
Protokół Nr XLIII.2018

z XLIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 19 czerwca 2018 roku

Przed rozpoczęciem sesji odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Przybyłych na uroczystość gości powitał Pan Marek
Tęczar  –  Wójt  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie.  Następnie  po  symbolicznym  przecięciu  wstęgi,
ks. Ryszard Potyrała – Proboszcz Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku dokonał poświęcenia
nowego obiektu sportowego. Kolejnym punktem uroczystości było oficjalne przekazanie do użytko-
wania  społeczności  szkolnej  sali  gimnastycznej  wraz  z  infrastrukturą  i  wyposażeniem.  Protokół
przekazania inwestycji podpisali: Pani Wioletta Sarna – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku
oraz Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. Następnie Pani Dyrektor podziękowa-
ła wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu.

Kolejno Pan Wójt przedstawił prezentację multimedialną, w której zaprezentował proces
budowy sali gimnastycznej informując, że idea budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawo-
wej w Gliniku powstała w latach 2010 – 2011. Podstawową przyczyną realizacji inwestycji był brak
możliwości  efektywnego  prowadzenia  lekcji  wychowania  fizycznego  ze  względu  na  brak  sali
gimnastycznej, w której można by prowadzić zajęcia ruchowe dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Gliniku. W celu realizacji zadań służących rozwijaniu sprawności fizycznej uczniowie odbywali
zajęcia ruchowe na wybudowanym boisku zastępczym w miarę występowania sprzyjających warun-
ków pogodowych. W miesiącach zimowych zajęcia prowadzono w zastępczej sali gimnastycznej
w budynku szkoły.  Do realizacji inwestycji przystąpiono w 2011 r., zlecając opracowanie projektu
budowlano – wykonawczego, którego koszty wyniosły 43.428 zł, sfinansowane z budżetu gminy.
Wykonawcą projektu była firma ABK – Projekt z Zielonej Góry. Kolejno przystąpiono do budowy
wymaganych zabezpieczeń w postaci murów oporowych. Pierwszy z murów powstał w 2014 roku
i został sfinansowany ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 195.837 zł. Wykonawcą była
Firma Budowlana FRYZ Adam Kostyra. W 2015 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wnioski
o dofinansowanie realizacji inwestycji i otrzymała 1 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu
i Turystyki – w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej oraz  907.700 zł
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014 –
2020. W 2015 roku rozpoczęto budowę sali poprzez wykonanie robót ziemnych polegających na
wierceniu i palowaniu fundamentów sali i zaplecza oraz wykonaniu murów oporowych. Następnie
wykonawca,  tj.  PHU KK-Bud z Krosna przystąpił  do izolacji  fundamentów. Wiosną 2016 roku
przystąpiono do wznoszenia ścian sali gimnastycznej i zaplecza. Kolejnym etapem inwestycji było
wykonanie  stropu  nad  powstałym  zapleczem  oraz  przygotowanie  i  montaż  więźby  dachowej.
W  ramach  zadania  wykonano  pokrycie  dachowe,  zamontowano  stolarkę  okienną  i  drzwiową,
docieplono ściany budynku i wykonano elewację ścian. Wewnątrz powstałego budynku prowadzono
prace związane z wykonaniem tynków wewnętrznych oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania. Wiosną 2017 r. w powstałym obiekcie
wykonano  nawierzchnię  sportową.  W  wyniku  powyższych  prac  powstała  sala  gimnastyczna
o wymiarach areny sportowej 12 m x 24 m i wysokości 6,5 m. Do pomieszczenia sali przylega
zaplecze socjalne, w którym znajdują się szatnie i sanitariaty z natryskami oddzielnie dla dziewcząt
i  chłopców,  pokój  nauczycieli  WF,  pomieszczenie  magazynowe  na  sprzęt  sportowy.  Zakupiono
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również sportowe wyposażenie sali gimnastycznej. Wokół budynku przeprowadzono prace związane
z zagospodarowaniem terenu obiektu: wykonano płytki odbojowe i chodniki z kostki brukowej oraz
drogę pożarową. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców gminy i ich ofiarności został uporządkowany
teren  przyszkolny,  zakupiono rośliny i  wykonano nasadzenia.  W ramach inwestycji  w budynku
szkoły przeprowadzono również prace  budowlane w zakresie poprawy wydajności energetycznej
kompleksu związane z przebudową kotłowni gazowej, polegającej na zastąpieniu istniejącego kotła,
kotłem gazowym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania. Wymieniono tradycyjne oświetle-
nie  na  energooszczędne  oświetlenie  typu  LED  oraz  zamontowano  na  dachu  budynku  szkoły
instalację  fotowoltaiczną  o  mocy  10  kW,  ukierunkowaną  na  produkcję  energii  elektrycznej  na
własne potrzeby obiektu. Wykonawcą prac w tym zakresie było konsorcjum firm: „GRO – BUD”
Zygmunt  i  Bartosz  Groele  z  Mielca.  Firma  wykonała  realizację  tej  części  inwestycji  za  kwotę
196.661,92 zł.  Ponadto  zakupiono  pomoce  dydaktyczne  stanowiące  wyposażenie  pracowni  ICT
(11  sztuk  laptopów,  tablicę  multimedialną,  rzutnik,  urządzenie  wielofunkcyjne  kolorowe)  oraz
wyposażenie  pracowni  matematyczno-przyrodniczej  w  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne,  które
będą wspomagać proces kształcenia w obszarze nauk ścisłych (m.in. mikroskop, kompasy, siatki
brył i figur, mapę fizyczną Polski, modele erupcji wulkanu, układu słonecznego). 

