
Protokół Nr II.2018

z II Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 20 grudnia 2018 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesja  rozpoczęła  się  o  godzinie  1210  w  sali  konferencyjnej  Budynku  Kulturalno  –
Oświatowego  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Otwarcia  sesji  dokonała  Pani  Beata  Wiśniewska  –
Przewodnicząca  Rady  Gminy,  która  przywitała  radnych  i  zaproszonych  gości  oraz  stwierdziła
quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Na  II  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  obecni  byli  wszyscy  radni  oraz
zaproszeni gości, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

2. Przedstawienie porządku obrad.

Pani  Beata  Wiśniewska  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  przedstawiła  porządek  obrad
II Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

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

4. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

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

2) zmieniająca  uchwałę  Nr  XXXII/208/2017  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  z  dnia

24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,

3) w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu  Podkarpackiemu  na  realizację

zadania publicznego,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów,

5) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,

6) w sprawie określenia wysokości  oraz szczegółowych zasad i  trybu przyznawania zasiłku

celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,

7) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,

8) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia

w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

9) w  sprawie ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  w  zakresie  dożywiania

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
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10) w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku,  pomocy rzeczowej

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

11) w sprawie wskazania przez Radę Gminy radnego do składu Gminnej Komisji Wyborczej  

do wyborów sołtysów.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i sprawy różne.

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

9. Zamknięcie 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: 
 Zakończono  realizację  inwestycji  realizowanych  ze  środków  Programu  Rozwoju  Obszarów

Wiejskich, polegających na budowie dróg gminnych. Projektem objęte były następujące drogi: 
✔ Broniszów – Szkoła 

W ramach zadania powstał chodnik dla pieszych na odcinku 300 m prowadzący do budynku
szkoły  podstawowej.  Wartość  zadania  wyniosła  449.566,12  zł,  w  tym  dofinansowanie
w kwocie 286.058 zł.

✔ Broniszów Dół – Lasek
W ramach zadania  przebudowano odcinek drogi  o  długości  3,1 km i  wykonano 326 m
chodnika  dla  pieszych  będącego  kontynuacją  wybudowanego  chodnika  od  szkoły
podstawowej. Wartość zadania wyniosła 1.216.174,21 zł w tym dofinansowanie w kwocie
703.757 zł.

✔ Brzeziny – Pogwizdów  
W ramach zadania  wykonano nową nawierzchnię  na  odcinku drogi  o  długości  1,4  km.
Wartość zadania wyniosła 626.453,54  zł, w tym dofinansowanie w kwocie 296.922 zł. 

✔ Wielopole – Konice
Inwestycja obejmowała przebudowę drogi poprzez wykonanie 300 m chodnika dla pieszych
oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 910 m. Wartość zadania
wyniosła 661.987,64  zł, w tym dofinansowanie w kwocie 393.023 zł.

✔ Wielopole Konice – Rzeki
W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 1 km. Wartość
zadania wyniosła 591.971,71  zł, w tym dofinansowanie w kwocie 357.065 zł.

✔ Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa
W ramach zadania przebudowano przepust na potoku i wykonano nawierzchnię asfaltową
na odcinku drogi o długości 3 204 m. Wartość zadania wyniosła 1.109.372,36 zł, w tym
dofinansowanie w kwocie 679.261 zł.
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 Został  wybudowany  na  odcinku  127  m  chodnik  dla  pieszych  obok  Delikatesów  Centrum
w Wielopolu Skrzyńskim, w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową po
stronie lewej. W ramach inwestycji powstało oznakowane przejście dla pieszych, zamontowano
maszt wraz z podświetlonym znakiem informacyjnym z pulsującym światłem ostrzegawczym
i  wykonano  doświetlenie  przejścia  dla  pieszych  za  pomocą  zestawu  solarnego.  Zadanie
zrealizowano  z  udziałem  środków  budżetu  Samorządu  Województwa  Podkarpackiego
w  wysokości  60%  wartości  zadania  oraz  środków  budżetu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie
w wysokości 40% wartości  zadania.

