
Protokół Nr XXXVII/2017

z XXXVII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 19 grudnia 2017 roku

Przed otwarciem sesji, Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w intencji kolegi śp. Lucjana
Janika odmówiła modlitwę „Anioł Pański”.

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 XXXVII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecnych było trzynastu radnych
oraz zaproszeni gości, zgodnie z załączonymi listami obecności. Nieobecna była radna Pani Renata
Góra. Jeden radny spóźnił się na sesję oraz jeden radny opuścił sesję przed zakończeniem.

Przed  realizacją  porządku  obrad,  głos  zabrał  Pan  Jan  Lubelczyk,  który  w  imieniu
mieszkańców przysiółka Brzeziny Berdechów zaprosił w dniu 21 grudnia 2017 roku na godz. 1400

na oddanie do użytkowania zrealizowanej inwestycji, tj. odcinka 1,3 km drogi Brzeziny Berdechów
– Szkoła oraz na poczęstunek w Szkole Podstawowej w Berdechowie.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu Rady Gminy podziękowała
za zaproszenie i wyraziła nadzieję, że pomimo okresu przedświątecznego każdy radny znajdzie czas
na przybycie, aby razem cieszyć się z nowej utwardzonej drogi.

Następnie z wniosku Pana Wójta, Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie
do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.

Radni jednogłośnie wprowadzili w/w projekt uchwały do porządku obrad przy:
 12 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXXVII

Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:

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.
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4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1)  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym

Przedszkolu Krasnala Hałabały",

 2) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok,

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

4) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok,

5) w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia

Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie,

6) w sprawie ustalenia stałych składów osobowych Komisji Rady Gminy.

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

6. Sprawy różne.

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

8. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie przy:
 12 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych.

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXXVII sesji.

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

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy przedstawił informacje z realizacji zadań oraz wykonania
uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, mówiąc że:

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  otrzymała  dofinansowanie  z  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy
w Rzeszowie na realizację projektu pn.: „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu
Krasnala  Hałabały”  w  wysokości  1.079.894,40  zł.  Ogólna  wartość  wymienionego  projektu
wynosi  1.199.894,40  zł,  z  czego  120.000  zł  to  środki  własne  (wkład  budżetu  gminy m.in.
poprzez udostępnienie sal  i  tzw. wkład prywatny).  Zadanie zostanie zrealizowane w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014  –  2020
działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Aktualnie gmina przygotowuje się do podpisania
umowy o dofinansowanie zadania.  Celem zadania jest zwiększenie liczby miejsc przedszkol-
nych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat poprzez uruchomienie dodatkowych czterech oddziałów
Przedszkola  Integracyjnego  przy  szkołach  podstawowych:  w  Broniszowie,  w  Brzezinach,
w Nawsiu i w Gliniku. Taki oddział musi liczyć minimum dwadzieścia dzieci. W Berdechowie
nie ma takiej ilości dzieci, dlatego nie powołuje się tam oddziału przedszkolnego. Nowo otwarte
oddziały, dysponujące osiemdziesięcioma miejscami przedszkolnymi zyskają nowe wyposaże-
nie sal dydaktycznych, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. Zapewnią ośmiogodzinną
opiekę  przedszkolną,  podstawowy  i  specjalistyczny  program  edukacyjny,  dostosowany  do
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potrzeb dzieci,  w tym osób niepełnosprawnych. Ponadto projekt zakłada także wzbogacenie
oferty dziewięciu oddziałów Przedszkola Integracyjnego (w tym czterech nowych) o zajęcia
dodatkowe,  wyjazdy i  spotkania  edukacyjne.  We własnym zakresie,  w oparciu  o  istniejące
wyposażenie i zaplecze kuchenne, będziemy przygotowywać posiłki dla dzieci dostosowane do
ich potrzeb. Dzięki dotacji zakupimy samochód dostawczy służący do rozwozu posiłków po
wszystkich szkołach oraz zatrudnimy dwie dodatkowe osoby. Łącznie w projekcie powstanie
dziesięć nowych miejsc pracy, w tym cztery dla nauczycieli wychowawców i sześć osób do
pomocy (z czego jedna osoba na pomoc w kuchni, jeden opiekun dowozu dzieci). Realizacja
projektu  zaplanowana  jest  na  rok  szkolny  2018/2019  i  przyczyni  się  do  upowszechnienia
edukacji  przedszkolnej,  opracowania oraz wdrożenia wzbogaconego programu edukacyjnego
wspierającego  indywidualny  rozwój  dzieci.  To  będzie  już  czwarty  projekt,  który  Gmina
Wielopole Skrzyńskie realizuje w przedszkolach.

 W dniu 14 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął stosowną uchwałę,
dzięki  której  Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyska dofinansowanie na realizację zadania pn:
„Rozwój  OZE  szansą  na  poprawę  jakości  życia  mieszkańców  gmin  Niebylec  i  Wielopole
Skrzyńskie”. Nasza gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w partnerstwie z Gminą Niebylec.
Projekt wyznacza za główny cel strategiczny wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez montaż na obiektach mieszkalnych
nowoczesnych instalacji  OZE, tj.  kolektory słoneczne oraz instalacje  fotowoltaiczne.  Liczba
złożonych wniosków z całej Gminy Wielopole Skrzyńskie wynosi 345 sztuk, w tym instalacje
solarne  –  127 sztuk  oraz  instalacje  fotowoltaiczne  –  218 sztuk.  Jest  to  projekt  parasolowy,
ponieważ tym parasolem nad projektem będzie gmina jako pośrednik, nie beneficjent docelowy.
Na Gminę Wielopole Skrzyńskie przypadnie kwota 5 mln zł. Są to pieniądze, które bezpośred-
nio trafią do naszych mieszkańców. W I etapie nie udało się gminie otrzymać dofinansowania,
ponieważ środków na to działanie było mało, tylko kwota 30 mln zł, a wniosków bardzo dużo.
Można było  w tym działaniu  wnioskować o  kwotę  maksymalnie  10 mln  zł.  Nasz  wniosek
uzyska dofinansowanie w kwocie 9.898.606,82 zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosi
ponad 12 mln zł. W tym rozdaniu dofinansowanie otrzymało sześć projektów. Jest to prawdopo-
dobnie ostatnie rozdanie. Obecnie lista osób chętnych na instalacje solarne i fotowoltaiczne jest
zamknięta, ale jest jeszcze lista rezerwowa, na którą można się wpisywać. Może się zdarzyć
taka sytuacja, że ktoś w trakcie realizacji projektu zrezygnuje i wtedy będzie można zająć jego
miejsce. Gmina musi utrzymać taki zakres rzeczowy, jaki był założony w projekcie. Pan Wójt
apelował, aby nie rezygnować z projektu, bo taka druga szansa się nie powtórzy. Realizacja
projektu przewidziana jest na rok 2018.

