
Protokół Nr XLVII.2018

z XLVII uroczystej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 14 listopada 2018 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1310 w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowe-
go w Wielopolu Skrzyńskim. Otwarcia sesji dokonała Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady
Gminy, która przywitała radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum, przy którym może
obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

Na XLVII uroczystej  Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecni byli  wszyscy
radni  oraz zaproszeni gości,  zgodnie z  załączonymi listami obecności.  Jeden rady opuścił  sesję
przed jej zakończeniem.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XLVII uroczystej Sesji Rady

Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:

1. Otwarcie sesji i powitanie zaproszonych gości.

2. Sprawozdanie z działalności Samorządu Gminy Wielopole Skrz. w kadencji 2014 – 2018.

3. Podsumowanie pracy Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w kadencji 2014 – 2018.

4. Wręczenie okolicznościowych podziękowań.

5. Zamknięcie sesji.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła
się do radnych o realizację dodatkowego punktu, tj. wyrażenie opinii w sprawie prośby Naczelnej
Organizacji  Technicznej,  która  zwróciła  się  do  Gminy Wielopole  Skrzyńskie  o  pozwolenie  na
wejście w teren w celu wykonania badań geotechnicznych na działkach gminnych pod zbiorniki
przeciwpowodziowe Glinik i Broniszów.

Pan Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  wyjaśnił,  że  Naczelna  Organizacja  Techniczna  –
instytucja, która wygrała przetarg na realizację projektu budowy zbiorników przeciwpowodziowych
Glinik i  Broniszów wystąpiła z prośbą do Gminy Wielopole Skrzyńskie o zgodę na wykonanie
odwiertów na działkach gminnych pod wymienione zbiorniki. Działania takie były prowadzone na
terenie gminy na działkach prywatnych bez uzgodnienia z właścicielami tych gruntów, jednak po
interwencji Zastępcy Wójta i policji zostały one zaprzestane. Jest to działanie typowo projektowe,
które  ma  na  celu  sprawdzenie  czy  grunty  mają  odpowiednią  nośność.  Działanie  władz  Wód
Polskich jest ciągle nakierowane na budowę dużych zbiorników przeciwpowodziowych, mimo że
mieszkańcy Glinika są za budową małych zbiorników retencyjnych. Zastępca Wójta poinformował,
że Naczelna Organizacja Techniczna jest bliska rezygnacji z tego zlecenia. Na etapie przetargu nie
wiedzieli, że jest taki opór społeczny. Zastępca Wójta prosił Radę o opinię czy Wójt Gminy ma
wyrazić zgodę na takie działania.
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Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady Gminy pytała  czy  Rada  ma  wyznaczony
termin do wyrażenia zgody na tą opinię. Sugerowała, aby maksymalnie odwlekać w czasie podjęcie
decyzji.

Pan  Wójt  odpowiedział,  że  nie  ma  wyznaczonego  terminu.  Wypracowanie  opinii  jest
celowe na tej sesji, ponieważ jeżeli odpowiemy negatywnie to Naczelna Organizacja Techniczna
prawdopodobnie  zrezygnuje  z  wykonania  tego  zadania.  Naczelna  Organizacja  Techniczna  była
przekonana, że mieszkańcy chcą budowy dużych zbiorników przeciwpowodziowych. Gmina ma
pewien pomysł na projektowanie małych zbiorników w górnych biegach Wielopolki,  Brzezinki,
który byłaby alternatywą na działania Wód Polskich.

Głos w tej sprawie zabrali następujący radni:
Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik mówił, aby podtrzymać stanowisko,

jakie Rada wcześniej zajmowała dotyczące sprzeciwu wobec budowy suchych polderów na terenie
naszej gminy i konsekwentnie realizować koncepcję małych zbiorników retencyjnych. Rada Gminy
podejmowała uchwały w tym zakresie. 

