
Protokół Nr XLIV.2018

z XLIV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 16 sierpnia 2018 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesja rozpoczęła się o godz. 815  w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu
Skrzyńskim. Otwarcia sesji  dokonała Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy, która
przewodnicząc obradom przywitała radnych i  zaproszonych gości.  Następnie na podstawie listy
obecności stwierdziła quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

Na XLIV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecnych było czternastu radnych
oraz  zaproszeni  gości,  zgodnie  z  załączonymi  listami obecności.  Nieobecny  był  radny:  Pan
Stanisław Pasowicz. Jeden radny spóźnił się na sesję. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że ustalony porządek obrad XLIV Sesji
Rady Gminy wymaga uzupełnienia o dwa dodatkowe projekty uchwał, które wpłynęły do Rady
Gminy od kierownika jednostki organizacyjnej gminy i Wójta Gminy: 

1) w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIX.264.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez
Samorządowe  Przedszkole  w  Wielopolu  Skrzyńskim  oraz  oddziały  przedszkolne  przy
szkołach podstawowych na terenie Gminy, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wielopole Skrzyńskie,

2) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywni Rodzice – aktywne maluchy. Nowe
miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim”.

Radni  jednogłośnie  włączyli  do  porządku  obrad  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany
uchwały Nr XXXIX.264.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 roku
w  sprawie  ustalenia  opłat  za  niektóre  świadczenia  udzielane  przez  Samorządowe  Przedszkole
w  Wielopolu  Skrzyńskim  oraz  oddziały  przedszkolne  przy  szkołach  podstawowych  na  terenie
Gminy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie przy:

 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  pn.:  „Aktywni  Rodzice  –
aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim” został przez radnych
włączony do porządku obrad przy:

 11 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 2 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.
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Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad XLIV Sesji
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, uwzględniając wprowadzone przez Radę zmiany:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacje Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy.

3. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok,

2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie,

3) w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające  finansowanie

projektu pn.: „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowo-

ściach Broniszów i Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie”,

4) w  sprawie  ustalenia  dla  terenu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  maksymalnej  liczby

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,

5) w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych,

6) w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywni Rodzice – aktywne maluchy.

Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim”

7) zmieniająca  Uchwałę  Nr  XXV/152/09  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  z  dnia

17 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki

obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny

doraźnych  zastępstw  oraz  wysokość  i  warunki  wypłacania  nagród  ze  specjalnego

funduszu  na  nagrody  za  osiągnięcia  dydaktyczno  –  wychowawcze  nauczycieli  dla

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Gminę Wielopole Skrzyńskie,

8) w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIX.264.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane

przez  Samorządowe Przedszkole  w Wielopolu  Skrzyńskim oraz  oddziały  przedszkolne

przy szkołach podstawowych na terenie Gminy, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Wielopole Skrzyńskie,

9) w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych (w tym wnioski poszczególnych Komisji).
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6. Sprawy różne.

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

8. Zamknięcie sesji.

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XLIV sesji. 

2. Informacje Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy.

Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  przedstawił  prezentację  multimedialną  na  temat
inwestycji  pn.:  „Rozbudowa  i  wyposażenie  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Wielopolu
Skrzyńskim”  informując,  że WTZ-y  to  placówka  pobytu  dziennego  przeznaczona  dla  osób
niepełnosprawnych,  którą  powołano  w  2011  roku  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim. Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodo-
wej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez
osobę  niepełnosprawną  niezależnego,  samodzielnego  i  aktywnego  życia.  Celem  głównym
rozbudowy i  wyposażenia  WTZ w  Wielopolu  Skrzyńskim była  poprawa  dostępności  i  jakości
świadczonych  usług  w  zakresie  opieki  nad  osobami  niepełnosprawnymi  w  Gminie  Wielopole
Skrzyńskie.  Ponadto  zamierzeniem  było  umieszczenie  wszystkich  pracowni  WTZ  w  obrębie
jednego budynku (dotychczas w dwóch), a tym samym zwiększenie liczby uczestników do 40 osób
(aktualnie z usług placówki korzystało 30 osób). W 2016 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie podjęła
ostateczną  decyzję  o  rozbudowie  budynku  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  i  złożyła  wnioski
o dofinansowanie realizacji inwestycji, której wartość oszacowano na kwotę 2.753.355 zł. Wnioski
złożono do:

 Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
o dofinansowanie inwestycji na kwotę 1.927.395,19 zł.

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie wkładu
własnego budżetu gminy kwotą 340.128,59 zł.

Do realizacji  inwestycji  gmina  przystąpiła  już w styczniu  2016 roku,  kiedy to  zostało  zlecone
opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Koszt dokumentacji wyniósł 9.225 zł, w tym
otrzymane dofinansowanie w kwocie 7.841,25 zł w ramach RPO. Wiosną 2016 roku gmina ogłosiła
przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmował:

 opracowanie pełnej dokumentacji projektowej,
 wykonanie robót budowlano – montażowych,
 dostawę wyposażenia WTZ.

