
Protokół Nr XXXVI/2017

z XXXVI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 21 listopada 2017 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1215 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 XXXVI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecnych było czternastu radnych
oraz  zaproszeni  gości,  zgodnie  z  załączonymi  listami  obecności.  Nieobecny  był  radny  Pan
Krzysztof Traciak. Dwoje radnych spóźniło się na sesję oraz dwoje radnych opuściło sesję przed
zakończeniem.

Z wniosku Pana Wójta, Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała:
1) wyłączenie z  porządku obrad projektu uchwały w sprawie  ustalenia  stawek podatku od

środków  transportowych,  z  tego  względu,  iż  nie  zaplanowano  żadnych  zmian  w  tych
opłatach i stawki pozostają na dotychczasowym, niezmienionym poziomie, 

2)  włączenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:
 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok. 
Radni jednogłośnie wprowadzili w/w zmiany 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 XXXVI

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.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

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

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację

zadania publicznego,

4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego,
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5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów,

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

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok,

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

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok,

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

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok.

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 XXXVI sesji.

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

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta Gminy przedstawił informacje z realizacji zadań oraz
wykonania uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, mówiąc że:

 Pojawiła  się  wstępna  lista  rankingowa  wniosków  o  dofinansowanie  w  ramach  rządowego
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Gmina
Wielopole Skrzyńskie w tym programie złożyła  wniosek o przyznanie środków na realizację
inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Brzeziny – Bukowina – Mała w miejscowości
Brzeziny. Wniosek znalazł się na 32 miejscu z 44 projektów przewidzianych do dofinansowa-
nia.  Wartość  projektu  dla  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  wynosi  2.386.401,72  zł  zł,  w  tym
uzyskane dofinansowanie w kwocie 1.193.200 zł, co stanowi 50% całości kosztów. W ramach
zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku o długości 3 km, a także
prace  dotyczące  utwardzenia  poboczy,  odmulenia  istniejących  rowów,  wykonania  nowych
zjazdów. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na drugą połowę 2018 roku.

 Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielopolu
Skrzyńskim. Aktualnie odebrano 1,6 km sieci kanalizacyjnej, natomiast wykonano ok. 3 km
sieci.  Na  chwilę  obecną  przy  budowie  kanalizacji  wystąpiły  pewne  problemy  związane
z  organizacją  tych  prac.  Na  nieruchomościach  powstają  wykopy.  Wykonawca  na  końcowy
odbiór  ma  doprowadzić  działki  do  stanu  sprzed  realizacji  sieci.  Wykonawcą  zadania  jest
Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjnych i  Drogowych w Krośnie.  Wartość inwestycji  wynosi
4.457.700 zł,  w tym dofinansowanie z RPO w ramach realizowanego projektu w wysokości
2.785.757 zł. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wyznaczony jest na sierpień 2018
roku i jest niezagrożony. Natomiast przedsięwzięcie dotyczące budowy oczyszczalni ścieków
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obejmuje:  budowę  oczyszczalni  ścieków  o  przepustowości  180  m3  na  dobę  położonej
w Wielopolu Skrzyńskim. Prace przebiegają prawidłowo. Aktualnie wykonawca przystąpił do
wykonania ław fundamentowych pod zbiornik oczyszczalni, które wykonane zostaną do końca
listopada br.  Koszt  inwestycji  wynosi  5.179.115 zł,  w tym dofinansowanie  w ramach RPO
w kwocie 3.236.592 zł.  Wykonawcą inwestycji jest PPH „EKO-SYSTEM-POLSKA” Dorota
Szarnecka  –  Placko  z  miejscowości  Tajęcina.  Ponadto  gmina  podejmie  działania  związane
z  odzyskaniem  podatku  VAT.  Jest  to  kwota  ok.  2  mln  zł.  Z  tego  tytułu  planowane  jest
zaangażowanie firmy doradczej, która podejmie się odzyskania wymienionej kwoty.