 Dobiegają końca prace polegające na zabezpieczeniu osuwiska po lewej stronie drogi gminnej
Glinik –  Łysa Góra – Mała. Droga została naruszona przez osuwisko czynne, które powstało
w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2010 r. Ponadto gmina stara się o dofinansowanie
na  realizację  II  etapu  prac,  które  będą  prowadzone  w  2019  roku.  Wówczas  zabezpieczona
zostanie  prawa  strona  osuwiska  i  przeprowadzone  zostaną  prace  związane  z  odbudową
zniszczonej  drogi.  Wartość  inwestycji  wynosi  2.037.482  zł.  Gmina  na  realizację  zadania
uzyskała  dofinansowanie z  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  w wysokości
1.549.048 zł.

 Zakończono realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi Glinik Pasieki na odcinku
o długości 1 460 m. Wartość inwestycji wyniosła 948.043 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie
z  dotacji  celowej  Skarbu  Państwa  na  usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych  w  wysokości
680.000 zł.

 Zakończono realizację zadania dotyczącą przebudowy drogi Brzeziny – Podkościele. W ramach
inwestycji  wykonano  nawierzchnię  asfaltową  na  odcinku  drogi  o  długości  990  m.  Wartość
inwestycji  wyniosła  527.802  zł,  w  tym  dofinansowanie  z  dotacji  celowej  Skarbu  Państwa
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wyniosło 375.035 zł.

 Zakończono przebudowę drogi gminnej Broniszów – Zalesie. Prace prowadzono na odcinku
o  długości  414  m.  Wartość  zadania  wyniosła  273.020  zł.  Na  realizację  inwestycji  gmina
otrzymała dofinansowanie w wysokości 187.027 zł z dotacji celowej Skarbu Państwa w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 Rozpoczęła  się  realizacja  zadania,  w  ramach  którego  na  rynku  w  Wielopolu  Skrzyńskim
powstanie tzw. multimedialna Ławka Niepodległości. Będzie to jedyny taki obiekt w Powiecie
Ropczycko – Sędziszowskim,  na  który gmina  otrzymała  dofinansowanie  w wysokości  80%
z Ministerstwa Obrony Narodowej. Wykonawcą zadania została firma Hammerland WorkShop
Waldemar Kidacki ze Strażowa, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 33.690 zł. 

 Trwa realizacja inwestycji pn.: „Budowa ujęć stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej
w miejscowościach Broniszów i Glinik”. Aktualnie wykonawca robót wykonał całość głównej
sieci wodociągowej o długości 9263 m dla miejscowości Glinik.  Zamontowano 34 hydranty
nadziemne oraz  2  hydranty podziemne.  Zostały również  wykonane  wszystkie  przejścia  pod
drogą  wojewódzką.  Obecnie  trwają  rozliczenia  dotyczące  płatności  za  wykonane  etapy.
Opracowano  również  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą.  Po  wykonaniu  stacji
uzdatniania  wody  i  zbiornika  zostaną  przeprowadzone  próby  szczelności  sieci  i  dokonany
odbiór  sieci.  Przewidywany  termin  uruchomienia  wodociągu  to  czerwiec  2019  r.  Gmina
Wielopole  Skrzyńskie  zleciła  opracowanie  szczegółowego  kosztorysu  inwestorskiego  oraz
specyfikacji  budowlanej  dotyczących  budowy  przyłączy  do  wodociągu.  Po  uzyskaniu
dokumentacji  i  oszacowaniu  wartości  przyłączy  nastąpi  podpisywanie  umów  dotyczących
realizacji  przyłączy.  W  zależności  od  warunków  atmosferycznych  rozpoczęcie  przyłączy
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wodociągowej zaplanowano w okresie: marzec – kwiecień 2019 r.  Ponadto w chwili obecnej
w Broniszowie trwają roboty ziemne przy stacji  uzdatniania  wody w Broniszowie.  Zostanie
również  postawiony  kontener  stacji  uzdatniania  wody  oraz  zbiornik wody  uzdatnionej.
W Broniszowie wybudowane zostanie  3,5 km sieci  wodociągowej.  Wartość całej  inwestycji
wynosi ponad 3 mln zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała 1.999.406 zł unijnego wsparcia
na  realizację  przedsięwzięcia  w  ramach  PROW  na  lata  2014  –  2020. Gmina  stara  się
o dofinansowanie ze środków RPO na kontynuację budowy sieci wodociągowej w Gliniku oraz
Broniszowie.  Aktualnie  złożony  przez  gminę  wniosek  o  dofinansowanie  przeszedł  ocenę
formalną  i  trwa  ocena  merytoryczna.  Wartość  projektu, na  który  złożono  dofinansowanie
wynosi 2.890.840,85 zł.