 Trwają prace związane z  budową kanalizacji  sanitarnej  w Wielopolu Skrzyńskim. Aktualnie
wykonano  już  3  km sieci  kanalizacji  sanitarnej.  Wykonawcą  zadania  jest Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie. Wartość inwestycji wynosi prawie 4,5 mln zł,
w tym dofinansowanie w ramach realizowanego projektu w wysokości 2.785.757 zł oraz wkład
własny z budżetu gminy w kwocie 1.671.943 zł. Trwają prace także przy budowie oczyszczalni
ścieków.  Aktualnie  powstały  ściany  fundamentowe  i  zbrojona  jest  płyta  pod zbiornikiem.
Dokonano  aktualizacji  warunków  energetycznych  i  wykonano  transformator,  co  warunkuje
wykonanie dalszych prac budowlanych. Wykonawcą inwestycji jest Dorota Szarnecka – Placko
PPH „EKO-SYSTEM-POLSKA” z  miejscowości  Tajęcina.  Koszt  inwestycji  wynosi  prawie
5,2 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 3 mln zł oraz wkład własny poniesiony przez gminę
ponad 1,9 mln zł.  Ponadto gmina podejmie działania związane z odzyskaniem podatku VAT
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z Urzędu Skarbowego. Zmiany w Ministerstwie Finansów spowodowały, że podatek VAT od
tych  inwestycji  jest  niekwalifikowalny.  Zadanie  jest  realizowane  w  ramach  projektu  pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie”
w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

 Dobiegły  końca  prace  związane  z  rozbudową i  wyposażeniem integracyjnego  placu  zabaw
w Wielopolu Skrzyńskim – II etap inwestycji. Przedsięwzięcie pozwoliło zagospodarować teren
wokół nowo wybudowanego w roku ubiegłym placu zabaw i niewątpliwie poprawiło estetykę
całego  obiektu.  Został  urządzony ogród sensoryczny oraz  plac  zabaw na  tzw.  małym kole,
z  urządzeniami  dla  dzieci  sprawnych  inaczej  oraz  siłownia  plenerowa  dla  osób  dorosłych.
W  ramach  ogrodu  sensorycznego  urządzono  strefy  z  zastosowaniem  odpowiednich  roślin
i urządzeń, tj. zapachu, dźwięku i zdrowia. Na placu zabaw w tzw. małym kole zamontowano:
dzwony rurowe, bongos,  tablicę Braille'a,  skrzynię wiatrów, ucieczkę z labiryntu,  tablicę do
malowania. Do dyspozycji mieszkańców oddano siłownię plenerową. Jest tam kilka urządzeń
do ćwiczeń na  wolnym powietrzu.  Teren  inwestycji  został  urządzony poprzez  wyznaczenie
ścieżek, schodów, rabat kwiatowych, zamontowanie ławostołów. Całkowita wartość inwestycji
II  etapu  wynosi  289.766,75  zł.  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  uzyskała  dofinansowanie  na
realizację tego zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w wysokości  144.802 zł  oraz  wkład  własny budżetu  gminy w kwocie  144.964,75 zł.
Ponadto  obiekt  jest  oświetlony  i  uruchomiono  monitoring  całości  placu  zabaw  i  terenów
przyległych.  Budowa przyłącza  energetycznego wraz  z  monitoringiem i  oświetleniem placu
zabaw kosztowała prawie 90.000 zł i poniesiona została w całości ze środków budżetu gminy. 

 Zakończono  prace  dotyczące  budowy  boiska  wielofunkcyjnego  i  siłowni  zewnętrznej  przy
Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu. W dniu dzisiejszym nastąpił odbiór inwestycji.
W najbliższych dniach obiekt zostanie przekazany formalnie szkole i będzie można z niego
korzystać.  W  ramach  zadania  powstało  boisko  o  nawierzchni  bezpiecznej,  poliuretanowej
z  ogrodzeniem o  wymiarach  zewnętrznych  24 x  44  m do gry w piłkę  nożną,  koszykówkę
i siatkówkę.  Obiekt wyposażono w bramki,  kosze,  słupki do siatkówki,  trybuny zewnętrzne
stalowe, stacjonarne dla 108 osób. W ramach inwestycji powstała również siłownia plenerowa,
na której zamontowano sześć sztuk urządzeń do ćwiczeń. Obiekt jest oświetlony i ogrodzony.
Zmieni to bardzo sytuację szkoły pod względem prowadzenia zajęć z W-F. Wartość zadania
wynosi  583.211,65  zł.  Samorząd  uzyskał  dofinansowanie  na  realizację  tej  inwestycji
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400.000 zł. Wykonawcą inwestycji była
FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek z Jasienicy Rosielnej.  Taki sam kompleks sportowy
powstał  w roku ubiegłym w miejscowości  Broniszów.  Te dwa  obiekty są  profesjonalnymi,
uniwersalnymi boiskami do kilku dyscyplin sportowych.