 Trwa rozbudowa integracyjnego placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim – etap II. Zakończono
prace  dotyczące  II  części  zadania,  w  ramach  których  wykonano  nasadzenia  ogrodu
sensorycznego  i  ścieżek  żwirowo  –  grysowych.  Dzięki  zastosowaniu  odpowiednich  roślin
powstały strefy: zapachu, dźwięku i strefa zdrowia oraz ścieżki żwirowo – grysowe, które mają
ułatwić i uprzyjemnić korzystanie z palcu zabaw. Zamontowane zostały urządzenia tzw. ławko-
stoły i tablice do rysowania Wykonawcą tej części zadania była firma GARDEN STORE Beata
Orłow  z  miejscowości  Hucisko.  Ponadto  zostało  zamontowane  kompleksowe  oświetlenie
i  monitoring  placu  zabaw.  Przy  oświetleniu  zastosowano  energooszczędne  lampy  ledowe,
wybudowano  przyłącze  energetyczne,  zamontowano  monitoring  całego  placu  zabaw  oraz
terenów przyległych, wykonano oświetlenie alejki wzdłuż placu zabaw lampami parkowymi
w technologii  led.  Budowa przyłącza  energetycznego wraz  z  monitoringiem i  oświetleniem
wynosi 89.000 zł w całości finansowana ze środków budżetu gminy. Wykonawcą tych prac jest
Zakład Usługowo Remontowy „ Elmix” z Ropczyc. Oświetlenie i monitoring placu jest bardzo
ważnym elementem,  gdyż  zdarzały  się  kilka  razy  sytuacje  dokonywania  niszczeń  i  szkód.
Kończyło  się  to najczęściej  umorzeniem ze względu na niewykrycie  sprawcy.  Trwają prace
dotyczące  I  części  zadania  dotyczące  położenia  nawierzchni  bitumicznej  w  technologii
poliuretanu i przygotowywana jest podbudowa pod kostkę brukową. Zakończenie realizacji tej
części zadania ma nastąpić w terminie do końca listopada 2017 roku. Wykonawcą zadania jest
FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek z Jasienicy Rosielnej.  Całkowita  wartość inwestycji
(bez  oświetlenia  i  monitoringu)  wynosi  282.000  zł.  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  uzyskała
dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w wysokości 144.800 zł. 

 Trwają prace dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole
Podstawowej  w  Nawsiu.  Aktualnie  wykonano  nawierzchnię  bezpieczną  w  technologii
poliuretanu.  Ponadto  zamontowano  sześć  sztuk  urządzeń  do  ćwiczeń  na  siłowni  terenowej
i trwają prace związane z wykonaniem infrastruktury zewnętrznej. Gmina we własnym zakresie
dokonała  usunięcia  drzew,  które  częściowo  przylegały  do  ogrodzenia. Zrezygnowaliśmy
z  oświetlenia  hybrydowego  na  rzecz  oświetlenia  ledowego,  z  uwagi  na  wysokie  koszty.
Zakończenie  prac  nastąpi  do  końca  listopada  2017  roku.  Zadanie  dofinansowane  jest
z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400.000 zł. 

 Trwa rozbudowa Warsztatów Terapii  Zajęciowej  w Wielopolu Skrzyńskim.  Aktualnie  trwają
prace dotyczące wykonania elewacji akrylowej na budynku, tynków zewnętrznych i wewnętrz-
nych oraz prowadzone są prace dotyczące instalacji wewnętrznych. Do końca marca 2018 roku
obiekt  ma  być  gotowy,  ok.  2  miesiące  wymaga  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie
i początkiem czerwca 2018 roku będzie można przeprowadzać Warsztaty Terapii Zajęciowej,
a w budynku byłego przedszkola urządzić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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 Zakończono  prace  przy  przebudowie  odcinka  drogi  wojewódzkiej  nr  986  w  Wielopolu
Skrzyńskim.  Odnowiono  nawierzchnię  na  łącznej  długości  678  m.  Prace  obejmowały
wykonanie  nowej  nawierzchni  bitumicznej,  konserwację  rowów,  utwardzenie  poboczy  oraz
wykonanie nowych zjazdów. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe
z  Dębicy.  Wartość  przedsięwzięcia  wyniosła  405.000  zł,  z  czego  20%  wartości  zadania
dofinansowanie było przez Gminę Wielopole Skrzyńskie, natomiast pozostała kwota to środki
Samorządu  Województwa  Podkarpackiego.  Pozostało  ok.  800  m do  końca,  aby  w  Gminie
Wielopole Skrzyńskie droga wojewódzka w całości była odnowiona.

 Trwają prace dotyczące budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej Tuszyma –
Ropczyce – Wiśniowa w Wielopolu Skrzyńskim. Jest  to  kontynuacja zakończonych w roku
ubiegłym prac obejmująca budowę chodnika na odcinku o długości 205 m, tj. od istniejącego
chodnika  do  zjazdu  na  drogę  w kierunku Nowej  Wsi.  W tej  chwili  wykonywane są  prace
ziemne. Zadanie ma być zrealizowane w terminie do 15 grudnia 2017 roku. Wartość zadania
wynosi 273.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 109.000 zł, tj. 40%. 

 Prowadzone są prace  dotyczące  budowy 400 m chodnika  w Wielopolu  Skrzyńskim wzdłuż
drogi powiatowej  Sędziszów Małopolski  – Bystrzyca – Wielopole.  Koszt inwestycji  wynosi
320.000 zł,  w tym dofinansowanie z  budżetu  gminy w kwocie 66.000 zł,  tj.  20% wartości
zadania. Wykonawca zadania jest Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady.
Termin zakończenia prac upływa 15 grudnia 2017 roku.

 Trwają prace związane z  przebudową drogi  Wielopole – Nowa Wieś  na odcinku 223 m ze
środków tegorocznego funduszu sołeckiego. Zakres inwestycji obejmuje:
✔ wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnią asfaltową,
✔ rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 100 cm na rury polietylenowe,
✔ wykonanie poboczy z kruszyw łamanych,
✔ odmulenie rowów.
Wartość  inwestycji  wynosi  116.000  zł.  Wykonawcą  zadania  jest  Przedsiębiorstwo  Robót
Drogowo – Mostowych w Jaśle.