Wartość budowy sali gimnastycznej w Gliniku wyniosła 2.834.882,86 zł.

Po przerwie przystąpiono do realizacji porządku obrad XLIII Sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1410  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gliniku.
Otwarcia  sesji  dokonał  Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy,  który  pod
nieobecność Przewodniczącej Rady Gminy przewodniczył obradom. Następnie na podstawie listy
obecności stwierdził quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

Na XLIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecnych było trzynastu radnych
oraz zaproszeni gości, zgodnie z załączonymi listami obecności. Nieobecni byli następujący radni:
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Halina Poręba oraz Pan Tadeusz Opoń. 

Pan  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  porządek  obrad  XLIII  Sesji  Rady
Gminy, jednocześnie wprowadzając z własnej inicjatywy dodatkowy  projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie: 

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. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 rok:

1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 r.

wraz z informacją o stanie mienia gminnego oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.,

2) zapoznanie się z  Uchwałą Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Rzeszowie w sprawie

wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie sprawozdaniu 

z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
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3) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy

Wielopole Skrzyńskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,

4) zapoznanie się z  Uchwałą Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Rzeszowie w sprawie

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

Wielopole Skrzyńskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole

Skrzyńskie za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole

Skrzyńskie za 2017 rok,

6) podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Wielopole

Skrzyńskie za 2017 rok.

5. 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 ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.

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

7. Sprawy różne.

8. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

9. Zamknięcie sesji.

Pan Wiceprzewodniczący Rady Gminy ustalił, że w punktach 1 – 6 głos zabierać mogą
tylko radni Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Zastępca Wójta
wraz z pracownikami Urzędu Gminy. Wypowiedzi radnych powinny być zwięzłe, rzeczowe oraz
odnosić się dokładnie do poszczególnych tematów i nie trwały dłużej niż 5 minut. Natomiast goście
wraz z publicznością mogą zabierać głos w punkcie 7, tj. sprawy różne, a ich pytania i wypowiedzi
powinny trwać max. kilka minut.

Wniosek formalny radnego Pana Tadeusza Bokoty o udzielenie głosu osobie z publiczno-
ści poza kolejnością nie został zaakceptowany.

Na wniosek radnego Pana Adama Galasa o przegłosowanie porządku obrad,  Pan Wójt
wyjaśnił, że Wiceprzewodniczący Rady Gminy pod nieobecność Pani Przewodniczącej ma prawo
do  wniesienia  do  porządku  obrad  dodatkowego  projektu  uchwały  z  własnej  inicjatywy,  bez
konieczności głosowania. W przypadku wniesienia projektu uchwały przez kogoś innego, wówczas
zmiana porządku obrad wymaga głosowania Rady Gminy.

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

Wymieniony punkt Pan Wójt połączył z punktem 4.1 i przedstawił łącznie ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 rok.
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3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Nikt nie zabrał głosu.

4. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017r.