 Sześć szkół podstawowych z Gminy Wielopole Skrzyńskie, tj. Szkoła Podstawowa w Wielopolu
Skrzyńskim,  Szkoła  Podstawowa  w  Brzezinach,  Szkoła  Podstawowa  w  Brzezinach  –
Berdechowie,  Szkoła  Podstawowa w Broniszowie,  Szkoła  Podstawowa w Gliniku  i  Szkoła
Podstawowa  w  Nawsiu  otrzymały  wyposażenie  dla  gabinetów  profilaktyki  zdrowotnej.
W ramach  zadania  zakupiono  wyposażenie  gabinetów pielęgniarek  szkolnych  w  niezbędny
sprzęt,  m.in.  waga  medyczna,  stolik  zabiegowy,  parawan,  szafki  na  leki,  ciśnieniomierz,
przenośną apteczkę z wyposażeniem, stetoskop. Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzymała
dotację celową z Ministerstwa Zdrowia, która w całości pokrywa koszty zakupu wymienionego
wyposażenia.  Wykonawcą  zadania  była  firma  CMS  Polska  z  Rzeszowa,  która  zaoferowała
dostarczenie wyposażenia za kwotę 36.643 zł brutto. 
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 Trwa  rozbudowa  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Prowadzone  są
prace  wewnątrz  istniejącego  i  nowego  budynku  WTZ.  Warsztaty  w  tej  chwili  funkcjonują
w  budynku  byłego  przedszkola.  W  nowo  powstałym  obiekcie  wykonano  już  instalacje
wewnętrzne i elewację akrylową na zewnątrz do wysokości „cokołu”.  Wewnątrz budynku już
istniejącego  trwają  prace  związane  z  wykonaniem  instalacji  wewnętrznych  i  przebudową
pomieszczeń. Wartość inwestycji wynosi 2.753.000 zł, w tym dofinansowanie z RPO w kwocie
1.927.395 zł i PFRON – 340.128 zł. Wykonawcą inwestycji jest PHU „KK-BUD” z Krosna.
Planowany termin zakończenia prac to marzec 2018 roku. Według założeń budynek będzie miał
osiem pracowni po pięć osób (w sumie 40 podopiecznych). Inwestycja nie kosztuje gminę dużo
środków,  nie  mniej  jednak  samorząd  poczyni  starania  o  pozyskanie  jeszcze  środków
zewnętrznych,  żeby  z  budżetu  gminy  wydać  jak  najmniej.  Utrzymanie  Warsztatów  Terapii
Zajęciowej znikomo obciąża budżet Gminy Wielopole Skrzyńskie.  Koszt prowadzenia WTZ
dzieli się następująco: 90% pokrywa PFRON, 5% pokrywa Starostwo Powiatowe i 5% pokrywa
Gmina Wielopole Skrzyńskie.  W tym roku koszt funkcjonowania WTZ wyniósł 500.000 zł,
gmina dołożyła tylko 25.000 zł, a dzięki temu jest zaopiekowanych 30 osób, a w przyszłości
40 osób i kilkanaście osób zatrudnionych w WTZ.

 Dobiegają końca prace dotyczące budowy chodnika dla pieszych na odcinku o długości 205 m
wzdłuż drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole
Skrzyńskie. Chodnik dochodzi do zjazdu na drogę gminną w stronę Nowej Wsi, jest bardzo
potrzebny  i  bardzo  poprawi  bezpieczeństwo  pieszych  i  kierowców.  W  celu  zapewnienia
bezpiecznego  korzystania  z  chodnika  zamontowano  również  poręcze  ochronne.  W ramach
przedsięwzięcia  zaplanowano  również  wykonanie  przejścia  dla  pieszych.  Będzie  także
poszerzenie przepustu koło Państwa Siuśko, na które gmina ma już prawomocne pozwolenie na
budowę.  Wartość  zadania  wynosi  273.875  zł.  Wykonawcą  zadania  jest  Firma  Usługowo –
Budowlana Wojciech Wajdzik z Pstrągówki. Pan Wójt złożył podziękowanie Radzie Gminy za
przekazanie środków na dofinansowanie zadania.

 Zakończono  inwestycję  dotyczącą  przebudowy  drogi  powiatowej  Sędziszów  Małopolski  –
Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie polegającą na budowie chodnika w Wielopolu Skrzyńskim.
Inwestycja obejmowała budowę chodnika na długości 400 m o szerokości 2 m, częściowo na
kolektorze,  na  odcinku  od  GS  „SCh”  w  stronę  Nawsia  do  Stacji  Paliw  Alfreda  Reguły.
Wykonawcą zadania była Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady. Wartość
inwestycji wyniosła 320.317,92 zł, z czego 66.000 zł (20%) stanowi dofinansowanie przekazane
przez Gminę Wielopole Skrzyńskie, reszta to środki Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.
W  ramach  robót  uzupełniono  także  pobocza  oraz  wyprofilowano  skarpy  i  zbocza  poza
chodnikiem. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z chodnika zamontowano bariery na
długości  180 m.  Pan Wójt  złożył  na ręce Pana Starosty podziękowanie dla  całego Zarządu
Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego za podjęcie wymienionego zadania i Radzie Gminy za
przekazanie środków na ten cel. 

 Zakończono przebudową drogi Wielopole – Nowa Wieś na Petkę na odcinku 223 m ze środków
funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy. Zakres inwestycji obejmował:
✔ wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnią asfaltową,
✔ rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 100 cm na rury polietylenowe, spiralne,

karbowane,
✔ wykonanie poboczy z kruszyw łamanych,
✔ odmulenie rowów.
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Koszt  inwestycji  wyniósł  116.252,84  zł.  Wykonawcą  zadania  było  Przedsiębiorstwo  Robót
Drogowo –  Mostowych w Jaśle.

 Dobiegają końca prace dotyczące przebudowy drogi Brzeziny Berdechów – Szkoła. W ramach
zadania  przebudowano  odcinek  drogi  o  długości  1,3  km.  Zakres  prac  obejmował  również
wymianę przepustów pod koroną drogi, stabilizację podłoża cementem, wykonanie podbudowy
z kruszywa i nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie poboczy i odmulenie rowów. Gmina
Wielopole Skrzyńskie otrzymała na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 461.000 zł
z  Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji.  Całkowita  wartość  inwestycji  wynosi
611.056 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Dębicy. Niektóre
gminy  sąsiednie,  mając  promesy  na  koniec  roku  zrezygnowały  z  wykonania  inwestycji
drogowych  z  tych  środków,  ponieważ  było  bardzo  mało  czasu  do  wykonania  i  rozliczenia
inwestycji. Nam się to udało.

 Zakończono budowę drogi gminnej Wielopole – Podliwek, gdzie Gmina Wielopole Skrzyńskie
sprzedaje działki. Przedsięwzięcie obejmowało położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku
o długości  707  m,  umocnienie  przydrożnych  rowów oraz  wykonanie  oznakowania  zgodnie
z  projektem  organizacji  ruchu.  Wykonawcą  inwestycji  było  Przedsiębiorstwo  Drogowo  –
Mostowe  z  Dębicy,  które  zaoferowało  wykonanie  tej  inwestycji  za  639.651  zł.  Samorząd
uzyskał  dofinansowanie  na  realizację  przedsięwzięcia  w  wysokości  288.830  zł  w  ramach
Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

 Zakończono  przebudowę  przepustu  w  ciągu  drogi  Wielopole  Stara  Droga.  Obiekt  został
wykonany w zupełnie  nowej  technologii.  Światło  przepustu  jest  większe  i  dostosowane do
przepływu  wzbierającej  nieraz  bardzo  gwałtownie  wody.  To  ramowy  przepust  żelbetowy
o świetle 500 x 155 i długości 16 m. Wartość inwestycji wynosi 627.000 zł. Gmina otrzymała
dofinansowanie  na  realizacje  tej  inwestycji  z  dotacji  celowej  Skarbu  Państwa  na  usuwanie
skutków  klęsk  żywiołowych  w  wysokości  472.000  zł.  Wykonawcą  zadania  była  firma
REMOST z Dębicy.