 W dniu 10 listopada 2017 r. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi Brzeziny Berdechów
– Szkoła.  W postępowaniu  przetargowym najkorzystniejszą  ofertę  złożyło  Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe z Dębicy.  W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek o długości
1,3  km drogi.  Aktualnie  wykonano  już  wymianę  przepustów pod koroną drogi.  Inwestycja
dofinansowana  jest  w  wysokości  480.000  zł  z  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji, co stanowi 80% wartości zadania. Termin realizacji zadania upływa 20 grudnia
2017 roku. Droga musi być wykonana w tym roku, ponieważ środki muszą być rozliczone do
końca roku.

 Trwają prace związane z budową drogi gminnej Wielopole – Podliwek. W związku z realizacją
zadania  wystąpiło  szereg  problemów  z  osiągnięciem  współczynnika  nośności  podbudowy.
Zadanie  dofinansowane  jest  w  wysokości  288.830  zł  ze  środków  „Programu  przebudowy
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Rozliczenie środków musi
nastąpić do końca roku, aby można było je odzyskać od Wojewody.

 Trwają prace przy przebudowie przepustu w ciągu drogi Wielopole – Stara Droga. W ostatnim
czasie  dokonano  zalania  konstrukcji  nośnej  przepustu  betonem.  Wartość  inwestycji  wynosi
627.000 zł.  Gmina otrzymała dofinansowanie na realizacje wymienionej inwestycji z dotacji
celowej Skarbu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 472.000 zł.
Termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty do 5 grudnia 2017 roku.
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 Trwają  prace  przy  przebudowie  drogi  Wielopole  –  Konice.  Wykonano  już  nawierzchnię
i pobocza na drodze. Aktualnie prowadzone są prace przy zjazdach i rowach odwadniających.
Natomiast  dla  drogi  Wielopole  –  Konice  –  Rzeki  trwają  prace  projektowe,  w  związku
z  koniecznością  uzyskania  decyzji  ZRID.  Koszt  inwestycji  wynosi  1.253.000  zł.  Gmina
Wielopole Skrzyńskie uzyskała dofinansowanie na realizację tej  inwestycji  z PROW na lata
2014 – 2020 w wysokości 750.088 zł.

 Trwają  prace  projektowe  dotyczące  przebudowy  drogi  Wielopole  Sośnice  –  Jaszczurowa.
Wykonawca, tj. Miejskie  Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa opracowuje materiały
do uzyskania decyzji ZRID. Wartość inwestycji wynosi 1.109.000 zł, w tym dofinansowanie
z PROW w wysokości 680.000 zł.

 Trwają prace przy przebudowie drogi Broniszów – Szkoła. Aktualnie został wykonany chodnik
z  przykanalikami  oraz  poszerzenie  jezdni.  Natomiast  dla  drogi  Broniszów  Dół  –  Lasek
wykonawca opracowuje materiały do uzyskania decyzji ZRID. Jest to najtrudniejsza droga do
zaprojektowania,  ponieważ jest  wiele stron, wiele prywatnych działek,  które musimy pasem
drogowym zaingerować, żeby droga była funkcjonalna. Wartość inwestycji wynosi 1.666.000
zł, w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 989.000 zł. 

 Trwa opracowanie dokumentacji  projektowej  dla  przebudowy drogi Brzeziny – Pogwizdów,
w związku z koniecznością uzyskania decyzji ZRID, która powinna być w styczniu. Aktualnie
jest  na  etapie  opracowania  projektu  podziału  nieruchomości  włączonych  w  pas  drogowy.
Realizacja budowy tej drogi nastąpi wiosną 2018 roku. Wartość inwestycji wynosi 626.000 zł,
w tym dofinansowanie z PROW w wysokości 296.000 zł.

 Na ukończeniu  jest  opracowanie dokumentacji  budowlanej  dla  zadania pn:  „Zabezpieczenie
drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w miejscowości
Glinik”.  W tej  chwili  do Urzędu Wojewódzkiego została złożona dokumentacja projektowa.
Wykonawcą  tego  zadania  jest  „BARTOM”  Rafał  Leń  Projektowanie,  Nadzory,  Kontrole
techniczne  w  zakresie  dróg  i  mostów  z  miejscowości  Stara  Wieś.  Koszt  wykonania
dokumentacji wynosi 89.000,00 zł, w tym dofinansowanie z dotacji celowej Skarbu Państwa na
usuwanie  skutków  ruchów  osuwiskowych  w  wysokości  71.000  zł.  Wartość  kosztorysu
inwestorskiego wynosi 4 mln zł brutto. 80% środków pochodziłoby z dofinansowania z Urzędu
Wojewódzkiego, natomiast 20% z budżetu gminy, tj. 400.000 zł.