1)  Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  przedstawił  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu
Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 rok podkreślając, że:
 Budżet  gminy po  uwzględnieniu  zmian  dokonanych  w ciągu  2017 roku zakładał  realizację

dochodów w wysokości 41.749.609,54 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie
40.060.571,40 zł. Różnica w dochodach wynika z nieprzekazanych dotacji m.in. na realizację
projektów dotyczących budowy kanalizacji  sanitarnej  i  oczyszczalni  ścieków, nowoczesnych
e-usług w gminach Wielopole Skrzyńskie i  Ropczyce,  modernizacji  budynków użyteczności
publicznej w ramach rozliczeń międzyokresowych. 

 Budżet  gminy  po  uwzględnieniu  zmian  w  ciągu  2017  roku  zakładał  realizację  wydatków
w kwocie 47.712.406,28 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 42.354.144,62 zł.

 Wydatki  przeznaczone  na  realizację  zadań  inwestycyjnych  w  2017  roku  zaplanowano  na
poziomie 13.546.736,72 zł. Łącznie w 2017r. na inwestycję wykorzystano kwotę 10.296.156,38
zł, co stanowi 25% budżetu gminy.

Następnie Pan Wójt przedstawił prezentację inwestycji zrealizowanych w 2017 roku:
 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. T. M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim:

• wartość inwestycji: 433.829 zł,
• dofinansowanie w ramach RPO WP: 299.619 zł.

 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie:
Etap I:

• wartość inwestycji: 260.025,88 zł,
• dofinansowanie w ramach RPO WP: 196.738,75 zł.

Etap II – przebudowa dachu wraz z modernizacją infrastruktury terenu:
• wartość inwestycji: 153.712 zł – środki własne budżetu gminy.

 Termomodernizacja budynku dawnego przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim:
• wartość inwestycji: 270.261,64 zł,
• dofinansowanie w ramach RPO WP: 81.821,37 zł.

 Adaptacja  pomieszczeń  na  parterze  budynku  Urzędu  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  na
potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

• wartość inwestycji: 129.858,21 zł – środki własne budżetu gminy.
 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu:

• wartość inwestycji: 649.566,68 zł,
• dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 400.000 zł.

 Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw i siłowni plenerowej oraz urządzenie ogrodu
sensorycznego w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – etap II:

• wartość inwestycji: 291.726,75 zł,
• dofinansowanie zadania z PFRON: 144.802 zł.
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 Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie, w ramach których opraco-
wano i  wdrożono e-usługi,  dostarczono  i  zamontowano  sprzęt,  który był  niezbędny do  ich
uruchomienia, zakupiono oprogramowanie do zarządzania zasobami oraz uruchomiono portal
mapowy:

• wartość inwestycji: 506.698,51 zł,
• dofinansowanie w ramach RPO WP: 109.673 zł.

 Przebudowa drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa na odcinku 1,238 km:
• wartość inwestycji: 768.185 zł, w tym 573.185,00 zł to środki Samorządu Województwa

Podkarpackiego.
 Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejsco-

wości Glinik na odcinku o długości 190 m wraz z zatoką autobusową oraz w miejscowości
Wielopole Skrzyńskie na odcinku o długości 205 m:

• wartość inwestycji: 474.000 zł,  w tym 282.200 zł to środki Samorządu Województwa
Podkarpackiego.

 Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Sędziszów Małopolski – Bystrzyca na
odcinku o długości 400 m:

• wartość  inwestycji:  320.317  zł,  w  tym  254.317  zł  to  środki  Powiatu  Ropczycko  –
Sędziszowskiego.

 Wykonanie chodnika przy drodze Nawsie – Rzeki na długości 165 m i szerokości 1,5 m:
• wartość inwestycji: 8.913,81 zł – środki własne budżetu gminy.

 Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Konice i Wielopole – Konice – Rzeki:
• wartość inwestycji: 1.253.959,35 zł,
• dofinansowanie z PROW: 750.088 zł.

 Przebudowa dróg gminnych Broniszów – Szkoła i Broniszów Dół – Lasek:
• wartość inwestycji: 1.666.040 zł,
• dofinansowanie z PROW: 989.815 zł.

 Przebudowa drogi gminnej Glinik Polny Gościniec – Szkodna Etap III na odcinku o długości
549 m:

• wartość inwestycji: 163.440 zł – środki funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy.
 Budowa drogi gminnej Wielopole Podliwek na odcinku o długości 707 m:

• wartość inwestycji: 622.331,01 zł
• dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na

lata 2016 - 2019”: 288.830 zł.
 Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Jaszczurowa – Dzilik na odcinku o długości 135 m:

• wartość inwestycji: 46.984,77 zł – środki własne budżetu gminy.
 Modernizacja drogi Brzeziny Rzeki – Jaszczurowa na odcinku o długości 141 m:

• wartość inwestycji: 66.547,92 zł – środki własne budżetu gminy.
 Przebudowa drogi gminnej Szkodna – Budzisz na odcinku o długości 320 m w miejscowości

Szkodna:
• wartość inwestycji: 38.821,54 zł,
• dofinansowanie zadania przez Gminę Wielopole Skrzyńskie: 19.410,78 zł.