Przetarg rozstrzygnięto w lipcu 2016 r. i wyłoniono wykonawcę, którym zostało PHU „KK-BUD”
z Krosna.  Wykonawcą dokumentacji  była firma: Usługi Projektowe Marcin Kogut z Rzeszowa.
Inwestycja obejmowała:

 przebudowę istniejącego budynku mieszkalno – dydaktycznego Warsztatów w kondygnacji
parteru użytkowanej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,

 wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w celu dostosowania do wymagań
przeciwpożarowych,

 rozbudowę istniejącego budynku mieszkalno – dydaktycznego WTZ,
 wyposażenie obiektu w zasilanie energetyczne z OZE,
 wyposażenie obiektu w system solarny do przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
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 wyposażenie obiektu w systemie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 wyposażenie w instalacje hydrantów wewnętrznych,
 wyposażenie w system oddymiania,
 wykonanie platformy dźwigowej,
 wykonanie elementów zacieniających na tarasie głównym,
 rozbiórka istniejącego budynku garażowego,
 zagospodarowanie terenu,
 ogrodzenie terenu,
 wykonanie grilla zewnętrznego,
 wykonanie oświetlenia,
 dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogów sanitarnych,
 wyposażenie nowych pracowni i sal terapeutycznych,
 wyposażenie szatni, kuchni i spiżarni, pomieszczenia konserwatora, świetlicy oraz zaplecza

sceny, pokoju wyciszeń.
Wiosną  2017  roku  wykonawca  przystąpił  do  właściwych  prac  budowlanych  związanych
z  przebudową  istniejącego  budynku  mieszkalno  –  dydaktycznego  Warsztatów  w  kondygnacji
parteru użytkowanej przez WTZ. Wykonano wykopy pod fundamenty, a następnie firma przystąpiła
do  wykonania  ław  fundamentowych.  Kolejnym etapem było  wykonanie  ścian  piwnic  wraz  ze
stropem. Następnie rozpoczęto wznoszenie ścian  parteru.  Po zakończonej  budowie ścian  nowej
części  budynku  wykonawca  przystąpił  do  prac  związanych  z  przygotowaniem oraz  montażem
więźby dachowej. W ramach zadania wykonano pokrycie dachowe, zamontowano stolarkę okienną
i drzwiową, docieplono ściany budynku i wykonano elewację akrylową budynku. Równocześnie
w  budynku  prowadzono  prace  związane  z  wykonaniem  tynków  wewnętrznych  oraz  instalacją
wodno  –  kanalizacyjną,  elektryczną  i  instalacją  centralnego  ogrzewania.  Na  dachu  budynku
zamontowano: instalację fotowoltaiczną ukierunkowaną na produkcję energii elektrycznej, system
solarny do przygotowania cieplej wody użytkowej. 

Dotychczas Warsztaty Terapii Zajęciowej dysponowały sześcioma pracowniami:
 pracownią gospodarstwa domowego,
 pracownią artystyczno – muzyczną,
 pracownią techniczno – ogrodniczą,
 pracownią informatyczno – biurową,
 pracownią fryzjerską z elementami wizażu,
 pracownią edukacji i umiejętności życia codziennego.

W ramach inwestycji powstały dodatkowe dwie nowe pracownie dydaktyczne:
 florystyczna, w której uczestnicy w okresie wiosenno – jesiennym będą pozyskiwać rośliny

do dekoracji, pielęgnować ogród i obejście budynku WTZ,
 fotograficzno – reklamowa, w której uczestnicy zdobędą nowe umiejętności: zapoznają się

ze  sposobem fotografowania  oraz  filmowania,  poznają  zasady  działania  programów  do
obróbki  zdjęć  oraz  zasadami  tworzenia  i  przygotowania  folderów,  broszur,  ulotek,
zaproszeń. 
Ponadto urządzono warsztat inspiracji. Zamontowano stalaktyty wykonane z kompozytów

gipsowych nakrapianych barwną solą oraz kruchy solne na elementach konstrukcji. Podłoga została
wyłożona  płytkami  solnymi,  a  następnie  solą  gruboziarnistą.  Zamontowano  urządzenie  do
emitowania aerozolu solnego i  podest dla wózka inwalidzkiego. Wyposażono zaplecze kuchenne,
nowe pracownie rehabilitacyjne, w których podopieczni mogą skorzystać z zabiegów  fizykoterapii,
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pomieszczenie inhalatorni wyposażono w cztery kabiny wraz z inhalatorami. Zadanie obejmowało
również wykonanie platformy dźwigowej, która umożliwia osobom na wózku inwalidzkim i nie
tylko pokonywanie barier architektonicznych. Zakupiono wyposażenie świetlicy. Budynek został
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez odpowiednie dostosowanie toalet.
W ramach inwestycji został urządzony taras główny oraz dokonana rozbiórka istniejącego budynku
garażowego. W ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III obszar D – likwidacja
barier transportowych” zakupiono autobus, który posiada odpowiednie wyposażenie zapewniające
bezpieczeństwo i  komfort podróżujących. Pojazd jest  w pełni przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych ruchowo. Gmina Wielopole Skrzyńskie na zakup pojazdu uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości 200.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
pozostała kwota 69.000 zł to wkład własny budżetu gminy. 

Realizacja wymienionej inwestycji pozwoliła stworzyć doskonałe warunki do opieki nad
osobami niepełnosprawnymi, umożliwiła integrację uczestników ze społeczeństwem oraz pomoc
rodzinie poprzez rozwój i  wprowadzenie nowych form opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
Środki  przeznaczone  przez  gminę  na  utrzymanie  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  to  tylko  5%
kosztów funkcjonowania placówki. Pozostała wartość jest finansowana ze środków PFRON – 90%
oraz środków Starostwa Powiatowego w Ropczycach – 5%.

Kontynuując,  Pan  Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  przedstawił  informacje  z  realizacji
zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, mówiąc że: 
 W dniu 24 lipca 2018 roku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się

uroczyste wręczenie promes dla podkarpackich samorządów na łączną kwotę prawie 41 mln zł.
Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 93 promesy na realizację
195 zadań, w tym 81 promes dla gmin oraz 12 promes dla powiatów. Wśród samorządów, które
otrzymały wsparcie finansowe znalazła się również Gmina Wielopole Skrzyńskie. Wysokość
dotacji  wyniosła  940.000  zł  na  przebudowę  trzech  odcinków  dróg  gminnych  zniszczonych
wskutek nawalnych deszczów, tj.:

1) Brzeziny – Podkościele odcinek 990 m,
2) Broniszów – Zalesie odcinek 479 m,
3) Wielopole – Frysztak odcinek 620 m.