 Opracowywana  jest  dokumentacja  na  budowę  chodnika  przy  drodze  wojewódzkiej  986
w Wielopolu Skrzyńskim (odcinek od centrum Wielopola Skrzyńskiego do osuwiska) przez
firmę  Drogi  Rafał  Dziedzic  z  Rzeszowa za  kwotę  45.000  zł.  Dokumentacja  jest  na  etapie
opiniowana przez Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycji w Rzeszowie. Po uzyskaniu opinii
będzie można wystąpić do Wojewody o zgłoszenie budowy.

 Opracowywana  jest  dokumentacja  na  budowę odcinka  ponad  100 m chodnika  przy  drodze
wojewódzkiej 986  w Wielopolu Skrzyńskim od strony prawej koło Pana Siuśko. Wykonawcą
dokumentacji jest firma BetaProjekt Beata Charchut z Rzeszowa.

 Opracowywana  jest  dokumentacja projektowa  do  uzyskania  decyzji  ZRID  na  przebudowę
odcinka 67 m drogi Wielopole – Grobla. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 14.000 zł. Są
tam różne roszczenia osób co do granic, dlatego trzeba odpowiednio je zaprojektować.

 Opracowywana  jest  dokumentacja  projektowa  do  uzyskania  decyzji  ZRID  na  przebudowę
odcinka ok. 800 m drogi Wielopole – Granice. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 27.000
zł. Nie ma tam zgody na jakiekolwiek prace budowlane przy tej drodze. Decyzja ZRID skutkuje
tym, że można rzetelne i racjonalnie wykonać drogę.

5



 Aktualnie jest opracowywany projekt rozbudowy Urzędu Gminy, który pozwoli na rozwiązanie
problemów lokalowych dla OSP w Wielopolu Skrzyńskim. Projektowane są również garaże na
samochody gminne i  pomieszczenie warsztatowe dla  pracowników gospodarczych.  Teren za
Urzędem Gminy został posprzątany. Rozwiąże to także problem parkingu za Urzędem Gminy.
Dokumentacja zostanie przygotowana do 15 grudnia 2017 roku.

 Trwa opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy budynku wielofunk-
cyjnego  w Brzezinach  ze  środków funduszu  sołeckiego.  Aktualnie  projektant  ma  wszystko
zinwentaryzowane. Dokumentacja będzie gotowa na 15 grudnia 2017 roku.

 Obecnie trwa opracowanie rozwiązania sieci kanalizacyjnej na działkach Wielopole – Podliwek.

 W dniu jutrzejszym zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji  dotyczącej  budowy
ujęć  i  stacji  uzdatniania  wody  oraz  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Glinik.  Zadanie
obejmuje budowę dwóch ujęć wody, stację uzdatniania wody i ponad 9 km sieci wodociągowej.
Termin zakończenia realizacji zadania – październik 2018 roku. Natomiast przetarg na budowę
ujęć  i  stacji  uzdatniania  wody oraz  sieci  wodociągowej  w miejscowości  Broniszów będzie
ogłoszony na przełomie lutego i marca 2018 roku. Wynika to z założeń Wieloletniej Prognozy
Finansowej i kwestii budżetowych. W Broniszowie wybudowane zostanie 3,5 km wodociągu,
jedno  ujęcie  wody  oraz  stacja  uzdatniania  wody.  Ponadto  stacje  uzdatniania  wody  będą
wyposażone w monitoring, ogrodzenie i instalację elektryczną.  Termin zakończenia realizacji
inwestycji w Broniszowie założony jest na lipiec 2019 roku.

 Ogłoszony został II przetarg na przebudowę budynku Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu
Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu  Skrzyńskim.  W I  przetargu nikt  nie  złożył  oferty.
Prace remontowe budynku „Kantorówki” obejmują min: 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.  Otwarcie  ofert
nastąpi 24 listopada 2017 roku. Termin zakończenia realizacji zadania – 30 września 2018 roku.

 Ogłoszony  został  przetarg  na  realizację  projektu  pn:  "Nowoczesne  usługi  w  Placówkach
Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie". Przetarg obejmuje:
✔ zakup 130 nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkół,
✔ wykonanie infrastruktury sieci WI-FI w szkołach (pokrycie budynków i placu przed szkołą

pełnym zasięgiem),
✔ opracowanie i wdrożenie 7  e-usług oświatowych  (e-oceny, e-usprawiedliwienie,  e-najem,

e-świetlica, e-dowozy, e-stołówka, e-nabór).
Jest  to  zamówienie  w  ramach  dostaw  i  usług  powyżej  800.000  zł,  co  rodzi  konieczność
ogłoszenia  przetargu  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  oraz  wydłuża  termin  na
składanie ofert  do 40 dni. Otwarcie ofert  nastąpi 20 grudnia 2017 roku. Realizacja projektu
nastąpi w 2018 roku. Wartość projektu wynosi ok. 1,5 mln zł.