 Trwa  realizacja  inwestycji  obejmującej  budowę  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości
Wielopole  Skrzyńskie.  Aktualnie  wykonano  sieć  kanalizacyjną,  która  umożliwi  podłączenie
ponad  250  gospodarstwa  domowych  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Powstałą  oczyszczalnię
w przyszłości będzie można rozbudować o kolejny kolektor, umożliwi to podłączenie budynków
z kolejnych  miejscowości  Gminy Wielopole  Skrzyńskie.  Wartość  inwestycji  wynosi  prawie
10 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO ponad 6 mln zł. Podejmowane są również
działania  związane  z  odzyskaniem  1,8  mln  zł  podatku  VAT,  który  nie  jest  kosztem
kwalifikowanym w przedmiotowym zadaniu, co zmniejszy udział środków własnych z budżetu
Gminy Wielopole Skrzyńskie.

 Trwa realizacja projektu, w ramach którego powstały cztery nowe oddziały przedszkolne przy
Szkołach  Podstawowych  w  Broniszowie,  Brzezinach,  Nawsiu  i  Gliniku,  które  wyposażono
w  meble,  sprzęt  multimedialny  i  pomoce  dydaktyczne  niezbędne  do  prowadzenia  zajęć.
Oddziały  przedszkolne  zapewniają  opiekę  pedagogiczną,  cykl  zajęć  dodatkowych  oraz
całodniowe wyżywienie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Pomocą  finansową  w  ramach  projektu  objęte  jest  również  Przedszkole  Krasnala  Hałabały
w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Ponadto  w  ramach  projektu  zakupiono  nowy  samochód,  który
wykorzystywany jest do przewożenia posiłków przygotowanych we własnym zakresie do nowo
powstałych oddziałów przedszkolnych. 

 Dnia 20 listopada 2018 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, którego przedmiotem
była  dostawa  aranżacji  przestrzeni  ekspozycyjnych  oraz  sprzętu  multimedialnego  i  aplikacji
interaktywnych  do  Ośrodka  Dokumentacji  i  Historii  Regionu  Muzeum  Tadeusza  Kantora.
Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 
1) Część I obejmuje dostawę wyposażenia ekspozycyjnego, którego dostawcą zostało Centrum

Techniczno  –  Aranżacyjne  Władysław  Ciemnicki  z  Łodzi.  Wykonawca  zaoferował
wykonanie tej części zamówienia za kwotę 334.357,05 zł.

2) Część II obejmuje dostawę sprzętu multimedialnego i aplikacji interaktywnej na potrzeby
funkcjonowania „Kantorówki”.  Wykonawcą została  firma Digiservice z Warszawy,  która
zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 564.432,24 zł. 

 W dniu 14 grudnia 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Dostawa i montaż kolektorów
słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”. Wykonawcą
zadania  została  firma  FLEXIPOWER  GROUP  z  miejscowości  Wola  Zaradzyńska,  która
zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 4.618.809 zł netto. Z terenu Gminy Wielopole
Skrzyńskie  w  ramach  realizacji  inwestycji  zostanie  zamontowanych  w  gospodarstwach
domowych 351 szt. instalacji, w tym: instalacje fotowoltaiczne – 223 szt. oraz instalacje solarne
128 szt. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.
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 Został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było „Interwencyjne utrzymanie dróg na
terenie  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  w  sezonie  zimowym  2018/2019”,  w  wyniku  którego
wyłoniono następujących wykonawców:

• Obszar I: Rol – Mot Sklep Rolno – Przemysłowy Andrzej Łuszcz z Wielopola Skrzyńskiego
• Obszar II: TRAK – BET Stanisław Godek z Brzezin;
• Obszar III: Euromontig Janusz Bokota z Glinika;
• Obszar IV: Paweł Święch z Brzezin;
• Obszar V: Euromontig Janusz Bokota z Glinika;
• Obszar VI: Agrol – Bud Tęczar Sp. zo.o. z Wielopola Skrzyńskiego;
• Obszar VII: Agrol – Bud Tęczar Sp. zo.o. z Wielopola Skrzyńskiego;
• Obszar  VIII:  Rol  –  Mot  Sklep  Rolno  –  Przemysłowy  Andrzej  Łuszcz  z  Wielopola

Skrzyńskiego;
• Obszar  IX:  Rol  –  Mot  Sklep  Rolno  –  Przemysłowy  Andrzej  Łuszcz  z  Wielopola

Skrzyńskiego.
 W dniu  27 listopada 2018 r.  w miejscowości Nawsie odbyła się uroczystość podsumowująca

100  rocznicę  odzyskania  przez  Polskę  Niepodległości,  którą  połączono  z  szóstą  rocznicą
nadania Szkole Podstawowej imienia „Sybiraków”. Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta, której
przewodniczył ks. Biskup Kazimierz Górny. Następnie uczestnicy wydarzenia zebrali się przed
budynkiem kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu, gdzie złożono kwiaty pod
tablicą upamiętniającą mieszkańców Nawsia przymusowo wywiezionych na Syberię w 1944
roku.  Młodzież  szkolna  przygotowała  program  słowno  –  muzyczny,  w  którym  wierszem
i piosenką przypomniała o trudnych momentach w dziejach Ojczyzny.

 W dniu  28  listopada  2018  r.  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  im.  mjra  Ludwika  Marszałka
„Zbroi”  w Brzezinach pod opieką nauczycieli  przygotowali  wieczornicę patriotyczną,  której
tematem przewodnim były wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.
Wydarzenie  połączono  z  przypadającą  w  tym  roku  70  rocznicą  śmierci  patrona  szkoły  –
mjra Ludwika Marszałka „Zbroi”. Po występie uczniów, zebrani uczestnicy wspólnie odśpiewali
pieśni żołnierskie, przenosząc się tym samym myślami w dawne czasy, kiedy w życiu naszych
przodków towarzyszyła groza, niewola i walka o wolność. 

 W dniu  9 grudnia 2018 r. odbyła się piąta w tym roku Akcja Honorowego Oddawania Krwi,
zorganizowana przez Klub HDK-PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim  we  współpracy  z  Regionalnym  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa
w  Rzeszowie.  Na  apel  o  włączenie  się  do  akcji  odpowiedziało  45  osób  z  terenu
Wielopolszczyzny i ościennych miejscowości. Po weryfikacji stanu zdrowia krew pobrano od
39 krwiodawców, dzięki czemu udało się pozyskać 17,5 l krwi. Podczas akcji krwiodawcy mieli
także możliwość wykonania analizy składu ciała i skorzystania z porad dietetyka z Gabinetu
Dietetycznego  w  Ropczycach.  W  2018  roku  podczas  akcji  honorowego  krwiodawstwa
przeprowadzonych w Wielopolu Skrzyńskim uzyskano łącznie 97 litrów krwi. 

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

Pan Janusz Misiora – radny, sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie pytał czy mieszkańcy
będą musieli dopłacać do kwoty, jaką wpłacili na instalacje fotowoltaiczne. 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli będą konieczne dopłaty do OZE
to kwoty będą niewielkie, głównie związane z ubezpieczeniem tych instalacji, ponieważ pięć lat
będą one na stanie gminy, dopiero po pięciu latach będą przekazywane odbiorcom.

5.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

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

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr II.6.2018 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.

2)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  zmieniający
uchwałę Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia
2017  r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  dla  Samorządu  Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.
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Pani  Beata  Wiśniewska  –  Przewodnicząca  Rady Gminy poddała  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr II.7.2018 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.