Obecnie  zostały  ogłoszone  przetargi  na  realizację  dwóch  pierwszych  zadań.  Natomiast
przebudowę drogi Wielopole – Frysztak, z uwagi na bardzo skomplikowaną kwestię projektową
i podziały geodezyjne będziemy chcieli zamienić na Nawsie – Rzeczki. 

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  przystąpiła  do  realizacji  projektu  pn.:  „W  sieci  bez  barier”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  finansowanego z grantu pn.:  „Szkolenia
informatyczne – bezpieczny i skuteczny w sieci”. Projekt finansowany jest w 100% ze środków
unijnych, bez wkładu własnego gminy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych
144 mieszkańców gminy, w szczególności rodziców uczniów szkół podstawowych i oddziałów
przedszkolnych z terenu gminy poprzez zorganizowanie następujących szkoleń: 

✔ „Rodzic w Internecie”
Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony przygotowaniu rodzica do roli
przewodnika  dziecka  w  zakresie  bezpiecznego  i  „mądrego”  korzystania  z  sieci.
Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla
dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się
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korzystać  z  podstawowych usług  e-administracji  dedykowanych rodzinom,  takich  jak:
korzystanie  z  e-dziennika,  złożenie  wniosku „Rodzina  500+”,  uzyskanie  Karty Dużej
Rodziny i wielu innych. 

✔ „Moje finanse i transakcje w sieci”. 
Moduł  przeznaczony  jest  dla  wszystkich,  którzy  chcieliby  nauczyć  się  załatwiać
skutecznie  sprawy  prywatne,  biznesowe,  finansowe  i  urzędowe  za  pośrednictwem
internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił w sposób elektronicz-
ny zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować
podróż,  płacić  podatki  oraz  nauczy  się  jak  korzystać  z  podstawowych  usług
e-administracji,  m.in.  wnioskując  o  zaświadczenia,  świadczenia  czy  też  występując
o dowód osobisty.

W  ramach  projektu  zaplanowano  zorganizowanie  szkoleń  w  poszczególnych  szkołach
podstawowych, w ramach dwunastoosobowych grup. Wymiar szkolenia to 32 godziny dla grupy
– osiem spotkań po cztery godziny każde, w terminach dogodnych, ustalonych z uczestnikami.
Zakończenie realizacji szkoleń nastąpi w kwietniu 2019 roku.

 Trwa realizacja projektu pn.  „Nowa jakość edukacji  w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala
Hałabały”  w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Priorytet  IX –  Jakość  edukacji
i  kompetencji  w  regionie  Działanie  9.1  Rozwój  edukacji  przedszkolnej. Wartość  projektu
wynosi: 1.199.894,40 zł, w tym 1.079.894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej, natomiast
120.000 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład
prywatny). Projekt obejmuje  następujące działania:

✔ zwiększenie  liczby miejsc  przedszkolnych dla  dzieci  w wieku od 3  do  6  lat  poprzez
uruchomienie  dodatkowych czterech  oddziałów Przedszkola  Integracyjnego usytuowa-
nych przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Nawsiu, Gliniku i Brzezinach,

✔ nowo powstałe oddziały zapewnią ośmiogodzinną opiekę pedagogiczną,
✔ remont sal dydaktycznych i zakup wyposażenia, tj. meble, sprzęt multimedialny i pomoce

dydaktyczne niezbędne do funkcjonowania nowo powstałych oddziałów przedszkolnych,
✔ sfinansowanie wyprawki przedszkolaka dla 180 dzieci,
✔ zakup wyposażenia kuchni, w której we własnym zakresie będą przygotowywane posiłki

dla dzieci dostosowane do ich potrzeb,
✔ zakup  samochodu  dostawczego  niezbędnego  do  przewozu  posiłków  do  powstałych

oddziałów przedszkolnych,
✔ wzbogacenie  ofert  przedszkola  o  liczne  zajęcia  dodatkowe,  takie  jak:  logorytmiczne,

manualne, gimnastyczne oraz taneczne,
✔ zapewnienie opieki psychologa dla uczestników projektu,
✔ sfinansowanie atrakcji dla dzieci w formie imprez integracyjnych oraz wyjazdów (kino,

teatr, zagroda edukacyjna).
 Dobiegają  końca  prace  związane  z  przebudową ostatniego  już  odcinka  drogi  wojewódzkiej

Tuszyma – Ropczyce  – Wiśniowa przebiegającej  przez  teren  Gminy Wielopole  Skrzyńskie.
Zadanie obejmuje przebudowę 822 m odcinka drogi,  począwszy od Sikornika do zjazdu na
drogę gminną w kierunku Nowej Wsi, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzenie
poboczy oraz poziome oznakowanie drogi. Wartość inwestycji wynosi 532.327,44 zł.  Gmina
Wielopole Skrzyńskie uczestniczy we wspólnym finansowaniu tego zadania w kwocie 190.603
zł.  Wykonawcą  jest  Przedsiębiorstwo  Drogowo  –  Mostowe  z  Dębicy.  Pan  Wójt  złożył
podziękowania Radzie Gminy za przeznaczenie środków z budżetu na dofinansowanie zadania.
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 Zakończono  prace  związane  z  wydłużeniem  przepustu  okularowego  wraz  z  wykonaniem
brakującego  –  12  m odcinka  chodnika  dla  pieszych  w  miejscowości  Wielopole  Skrzyńskie
przebiegającego wzdłuż drogi wojewódzkiej relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa. Zadanie
było  uzupełnieniem  przeprowadzonych  w  2017  roku  prac  związanych  z  budową  205  m
chodnika prowadzącego na stadion Ośrodka Sportu w Wielopolu Skrzyńskim oraz do zjazdu
w kierunku Nowej Wsi. Wartość inwestycji wynosi 41.289,85 zł, którą sfinansowano w całości
ze  środków budżetu  Województwa Podkarpackiego.  Wykonawcą zadania  była  Firma Usługi
Sprzętowe Rączka Krzysztof z miejscowości Przysieki.

 Dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem terenu obok placu zabaw w Wielopolu
Skrzyńskim. Aktualnie  zakończono przebudowę ciągu komunikacyjnego.  Prace obejmowały:
niwelacje  terenu,  budowę  alejki  z  kostki  brukowej,  przebudowę  istniejących  schodów
terenowych wraz z montażem balustrad, elementów małej architektury, tj. ławki oraz kosze na
śmieci,  prace  kanalizacyjne  oraz  rozbudowę  odwodnienia  terenu.  W  ramach  inwestycji
przeprowadzono prace związane z budową miejsc parkingowych wraz z placem manewrowym.
Wartość  inwestycji  wynosi  95.562,29  zł,  które  w  całości  sfinansowane  zostanie  z  budżetu
gminy. Wykonawcą zadania jest Firma Handlowa „Rose” Tomasz Leszczak ze Strzyżowa.

 Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
ścieków  dla  miejscowości  Wielopole  Skrzyńskie”.  Aktualnie  w  zakresie  budowy  sieci
kanalizacji  sanitarnej  wykonawca  przeprowadzi  prace  związane  z  pompownią  ścieków oraz
odcinkami, które wymagały niewielkich zmian projektowych. Wykonawcą  tej części zadania
jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie. Wartość przedsięwzięcia
wynosi  4.457.700  zł,  w  tym  dofinansowanie  w  ramach  realizowanego  projektu  w  kwocie
2.785.757 zł oraz wkład własny z budżetu gminy w kwocie 1.671.943 zł.  W chwili obecnej
prowadzona jest również wycena oraz wybór wykonawców, którzy przystąpią do wykonania
przyłączy  kanalizacyjnych.  Natomiast  w  części  dotyczącej  budowy  oczyszczalni  ścieków
zakończono  prace  na  budynku  techniczno  –  socjalnym,  natomiast  trwają  prace  dotyczące
konstrukcji  zbiornika  FBR oraz  prace  przy  zbiorniku  pompowni  głównej,  której  głębokość
wynosi 6,5 m. Wykonawcą  tej części zadania jest Dorota Szarnecka – Placko P.P.H. „EKO-
SYSTEM-POLSKA” z Tajęciny.  Podwykonawca robót  głównych budowlanych nie  realizuje
prac w terminie. Wykonawca z podwykonawcą mają duże zaległości między sobą. Namawiamy
wykonawcę  głównego,  aby  zmienił  podwykonawcę.  Wykonawca  prowadzi  intensywne
rozmowy  z  innym  podwykonawcą.  Wartość  przedsięwzięcia  wynosi  5.179.115  zł,  w  tym
dofinansowanie w ramach realizowanego projektu w kwocie 3.239.115 zł oraz wkład własny
z budżetu gminy w kwocie 1.940.000 zł.

 Rozpoczęte zostały prace związane z budową sieci wodociągowej o łącznej długości  9.263,4  m
dla miejscowości Glinik. Aktualnie wykonano 3 km sieci wodociągowej. Wykonawcą zadania
jest Zakład Instalacyjno – Budowlany Edward Kwiek z Czudca. Firma  zaoferowała  wykonanie
sieci  wodociągowej w  Gliniku  za  kwotę  1 .494.332,17 zł, natomiast w Broniszowie za kwotę
796.949, 62 zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie na realizację projektu pn.: „Budowa ujęć, stacji
uzdatniania  wody,  sieci  wodociągowej  w  miejscowościach  Broniszów  i  Glinik”  otrzymała
dofinansowanie z PROW w wysokości 1.999.406 zł. Wartość całej inwestycji to ponad 3 mln zł.
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 Dobiegają końca prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim.  Aktualnie  prowadzone  są  prace  przy  wejściu  głównym  do  urzędu.  W ramach
zadania wykonana zostanie jeszcze odbojówka wokół tylnej ściany budynku. Termin realizacji
zadania  nie  jest  zagrożony,  prace  przebiegają  zgodnie  z  harmonogramem.  Inwestycja
dofinansowana jest w ramach RPO. Wartość inwestycji wynosi 925.074,59 zł, z czego wkład
własny  budżetu  gminy  –  539.761,90  zł.  Wykonawcą  zadania  jest  WAL MAR  Waldemar
Marciniak z Sędziszowa Małopolskiego. 

 Dobiega końca remont Ośrodka Dokumentacji i Historii – Muzeum Tadeusza Marii Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim. Na ukończeniu są prace remontowo – budowlane wewnątrz budynku.
Wykonawca,  tj.  Firma  Handlowa „ROSE”  Tomasz  Leszczak  ze  Strzyżowa  przystąpił  do
budowy  ogrodzenia  budynku,  zagospodarowania  terenów  zielonych  (wykonanie  nasadzeń
z  roślin).  Przygotowywana  jest  dokumentacja  przetargowa  na  zakup  dostaw  wyposażenia
ekspozycyjnego oraz dostawę sprzętu multimedialnego i aplikacji interaktywnych. Wartość całej
inwestycji wynosi 2.846.373 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO w kwocie 2.419.417 zł.

 Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje projekt pn. „Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości
życia  mieszkańców gminy Niebylec  i  Wielopole  Skrzyńskie”.  Projekt  dla  Gminy Wielopole
Skrzyńskie obejmuje 345 instalacji OZE (kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne, które
zostaną  zamontowane na  budynkach mieszkalnych).  Gmina przygotowuje  się  do ogłoszenia
przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Wartość inwestycji dla naszej gminy wynosi
4.732.375,14 zł, z czego kwota wnioskowanego dofinansowania – 3.689.407,40 zł.

 Trwają prace związane z przebudową i utwardzeniem placu przy budynku OSP w Gliniku oraz
prace związane z wymianą drzwi w budynku wielofunkcyjnym.

 Trwają prace związane z ociepleniem oraz izolacją fundamentów budynku Szkoły Podstawowej
w Wielopolu  Skrzyńskim.  Wykonawcą zadania  jest  firma WAL MAR Waldemar  Marciniak
z Sędziszowa Małopolskiego. Wartość inwestycji wynosi 103.471,97 zł.

 Trwają prace związane z realizacją inwestycji  pn.:  „Przebudowa drogi Glinik – Pasieki”, na
którą  gmina  otrzymała  dofinansowanie  z  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i  administracji
w wysokości 680.000 zł.  Prace obejmują przebudowę drogi na odcinku o długości 1 460 m
poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, odnowienie rowów odwadniających oraz wykona-
nie poboczy. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Dębicy. Wartość zadania
wynosi  901.637,87  zł.  W  najbliższych  dniach  będzie  przygotowywana  stabilizacja  pod
nawierzchnię bitumiczną.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę. 
 
3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Nikt nie zabrał głosu.
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4.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie
wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
przy jednym głosie „wstrzymującym” na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2018 roku. 

Pani Skarbnik omówiła wprowadzone do projektu uchwały autopoprawki:
 wydatki w kwocie 70.000 zł na budowę i  modernizację dróg dojazdowych do gruntów

rolnych zostały przeniesione z wydatków bieżących do wydatków majątkowych budżetu
gminy,

 wprowadzony  został  dodatkowy  §  4  oraz  załącznik  nr  4,  w  którym  dokonuje  się
przeniesienia wydatków pomiędzy działami oraz środków między wydatkami bieżącymi
a majątkowymi na kwotę 7.706 zł, w związku z zakupem samochodu do rozwozu posiłków
w ramach realizacji projektu pn.: „Nowa jakość edukacji  w Integracyjnym Przedszkolu
Krasnala Hałabały”.

Pytań i wniosków do projektu uchwały nie było.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta przy:

 11 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 3 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych.

Uchwała Nr XLIV.288.2018 w załączeniu.

2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2018 roku. 

Pani Skarbnik omówiła wprowadzone do projektu uchwały autopoprawki:
 w § 2 ust. 1 pkt 1 uszczegółowiony jest zapis przedsięwzięcia pn.: „W sieci bez barier”,
 w § 2 ust. 1 wprowadzony został dodatkowy punkt 2, w którym dokonuje się przeniesienia

limitu  wydatków  na  przedsięwzięcie  pn.:  „Nowa  jakość  edukacji  w  Integracyjnym
Przedszkolu Krasnala Hałabały”, współfinansowane ze środków EFS z grupy wydatków
bieżących do grupy wydatków majątkowych na kwotę 7.206 zł.

Pytań i wniosków do projektu uchwały nie było.
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Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

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

Uchwała Nr XLIV.289.2018 w załączeniu.

3)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn.:
„Budowa  ujęć  i  stacji  uzdatniania  wody,  sieci  wodociągowej  w  miejscowościach
Broniszów i Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie”.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2018 roku. 

Pytań i wniosków do projektu uchwały nie było.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

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

Uchwała Nr XLIV.290.2018 w załączeniu.

4) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
dla  terenu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  maksymalnej  liczby  zezwoleń  na  sprzedaż
napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży  jak
i w miejscu sprzedaży.

Pan  Zastępca  Wójta  wyjaśnił,  że  projekt  uchwały  związany jest  ze  zmianą  przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przewidywana maksymalna
ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych daje gminie możliwość dwóch dodatkowych
zezwoleń dla podmiotów, które będą chciały uzyskać na terenie gminy zezwolenia.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2018 roku, na którym wspólnie projekt uchwały
analizowała Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

Pytania i wnioski do projektu uchwały:

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała czy dwa dodatkowe zezwolenia
są rezerwą na przyszłość, czy są już konkretne podmioty, które zgłosiły rozszerzenie działalności.

Pan Zastępca Wójta odpowiedział, że jedno dodatkowe zezwolenie jest obowiązkowe.
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie przy:

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

Uchwała Nr XLIV.291.2018 w załączeniu.

5) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad
usytuowania  na  terenie  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  miejsc  sprzedaży  i  podawania
napojów alkoholowych.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2018 roku, na którym wspólnie projekt uchwały
analizowała Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

Pytań i wniosków do projektu uchwały nie było.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

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

Uchwała Nr XLIV.292.2018 w załączeniu.

6) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  przyjęcia do
realizacji  projektu  pn.:  „Aktywni  Rodzice  –  aktywne  maluchy.  Nowe miejsca  opieki
żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim”.

Pytania i wnioski do projektu uchwały:

Pan Marek Kąkolewski – radny z Brzezin pytał czym jest wkład niepieniężny.

Pan  Wójt  odpowiedział,  że  wkładem  niepieniężnym  może  być  np.  udostępnienie  sal,
energia elektryczna.