 Ogłoszony został II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy  Wielopole  Skrzyńskie,  położonej  na  terenie  wsi  Nawsie.  W  I  przetargu  nie  było
chętnych. Jest to działka o powierzchni niecałe 5 arów zabudowana budynkiem starej szkoły na
Budziszu. Przetarg odbędzie się 8 grudnia 2017 roku. Kwota wywoławcza wynosi 40.760 zł.
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 Ogłoszone  zostało  zapytanie  ofertowe na  zakup  innowacyjnych  pomocy  dydaktycznych
w ramach pozyskanych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie środków z 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  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  uzyskała  dofinansowanie
w łącznej  wysokości  70.000 zł,  które  trafi  do  pięciu  szkół  podstawowych  z  terenu  Gminy
Wielopole Skrzyńskie, tj. Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej
w  Brzezinach,  Szkoły  Podstawowej  w  Brzezinach  – Berdechowie,  Szkoły  Podstawowej
w Broniszowie i Szkoły Podstawowej w Nawsiu. Całkowita wartość zadania dla jednej szkoły
wynosi 17.500 zł, z czego kwota wsparcia finansowego dla jednej szkoły wynosi 14.000 zł.
Pozostałe  3.500 zł  (20%) stanowi wkład  własny gminy.  Termin realizacji  projektu  – do  20
grudnia 2017 roku.

 W dniu  17  listopada  2017  roku nastąpiło  otwarcie  ofert  na  realizację  zadania  dotyczącego
przebudowy  260  m  odcinka  drogi  gminnej  Nawsie  Kąt  ze  środków  funduszu  sołeckiego.
Zamówienie zostało podzielone w taki sposób, aby część robót wykonać w tym roku, natomiast
całość  zakończyć  do  30  maja  2018  roku.  Najniższą  ofertę  złożyła  firma  Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe z Dębicy, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę
191.011,57 zł. 

 W  ostatnim  czasie  dokonano  otwarcia  ofert  na  przebudowę  drogi  Glinik  – Skórówka.
Najkorzystniejszą  ofertę  złożyła  firma  EUROVIA POLSKA.  Po  podjęciu  uchwały  będzie
można podpisać umowę z wykonawcą.

 Rozstrzygnięte  zostało  zapytanie  ofertowe  na  dostawę  wyposażenia  gabinetów  profilaktyki
zdrowotnej  dla  sześciu  szkół  podstawowych  z  terenu  Gminy Wielopole  Skrzyńskie,  tj.  dla
Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej w  Brzezinach, Szkoły
Podstawowej  w  Brzezinach  –  Berdechów,  Szkoły  Podstawowej  w  Broniszowie,  Szkoły
Podstawowej w Gliniku i Szkoły Podstawowej w Nawsiu. Wykonawcą zadania jest firma CMS
Polska z Rzeszowa, która zaoferowała dostarczenie wyposażenia za kwotę 36.643 zł  brutto.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyposażenia gabinetu higienistki szkolnej (m.in: waga
medyczna,  stolik  zabiegowy,  parawan,  szafki  na  leki,  ciśnieniomierz,  przenośną  apteczkę
z  wyposażeniem,  stetoskop).  Na  realizację  przedsięwzięcia  Gmina  wielopole  Skrzyńskie
otrzymała  dotację  celową z  Ministerstwa Zdrowia,  która  w całości  pokrywa koszty zakupu
wyposażenie  gabinetu  profilaktyki  zdrowotnej  w szkołach  podstawowych.  Termin  realizacji
zadania upływa 8 grudnia 2017 roku.

 W dniu 27 października 2017 roku w miejscowości Broniszów odbył się jubileusz 100 – lecia
urodzin Pani Genowefy Bizon. Z tej okazji Jubilatce życzenia złożyli: Pan Marek Tęczar – Wójt
Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Piotr Jaworek  – inspektor ds. ewidencji ludności oraz Pan
Marek Pająk  – kierownik placówki terenowej KRUS Oddział w Ropczycach. Gratulacje dla
Jubilatki złożył Zastępca Wójta.
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 W dniu 28 października 2017 roku Klub Seniora w Wielopolu Skrzyńskim świętował 25 – lecie
swojego  istnienia.  Jubileuszowe  obchody  odbyły  się  w  sali  Gminnego  Ośrodka  Kultury
i  Wypoczynku  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Z  tej  okazji  zespół  teatralno  –  obrzędowy
„Wielopolanie” przygotował ciekawy i różnorodny program artystyczny. Można było zobaczyć
fragment  widowiska  obrzędowego  „Jaśkowe  Wesele”  oraz  „Wielopolskie  Zapusty”.  Dla
uczestników jubileuszu wystąpił również kabaret „Kumy Borzechowskie”. Ideą Klubu Seniora
w Wielopolu Skrzyńskim jest aktywizacja osób starszych zmierzająca do poprawy jakości ich
życia  m.in.  poprzez  twórcze  organizowanie  czasu  wolnego.  Przez  lata  Klub Seniora  bierze
aktywny udział  w życiu społecznym,  tym samym reprezentuje  i  promuje  Gminę Wielopole
Skrzyńskie. Gratulacje dla wszystkich członków Klubu Seniora złożył Zastępca Wójta.