 Opracowana została dokumentacja budowlana dla zadania pn. „Zabezpieczenie drogi gminnej
Glinik  –  Łysa  Góra  –  Mała  naruszonej  przez  osuwisko  czynne  w  miejscowości  Glinik”.
Wczoraj gmina otrzymała pozwolenie na budowę. Wykonawcą dokumentacji jest „BARTOM”
mgr inż.  Rafał Leń Projektowanie,  Nadzory,  Kontrole techniczne w zakresie dróg i  mostów
z miejscowości Stara Wieś. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 88.806 zł. Gmina otrzymała
dofinansowanie z dotacji celowej Skarbu Państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych
w wysokości 71.044 zł. Na podstawie tej dokumentacji gmina będzie zabezpieczać osuwisko
i  drogę.  Wartość  kosztorysu  inwestorskiego  wynosi  4  mln  zł.  Będziemy  składać  wniosek
o dofinansowanie inwestycji  w 80%. Mimo to 20% wkładu własnego, tj.  kwota 800.000 zł
będzie ciężka do udźwignięcia przez samorząd gminy w ciągu jednego roku, dlatego będziemy
starać się o podzielenie inwestycji na dwa lata.

 W dniu  21  listopada  2017  roku  zostało  rozstrzygnięte  postępowanie  przetargowe,  którego
przedmiotem  była  przebudowa  285  m  odcinka  drogi  gminnej  Glinik  Skórówka.  Zakres
inwestycji  obejmuje  wykonanie  m.in.  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  oraz  nawierzchni
asfaltowej.  W przeprowadzonym  postępowaniu  wybrano  ofertę  wykonawcy,  tj.  EUROVIA
POLSKA z Bielan Wrocławskich. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowany jest do
31 maja 2018 roku.
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 W dniu  15  grudnia  2017  roku  nastąpiło  otwarcie  ofert  na  realizację  inwestycji  dotyczącej
budowy  ujęć  i  stacji  uzdatniania  wody  oraz  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Glinik.
Przedmiot postępowania dotyczy budowy dwóch ujęć wody, stacji uzdatniania wody i ponad
9 km wodociągu w miejscowości Glinik. Mimo iż zainteresowanie przetargiem było spore, bo
kilka  firm  zadawało  wiele  pytań,  to  jednak  została  złożona  tylko  jedna  oferta,  która  była
zdecydowanie wyższa niż kosztorys inwestorski. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ
wartość złożonej oferty przekroczyła kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowa-
nie zamówienia. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie w dniu dzisiejszym. 

 Rozstrzygnięty  został  przetarg  na  przebudowę  budynku  Ośrodka  Dokumentacji  i  Historii
Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Prace remontowe przeprowadzi
Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak ze Strzyżowa. Wykonawca zaoferował wykonanie
inwestycji  za  kwotę  1.940.585  zł.  Dzisiaj  została  podpisana  umowa  z  wykonawcą.  Prace
remontowe obejmują adaptację i zagospodarowanie niewykorzystanej części poddasza budynku
na cele kulturowe, przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza,
poprawę  energooszczędności  obiektu  i  montaż  instalacji  poprawiających  bezpieczeństwo
zabytku.  Zakres  zadania  obejmuje  również  zagospodarowanie  otoczenia  oraz  dostosowanie
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz
z dostosowaniem toalety na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych). Realizację zadania
zaplanowano do 30 września 2018 roku. Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała na realizację
inwestycji  dofinansowanie  w  ramach  RPO  w  wysokości  2.419.417,77  zł.  Będzie  także
ogłoszony drugi przetarg na wyposażenie tego obiektu. 

 Gmina  ogłosiła  przetarg  na  realizację  inwestycji  pn:  „Nowoczesne  usługi  w  Placówkach
Oświatowych  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie”.  Przetarg  dotyczy  zakupu  130  nowoczesnych
komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkół,  opracowanie i  wdrożenie siedmiu e-usług
oświatowych oraz wykonanie infrastruktury sieci WI-FI w szkołach. Otwarcie przetargu nastąpi
w dniu 28 grudnia 2017 roku. Termin zakończenia zadania upływa 30 czerwca 2018 roku.

 Ogłoszony został II przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie,  położonej  na  terenie  wsi  Nawsie,  tj.  działka
zabudowana  budynkiem  starej  szkoły  na  Budziszu.  Przetarg  zakończył  się  wynikiem
negatywnym, w związku z nieprzystąpieniem oferentów do przetargu.  

 Rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizo-
wanego przez gminę rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 –
2019 pn.  „Aktywna  tablica”.  Na zakup  nowoczesnego  wyposażenia  (tablic  interaktywnych,
projektorów i  głośników)  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  uzyskała dofinansowanie  w łącznej
wysokości  70.000 zł,  które  trafi  do  pięciu  szkół  podstawowych  z  terenu  Gminy Wielopole
Skrzyńskie,  tj.  Szkoła  Podstawowa  w  Wielopolu  Skrzyńskim,  Szkoła  Podstawowa
w  Brzezinach,  Szkoła  Podstawowa  w  Brzezinach  –  Berdechowie,  Szkoła  Podstawowa
w  Broniszowie  i  Szkoła  Podstawowa  w  Nawsiu.  Wykonawca  zaoferował  wykonanie
przedmiotu  zamówienia  za  kwotę  72.284,20  zł  i  jest  to  firma  Quatro  z  Rzeszowa.  Gmina
Wielopole  Skrzyńskie  otrzymała  na  realizację  przedsięwzięcia  dofinansowanie  w  ramach
realizowanego  projektu  w  wysokości  80% wartości  zadania,  pozostałe  20% stanowi  wkład
własny budżetu gminy. Wykonawca do końca tygodnia dostarczy zamówiony sprzęt i przepro-
wadzi szkolenia z zakresu obsługi. 
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 W dniu  29  listopada  2017  roku  zostało  rozstrzygnięte  postępowanie  przetargowe,  którego
przedmiotem  zamówienia  była  przebudowa  drogi  gminnej  Nawsie  –  Kąt.  Wybrano  ofertę
wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Dębicy, które zaoferowało wykonanie
przedmiotu zamówienia za kwotę 191.011 zł. Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie
podbudowy z  kruszyw  łamanych,  wykonanie  warstwy  profilowej  z  masy  bitumicznej  oraz
warstwy nawierzchniowej na odcinku o długości 260 m.  Plac budowy został już przekazany
i wykonawca przystępuje do  realizacji zadania. Zamówienie podzielono w taki sposób, aby
część robót wykonać w tym roku, natomiast całość zakończyć do 30 maja 2018 roku. 