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  dodał,  że  sprzeciw  dużym  zbiornikom
przeciwpowodziowym był przyjęty po raz pierwszy już 10 lat temu. Zbiorniki te nie zabezpieczają
naszych miejscowości, tylko Ropczyce. Były wówczas dokonane obliczenia i opracowana przez
prof. Dziopaka koncepcja budowy małych zbiorników retencyjnych, które zabezpieczą całą naszą
gminę. Zwrócił uwagę, że małe zbiorniki retencyjne mogą być wykorzystywane nie tylko do celów
powodziowych, ale przeciwpożarowych i rekreacyjnych. Apelował, aby podtrzymać decyzję i nie
wyrazić zgody na działania zmierzające do budowy dużych polderów.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin mówił, aby Rada była konsekwentna i pociągnęła dalej
temat  małych  zbiorników  retencyjnych.  Podkreślił,  że  najważniejsze  dla  nas  to  zabezpieczenie
przede wszystkim Gminy Wielopole Skrzyńskie przeciwpowodziowe, jak i przeciwsuszowe.

W głosowaniu jawnym Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim jednogłośnie wyraziła chęć
podjęcia opinii w przedmiotowej sprawie. 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie
negatywnej opinii, tj. brak zgody na jakiekolwiek prace na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie,
które wiążą się z budową dużych zbiorników przeciwpowodziowych. Radni podjęli jednogłośnie
opinię negatywną przy:

 15 głosów – „za”
 0 głosów – „przeciw”
 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Podziękowanie za wyrażenie negatywnej opinii złożył Wójt Gminy.
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2.  Sprawozdanie  z działalności Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie w kadencji
2014 – 2018.

Pan Marek Tęczar  –  Wójt  Gminy przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Samorządu
Gminy Wielopole  Skrzyńskie  w  kadencji  2014 –  2018,  prezentując  szczegółowo zrealizowane
zadania inwestycyjne w poszczególnych latach:

Rok 2015:
 Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim.
 Budowa i modernizacja placów zabaw.
 Remont przepustu w ciągu drogi Wielopole – Sośnice – Rzeki.
 Przebudowa drogi Brzeziny – Zagrody Etap I.
 Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Łęg.
 Przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec – Szkodna Etap I.
 Przebudowa drogi Broniszów Dół – Lasek.
 Przebudowa drogi gminnej Broniszów Łączki.
 Przebudowa drogi Wielopole – Nowa Wieś – Różanka.
 Przebudowa drogi Wielopole – Nowa Wieś – Wytrząska.
 Budowa chodnika w ciągu drogi Wielopole Sośnice – Jaszczurowa.
 Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 w miejscowości Glinik.
 Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 w miejscowości Wielopole

Skrzyńskie.
 Odnowa nawierzchni asfaltowej  na drodze wojewódzkiej  Nr 986 w miejscowości Wielopole

Skrzyńskie.
 Remont barier na przepuście w ciągu drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa

w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.
 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa.
 Prace remontowe przy budynku wielofunkcyjnym w Gliniku.
 Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Nawsiu.
 Rozbiórka  schodów zewnętrznych – wykonanie  schodów wewnątrz  budynku oraz  adaptacja

pomieszczeń w budynku komunalnym – pomieszczenia nad apteką w Wielopolu Skrzyńskim.
 Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby gabinetu stomatologicznego w Wielopolu Skrz.

Rok 2016:
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa na odcinku Ropczyce

– Wiśniowa Etap I – Glinik i Wielopole Skrzyńskie. 
 Odnowa drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole

Skrzyńskie – odcinek 1250 mb.
 Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Glinik.
 Budowa 307 m chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.
 Przebudowa drogi Brzeziny – Grudna.
 Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Baj.
 Przebudowa drogi Brzeziny – Zagrody etap II.
 Przebudowa drogi Glinik Podlas k. Ziarnik.
 Przebudowa Drogi Nawsie Stachorówka.
 Przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec – Szkodna II etap – odcinek o długości 300 m.
 Remont dróg gminnych Nawsie Rzeki i Nawsie Ścieżki.
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 Przebudowa drogi Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa.
 Przebudowa drogi powiatowej Gnojnica – Broniszów.
 Odbudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi Glinik Sklep Krzemienica w miejscowości