Pani  Halina  Poręba – Przewodnicząca  Rady Gminy pytała  gdzie  będzie zlokalizowane
miejsce na żłobek i kiedy będzie przeprowadzona adaptacja na potrzeby żłobka.

Pan Wójt odpowiedział, że Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła w ramach RPO wniosek
o  dofinansowanie  na  uruchomienie  żłobka.  Wniosek  aplikował  o  utworzenie  dwóch  grup
żłobkowych po 8 dzieci (razem 16 dzieci) w wieku od 22 tygodnia życia do lat 3. Żłobek będzie
zlokalizowany w budynku obecnego Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu
Skrzyńskim, w którym pozostaną również dzieci 3-letnie, natomiast dzieci 4, 5 i 6-letnie zostaną
przeniesione  do  Szkoły  Podstawowej  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Uczniowie  podstawówki  będą
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korzystały  z  infrastruktury  dotychczasowego  Gimnazjum.  Taka  lokalizacja  pozwoli  uzyskać
optymalne  warunki  dla  maluchów  w  żłobku,  natomiast  dla  przedszkola  będzie  okazją  do
zorganizowania stołówki i sali zabaw, czego nie zapewniła dotychczasowa lokalizacja. Rozpoczęcie
projektu,  z  uwagi  na  warunki  lokalowe,  planowane  jest  od  marca  2020  roku.  Ponadto
w  porozumieniu  z  Caritas  Polska  powstanie,  końcem  listopada,  świetlica  Caritas  dla  dzieci
z  dysfunkcyjnych  rodzin,  złożona  z  dwóch  pomieszczeń  części  gimnazjalnej,  która  będzie
wyposażona i prowadzona całkowicie przez Caritas.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  pytając  kto  zapewni  opiekunów  do  świetlicy  Caritas,
otrzymała odpowiedź od Pana Wójta, że Caritas.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał czy były przeprowadzone w terenie i udoku-
mentowane badania na zapotrzebowanie na żłobek, ponieważ nie spotkał się z zainteresowaniem
rodziców, którzy byliby chętni oddać dziecko do żłobka.

Pan  Wójt  przekonywał,  że  będzie  zainteresowanie  żłobkiem  wśród  rodziców.  Młodzi
rodzice pytają o powstanie żłobka w Wielopolu Skrzyńskim. W przeszłości w Wielopolu był żłobek
prowadzony przez siostry zakonne. Trwały rozmowy z siostrami o prowadzeniu takiego żłobka, ale
siostry nie podjęły działania. Poprzez to przedsięwzięcie młode mamy po urlopie macierzyńskim
będą miały możliwość powrotu do pracy. Założeniem projektu jest, aby rodzice nie ponosili opłat
wyższych niż 300 zł  miesięcznie.  Kwotą do 300 zł  miesięcznie na jedno dziecko jest  w stanie
dofinansować Samorząd Gminy oraz ok. 200 zł jesteśmy w stanie pozyskać z programu Maluch
z Województwa Podkarpackiego.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta przy:

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

Uchwała Nr XLIV.293.2018 w załączeniu.

7)  Pan Marek Tęczar  –  Wójt  Gminy odczytał  projekt  uchwały  zmieniający  Uchwałę
Nr XXV/152/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i  szczegółowe  warunki  przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw  oraz
wysokość  i  warunki  wypłacania  nagród  ze  specjalnego  funduszu  na  nagrody  za
osiągnięcia  dydaktyczno  –  wychowawcze  nauczycieli  dla  nauczycieli  zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
przy 8 głosach „za” i 5 „wstrzymujących” na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2018 roku, na którym
wspólnie  projekt  uchwały  analizowała  Komisja  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Spraw  Socjalnych
i Porządku Publicznego.
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Pytania i wnioski do projektu uchwały:

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała:
 Na jaki okres będzie przyznany dodatek funkcyjny dla dyrektorów?
 Kto będzie uczestniczył w opracowaniu regulaminu określającego w jakiej wysokości dany

dyrektor otrzyma dodatek?
 Kogo dotyczą inne stanowiska kierownicze określone w statucie szkoły?

Jednocześnie  zwróciła  uwagę,  że  dodatek  funkcyjny  dla  dyrektorów  jest  mocno
zróżnicowany,  w  związku  z  czym będą  duże  różnice  w  ustalaniu  jego  wysokości  dla  danego
dyrektora.

Pan Wójt udzielił odpowiedzi na pytania Pani Przewodniczącej Rady Gminy:
 Uchwała  nikomu  nie  przyznaje  żadnych  dodatków  funkcyjnych,  natomiast  przewiduje

możliwość zwiększenia dodatku dla dyrektorów szkół placówek oświatowych prowadzo-
nych przez  Gminę Wielopole  Skrzyńskie.  Nie  można cofnąć  już  przyznanego  dodatku
funkcyjnego,  można go podwyższać.  Wysokość dodatku funkcyjnego regulują  uchwały
z  2009  i  2011  roku.  W  związku  z  powstaniem  unijnych  Przedszkoli  Integracyjnych
w  czterech  placówkach  oświatowych  z  terenu  gminy  zaplanowane  jest  zwiększenie
dodatku funkcyjnego dla dyrektorów w kwocie 200 zł brutto (140 zł netto) za dodatkowe
prace  związane  z  prowadzeniem takiego  oddziału.  Dodatek  będzie  przyznany  na  czas
realizacji projektu – na rok. Po zakończeniu projektu dodatek dla dyrektorów nie będzie
przysługiwał.  Jednakże  Pan  Wójt  zapowiedział,  że  będzie  chciał  w  przyszłości,  jeżeli
będzie  dalej  Wójtem,  podnieść  dyrektorom  ten  dodatek,  ponieważ  występują  takie
niedopuszczalne  sytuacje,  że  często  dyrektorzy  zarabiają  na  takim  samym  poziomie,
a  nawet  mniej  niż  nauczyciele  w ich szkołach,  z uwagi  na to,  że dyrektorzy nie  mają
godzin nadliczbowych.