3)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu  Podkarpackiemu  na  realizację  zadania
publicznego.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr II.8.2018 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.

4)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą przy jednym głosie przeciwnym na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.
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Pani  Beata  Wiśniewska  –  Przewodnicząca  Rady Gminy poddała  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr II.9.2018 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.

5)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

 14 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 1 głosie – „wstrzymującym się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr II.10.2018 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (14)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz Kopala, Krzysztof Majchrowicz, Janusz Misiora, Tadeusz Opoń, Piotr Siuśko, Krzysztof
Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.

Głosy wstrzymujące się (1)
Rafał Panocha.

6)  Pani  Bożena  Rogińska  –  Olech  –  Kierownik  GOPS  odczytała  projekt  uchwały
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.
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Pani  Beata  Wiśniewska  –  Przewodnicząca  Rady Gminy poddała  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr II.11.2018 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.

7)  Pani  Bożena  Rogińska  –  Olech  –  Kierownik  GOPS  odczytała  projekt  uchwały
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr II.12.2018 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.

8)  Pani  Bożena  Rogińska  –  Olech  –  Kierownik  GOPS  odczytała  projekt  uchwały
w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  udzielenia
wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019 – 2023.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.
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Pani  Beata  Wiśniewska  –  Przewodnicząca  Rady Gminy poddała  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr II.13.2018 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.

9)  Pani  Bożena  Rogińska  –  Olech  –  Kierownik  GOPS  odczytała  projekt  uchwały
w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  w  zakresie  dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr II.14.2018 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.

10)  Pani  Bożena  Rogińska  –  Olech  –  Kierownik  GOPS  odczytała  projekt  uchwały
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej
w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem
rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.
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Pani  Beata  Wiśniewska  –  Przewodnicząca  Rady Gminy poddała  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr II.15.2018 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.

11) Pani podinspektor Beata Ozga odczytała projekt uchwały w sprawie wskazania przez
Radę Gminy radnego do składu Gminnej Komisji Wyborczej do wyborów sołtysów.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą przy jednym głosie wstrzymującym na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr II.16.2018 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zgodnie z art.
24 ust. 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, interpelacje i zapytania
radni składają na piśmie do przewodniczącego rady,  który przekazuje je niezwłocznie wójtowi.
Wójt  lub  osoba  przez  niego  wyznaczona  jest  zobowiązana  udzielić  odpowiedzi  na  piśmie  nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.  Interpelacja dotyczy
spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego
będącego  jej  przedmiotem  oraz  wynikające  z  niej  pytania.  Zapytania  składa  się  w  sprawach
aktualnych problemów gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Nikt  z  radnych  nie  złożył  interpelacji  lub  zapytania  na  sesji,  jak  również  w  okresie
międzysesyjnym.
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Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.

Po  przerwie  z  wniosku  organu  wykonawczego,  Przewodnicząca  Rady Gminy  poddała
propozycję wprowadzenia do porządku obrad dwóch projektów uchwał:

 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok,
 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki, które zostały wpłacone przez mieszkańców na OZE
zostały  przekazane  na  rachunek  dochodów  budżetu  gminy.  Z  końcem  roku  środki  te  przejdą
w  wolne  środki  na  następny  rok.  Dzisiaj  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  na  posiedzeniu
analizowała  temat:  jak  postąpić  w  przypadku  niewykorzystanych  środków  z  tytułu  wpłat
mieszkańców w danym roku.  Po rozmowie telefonicznej  Kolegium RIO przekazało stanowisko
w oparciu o orzecznictwo prawne, że dobrze byłoby, aby Rada Gminy dokonała zmian w budżecie
polegających na tym, aby środki z tytułu wpłat mieszkańców na OZE wpłacić z końcem roku na
rachunek lokaty długoterminowej, czyli takiej która przejdzie na następny rok. W związku z tym
Rada Gminy musi zwiększyć rozchody z tytułu lokat i tym samym zmniejszyć dochody z tytułu
wpłat  mieszkańców na  realizację  inwestycji  OZE o  kwotę  1.166.041,04 zł.  Jeżeli  taka  zmiana
zostanie dokonana to w ślad za tym trzeba dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wielopole Skrzyńskie. 