 W dniach 2 i 3 grudnia 2017 roku w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Ropczycach
dwadzieścia  jeden  drużyn  z  Powiatu  Ropczycko  –  Sędziszowskiego,  a  także  zaproszona
reprezentacja z miejscowości Giraltovce ze Słowacji brały udział w VI Powiatowym Turnieju
Halowej  Piłki  Nożnej  im.  Jerzego  Kipy.  Zawody  zorganizował  Gminny  Ośrodek  Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Turniej odbył się pod honorowym patronatem Pana
Witolda Darłaka – Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Pana Bolesława Bujaka –
Burmistrza  Ropczyc,  Pana  Marka  Tęczara  –  Wójta  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie,  Pana
Mieczysława  Golby  –  Prezesa  Podkarpackiego  Związku  Piłki  Nożnej  oraz  Pana  Mariusza
Maziarza – Dyrektora Naczelnego Zakładu Produkcyjnego Cukrownia Ropczyce. 

 W dniu 8 grudnia 2017 roku przypadła XXVII rocznica śmierci Tadeusza Kantora. W związku
z tą rocznicą delegacja z Wielopola Skrzyńskiego odwiedziła grób Artysty w Krakowie. Kwiaty
złożyli Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Jan Świstak –
Radny Rady Gminy w Wielopolu  Skrzyńskim,  Pan  Marcin  Świerad  –  Dyrektor  Gminnego
Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim oraz przedstawiciele Towarzystwa
Przyjaciół  Ziemi  Wielopolskiej  im.  Tadeusza  Kantora.  Również  Pan  Marek  Śliwiński  –
Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  Tadeusza  Marii  Kantora  w  Wielopolu  Skrzyńskim wraz
z gronem pedagogicznym złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Patrona Szkoły. Uczniowie
Szkoły  Podstawowej  w  Wielopolu  Skrzyńskim  także  uczcili  rocznicę  śmierci  patrona
wielopolskiej szkoły. Z tej okazji odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas
siódmych  pod  okiem  Pani  Magdaleny  Tęczar  –  Siuśko  i  Pana  Janusza  Gąsiora.  Młodzież
przybliżyła postać, życie i twórczość Artysty. Na zakończenie wręczono dyplomy i nagrody dla
uczniów, którzy chętnie podjęli  się zadania napisania referatu na temat ,,Co wiesz o swoim
patronie szkoły?''. Następnie uczniowie przeszli pod pomnik Tadeusza i Zosi, aby zapalić tam
znicz – symbol pamięci. Wieczorem odprawiono mszę św. w kościele parafialnym w Wielopolu
Skrzyńskim w intencji Kantora. Następnie mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego zgromadzili się
na rynku, aby oglądnąć happening pt. „Gdzie jest śnieżny pył” w wykonaniu grupy teatralnej
„Kantor Wymiany Myśli” według scenografii i reżyserii Pani Moniki Adamiec. 

 Trwa  zbiórka  makulatury  na  budowę  studni  w  Afryce.  Mieszkańcy  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie przyłączyli się do akcji „Studnia za makulaturę” prowadzonej na Podkarpaciu przez
przeworskich wolontariuszy. Aktualnie zebrano 3,32 tony makulatury, a pieniądze z jej sprzeda-
ży zostaną przeznaczone na budowę studni w Afryce. Akcję znacząco wsparli uczniowie Szkoły
Podstawowej  w  Brzezinach,  którzy  łącznie  zebrali  1,2  tony  surowca  wtórnego.  Zbiórkę
makulatury  przeprowadziły  wolontariuszki  Szkolnego  Koła  Caritas  pod  nadzorem  Pani
Agnieszki Kosydar. Uczniowie za udział w akcji otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne
upominki. Pan Wójt zaprosił mieszkańców do dalszej zbiórki. Makulaturę można składać jak do
tej pory w specjalnie do tego przeznaczonym niebieskim kontenerze, który znajduje się na placu
parkingowym za Urzędem Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
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 Miejscowość Wielopole Skrzyńskie brała udział w konkursie „Głosuj na wielbłąda”, którego
organizatorem była Fundacja Orszaku Trzech Króli. Tegoroczne głosowanie było podzielone na
dwa  etapy.  W I  etapie  Wielopole  Skrzyńskie  otrzymało  1637  głosów,  zajmując  I  miejsce.
W II  etapie  głosować można było  na  dziesięciu  finalistów na  profilu  Facebook.  Wielopole
Skrzyńskie otrzymało 2458 głosów i tym samym zajęło drugie miejsce.
W konkursie można było wygrać następujące nagrody:
✔ I miejsce – wizyta wielbłąda,
✔ II miejsce – 3000 sztuk czekoladek do rozdania podczas orszaku,
✔ III miejsce – 2000 sztuk czekoladek do rozdania podczas orszaku.
Ponadto każda miejscowość, która w I etapie konkursu uzyskała oddany ważnie głos, otrzyma
orszakową koronę. Na Wielopole Skrzyńskie podczas pierwszego etapu oddano 1637 ważnych
głosów i tyle koron otrzymamy podczas najbliższych jasełek.  Nasze wspólne zaangażowanie
i mobilizacja podczas głosowania w konkursie zostały dostrzeżone i docenione. Dzięki życzli-
wości anonimowej osoby na nasz orszak przybędzie wielbłąd, a jego wizyta sprawi niezwykłą
radość dzieciom i wszystkim uczestnikom tego wydarzenia.  Pan Wójt złożył  podziękowanie
wszystkim za zaangażowanie w głosowaniu na wielbłąda. Wszystkie nasze działania spowodo-
wały, że wsparli nas nasi znajomi, przyjaciele i udało się osiągnąć tak wysoki wynik, dzięki
któremu będziemy mieć i czekoladki, i wielbłąda.

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Panu Wójtowi za przedstawione informacje
i ogłosiła przerwę.

3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Nikt nie zabrał głosu.

4.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala
Hałabały”.