 Dodatek  funkcyjny  dla  dyrektorów  szkół  będzie  ustalał  Wójt  na  podstawie  uchwały,
kierując się zaangażowaniem, osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi, wielkością
szkoły, atmosferą szkoły, itd. Nie będzie żadnego regulaminu.

 Inne stanowiska kierownicze dotyczą wychowawcy klasy, opiekuna stażysty, wicedyrekto-
ra, jeżeli jest powołany.

Pan  Adam  Galas  –  radny,  sołtys  sołectwa  Broniszów  pytał  o  średnie  wynagrodzenie
nauczyciela stażysty.

Pan Antoni Balicki – Dyrektor ZOSiP odpowiedział, że od 1 kwietnia 2018 roku wynosi
ono 2.900 zł.

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady Gminy dopytał  czy  zapis  „o  prawie
nauczyciela  do  nagrody  w  okresie  pobierania  wynagrodzenia  chorobowego,  świadczeń
z  ubezpieczenia  społecznego  w  razie  choroby  i  macierzyństwa  a  także  z  ubezpieczenia
wypadkowego” został wycofany z projektu uchwały. 

Pan Zastępca Wójta potwierdził.
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Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta przy:

 11 głosach – „za”
 1 głosie – „przeciw”
 2 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych.

Uchwała Nr XLIV.294.2018 w załączeniu.

8) Pan Antoni Balicki – Dyrektor ZOSiP odczytał projekt uchwały w sprawie  zmiany
uchwały Nr XXXIX.264.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego
2018 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez Samorządowe
Przedszkole  w  Wielopolu  Skrzyńskim  oraz  oddziały  przedszkolne  przy  szkołach
podstawowych  na  terenie  Gminy,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina
Wielopole Skrzyńskie.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2018 roku, na którym wspólnie projekt uchwały
analizowała Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

Pytań i wniosków do projektu uchwały nie było.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

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

Uchwała Nr XLIV.295.2018 w załączeniu.

9) Pan Antoni Balicki – Dyrektor ZOSiP odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2018 roku, na którym wspólnie projekt uchwały
analizowała Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

Pytań i wniosków do projektu uchwały nie było.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

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

Uchwała Nr XLIV.296.2018 w załączeniu.
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5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych (w tym wnioski poszczególnych Komisji).

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin złożył wniosek o naprawę ubytków poboczy po
rajdzie,  który miał  miejsce  na  terenie  Gminy na  koszt  organizatora  rajdu.  Następnie  pytał  czy
zadanie  realizowane przez  Powiat  dotyczące  modernizacji  map jest  zakończone i  gdzie  można
sprawdzić wyniki pomiarów geodezyjnych. Zwrócił  uwagę na lekceważące i  niedbałe podejście
wykonawcy do tego zadania.

Wiele zastrzeżeń do geodety zgłosili również: sołtys z Glinika oraz sołtys z Broniszowa.

Pan  Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  odpowiedział,  że  wniosek  o  naprawę  zniszczeń
dokonanych po rajdzie zostanie przekazany pracownikowi ds. dróg, który już podjął interwencję
u  organizatora.  Natomiast  w  kwestii  realizacji  inwestycji  dotyczącej  pracy  dokumentacyjnej
w zakresie modernizacji map, wiele osób zgłaszało zastrzeżenia. Zachowanie geodety niejednokrot-
nie było niewłaściwe i nieodpowiednie, również wobec pracowników Urzędu Gminy. Kilkukrotnie
podjęte  były  interwencje  w  Starostwie  Powiatowym.  Inwestycja  na  dzień  dzisiejszy  jest
nieodebrana.  Termin realizacji  minął w dniu 31 lipca.  Wyłożenie dokumentacji  w Powiatowym
Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  w  Starostwie  Powiatowym  będzie
obowiązkowe.  Wówczas  będzie  można  zapoznać  się  z  tą  dokumentacją,  składać  uwagi
i interwencje właścicieli nieruchomości. Termin wyłożenia dokumentacji będzie podany poprzez
obwieszczenie. O tym terminie zostaną powiadomieni radni i sołtysi.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała dwa pisma, które wpłynęły
do Rady Gminy:

1) w  sprawie  remontu  drogi  gminnej  nr  359  w  Nawsiu  –  wyrównanie  drogi,  poprawa
ofosowania, utwardzenie kruszywem, koszenie rowów (pismo w załączeniu),

2) w sprawie  wyrażenia  opinii  w zakresie  propozycji  zmian  organizacyjnych  w  strukturze
funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Wielopolu  Skrzyńskim,  polegającej  na  wyłączeniu  z  wymienionej  struktury WTZ-ów
i umieszczenie ich jako samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Wielopole Skrzyńskie
(pismo w załączeniu).

Odnosząc  się  do  pierwszego  pisma,  Pani  Przewodnicząca  poinformowała  Radę,  że
w wyniku  osobistej  wizytacji  na  przedmiotowej  drodze  stwierdza,  że  droga  jest  dość  solidnie
utwardzona kruszywem. Z uwagi  na duże wzniesienie,  rowy są zwłaszcza przy lesie  oberwane
i wymagają poprawy w miarę dostępnych środków finansowych.

Pan Marek Tęczar  –  Wójt  Gminy dodał,  że  przedmiotową drogę wizytowała  Komisja
Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska.  Droga  jest  przejezdna,  jest  dobry  dojazd.
Mówił,  że  w miarę możliwości  finansowych gminy będziemy starać się  poprawić rowy,  bo na
wykładanie wszystkich dróg nawierzchnią bitumiczną gminę nie stać, tym bardziej, że są tam tylko
dwa domy.