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wprowa-
dzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian budżetu gminy na
2018r. Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad jako pkt 7 ppkt 1 przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.

Następnie  Przewodnicząca  Rady  Gminy  poddała  pod  głosowanie  wprowadzenie  do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej  prognozie finansowej Gminy
Wielopole Skrzyńskie. Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad jako
pkt 7 ppkt 2 przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.
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7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

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

Do projektu uchwały głos zabrał Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin, który pytał czy
z tytułu ulokowania środków na lokacie zostaną naliczone odsetki i czy w razie konieczności dopłat
mieszkańców do inwestycji będzie to pomniejszone o sumę odsetek.

Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco.

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

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr II.17.2018 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot. 

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

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr II.18.2018 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot. 
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8. Wnioski i sprawy różne.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała trzy wnioski, stanowiące
załączniki do protokołu:

1) w sprawie remontu drogi gminnej w technologii bitumicznej położonej na działce nr 359
w Nawsiu, 

2)   w sprawie dokończenia budowy drogi położonej na działce nr 3376 w Wielopolu Skrzyńskim,
3)  w sprawie rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego

w Broniszowie.

Do przedstawionych wniosków głos zabrał Wójt Gminy, który wyraził swoją opinię:
1) Droga o numerze działki 359 położona jest na Budziszu o długości ok. 900 m, prowadzi do

dwóch  domów.  Jest  to  droga  o  dobrej  nawierzchni  żwirowej.  W roku  bieżącym  były
podejmowane tam naprawy: odmulanie rowów na części drogi, gdzie była taka potrzeba.
Wnioskodawcy  systematycznie  proszą  o  przebudowę  drogi  w  technologii  bitumicznej.
Gmina  nie  dysponuje  aż  takimi  dużymi  środkami,  żeby  wszystkie  drogi  wyasfaltować.
Trzeba  kierować  się  pewnymi  kryteriami.  Kryterium podstawowe to  ilość  mieszkańców
zamieszkujących w danym przysiółku czy przy danej drodze. Zdaniem Pana Wójta należy tą
drogę utrzymywać w dobrej kondycji o nawierzchni żwirowej.

2) Droga  o  numerze  działki  3376  na  tzw.  Groble  nie  została  w  całości  wyasfaltowana
z powodu braku zgody na położenie asfaltu jednego z właścicieli przyległej posesji. Droga
ta nie została zapisana do przebudowy w projekcie budżetu na przyszły rok, ze względu na
ograniczone możliwości finansowe budżetu. Tutaj jest zdecydowanie większa ilość osób,
które mieszkają przy tej drodze. Na chwilę obecną jest tam rozpoczęta prywatna inwestycja.

3) Budynek Szkoły Podstawowej w Broniszowie pod względem sal lekcyjnych wystarczał do
momentu szkoły 6-klasowej. Na chwilę obecną jest niewystarczający i jest potrzeba jego
rozbudowy. W miarę wolnych środków w budżecie na 2019 r. Pan Wójt jest skłonny zlecić
w miarę  szybko dokumentację  na rozbudowę tej  szkoły i  szukać  środków na  realizację
inwestycji.  Podobną sytuację  trzeba  będzie rozważyć w przypadku Szkoły Podstawowej
w Nawsiu.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  skierowała  przedstawione  wnioski  pod  dyskusję  na
posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  zwrócił  uwagę  na  życzenia  świąteczne
zamieszczone w Informatorze Samorządowym,  które są skierowane do mieszkańców gminy od
Wójta wraz ze  współpracownikami, natomiast zabrakło od Rady Gminy.

9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Protokół z I Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2018 roku
został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.
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Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.

10.  Zamknięcie sesji.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Rady Gminy z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.
Następnie podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia
II Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1550. Po sesji miała miejsce
uroczystość opłatkowa.

Integralną  część  protokołu  stanowi  nagranie  z  obrad  sesji,  które  udostępnione  jest
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga      Beata Wiśniewska
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