 Modernizacja drogi Brzeziny Zalas Etap III na odcinku o długości 700 m:
• wartość inwestycji: 58.220,93 zł,
• dofinansowanie z FOGR: 37.000 zł.
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 Przebudowa drogi Brzeziny Berdechów – Szkoła na odcinku o długości 1,3 km:
• wartość inwestycji: 611.056,39 zł,
• dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 461.000 zł.

 Przebudowa drogi Wielopole – Nowa Wieś na odcinku o długości 223 m:
• wartość inwestycji: 116.755,34 zł – środki funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy.

 Remont mostu w ciągu drogi Brzeziny – Rzeki:
• wartość inwestycji: 33.633 zł.

 Przebudowa przepustu w ciągu drogi Wielopole – Stara Droga:
• wartość inwestycji: 626.871,47 zł,
• dofinansowanie  z  dotacji  celowej  Skarbu  Państwa  na  usuwanie  skutków  klęsk

żywiołowych: 472.000 zł.
 Zakup  nowoczesnego  sprzętu  dydaktycznego  w  ramach  Rządowego  Programu  Rozwijania

Szkolnej  Infrastruktury  oraz  kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  technologi
informacyjno – komunikacyjnej  na lata 2017 – 2019 – Aktywna Tablica w kwocie 70.000 zł.

 Rozpoczęcie realizacji inwestycji dotyczącej budowy 11,2 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielopole Skrzyńskie:

• wartość całkowita inwestycji: 9.636.815 zł,
• dofinansowanie w ramach RPO WP: 6.130.466 zł.  

 Rozpoczęcie prac dotyczących rozbudowy budynku WTZ w Wielopolu Skrzyńskim:
•  wartość całkowita inwestycji: 2.753.355 zł,
• dofinansowanie  z  RPO  WP:  1.927.395  zł  oraz  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych: 340.128 zł.
 W  2017  roku  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  poniosła  wydatki  związane  z  opracowaniem

dokumentacji projektowej: 
• opracowanie projektu gminnej sieci wodociągowej dla miejscowości Broniszów – Etap I

oraz wykup nieruchomości pod ujęcia wody i zbiorniki – 58.498,38 zł,
• opracowanie projektu gminnej sieci wodociągowej dla miejscowości Glinik – Etap I oraz

wykup nieruchomości pod ujęcia wody i zbiorniki – 130.621,73 zł, 
• opracowanie  dokumentacji  budowlanej  w  ramach  zadania  pn.  „Zabezpieczenie  drogi

gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w miejscowości
Glinik" – 88.806 zł,

• opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej, kosztorysowej, studium wykonal-
ności  oraz  koncepcji  artystycznej  na  realizację  zadania  pn.  „Modernizacja  budynku
Ośrodka Dokumentacji Historii Regionu – Muzeum Tadeusza M. Kantora” – 36.900 zł,

• opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej oraz budowa przyłącza energe-
tycznego  wraz  z  oświetleniem  i  monitoringiem  placu  zabaw  i  terenów  przyległych
w  Wielopolu Skrzyńskim – 96.551,69 zł,

• opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Gminy o część garażowo –
gospodarczą  i  konferencyjną  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  wokół  budynku  –
74.907,00 zł.
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Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła informację o stanie  mienia Gminy
Wielopole  Skrzyńskie  według  stanu  na  dzień  31  grudnia  2017  roku  informując,  że  wartość
posiadanego przez gminę mienia komunalnego według cen ewidencyjnych wynosi 80.897.655 zł
i obejmuje: grunty, budynki i lokale, budowle, urządzenia, ruchomości i wyposażenie. Gmina jest
właścicielem  gruntu  o  powierzchni  220,85  ha  na  wartość  4.427.211  zł.  W  poszczególnych
miejscowościach położone są grunty następująco:

 Broniszów – 20,26 ha na wartość 56.306 zł,
 Brzeziny – 70,58 ha na wartość 193.747 zł,
 Glinik – 28,40 ha na wartość 59.401 zł,
 Nawsie – 55,38 ha na wartość 2.562.697 zł,
 Wielopole Skrzyńskie – 39,50 ha na wartość 767.879 zł.