 W dniu 11 listopada 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się gminne obchody Święta
Niepodległości.  Uroczystość  patriotyczna  rozpoczęła  się  zapaleniem  zniczy  i  złożeniem
okolicznościowych wiązanek pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole
Podstawowej  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Następnie  o  godzinie  1100 w  kościele  pw.  NMP
Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny.
Dalsza  część  uroczystości  kontynuowana  była  w  budynku  Gminnego  Ośrodka  Kultury
i Wypoczynku, gdzie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali w tradycyjnym pochodzie przy
akompaniamencie  Gminnej  Orkiestry  Dętej  w  Brzezinach.  Następnie  dzieci  ze  Szkoły
Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie zaprezentowały montaż słowno –
muzyczny  pt:  „Pisk  Białego  Orła”,  który  nawiązywał  do  okresów  niewoli  i  odzyskania
niepodległości  przez  Polskę.  Uroczystość  wzbogacił  wspólny  występ  połączonych  chórów:
Męskiego Chóru  „Echo” z Jasła oraz Męskiego Chóru „Rolników” z Wielopola Skrzyńskiego,
które  wykonały koncert  pieśni  patriotycznych.  Na scenie  zaprezentował  się  również  zespół
regionalny „Wielopolanie” z Wielopola Skrzyńskiego oraz Mażoretki, które działają przy Filii
Ośrodka Kultury w Brzezinach. Zastępca Wójta podziękował wszystkim osobom, które brały
udział w przygotowaniu uroczystości oraz zaprosił do aktywnego włączenia się w jubileuszowe
obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w przyszłym 2018 roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Zastępcy Wójta za przedstawione informacje
i ogłosiła przerwę.

3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Pani  Beata Wiśniewska – radna z Brzezin dopytała o sprecyzowanie terminu realizacji
drogi Brzeziny – Pogwizdów.

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta Gminy odpowiedział, że termin wykonania inwestycji
określony  jest  do  7  czerwca  2018  roku  i  do  tego  czasu  droga  ma  być  wykonana.  Trudno
przewidzieć czy realizacja rozpocznie się w maju czy w kwietniu, w zależności od pogody.
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4.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały,  przyjętą  przy 11 głosach „za”,  1 głosie  „przeciw” i  1 głosie  „wstrzymującym się” na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 20 listopada 2017 r.

Pytania i uwagi do projektu uchwały:

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin odniósł się do podatku od gruntów pod wodami
powierzchniowymi stojącymi. Zaznaczył, że spółka wodna powinna płacić podatek do gminy od
rzek.

Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  opodatkowanie  gruntów  pod  wodami  powierzchniowymi
stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych interpretowane jest w ten sposób,
że tylko stawy kwalifikują się do opodatkowania, natomiast rzeki nie podlegają naliczeniu podatku.

Pan Marek Mucha –  Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił  uwagę na  podatek  od
budynków mieszkalnych, przy którym Rada zawsze dokonywała zwolnienia. Pytał czy Rada Gminy
musi podejmować uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, czy to zwolnienie jest
nadal ważne.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zwolnienie od budynków mieszkalnych lub ich części
dokonane przez Radę w 2015 roku nadal  obowiązuje,  ponieważ jest  ono na czas  nieokreślony.
W uchwale nie było zapisu, że zwolnienia dokonuje się w danym roku. W przypadku gdyby Rada
Gminy zechciała dokonać zmian, wówczas trzeba byłoby tamtą uchwałę zmienić.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poruszyła temat wysokości podatku
rolnego, który w Gminie Wielopole Skrzyńskie jest na maksymalnym poziomie.  Zauważyła,  że
w ościennych gminach Rady dokonują obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa
GUS,  będącej  podstawą  do  obliczenia  podatku  rolnego.  We  wszystkich  gminach  Powiatu
Ropczycko  –  Sędziszowskiego  wysokość  podatku  rolnego  nie  przekracza  50  zł  za  kwintal,
natomiast w naszej gminie jest powyżej 50 zł za kwintal. Przedstawiła odpłatność podatku rolnego
w roku bieżącym w następujących gminach:

 Ropczyce – 48,80 zł  za kwintal  (Rada dokonała także obniżenia ceny drewna, przez co
podatek leśny będzie niższy),

 Sędziszów Małopolski – 48 zł za kwintal,
 Iwierzyce – 47 zł za kwintal,
 Ostrów – 37,12 zł za kwintal,
 Wielopole Skrzyńskie – 52,44 zł za kwintal.