Glinik.
 Przebudowa linii energetycznej przy Szkole Podstawowej w Broniszowie.
 Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni terenowej przy Szkole Podstawowej w Broniszowie.
 Budowa  placu  zabaw  dla  Samorządowego  Przedszkola  Krasnala  Hałabały  w  Wielopolu

Skrzyńskim – Etap I.
 Przebudowa dachu nad częścią budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Nawsie.
 Budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie.
 Zakup i montaż wiaty przystankowej.
 Wykonanie ogrodzenia przy Ośrodku Sportu w Wielopolu Skrzyńskim.
 Wykonanie miejsc postojowych obok Urzędu Gminy.
 Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Brzezinach.
 Zagospodarowanie skarpy przy drodze gminnej Brzeziny – Łęg Etap I.
 Zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Rok 2017:
 Przebudowa drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa.
 Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa.
 Budowa drogi Wielopole Podliwek.
 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Sędziszów Małopolski – Bystrzyca.
 Przebudowa przepustu w ciągu drogi Wielopole Stara Droga.
 Przebudowa drogi Brzeziny – Jaszczurowa – Dzilik.
 Remont mostu w ciągu drogi Brzeziny Rzeki.
 Przebudowa drogi Brzeziny Rzeki – Jaszczurowa.
 Przebudowa drogi Brzeziny – Berdechów – Szkoła.
 Przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec – Szkodna III Etap.
 Remont drogi Brzeziny Zalas na Stasika Etap II.
 Przebudowa drogi Wielopole Nowa Wieś.
 Przebudowy drogi gminnej Szkodna – Budzisz.
 Wykonanie chodnika w ciągu drogi Nawsie Rzeki.
 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Broniszowie.
 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim.
 Termomodernizacja budynku dawnego przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.
 Budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej w Nawsiu.
 Adaptacja  pomieszczeń  na  parterze  budynku  Urzędu  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  na

potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim – II etap.

Rok 2018:
 Przebudowa drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa.
 Przebudowa drogi Brzeziny – Pogwizdów.
 Przebudowa drogi Broniszów Szkoła.
 Przebudowa drogi Broniszów Dół – Lasek.
 Przebudowa drogi Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa.
 Przebudowa drogi Wielopole Konice.
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 Przebudowa drogi Wielopole Konice – Rzeki.
 Przebudowa drogi Glinik Skórówka.
 Przebudowa drogi Glinik Pasieki – odcinek 1460 m.
 Przebudowa drogi Nawsie – Kąt.
 Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała etap I.
 Remont mostu na rzece Wielopolka w miejscowości Nawsie.
 Przebudowa ciągu komunikacyjnego obok placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim.
 Budowa oczyszczalni ścieków i  sieci kanalizacji sanitarnej.
 Budowa ujęć, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w Gliniku i w Broniszowie.
 Remont  pomieszczeń  budynku  po Posterunku  Policji  w Wielopolu  Skrzyńskim na  potrzeby

Zespołu Ratownictwa Medycznego.
 Rozbudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.
 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
 Remont Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora.
 Dobudowa sali gimnastycznej w Gliniku.
 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku.
 Prace remontowe – budynek OSP Glinik.
 „Rozwój  OZE  szansą  na  poprawę  jakości  życia  mieszkańców  gmin  Niebylec  i  Wielopole

Skrzyńskie” – trwa realizacja.
 „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala  Hałabały” – trwa realizacja.
 „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”.
 Zagospodarowanie skarpy przy drodze gminnej Brzeziny – Łęg – etap II.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.

Po przerwie  podziękowania  Radzie  Gminy,  Pani  Przewodniczącej,  Panu Wójtowi  oraz
pracownikom samorządowym, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych złożył  Pan
Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy.  Słowa  uznania  i  podziękowania  za  pracę
w Radzie Gminy w kadencji 2014 – 2018 otrzymał od Przewodniczącej Rady Gminy i Pana Wójta.

Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  ogólną  realizację  budżetu  Gminy
Wielopole Skrzyńskie w przeciągu ostatnich czterech lat.

Rok 2015:
Na początek 2015 roku budżet gminy po stronie dochodów zakładał kwotę 26.769.408 zł,

natomiast po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżet zakładał realizację dochodów
w  wysokości  28.937.859  zł.  Różnica  w  stosunku  do  planu  początkowego  wyniosła  na  plus
2.168.451  zł  spowodowana  wprowadzeniem  do  budżetu  szeregu  dotacji.  Dochody  budżetowe
zostały wykonane w kwocie 28.152.729 zł. Wydatki na początek roku zakładane były w kwocie
24.812.714  zł.  Budżet  gminy  po  uwzględnieniu  zmian  w  ciągu  2015  roku  zakładał  realizację
wydatków w kwocie 27.998.113 zł. Różnica w stosunku do planu początkowego wyniosła na plus
3.185.359 zł,  w związku z wprowadzeniem wolnych środków z 2014 r. w kwocie 1.216.948 zł.
Wydatki zostały wykonane w kwocie 26.522.246 zł, w tym bieżące – 22.682.449 zł i majątkowe –
3.839.797 zł.
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Rok 2016:
Na początek 2016 roku budżet gminy po stronie dochodów zakładał kwotę 24.347.624 zł,

natomiast po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżet zakładał realizację dochodów
w  wysokości  36.898.533  zł.  Różnica  w  stosunku  do  planu  początkowego  wyniosła  na  plus
12.550.909  zł  spowodowana  wprowadzeniem do  budżetu  szeregu  dotacji.  Dochody  budżetowe
zostały zrealizowane w kwocie 36.169.749 zł. Wydatki na początek roku zakładane były w kwocie
26.022.624  zł.  Budżet  gminy  po  uwzględnieniu  zmian  w  ciągu  2016  roku  zakładał  realizację
wydatków w kwocie 39.464.271 zł. Różnica w stosunku do planu początkowego wyniosła na plus
13.441.647 zł. Zostały wprowadzone wolne środki z 2015r. po stronie wydatków w kwocie 690.738
zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 37.297.690 zł, w tym bieżące – 29.419.002 zł i majątkowe
– 7.878.688 zł.

Rok 2017:
Na początek 2017 roku budżet gminy po stronie dochodów zakładał kwotę 45.293.905 zł,

natomiast po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżet zakładał realizację dochodów
w  wysokości  41.749.610  zł.  Różnica  w  stosunku  do  planu  początkowego  wyniosła  na  minus
3.544.294 zł,  w związku z dokonaniem zmniejszenia dochodów projektów dotyczących budowy
kanalizacji sanitarnej, budowy dróg z PROW, modernizacji budynku Urzędu Gminy, rozbudowę
WTZ i inne, które przeszły do realizacji w roku 2018. Dochody budżetowe zostały zrealizowane
w kwocie 40.060.571 zł. Wydatki na początek roku zakładane były w kwocie 49.818.905 zł. Budżet
gminy  po  uwzględnieniu  zmian  w  ciągu  2017  roku  zakładał  realizację  wydatków  w  kwocie
47.712.406  zł.  Różnica  w  stosunku  do  planu  początkowego  wyniosła  na  minus  2.106.499  zł.
Zostały  wprowadzone  wolne  środki  z  2016r.  po  stronie  wydatków.  Wydatki  zostały wykonane
w kwocie 42.354.144 zł, w tym bieżące – 32.057.987 zł i majątkowe – 10.296.156 zł.