W/w grunty zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są
w terenach użytków rolnych, gruntów zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy, pozostałych
gruntów (drogi).  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  posiada  we  władaniu  nieruchomości  stanowiące
drogi  dojazdowe  o  powierzchni  4,91  ha.  We  władaniu  znajduje  się  również  nieruchomość
zabudowana budynkiem szkoły na terenie wsi Glinik – Łysa Góra na wartość 209.409 zł. 

Wartość budynków według ewidencji księgowej wynosi 20.677.379 zł Wartość budowli
gminy wynosi 49.800.698 zł.  Wartość urządzeń, środków transportu,  ruchomości i  wyposażenia
ogółem  wynosi  5.992.367  zł.  Z  innych  składników  majątkowych  gmina  posiada  udziały
członkowskie w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrzyńskim na wartość 50.000 zł. 

Zmiany w składzie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiły
w wyniku:

• przyjęcia na ewidencję działek gruntowych w Nawsiu, Wielopolu Skrzyńskim, Brzezinach,
w związku z darowizną i komunalizacją,

• zakupu działek pod drogi w Gliniku i Broniszowie i pod ujęcia wody,
• modernizacji budynku starego przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim i Szkoły Podstawowej

w Broniszowie,
• adaptacji i modernizacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy,
• modernizacji, przebudowy i odbudowy dróg gminnych,
• budowy boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej w Broniszowie,
• zakupu środków trwałych (sprzętu komputerowego, wiat przystankowych, dwóch kotłów

gazowych),
• przyjęcia na ewidencję sieci komputerowej wraz z zestawami komputerowymi i oprogramo-

waniem,
• budowy placu zabaw, ogrodu sensorycznego oraz siłowni plenerowej wraz z oświetleniem

i monitoringiem w Wielopolu Skrzyńskim, boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej
z oświetleniem w Nawsiu,

• likwidacji pozostałych środków trwałych (wyposażenia),
• likwidacji środków trwałych (sprzętu komputerowego, kserokopiarki, budynku mieszkalne-

go w Nawsiu),
• sprzedaży działek budowlanych w Wielopolu Skrzyńskim o pow. 0,2073 ha,
• przekazania samochodu dla OSP Wielopole Skrzyńskie – Sośnice,
• przekazania w trwały zarząd boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią terenową dla Szkoły

Podstawowej w Broniszowie.
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Dochody z majątku gminy uzyskane w 2017 roku wyniosły 155.916,15 zł, z tego:
 ze sprzedaży składników majątkowych – 58.177,85 zł,
 z dzierżawy i najmu składników majątkowych – 97.738,30 zł.

Następnie  Pani  Skarbnik  przedstawiła  sprawozdania  finansowe  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie za 2017 rok (w załączeniu), na które składają się:

 bilans z wykonania budżetu gminy,

 łączny  bilans  obejmujący  dane  wynikające  z  bilansów  samorządowych  jednostek
budżetowych,

 łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat
samorządowych jednostek budżetowych,

 łączne  zestawienie  zmian  w funduszu obejmujące  dane  wynikające  z  zestawień  zmian
w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  wymienione  sprawozdania  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie

przekazuje w terminie do 30 kwietnia roku następnego do RIO w Rzeszowie. Sporządzając łączne
sprawozdania  finansowe  dokonuje  się  odpowiednich  wyłączeń  wzajemnych  rozliczeń  między
jednostkami w zakresie należności i  zobowiązań. Sprawozdania finansowe zawierają informacje
w zakresie ustalonym jak w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów.

