszczad – radna z Glinika zaproponowała wydzierżawienie gruntu Panu Brzo-
zowskiemu na określony czas.

• Pan Lucjan Janik – radny, sołtys sołectwa Brzeziny poprosił o wizję w terenie i spotkanie z 
Panem Brzozowskim na miejscu. Jest za wydzierżawieniem gruntu z zastrzeżeniem, że w 
każdej chwili można dzierżawę wypowiedzieć.

• Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zaproponował wstrzymanie się z podjęciem decyzji 
do przyszłej Rady Gminy. Jest przeciwny podejmowaniu decyzji na koniec kadencji, tym 
bardziej że będzie ona skutkowała na przyszłość.
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Rada Gminy zdecydowała, że decyzję w sprawie sprzedaży części działki Panu Brzozow-
skiemu podejmą radni z Brzezin.

Pan Józef Chodak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach w imieniu swoim, Rady 
Rodziców, nauczycieli i społeczności uczniowskiej złożył podziękowania za realizację inwestycji 
pn: „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawo-
wej w Brzezinach – Etap III i IV” i zaprosił na uroczyste otwarcie obiektu na dzień 16 października 
br. o godz. 1100.

Pani  Krystyna  Paryś  – dyrektor  Szkoły Podstawowej  w Nawsiu złożyła  podziękowania 
Wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz tym, którzy zaszczycili swoją obecnością na uro-
czystości szkolnej  17 września br.  z okazji  Światowego Dnia Związku Sybiraków i II rocznicy 
nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Nawsiu.

Pan Adam Galas – sołtys sołectwa Broniszów złożył wniosek o uwzględnienie kamienia na 
drogę na Lasek. Przekazał informację o ustrzeleniu setnego dzika przez Koło Łowieckie.

Pan Jan Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik odniósł się do udzielanych pożyczek stowa-
rzyszeniom. Zwrócił uwagę, że środki te mogłyby być wykorzystane na inny bardziej pożyteczny 
cel. Poruszył również temat edukacji seksualnej w szkołach. Mówił o propozycjach wprowadzenia 
niedopuszczalnych, odrażających treści w książkach. Wnioskował o podjecie interwencji w tym te-
macie.

Pan Jan Świstak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Wielopolskiej, opracowuje projekt dotyczący odwodnienia budynku Kantorówki i za-
bezpieczenia piwnic, w których gromadzi się woda. Towarzystwo pozyskało środki na ten cel i 
przygotowuje dokumentację techniczną projektu. Poprosił radnych o przychylność, w momencie 
zwrócenia się Towarzystwa do Rady o udzielenie wsparcia finansowego. Ponadto wnioskował o ka-
mień na drogę na Baj koło Pana Stanisława Dziurdzika i oznakowanie przysiółków na poszczegól-
nych sołectwach.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

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

6. Zamknięcie sesji.

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym i zaproszonym 
gościom za  udział  w sesji.  Następnie  dokonał  zamknięcia  XLVI Sesji  Rady Gminy Wielopole 
Skrzyńskie. Sesja trwała do godziny 1530.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

Beata Ozga Robert Pieczonka
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