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 18 grudnia 2017 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

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

Uchwała Nr XXXVII/244/2017 w załączeniu.
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2)  Przed  przedstawieniem  projektu  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  budżetu
gminy na 2017 rok, Pan Wójt prosił o wprowadzenie i uwzględnienie autopoprawki do projektu
uchwały, dotyczącej przesunięcia brakującej kwoty 7.000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego
i siłowni terenowej przy Szkole Podstawowej w Nawsiu, w celu wypłacenia i rozliczenia inwestycji
do końca. W przeciwnym wypadku konieczne byłoby zwołanie jeszcze w tym roku dodatkowej
sesji.

Pani Beata Wiśniewska przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały  w sprawie
wprowadzenia  zmian  budżetu  gminy  na  2017  rok  bez  w/w  autopoprawki,  wypracowaną
jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu
18 grudnia 2017 roku. 

Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok wraz z w/w autopoprawką, informując
że kwota 7.000 zł zostaje zmniejszona z wydatków na drogi publiczne gminne. Środki
w  tym  dziale  na  zimowe  utrzymanie  dróg  będą  wystarczające,  ponieważ  wpłynęła
dodatkowa subwencja,  która została rozdysponowana po stronie wydatków i  zapisana
przy drogach.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

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

Uchwała Nr XXXVII/245/2017 w załączeniu.

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

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 18 grudnia 2017 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

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

Uchwała Nr XXXVII/246/2017 w załączeniu.
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4)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  kwoty
ustalone w budżecie gminy na 2017 rok.

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 18 grudnia 2017 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

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

Uchwała Nr XXXVII/247/2017 w załączeniu.

5)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie.

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, przyjętą przy 1 głosie – „przeciw” na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w dniu 18 grudnia 2017 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

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

Uchwała Nr XXXVII/248/2017 w załączeniu.

6)  Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  projekt  uchwały
w sprawie ustalenia stałych składów Komisji Rady Gminy.

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 18 grudnia 2017 roku. 

Pytań i uwag 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:

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

Uchwała Nr XXXVII/249/2017 w załączeniu.

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

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  wnioski
z  przeprowadzonej  przez  Komisję  Rewizyjną  kontroli  działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej,  w tym Warsztatów Terapii  Zajęciowej  i  Gminnego Ośrodka Kultury i  Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim wraz z filiami za I półrocze 2017 roku.

1) W  wyniku  przeprowadzonej  kontroli  Komisja  zauważyła  znaczną  poprawę  warunków
lokalowych  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  nie  stwierdziła  nieprawidłowości
w realizacji wydatków GOPS i WTZ.

2) W zakresie kontroli Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim,
Komisja zgłosiła następujące potrzeby uzgodnione wspólnie z dyrektorem GOKiW:
 rozbudowa Ośrodka Kultury o salę taneczną z zapleczem kuchennym i kompleksowym

remontem, zakup nowych naczyń, patelni i  piecyków elektrycznych, krzeseł i  stołów,
zakup samochodu typu bus 8-osobowego dla potrzeb działalności GOKiW,

 wykonanie zadaszenia nad wejściem do biblioteki w Nawsiu oraz zakup krzeseł i stołów
do Filii Ośrodka Kultury w Nawsiu,

 zakup lodówki, kuchenek gazowych i patelni, zakup krzeseł i stołów do Filii Ośrodka
Kultury w Brzezinach, rozbudowa budynku o salę widowiskowo – taneczną z zapleczem
kuchennym oraz kompleksowym remontem,

 wykonanie chłodni,  zakup krzeseł  i  stołów do Filii  Ośrodka Kultury w Broniszowie,
odwodnienie budynku oraz remont schodów wejściowych,

 remont dachu wraz z rynnami w bibliotece w Gliniku.
Ponadto  Komisja  Rewizyjna  wnioskuje  o  proporcjonalne  rozłożenie  wydarzeń

kulturalnych w każdym sołectwie, prezentując w ten sposób dorobek kulturalny GOKiW, Gminy
Wielopole Skrzyńskie oraz stowarzyszeń działających w naszej gminie. Promocja gminy poprzez
organizację wydarzeń kulturalnych powinna odbywać się co roku w innym sołectwie gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę na to, że mimo licznych potrzeb, które
Komisja widzi, nie da się wszystkiego zrobić ze względów finansowych i cała Rada Gminy musi
o nich stopniowo decydować.

Wniosek indywidualny radnego Pana Tadeusza Bokoty z Komisji Rewizyjnej:
W  związku  z  dużą  ilością  mieszkańców  Sołectwa  Glinik  korzystających  z  budynku

wielofunkcyjnego w Gliniku,  wnioskuje  o  zwiększenie  wymiaru etatu  (do  pełnego etatu)  osobie
pracującej  w  bibliotece,  która  w  zakresie  czynności  ma  nie  tylko  prowadzenie  biblioteki,  ale
również prowadzenie świetlicy i sprzątanie, które zajmuje dodatkowy czas.
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała następujące pisma:
 informację  od  Podkarpackiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków o  wysokości

udzielonej  dotacji  w 2017 roku z budżetu  państwa na  pokrycie  kosztów zadania  pn.
„Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego pokrycia  blaszanego dachu kościoła  pw.
św. Mikołaja w Brzezinach” (pismo w załączeniu),

 prośbę  Proboszcza  i  Rady  Parafialnej  Parafii  św.  Maksymiliana  Kolbe  w  Gliniku
o rozpatrzenie możliwości przyłączenia do oświetlenia ulicznego kilku lamp przy drodze
do kościoła i wokół kościoła w Gliniku (pismo w załączeniu).

Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  udzielił  odpowiedzi  na  wniosek  Parafii  Glinik
o oświetlenie drogi do kościoła i wokół kościoła. Mówił, że jest w tym temacie pewna możliwość.
Jeżeli będzie wola Rady Gminy, to gmina ewentualnie mogłaby przejąć ten plac albo dzierżawić na
dłuższy okres czasu, z tym że w grę wchodzi celowość przejęcia placu i wymyślenie sensownego
powodu przeznaczenia tego terenu dla mieszkańców gminy. W Wielopolu Skrzyńskim teren przy
kościele  został  wydzierżawiony  w  celu  wybudowania  placu  zabaw  wraz  z  siłownią  terenową
i ogrodem sensorycznym, który będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy. Podobnie chcemy
przejąć kawałek terenu w Broniszowie, którego właścicielem jest Parafia Łączki Kucharskie w celu
utworzenia  parkingu  dla  mieszkańców.  Taka  celowość  ma  sens.  Gmina  może  sfinansować
wszystko, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

6.  Sprawy różne.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zwrócił się do Pani dyrektor Szkoły
Podstawowej w Broniszowie z pytaniem: czy piłki, które leżą na boisku i mokną na deszczu są
szkolne?  Następnie  pytał  Pana  Wójta  o  rozgraniczenie  z  Panem Grzegorzem M.  koło  remizy:
czy  granice  działki  gminnej  są  już  ustalone?  Przypomniał  również  o  podpisaniu  z  księdzem
proboszczem z Łączek Kucharskich umowy dzierżawy działki na parking. Pytał także o możliwość
dorobienia jednego mostka na jednej z działek przy drodze na Bokocie.