Kolejno Pani Skarbnik nadmieniła, że w bilansie z wykonania budżetu gminy wykazywane
są aktywa i  pasywa ze  stanami  na  początek  i  na  koniec  roku.  W aktywach wykazuje  się  stan
środków  pieniężnych,  należności  finansowych  i  pozostałych  rozliczeń,  natomiast  w  pasywach
wykazuje  się  zobowiązania  finansowe,  wynik  wykonania  budżetu  i  inne  pasywa.  W  bilansie
łącznym  z  jednostek  budżetowych  wykazywane  są  również  aktywa  i  pasywa  ze  stanami  na
początek i  na koniec roku. W aktywach wykazywane są stany aktywów trwałych (czyli  środki
trwałe według poszczególnych grup), aktywa obrotowe, tj. zapasy (materiały i towary), należności
z tytułu dostaw i usług, należności od budżetów i środki pieniężne. W pasywach wykazuje się stan
funduszu, który obejmuje (fundusz jednostki i wynik finansowy) oraz zobowiązania z tytułu dostaw
i  usług,  zobowiązania  wobec  budżetów  oraz  pozostałe  zobowiązania  oraz  fundusze  specjalne
i rozliczenia międzyokresowe. W rachunku zysków i strat, wykazuje się według stanów na koniec
roku poprzedniego i na koniec roku bieżącego, przychody, koszty działalności według rodzajów,
zysk, pozostałe przychody operacyjne, pozostałe koszty operacyjne, zysk z działalności operacyj-
nej,  przychody  finansowe,  koszty  finansowe,  zysk  netto.  W  zestawieniu  zmian  w  funduszu
jednostki  wykazuje  się  dane  według  stanów  na  koniec  roku  poprzedniego  i  na  koniec  roku
bieżącego. Wykazywane są zmiany w funduszu jednostki, jakie wystąpiły w ciągu roku i z jakiego
tytułu oraz wykazywany jest wynik finansowy.

2) Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 3/41/2018
z dnia 10 maja 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok (uchwała w załączeniu).

3)  Pan  Zbigniew  Gąsior  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  odczytał  protokół
Nr 43.2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 czerwca 2018 roku wraz z pozytywną opinią
– wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie z tytułu
wykonania  budżetu  gminy  za  rok  2017  (protokół  Komisji  Rewizyjnej  oraz  opinia  –  wniosek
w załączeniu).
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4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Nr 3/43/2018 z dnia 6 czerwca
2018  roku  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Rzeszowie  w  sprawie
pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017
rok (uchwała w załączeniu).

Pytań i uwag do wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 rok nie było.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.

W związku z  czym,  Pan Wójt  zwrócił  się  do  Rady Gminy o  udzielenie  absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 rok.

5) Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego Gminy Wielopole  Skrzyńskie  za  2017 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał 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 XLIII.283.2018 w załączeniu.
 

6) Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

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

Absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 rok zostało udzielone.
Uchwała Nr XLIII.284.2018 w załączeniu.

Gratulacje  Panu Wójtowi  z  tytułu  jednogłośnie  uzyskanego absolutorium z  wykonania
budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 rok złożył Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

5.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  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 odczytanego projektu uchwały,  przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 roku. 
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Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  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 XLIII.285.2018 w załączeniu.

3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała 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 odczytanego projektu  uchwały,  przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  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 XLIII.286.2018 w załączeniu.

4)  Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pytania i uwagi do projektu uchwały:

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin mówił,  że wynagrodzenie Wójta powinno być
uregulowane  odgórnie,  skoro  zostało  wprowadzone  rozporządzenie  zmniejszające  wysokość
wynagrodzenia wójtów, podejmowanie takiej uchwały nie powinno być zrzucone na samorząd. 

Pan Marek Kąkolewski – radny z Brzezin poprosił o przedstawienie opinii Komisji do
projektu uchwały.

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  odpowiedział,  że  nie  ma
konieczności  i  obowiązku  uzyskania  stosownej  opinii  Komisji  dla  przedstawionego  projektu
uchwały, nie mniej jednak Komisje mogą do wszystkich uchwał składać opinie i wnioski.

W  odpowiedzi  Pan  Marek  Kąkolewski  stwierdził,  że  może  Komisje  powinny  być
rozwiązane, skoro wybiórczo opiniują projekty uchwał.

10



Pan  Adam  Galas  –  radny,  sołtys  sołectwa  Broniszów  mówił,  że  część  radnych  na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wnioskowała o odroczenie
projektu  uchwały  i  niewprowadzanie  na  dzisiejszą  sesję,  mimo  to  projekt  uchwały  został
wprowadzony do porządku obrad. Pytał kto przygotował projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że podpisuje się pod projektem uchwały,
który zgodnie  z  przysługującym mu prawem wprowadził  do porządku obrad,  bowiem z  dniem
1 lipca  br.  Panu  Wójtowi  zmieniają  się  pobory i  aby działać  zgodnie  z  prawem jest  potrzeba
podjęcia tej uchwały.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska dodała, że projekt przedstawionej uchwały był poddany pod dyskusję na posiedzeniu
Komisji  w dniu  15 czerwca br.,  jednak z  niewiadomych powodów Pani  Przewodnicząca  Rady
Gminy go wycofała.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała została przyjęta przy:

 8 głosach – „za”
 2 głosach – „przeciw”
 3 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Uchwała Nr XLIII.287.2018 w załączeniu.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy podziękował Radzie za podjęcie uchwały. Mówił, że jest
to  wymóg  związany  z  rozporządzeniem  o  obniżeniu  poborów  dla  wójtów,  burmistrzów,
prezydentów  miast,  które  obowiązuje  od  1  lipca  br.  Niepodjęcie  takiej  uchwały  mogłoby
spowodować  problem z  wypłatą  Wójtowi  wynagrodzenia.  Również  osoby,  które  przygotowują
wypłatę mogłyby być narażone na nieprawidłowości.

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

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła wnioski z wyjazdowych posiedzeń Komisji przeprowadzonych w dniach
18  i  23  maja  2018  roku,  w  wyniku  których  dokonano  przeglądu  inwestycji  drogowych
realizowanych w latach  2015  – 2018 we wszystkich  sołectwach Gminy Wielopole  Skrzyńskie.
Komisja wypracowała następujące wnioski:

 wykonanie  poboczy  oraz  odmulenie  rowów  przy  drogach  asfaltowych  wybudowanych
w poprzednich latach,

 uzupełnienie ubytków na użytkowanych już drogach,
 zakup koparki.

7.  Sprawy różne.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył podziękowania Panu Wójtowi,
Radzie Gminy oraz wszystkim za oddanie do użytku sali gimnastycznej w Gliniku oraz za wszystko
co zostało zrobione dla miejscowości Glinik.
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Pan Jan Świstak – radny z Brzezin przypomniał o radnych z poprzedniej kadencji, którym
również  należą  się  podziękowania  za  usilne  starania,  aby sala  gimnastyczna  w Gliniku  została
wybudowana.  Ponadto  podtrzymał wnioski  zgłoszone na posiedzeniu  Komisji  Rozwoju Gminy,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan z publiczności krytykował za brak zaproszenia na otwarcie sali poprzedniego wójta,
emerytowanych  i  obecnych  nauczycieli  i  pracowników szkoły.  Krytykował  działania  obecnego
wójta i samorządu, przedstawił wójtowi liczne zarzuty dotyczące Szkoły Podstawowej w Gliniku.

Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  Rada  Pedagogiczna  Szkoły
Podstawowej  w  Gliniku  otrzymała  zaproszenie  na  sesję.  Ponadto  zaproszenie  dla  wszystkich
mieszkańców  Glinika  głosił  ksiądz  proboszcz  łącznie  z  przekazaniem  sali  gimnastycznej  do
użytkowania.  Kontynuując,  Pan Wójt  mówił,  że  w związku z decyzją Powiatowego Inspektora
Nadzoru  Budowlanego  o  dopuszczeniu  sali  do  użytkowania,  chcieliśmy  tą  salę  oddać  jak
najszybciej, żeby jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego dzieci mogły z sali skorzystać i aby,
Szkoła Podstawowa w Gliniku mogła zakończyć rok szkolny 2017/2018 w godny sposób na tej sali
gimnastycznej. Uroczyste oddanie sali do użytku wraz z nadaniem imienia Św. Jana Pawła II tej
szkole  odbędzie  się  16  października  2018  roku  i  wówczas  będą  zaproszeni  wszyscy,  którzy
przyczynili  się do tego, aby ta sala powstała.  Natomiast wszystkie pozostałe zarzuty,  Pan Wójt
odpierał jako nieprawda.

8.  Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

Protokół z XLI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 maja 2018 roku
został poddany pod głosowanie i przyjęty przy:

 12 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 13 radnych.

Protokół  z  XLII  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  z  dnia
30 maja 2018 roku został poddany pod głosowanie i przyjęty przy:

 12 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 13 radnych.

9.  Zamknięcie sesji.

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy podziękował radnym i zaproszo-
nym gościom za  udział  w  sesji  i  dokonał  zamknięcia  XLIII  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu
Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1805. 