W zakresie drugiego pisma głos zabrał Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady
Gminy, który pytał czy rozdzielenie Warsztatów Terapii Zajęciowej ze struktury Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej nie będzie z uszczerbkiem dla budżetu gminy.
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Zdaniem Pana Wójt rozdzielenie w/w jednostek będzie z korzyścią zarówno dla GOPS, jak
i WTZ. Oddzielne funkcjonowanie wymienionych jednostek byłoby słuszne, WTZ-y wówczas będą
podlegały Samorządowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

W  związku  z  powyższym  Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  zaopiniowanie
propozycję rozdzielenia Warsztatów Terapii Zajęciowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rada Gminy zaopiniowała wniosek pozytywnie, opowiadając się za rozdzieleniem wymienionych
jednostek przy:

 12 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 2 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych.

6.  Sprawy różne.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów w imieniu rodziców zapytał Panią
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Broniszowie czy katecheta w roku szkolnym 2018/2019 podejmie
prace w szkole.

Pani Teresa Świniuch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Broniszowie odpowiedziała, że
jest to sprawa kościoła i szkoły. Katecheta jest oddelegowany przez księdza biskupa i dyrektor musi
go przyjąć.

Z uwagi na to, że nie jest to temat do dyskusji na forum Rady Gminy, Pan Wójt dodał
jedynie,  że  nauczanie  religii  jest  uporządkowane  innymi  aktami  prawnymi.  Nauczyciel  religii
podlega  bezpośrednio  proboszczowi  i  biskupowi,  dostaje  misję  i  uczy w szkole,  do której  jest
oddelegowany.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała wyjaśnienie sprawy
w obrębie osób zainteresowanych i przyglądnięcie się tematowi przez Komisję Oświaty, Kultury,
Zdrowia,  Spraw  Socjalnych  i  Porządku  Publicznego.  Następnie  pytała  czy  w  związku  ze
zbliżającym się rokiem szkolnym zapewniony jest dowóz dzieci do szkół. Ponadto zwróciła się
z  prośbą  o  przekazanie  starych  zdjęć,  eksponatów  do  Muzeum  Regionalnego.  Kolejno
zaproponowała wytypowanie i uhonorowanie osób, mieszkańców gminy, którzy mają szczególne
zasługi  dla  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie,  często  są  niedostrzegani  przez  środowisko  lokalne,
a nagradzani poza granicami gminy. Pytała również kto będzie prowadził szkolenia dla rodziców
w ramach projektu „Skuteczny i bezpieczny w sieci”. Podziękowała także za oświetlenie rynku
w czasie Nabożeństwa Fatimskiego.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik w imieniu własnym i mieszkańców
Glinika zaprosił wszystkich na Gminne Dożynki, które odbędą się w dniu 2 września w Gliniku.
Następnie zwrócił się z prośbą o całonocne oświetlenie koło remizy i kościoła na czas dożynek.
Prosił również o pomoc finansową ze strony gminy na ufundowanie tablicy pamiątkowej Józefa
Bokoty. Zaproponował nazwanie nowo wybudowanego mostu w Gliniku imieniem Józefa Bokoty.
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Marek Tęczar – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na poszczególne sprawy różne:
 Dowóz dzieci do szkół jest zorganizowany i uzgodniony wspólnie z dyrektorami szkół.
 Każdy z radnych może wytypować daną osobę do uhonorowania. Należy przygotować opis tej

osoby wraz z zasługami.
 Szkolenia w ramach projektu „Skuteczny i bezpieczny w sieci” będą prowadzili nauczyciele.

Wymogiem jest, aby nauczyciel prowadzący szkolenie w danej szkole, nie uczył w tej szkole.
 W imieniu własnym i Samorządu Gminy, Pan Wójt zaprosił na Dożynki Gminne do Glinika.

Oświetlenie całonocne na czas dożynek zostanie przestawione, jeżeli będzie taka możliwość.
 Wykonanie  tablicy  upamiętniającej  Józefa  Bokotę  jest  dobrym  pomysłem.  Pan  Wójt  dodał

również, że będą podjęte działania na kwaterze Żołnierzy Poległych podczas I Wojny Światowej
w Wielopolu Skrzyńskim. Na ten cel została przyznana kwota 15.000 zł. Pan Wójt podejmie
starania się o jej zwiększenie.

7.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji.

Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2018 roku
został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie przy:

 14 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych.

8.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy złożyła podziękowanie Pani Kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej za możliwość odbycia sesji w budynku WTZ. 

Pani  Barbara  Święch  –  Bober  –  Kierownik  WTZ  w  imieniu  własnym,  pracowników
i uczestników podziękowała za zgodę na rozbudowę Warsztatów oraz pozytywnie zaopiniowaną
propozycję  rozdzielenia  Warsztatów  ze  struktury  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej.
Następnie  zaprosiła  wszystkich  na  uroczyste  otwarcie  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  dniu
12 września br. o godz. 1000. Prosiła o współpracę z Warsztatami oraz wspólną pracę na rzecz osób
niepełnosprawnych.

W związku z nadchodzącym rozpoczęciem roku szkolnego, Pani Przewodnicząca Rady
Gminy życzyła wszystkim dyrektorom szkół wiele cierpliwości, trafności w podejmowaniu decyzji,
by  był  to  rok  spokojnej  pracy  dającej  satysfakcję  osobistą  oraz  uznanie  otoczenia.  Następnie
podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia XLIV Sesji
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1205. 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga                                                             mgr inż. Halina Poręba   
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