Kontynuując mówiła, że gleby w naszej gminie nie są lepsze, jak w sąsiednich. Mieszkańcy mają
działki poza Gminą Wielopole Skrzyńskie i zwracają uwagę, że podatek rolny w naszej gminie jest
wysoki w porównaniu do ościennych gmin. Pytała czy Rada Gminy może dokonać obniżenia ceny
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żyta, aby podatek rolny w 2018 roku był niższy, bo na pewno wartość działek w Ropczycach jest
wyższa, na pewno plony łatwiej sprzedać rolnikowi w Ropczycach czy Sędziszowie Małopolskim
niż w Wielopolu Skrzyńskim, a tam ten podatek jest niższy. Jeśli ktoś ma większe gospodarstwo,
różnica jest dość znaczna. Przekonywała, że bieżący rok był dla rolników bardzo trudny. Rolnicy
nie osiągnęli wysokich plonów i nie są w dobrej sytuacji finansowej. Z roku na rok rolnicy, jako
najuboższa grupa społeczna wytykają podwyżkę podatku rolnego w naszej gminie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym nie jest możliwe obniżenie przez Radę
ceny  skupu  żyta,  ponieważ  trzeba  wystąpić  o  opinię  Izby Rolniczej  o  proponowanej  obniżce,
dopiero wówczas można przygotować projekt uchwały. Opinia nie jest wiążąca, ale konieczna do
podjęcia uchwały. W późniejszym czasie także byłby problem, ponieważ podatek rolny, aby zaczął
obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku musi być opublikowany na 14 dni w Dzienniku Urzędowym,
stąd czasu za wiele nie pozostało. Oznajmiła, że średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS na
2018 rok wynosi  52,49 zł  za kwintal  i  jest  tylko o 0,05 zł  wyższa od obowiązującej.  Ponadto
podkreśliła, że nawet jeśli w gminach sąsiednich podatek rolny jest niższy, to mieszkańcy mają
opodatkowane  budynki  mieszkalne  i  pozostałe,  a  w  Gminie  Wielopole  Skrzyńskie  są  od  tego
zwolnieni.  Zaznaczyła  również,  że  w  innych  gminach  są  znacznie  wyższe  stawki  za  budynki
przeznaczone pod działalność gospodarczą. Przykładem jest Gmina Ostrów, w której obowiązuje
stawka 21,60 zł, a w naszej gminie proponuje się 16,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy dodał, że podatek rolny jest wyliczany na podstawie cen
żyta i nie powinniśmy go nawet drgnąć, bo on jest i tak bardzo niski. Gmina musi mieć dochody
i aby gminę rozwijać, bo taka była umowa na początku kadencji, to z czegoś te dochody musimy
czerpać.  Wyjaśnił,  że całkowite roczne wpływy z podatku rolnego wynoszą niecałe 700.000 zł.
W Gminie  Wojaszówka,  bardzo  podobnej  do  Gminy Wielopole  Skrzyńskie,  liczącej  ok.  9.000
mieszkańców, dochody własne wynoszą ponad 9 mln zł, a nasza gmina ma tylko 5 mln zł. Wynika
to  z  tego,  że  mieszkańcy  płacą  podatki  od  stodół,  garaży,  od  domów  i  mieszkań.  Gmina
Wojaszówka ma uchwalone te stawki od dawna i na dość wysokim poziomie, u nas są od tego
zwolnienia.  Z  czasem  będzie  trzeba  te  podatki  stopniowo  wprowadzać.  Zasygnalizował
o przeprowadzeniu dla radnych szkolenia z konstrukcji budżetu gminy oraz subwencji podstawowej
i uzupełniającej. Wówczas radni dowiedzą się jak niskie stawki i zwolnienia podatkowe negatywnie
wpływają na budżet gminy. Zwrócił także uwagę na to, że wpływy z podatku rolnego są niewiele
wyższe od wpływów z podatku od nieruchomości, które wynoszą ok. 790.000 zł, a są płacone przez
nieliczne osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przedsiębiorcom stawki na przyszły rok nie
zostały obniżone, ale podniesione o 0,50 zł. Mówił, że z podniesionym czołem musimy naszym
mieszkańcom  wytłumaczyć,  że  pewne  podatki  wszyscy  solidarnie  powinniśmy  płacić.  Tym
bardziej,  że  robimy wiele  inwestycji  dla  wszystkich mieszkańców i  z  czegoś musimy to robić.
Prosił radnych o rozsądek. Kierując swoje słowa do radnych mówił, że obniżając podatki radni
może chcą tym coś zyskać, niektórzy zaczynają prowadzić kampanię wyborczą na przyszłe wybory.
Odniósł  się  do  podwyżki  stawki  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wskazując
radnym, aby nie mówić w ten sposób, że to Wójt z Panią Skarbnik uwziął się podnieść stawkę za
śmieci na 4,50 zł. Tymczasem w Gminie Iwierzyce stawka będzie podniesiona z 5 do 7 zł, dlatego
że gmina dołożyła z budżetu już 100.000 zł, czego robić nie wolno i wkroczyła Regionalna Izba
Obrachunkowa. W naszej gminie w tym roku środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi
braknie, ale pokryte zostaną z oszczędności z poprzedniego roku. Wspomniał także, że ostatnio do
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wszystkich  osób,  które  prowadzą  działalność  gospodarczą  zostały  skierowane  przypomnienia
o obowiązku zawarcia umowy z odbiorcą odpadów komunalnych. Apelował do radnych, aby wzięli
odpowiedzialność za gminę, jeżeli chcą być radnymi, w przeciwnym razie nie powinni kandydować
na  radnych.  Radni  mają  reprezentować  swoich  wyborców,  ale  niekoniecznie  bronić  ich  przed
wszystkim, bo za chwilę nie zepniemy budżetu. 