Pani Teresa Świniuch – dyrektor Szkoły Podstawowej w Broniszowie odpowiedziała, że
piłki, które leżą na boisku nie są szkolne.

Pan  Tadeusz  Bokota  –  radny,  sołtys  sołectwa  Glinik  zgłosił  konieczność  wykonania
rowów w sąsiedztwie boiska sportowego w Gliniku oraz w kierunku Łysej Góry w okolicy Pana
Krajewskiego,  Pana Józefa Kuliga.  Przypomniał  również o obietnicy wykonania drogi  do Pana
Drygasia.  Następnie  w  imieniu  mieszkańców  Glinika  podziękował  Panu  Wójtowi  oraz  Radzie
Gminy za wszystkie roboty, które zostały w tym roku wykonane.

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin prosiła o naprawę poszarpanego, plastikowego
ogrodzenia pod kościołem na parkingu w Brzezinach.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał  Pana Wójta o zadania bieżące,  na które
w tym roku nie starczyło środków i nie zostały zrealizowane, czy one będą uwzględnione w roku
przyszłym? 

13



Pan Jan Świstak – radny z Brzezin przypomniał o obiecanych a niewykonanych pracach
koparką  w  swoim okręgu.  Zgłosił  drogę  na  Bełcha,  o  której  ostatnio  było  głośno  w  mediach
społecznościowych.  Prosił  także  o  udzielenie  informacji  na temat  możliwości  poprawy zasięgu
telefonii komórkowych w Brzezinach.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy złożyła podziękowania Panu Wójtowi
za oświetlenie rynku, a zwłaszcza placu zabaw, a przy okazji parkingu w Wielopolu Skrzyńskim,
które  bardzo  poprawiło  bezpieczeństwo  mieszkańców.  Następnie  poruszyła  temat  projektorów
w szkołach. W związku z dość dużą ilością komputerów, które pojawiły się w szkołach z projektów
unijnych  i  krajowych  prosiła  o  zakup  projektorów  do  szkół,  które  będą  służyć  kompleksowo
nauczycielom i uczniom. Następnie w imieniu swoim i Pana Starosty podziękowała wszystkim,
którzy przyczynili się do zbiórki makulatury. Szczególne słowa podziękowania skierowała na ręce
Pana Józefa Chodaka – dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach, która to szkoła najwięcej
zebrała  makulatury.  Jednocześnie  zwróciła  się  z  prośbą  o  kontynuację  akcji  i  dalszą  zbiórkę
makulatury.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone sprawy różne:

 Pan Wójt nie posiada informacji o terminie przeprowadzenia rozgraniczenia w Broniszowie.

 Umowa z księdzem proboszczem z Łączek Kucharskich jeszcze nie jest zawarta. Pan Wójt
postara  się  jeszcze  w  tym  roku  ją  podpisać.  Ponadto  jest  zgoda  Agencji  Nieruchomości
Rolnych  na  pozyskanie  przez  gminę  niewielkiej  działki  koło  kaplicy  w  Broniszowie.
W najbliższym czasie zostanie sporządzony akt notarialny i działka będzie własnością gminy.

 Zgłoszone prace drogowe, prace koparką są możliwe do wykonania, z tym że nie wszystkie
w tym roku, bo jest już koniec roku. Środki na te zadania są, bo zostały przesunięte na bieżące
utrzymanie  dróg,  głównie  na  zimowe,  ale  będzie  problem  z  wykonawcami,  ponieważ  ci
wykonawcy, z którymi gmina ma podpisane umowy wykonują też dla naszej gminy pewne
prace jako podwykonawcy na inwestycje,  które nas interesują bardziej,  m.in.  ZHU Madeja
kończy jako podwykonawca drogę Brzeziny Berdechów – Szkoła, której dofinansowanie musi
być rozliczone do końca roku. Firma ta wykonuje także roboty ziemne na drodze Nawsie –
Kąt, żeby można było rozliczyć te prace, które były założone do wykonania w tym roku w celu
odzyskania środków sołeckich.  

 Drogę  do  Pana  Drygasia  w  Gliniku  o  długości  120  m chcieliśmy wykonać  przynajmniej
w połowie i położyć jumby, ze względu na dużą pochyłość. Wysypywanie drogi kruszywem
nie ma sensu, bo nawalne deszcze kruszywo zmyje. Ostatnio jest bardzo dużo prac drogowych,
a  firm niewiele,  więc  dostępność  firm wykonawczych jest  ograniczona.  W tym momencie
zostały już zakupione jumby na 60 m drogi i one czekają na realizację, Jeżeli pogoda pozwoli
to  początkiem  roku  przystąpimy  do  realizacji  połowy  tej  drogi.  Prośba  Pana  Drygasia
nakierowana jest na cały odcinek drogi, nie mniej jednak zobaczymy, ile to będzie kosztowało.
Kraty jumbowe nie są aż tak drogie, na 60 m drogi kosztowały 2.000 zł, natomiast zobaczymy
za ile uda się nam kupić usługę wykonania i ułożenia tych krat.

 Parking przy kościele w Brzezinach jest gminny, więc jeżeli jest potrzeba naprawy ogrodzenia,
to zostanie to wykonane.