Rok 2018 – stan na dzień 30.10.2018r.:
Na początek 2018 roku budżet gminy po stronie dochodów zakładał kwotę 56.238.720 zł,

natomiast  na  dzień  30  października  2018r.  budżet  zakładał  realizację  dochodów  w  wysokości
50.903.286  zł.  Różnica  w  stosunku  do  planu  początkowego  wyniosła  na  minus  5.335.434  zł,
w związku z wprowadzeniem zmniejszeń po stronie dochodów dotyczących budowy kanalizacji
sanitarnej  i  oczyszczalni  ścieków,  przebudowy  budynku  Kantorówki  i  realizacji  projektu  pn.:
„Nowoczesne  usługi  w  placówkach  oświatowych”,  które  przejdą  do  realizacji  w  roku  2019.
Planowane wydatki na początek roku zakładane były w kwocie 62.013.720 zł. Budżet gminy na
dzień 30.10.2018r. zakładał realizację wydatków w kwocie 63.063.596 zł. Różnica w stosunku do
planu początkowego wyniosła na minus 1.049.876 zł. 

3. Podsumowanie pracy Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w kadencji 2014 – 2018.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła podsumowanie pracy Rady
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, która została wybrana w dniu 16 listopada 2014 roku w liczbie
15 radnych, w tym:

• 4 radnych z Wielopola Skrzyńskiego: Pani Renata Góra, Pani Halina Poręba, Pan Tadeusz
Kopala, Pan Tadeusz Opoń,

• 4 radnych z Brzezin: Pani Beata Wiśniewska, Pan Zbigniew Gąsior, Pan Jan Świstak, Pan
Jan Wójtowicz,

• 3 radnych z Glinika: Pan Tadeusz Bokota, Pan Sławomir Górski, Pan Stanisław Pasowicz,
• 3 radnych z Nawsia: Pani Maria Żywot, Pan Marek Mucha, Pan Krzysztof Traciak,
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• 1 radny z Broniszowa: Pan Adam Galas.
Pierwsza  sesja  nowo  wybranej  Rady  została  zwołana  przez  Komisarza  Wyborczego

w Rzeszowie na dzień 1 grudnia 2014r.  Obrady do czasu wyboru Przewodniczącego prowadził
najstarszy wiekiem radny Pan Jan Wójtowicz. Radni na I inauguracyjnej sesji złożyli ślubowanie,
tym  samym  rozpoczęła  się  prawomocna  działalność  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim.
Wybrano  wówczas  Przewodniczącego  Rady  Gminy  –  Panią  Halinę  Porębę  oraz
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy –  Pana Marka Muchę.  Powołano również  składy Komisji
stałych:

1. Komisja Rozwoju Gminy,  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska w składzie  15 radnych pod
przewodnictwem Pani Beaty Wiśniewskiej.

2. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego w składzie
7 radnych pod przewodnictwem Pana Sławomira Górskiego. 

3. Komisja Rewizyjna w składzie 5 radnych pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Gąsiora.
4. Komisja  Regulaminowo – Mandatowa w składzie  3 radnych pod przewodnictwem Pani

Marii Żywot. 
W trakcie  kadencji  nastąpiły  zmiany  w  składzie  Rady  Gminy.  Z  powodu  pisemnego

zrzeczenia się mandatu, Komisarz Wyborczy w Rzeszowie stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego
Pana  Jana  Wójtowicza  w  dniu  19  października  2016r.  Na  jego  miejsce  w  przeprowadzonych
wyborach uzupełniających wybrany został Pan Lucjan Janik. Następnie w dniu 8 grudnia 2017r.
w tym samym okręgu wyborczym Komisarz Wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego
Pana Lucjana Janika z powodu śmierci. W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających
mandat  uzyskał  Pan  Marek  Kąkolewski.  Na  Wójta  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  mieszkańcy
wybrali Pana Marka Tęczara, który złożył ślubowanie na Sesji w dniu 9 grudnia 2014r. W skład
Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego weszli Pan Marcin Świerad i Pani Agnieszka Ochał.

Funkcje sołtysów pełnili:
• w sołectwie Brzeziny – Pan Stanisław Wojnarowski,
• w sołectwie Broniszów – Pan Adam Galas,
• w sołectwie Glinik – Pan Tadeusz Bokota,
• w sołectwie Nawsie – Pani Maria Żywot,
• w sołectwie Wielopole Skrzyńskie – Pan Janusz Misiora.