Protokołowała: Wiceprzewodniczący Rady Gminy

     mgr Beata Ozga                                                                     Marek Mucha   
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	Przed rozpoczęciem sesji odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Przybyłych na uroczystość gości powitał Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. Następnie po symbolicznym przecięciu wstęgi, ks. Ryszard Potyrała – Proboszcz Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku dokonał poświęcenia nowego obiektu sportowego. Kolejnym punktem uroczystości było oficjalne przekazanie do użytkowania społeczności szkolnej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. Protokół przekazania inwestycji podpisali: Pani Wioletta Sarna – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku oraz Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. Następnie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu.
	Kolejno Pan Wójt przedstawił prezentację multimedialną, w której zaprezentował proces budowy sali gimnastycznej informując, że idea budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku powstała w latach 2010 – 2011. Podstawową przyczyną realizacji inwestycji był brak możliwości efektywnego prowadzenia lekcji wychowania fizycznego ze względu na brak sali gimnastycznej, w której można by prowadzić zajęcia ruchowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gliniku. W celu realizacji zadań służących rozwijaniu sprawności fizycznej uczniowie odbywali zajęcia ruchowe na wybudowanym boisku zastępczym w miarę występowania sprzyjających warunków pogodowych. W miesiącach zimowych zajęcia prowadzono w zastępczej sali gimnastycznej w budynku szkoły. Do realizacji inwestycji przystąpiono w 2011 r., zlecając opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, którego koszty wyniosły 43.428 zł, sfinansowane z budżetu gminy. Wykonawcą projektu była firma ABK – Projekt z Zielonej Góry. Kolejno przystąpiono do budowy wymaganych zabezpieczeń w postaci murów oporowych. Pierwszy z murów powstał w 2014 roku i został sfinansowany ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 195.837 zł. Wykonawcą była Firma Budowlana FRYZ Adam Kostyra. W 2015 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji i otrzymała 1 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki – w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej oraz 907.700 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W 2015 roku rozpoczęto budowę sali poprzez wykonanie robót ziemnych polegających na wierceniu i palowaniu fundamentów sali i zaplecza oraz wykonaniu murów oporowych. Następnie wykonawca, tj. PHU KK-Bud z Krosna przystąpił do izolacji fundamentów. Wiosną 2016 roku przystąpiono do wznoszenia ścian sali gimnastycznej i zaplecza. Kolejnym etapem inwestycji było wykonanie stropu nad powstałym zapleczem oraz przygotowanie i montaż więźby dachowej. W ramach zadania wykonano pokrycie dachowe, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany budynku i wykonano elewację ścian. Wewnątrz powstałego budynku prowadzono prace związane z wykonaniem tynków wewnętrznych oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania. Wiosną 2017 r. w powstałym obiekcie wykonano nawierzchnię sportową. W wyniku powyższych prac powstała sala gimnastyczna o wymiarach areny sportowej 12 m x 24 m i wysokości 6,5 m. Do pomieszczenia sali przylega zaplecze socjalne, w którym znajdują się szatnie i sanitariaty z natryskami oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, pokój nauczycieli WF, pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy. Zakupiono również sportowe wyposażenie sali gimnastycznej. Wokół budynku przeprowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu obiektu: wykonano płytki odbojowe i chodniki z kostki brukowej oraz drogę pożarową. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców gminy i ich ofiarności został uporządkowany teren przyszkolny, zakupiono rośliny i wykonano nasadzenia. W ramach inwestycji w budynku szkoły przeprowadzono również prace budowlane w zakresie poprawy wydajności energetycznej kompleksu związane z przebudową kotłowni gazowej, polegającej na zastąpieniu istniejącego kotła, kotłem gazowym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania. Wymieniono tradycyjne oświetlenie na energooszczędne oświetlenie typu LED oraz zamontowano na dachu budynku szkoły instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW, ukierunkowaną na produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby obiektu. Wykonawcą prac w tym zakresie było konsorcjum firm: „GRO – BUD” Zygmunt i Bartosz Groele z Mielca. Firma wykonała realizację tej części inwestycji za kwotę 196.661,92 zł. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie pracowni ICT (11 sztuk laptopów, tablicę multimedialną, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe) oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które będą wspomagać proces kształcenia w obszarze nauk ścisłych (m.in. mikroskop, kompasy, siatki brył i figur, mapę fizyczną Polski, modele erupcji wulkanu, układu słonecznego).
	Wartość budowy sali gimnastycznej w Gliniku wyniosła 2.834.882,86 zł.
	Po przerwie przystąpiono do realizacji porządku obrad XLIII Sesji Rady Gminy.