 Zadania, które nie zostały zrealizowane w tym roku, nie zostaną wykasowane. One zostają
i będziemy się nimi zajmować w roku przyszłym i próbować te tematy dalej realizować. Są one
zgłoszone w systemie drogowym i na pewno nie zostaną zaniedbane.
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 Droga na Bełcha nie jest aż tak tragiczna, jak ktoś porównał ją w mediach społecznościowych,
że jest w gorszym stanie niż zaorane pole. Pan Wójt osobiście sprawdził drogę i stwierdził, że
do  samego  Pana  Bełcha  droga  jest  dobra  dojazdowa,  natomiast  w  złym stanie  jest  droga
prowadząca do góry do drogi tzw. Dołu Południowego w Brzezinach. Jest to droga o dużym
nachyleniu, dużym spadku i nawalny deszcz robi swoją robotę. W miarę możliwości trzeba
będzie te nierówności porównać. Zaangażowanie mieszkańców też by się przydało. Jest okres,
w którym dużo pada deszczu, nie ma jeszcze mrozu i te drogi są w nie najlepszym stanie.
Jeżeli nie mamy asfaltowej drogi, to trzeba się liczyć z tym, że błoto w pewnych okresach na
tych drogach będzie. Pan Wójt chciałby dużo więcej zrobić dróg, tych asfaltowych również, ale
z uwagi na rozproszoną zabudowę nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić, tak, jakby sobie
życzyli mieszkańcy. Pan Wójt wspomniał o zaprojektowaniu mostów: koło Pana Wośko i tzw.
telewizyjnego,  na  które  w przyszłości  byłaby szansa  skorzystania  z  dofinansowania,  jeżeli
takowe byłoby ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W samych Brzezinach
udało się w tym roku wykonać trochę dróg. Dużą inwestycją była droga o długości 1,3 km
Brzeziny Berdechów – Szkoła. Ponadto powstał odcinek drogi w kierunku przysiółka Dzilik
w Jaszczurowej oraz odcinek, o który zabiegał śp. Lucjan Janik na drodze Brzeziny – Rzeki –
Jaszczurowa w porozumieniu i we współpracy z Gminą Wiśniowa.

 W temacie poprawy zasięgu telefonii komórkowych w Brzezinach zostały wysłane pisma do
operatorów  sieci  komórkowych.  Jedna  z  telefonii  odpisała,  że  jest  zainteresowana  i  prosi
o wskazanie miejsca na usytuowanie wieży przekaźnikowej.
Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny dodał, że jeden z mieszkańców Brzezin
wyraża zgodę na usytuowanie wieży przekaźnikowej, która swoim zasięgiem obejmowałaby
nie tylko Brzeziny, ale i sąsiednie miejscowości.

 W temacie projektorów w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Pan Wójt zwrócił się
do dyrektora szkoły o ich zakup.

Pan  Marek  Śliwiński  –  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Wielopolu  Skrzyńskim
zasygnalizował zwiększenie budżetu szkoły na zakup projektorów. Poinformował,  że projektory
tańsze ledowe nie sprawdzają się. Natomiast taki projektor, który będzie służył potrzebom szkoły
kosztuje w granicach 1.400 zł.  W tym roku nie zostaną one zakupione, bo jest już koniec roku
i trzeba się rozliczać, a nie robić zakupy. W tym momencie w szkole są cztery projektory, ale jak
trzeba  będzie  to  zostanie  zakupiony  następny  w  styczniu  i  to  miała  Pani  Przewodnicząca
w rozmowie obiecane.

Pan  Wójt  zwracając  się  do  dyrektorów  szkół  mówił,  że  jeżeli  ktoś  chciałby  dokonać
zakupu projektora jeszcze w tym roku, to jest to możliwe. Nawet jak nie ma środków w swoim
budżecie szkolnym to jeszcze można ewentualnie próbować w ramach całego budżetu oświatowego
dokonać pewnych przesunięć. Pan Wójt zapewnił, że takich przesunięć dokona, jeżeli będzie taka
potrzeba,  aby  nie  było  sytuacji,  w  której  mamy  dużo  laptopów,  komputerów,  a  nie  mamy
projektorów, które są nieodłączną częścią tego zestawu.
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Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy składając życzenia świąteczne,
życzył zdrowia, szczęścia, pomyślności, sukcesów w pracy zawodowej. Mówił, aby zasiadając do
stołu wigilijnego i łamiąc się opłatkiem (a nie wszyscy radni do niego zasiądą, śp. Lucjan Janik
będzie  świętował  na  pewno z  Panem i  wspierał  oraz  upraszał  potrzebne  łaski  na  dalszą  pracę
w Radzie) próbować od tej pory być lepszym dla żony, męża, dzieci, rodziców, teściów. W ten
sposób wszystkim nam zacznie się troszkę lepiej żyć.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu całej Rady Gminy złożyła
podziękowania dla Pana Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika za pracę, współpracę oraz
starania na rzecz mieszkańców i rozwój Gminy Wielopole Skrzyńskie. Wszyscy zauważają, że w tej
kadencji  cała Gmina Wielopole Skrzyńskie wypiękniała i  zauważają wiele pozytywnych zmian,
a za tym kryją się konkretne osoby. Słowa podziękowania skierowała również do dyrektorów szkół
i jednostek organizacyjnych za obecność na sesjach, za wymianę poglądów, za wspólną realizację
celów. Ponadto szczególne słowa podziękowania skierowała do Rady Gminy za jednomyślność
w podejmowaniu  decyzji,  co  budzi  podziw w sąsiednich  gminach,  wszak zgoda  buduje,  a  nie
rujnuje czasu, nerwów i chęci do pracy. To mobilizuje, zachęca do wspólnego działania. Mówiła, że
niejednokrotnie  mieliśmy  różne  zdania  w  różnych  sprawach,  ale  konsensus  wypracowany  był
jednogłośnie. Wyraziła słowa uznania za dotychczasową pracę i nadzieję, że kolejny rok przyniesie
podobne rezultaty. Życzyła wszystkim, aby Święta Bożego Narodzenia, a także nadchodzący rok
upływały w zdrowiu, szczęściu, pokoju, pomyślności i błogosławieństwie Bożym.

Pan Wójt złożył podziękowania wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, za ich ogromne
zaangażowanie  i  pracę,  bez  których wspólny sukces  nie  byłby możliwy.  Słowa podziękowania
skierował  także  do  Rady Gminy za  jednomyślność  i  zgodność.  Mówił,  że  chcemy realizować
zadania we wszystkich miejscowościach i we wszystkich dziedzinach, chcemy szybkiego rozwoju
i na razie udaje się to realizować, co nie znaczy że na niektóre tematy mamy różne zdania. Życzył
wspaniałych,  rodzinnych  i  szczęśliwych  Świąt  Bożego  Narodzenia,  odpoczynku  od  zabiegania
i błogosławieństwa Bożego w każdym dniu Nowego 2018 Roku.

7.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 listopada
2017 roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy:

 12 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych.

8.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym
gościom  za  udział  w  sesji  i  dokonała  zamknięcia  XXXVII  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu
Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1640. Po sesji miało miejsce spotkanie opłatkowe.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba
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