W ciągu kadencji Rada Gminy odbyła łącznie z dzisiejszą 47 sesji. Radni z zaangażowaniem
uczestniczyli  w sesjach,  o czym może świadczyć frekwencja podczas posiedzeń – 97%. Dzięki
quorum wszystkie  posiedzenia odbyły się  w zaplanowanych terminach i  skończyły się  podczas
jednego  posiedzenia.  Na  sesjach  oprócz  radnych  uczestniczyli:  Wójt  Gminy,  Zastępca  Wójta,
Sekretarz  Gminy,  Skarbnik  Gminy.  Ponadto  na  sesje  zapraszani  byli  radni  powiatowi,  sołtysi,
kierownicy  i  dyrektorzy  gminnych  jednostek  organizacyjnych  oraz  przedstawiciele  różnych
instytucji,  a  ich  udział  był  powiązany z  tematyką sesji.  Rada Gminy w kadencji  2014 –  2018
podjęła 312 uchwał o tematyce organizacyjnej, finansowej i gospodarczej, które dotyczyły realizacji
zadań wynikających z kompetencji Rady Gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym. Dla
porównania  w  kadencji  2010  –  2014  Rada  Gminy  podjęła  264  uchwały  na  48  sesjach.  Po
uchwaleniu  –  uchwały  były  przesyłane  do  Wydziału  Prawnego  Wojewody  Podkarpackiego
i Regionalnej Izby Obrachunkowej, a wymagające publikacji do Redakcji Dziennika Urzędowego
Województwa  Podkarpackiego.  W  kilku  przypadkach  po  stwierdzeniu  przez  nadzór  błędnych
zapisów, formalnych uchybień były one na bieżąco korygowane. Wszystkie uchwały podjęte przez
Radę były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielopole Skrzyńskie. Ponadto
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na  sesjach  omawiana  była  działalność  i  funkcjonowanie  jednostek  organizacyjnych  gminy:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Gminnego Ośrodka
Kultury i Wypoczynku, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, a także funkcjonowanie
służby zdrowia, ładu i porządku publicznego oraz stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na
każdej  sesji  Wójt  składał  informacje  o  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym,  w  tym
o stanie realizacji  inwestycji  planowanych w budżecie  gminy.  W trakcie  kadencji  podczas  sesji
radni  złożyli  w  formie  ustnej  190  wniosków  i  interpelacji,  na  które  odpowiedzi  udzielali
bezpośrednio na sesji: Wójt Gminy oraz Zastępca Wójta również w formie ustnej. Najaktywniejszy
w ilości  złożonych  wniosków i  interpelacji  był  Pan  Tadeusz  Bokota,  który  złożył  46  ustnych
wniosków. Członkowie Rady Gminy włączali się również w inne działania i pracowali w doraźnych
zespołach.  W dniu  21 lipca  2015 r.  powołano zespół  ds.  wyboru ławników,  który przygotował
i przedstawił na Sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników. Rada
dokonała  wyboru  ławników  na  sesji  w  dniu  29  września  2015r.  Ponadto  radni  uczestniczyli
w wydarzeniach kulturalnych i uroczystościach patriotycznych oraz religijnych. 

W czasie kadencji pracowały 4 stałe Komisje Rady Gminy:
1. Komisja Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która odbyła 48 posiedzeń.
2. Komisja  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Spraw  Socjalnych  i  Porządku  Publicznego,  która

odbyła 16 posiedzeń. 
3. Komisja Rewizyjna, która odbyła 46 posiedzeń, w tym kontrole.
4. Komisja Regulaminowo-Mandatowa, która odbyła 2 indywidualne i 4 wspólne posiedzenia.

 Prace Komisji realizowano na posiedzeniach, gdzie omawiano i analizowano zagadnienia
zgodnie  z  kompetencjami  Komisji,  przyjmowano  wyjaśnienia,  opiniowano  projekty  uchwał,
sprawowano kontrolę nad wykonaniem uchwał Rady Gminy pod względem legalności, celowości,
gospodarności, a w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu. Przedstawiane
sprawy opiniowane były przez radnych z pełnym zaangażowaniem i najlepszą posiadaną wiedzą.
Dla  lepszego  poznania  problemów  Komisje  odbywały  posiedzenia  wyjazdowe,  na  których
dokonywano analizy stanu gminnych obiektów, wnioskując o ich remonty lub naprawy. Obradując
na komisjach i sesjach rozpatrywano sprawy kierowane pod obrady Rady wynikające z bieżącego
funkcjonowania gminy. Rada rozpatrywała kierowane do niej pisma, skargi i wnioski, podejmowała
apele i stanowiska, mające na celu poprawę życia mieszkańców.

Kontynuując Pani Przewodnicząca mówiła, że to dzięki staraniom członków Rady Gminy
gościliśmy w naszej gminie Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej oraz Panią Ewę
Leniart – Wojewodę Podkarpackiego. Bardzo dobrze układała się także współpraca ze Starostwem
Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz radnymi powiatu z naszej miejscowości, tj. Panem
Marcinem Świeradem oraz Panią Agnieszką Ochał. Jako Przewodnicząca Rady Gminy była stałym
członkiem  Rady  Społecznej  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej,  która  czyniła  wielokrotne  starania
i  w  znacznym  stopniu  przyczyniła  się  do  usytuowania  Dyżurki  Ratownictwa  Medycznego
w Wielopolu Skrzyńskim. Pani Przewodnicząca reprezentowała Radę Gminy w wielu uroczysto-
ściach organizowanych przez Powiat. Również współpraca z biurem poselskim i senatorskim oraz
członkiem Sejmiku  Województwa  układała  się  pomyślnie.  Rada  Gminy wspomagała  corocznie
akcje:  Wielopolandia,  Orszak Trzech Króli,  Święto Plonów, Narodowe czytanie i  wiele  innych.
Ponadto  wielu  członków  Rady  czynnie  uczestniczyło  w  życiu  kulturalnym,  będąc  członkami
zespołu tanecznego lub chórów działających w naszej gminie.
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Mamy za sobą cztery lata współpracy, podczas których mieliśmy do czynienia z różnymi
problemami i zadaniami – często bardzo trudnymi i kosztownymi, które staraliśmy się rozstrzygać
najlepiej  jak potrafiliśmy.  Nie można powiedzieć,  żeśmy rozwiązali  wszystkie  problemy,  nawet
pewnie  nie  można  rzec,  żeśmy  wszystkie  decyzje  trafnie  podejmowali,  ale  zawsze  były  one
podejmowane  ponad  podziałami  w  Radzie  Gminy.  Ta  wspólna  praca,  różne  podpowiedzi
rozwiązań, były tym czynnikiem, za który u końca kadencji Pani Przewodnicząca złożyła Radzie
Gminy serdeczne  podziękowanie.  Podziękowała  przede  wszystkim za  zaufanie  –  to  jest  jedna
z  największych  wartości,  która  nas  cechowała  przez  te  4  lata,  bo  ona  była  podstawą  naszych
dobrych dokonań. Niejednokrotnie Pani Przewodnicząca słyszała słowa od innych, że gdyby u nich
byli radni tak jednomyślni to znacznie więcej można by zrobić dla dobra ogółu. Za tę zgodność,
jednomyślność  w  większości  głosowań,  aprobatę  podejmowanych  uchwał  złożyła  radnym
podziękowanie. Mówiła, że przewodzenie tej Radzie było dla niej zaszczytem i zapewne pozostanie
dobrym wspomnieniem tej  kadencji.  Jako  radni  reprezentowaliśmy różne  środowiska  i  dlatego
przedstawiając ich potrzeby mieliśmy niekiedy różne spojrzenia na realizowane zadania. Mimo tych
okoliczności  zawsze znajdowaliśmy płaszczyznę porozumienia.  W ocenie Pani  Przewodniczącej
radni w pełni wypełnili rotę ślubowania, która brzmiała: „ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Mieliśmy okazję być radnymi w bardzo ważnym okresie historii Polski, ponieważ czas mijającej
kadencji  przypadł  na  100-lecie  odzyskania  Niepodległości  Polski.  Niech  multimedialna  Ławka
Nieodległości,  która  stanie  na  wielopolskim rynku  przypomina  nam o  naszej  kadencji,  ale  też
o przywiązaniu do miejsca zamieszkania, urodzenia i przypomina, że człowiek jest najważniejszy
we wszystkich poczynaniach, jakie realizujemy.

Organem wykonawczym w gminie jest Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie – Pan Marek
Tęczar.  Jego  działania  odznaczały  się  profesjonalizmem i  wielkim zaangażowaniem w  rozwój
gminy.  Cztery  lata  pracy  Pana  Wójta  i  całej  administracji  gminnej  zaowocowały  wymiernymi
efektami,  które zostały przybliżone przez Pana Wójta  na dzisiejszej  sesji.  Są to również efekty
decyzji  podejmowanych  przez  Radę  Gminy.  W  związku  z  powyższym  Pani  Przewodnicząca
w imieniu całej Rady podziękowała Panu Wójtowi, jego Zastępcy, Pani Sekretarz i Pani Skarbnik
oraz  całemu  zespołowi  pracowników  samorządowych  za  minione  cztery  lata  współpracy,  za
wszelką pomoc wyświadczoną nam na rzecz środowiska lokalnego i jego mieszkańców. Złożyła
podziękowania także dyrektorom szkół za wspólną politykę oświatową, za pomoc w podejmowaniu
decyzji  na  rzecz  najmłodszego  pokolenia  naszej  gminy.  Podziękowała  również  sołtysom
poszczególnych wsi za wspólne cele, za dążenia do uzyskania wspólnych efektów i zamierzeń oraz
wszystkim uczestnikom sesji za współpracę, za dobre relacje i w większości dobre słowa i życzyła
spełnienia wszelkich planów w życiu zawodowym i osobistym. Panu Wójtowi i nowo wybranej
radzie  życzyła  by jeszcze  bardziej  zacieśniała  więzi  odpowiedzialności  za  wspólnotę,  jaką  jest
nasza mała Ojczyzna – Gmina Wielopole Skrzyńskie. 
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4.  Wręczenie okolicznościowych podziękowań.

Okolicznościowe podziękowania wszystkim radnym i pamiątkowe książki wręczyli Wójt
Gminy – Pan Marek Tęczar oraz Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Halina Poręba. 

Pan Wójt złożył podziękowania radnym za efektywną i owocną współpracę, która opierała
się  na  partnerskiej  dyskusji  i  w atmosferze  wzajemnego  zrozumienia  i  szacunku.  Ustępującym
radnym życzył  satysfakcji  z  dobrze  wykonanej  pracy samorządowca,  pomyślności  w realizacji
wszystkich planów i osobistych zamierzeń. Wybranym na kolejną kadencję radnym życzył, by ich
praca nadal spotkała się z ludzką życzliwością i społecznym uznaniem. Wszystkich zaprosił  do
wspólnego podejmowania kolejnych ważnych dla naszej gminnej społeczności inicjatyw.

Podziękowania Radzie Gminy złożyli również Pan Marcin Świerad – dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Wypoczynku, Pani Wiesława Mądro – zastępca kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Pani Krystyna Paryś – dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawsiu.

Natomiast za współpracę z Radą Gminy, Panem Wójtem i pracownikami samorządowymi
oraz  dyrektorami  placówek  oświatowych  i  kierownikami  jednostek  organizacyjnych  słowa
podziękowania złożył Pan Jan Świstak.

5.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym
gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia ostatniej w kadencji 2014 – 2018 XLVII Sesji
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1630. 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba
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