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  broniąc  rolników  i  wychodząc
z  propozycją  obniżenia  podatku  rolnego,  miała  na  myśli  mijający  rok,  w  którym  oziminy
przemarzły, rośliny okopowe w większości zostały zniszczone przez dziki i trzeba było ponawiać
nasadzenia.  Potem  była  susza,  a  następnie  zbiory  były  bardzo  utrudnione  poprzez  deszcze.
W związku z tym rolnicy są w tym roku w złej  sytuacji  finansowej. Zwróciła uwagę na to, że
rolnicy za podatek rolny mają zapłacić 668.000 zł, a za podatek leśny 75.000 zł, co w sumie daje
kwotę porównywalną do podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
(790.000 zł). Dochody w przedsiębiorstwach są w miarę stabilne, natomiast rolnik nigdy nie ma
gwarancji, że otrzyma określony dochód w ciągu roku, bo to jest niezależne od niego.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów prosił o przystąpienie do głosowania,
ponieważ dyskusja nad projektem uchwały była na Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

Pan  Tadeusz  Bokota  –  radny,  sołtys  sołectwa  Glinik  zwrócił  uwagę  na  to,  że  rolnicy
z  Brzezin,  Nawsia  i  Broniszowa mają  o  300  zł  więcej  dopłaty  unijnej  do  hektara  niż  rolnicy
z  Glinika  i  Wielopola  Skrzyńskiego,  z  uwagi  na  zaliczenie  tych  miejscowości  do  terenów
o niekorzystnych warunkach gospodarowania.  Z  tego powodu zaproponował  utrzymać podatek
rolny na obecnym poziomie dla Glinika i Wielopola Skrzyńskiego, natomiast podnieść pozostałym
wioskom.

Pan Wójt odpowiedział, że takie rozwiązanie jest wykluczone, ponieważ na terenie danej
gminy stawki podatków muszą być jednakowe dla wszystkich.  Byłoby to nierówne traktowanie
wszystkich osób.

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

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

Uchwała Nr XXXVI/236/2017 w załączeniu.
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2)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, podjętą przy 12 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymujących się” na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 20 listopada 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:

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

Uchwała Nr XXXVI/237/2017 w załączeniu.

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

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 20 listopada 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:

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

Uchwała Nr XXXVI/238/2017 w załączeniu.

4)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 20 listopada 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:

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

Uchwała Nr XXXVI/239/2017 w załączeniu.

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

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 20 listopada 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:

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

Uchwała Nr XXXVI/240/2017 w załączeniu.

6)  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 20 listopada 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:

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

Uchwała Nr XXXVI/241/2017 w załączeniu.
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7)  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 20 listopada 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:

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

Uchwała Nr XXXVI/242/2017 w załączeniu.

8)  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, przyjętą przy 12 głosach „za” i 1 głosie  „wstrzymującym się” na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 20 listopada 2017 roku. 

Pytania i uwag do projektu uchwały: 

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady Gminy  pytała  jakie  środki  trwałe  szkoły
otrzymają w ramach projektu „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole
Skrzyńskie”.

Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  projekt  uchwały  dotyczy  tylko
zmniejszenia  kwoty o  30.000 zł  w celu  zbilansowania  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  i  nie
uważa, aby odpowiadać na to pytanie. Podstawowym środkiem trwałym dla wszystkich szkół będą
komputery i szereg innych urządzeń.

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

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

Uchwała Nr XXXVI/243/2017 w załączeniu.
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5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych (w tym wnioski poszczególnych Komisji).

Pan  Tadeusz  Bokota  –  radny,  sołtys  sołectwa  Glinik  złożył  interpelację  w  sprawie
wystąpienia  do  Ministra  Rolnictwa  z  propozycją  rozpatrzenia  możliwości  zakwalifikowania
terenów rolnych w miejscowości  Wielopole Skrzyńskie i  Glinik do obszarów o niekorzystnych
warunkach gospodarowania.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin poparł interpelację przedmówcy. Dodał, że sprawa ta
była  wielokrotnie  nagłaśniana  i  nie  udało  się  wprowadzić  ONW w całej  gminie.  Jednocześnie
zwrócił uwagę, aby te miejscowości gminy, które zostały zakwalifikowane do trudnych warunków
gospodarowania nie utraciły ONW.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że temat zostanie szczegółowo rozeznany
i ewentualnie zostanie skierowany wniosek do odpowiedniego organu.

6.  Sprawy różne.

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego poruszył temat niszczenia drzew
owocowych, krzewów, upraw rolnych na skutek prowadzonych prac przy kanalizacji. W imieniu
mieszkańców  pytał  czy  gmina  będzie  wypłacać  odszkodowania  za  szkody wyrządzone  z  tego
tytułu.

Pan  Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  odpowiedział,  że  umowa  z  wykonawcą  robót
kanalizacyjnych  jest  tak  sprecyzowana,  że  wykonawca  ma  przywrócić  stan  poprzedni
nieruchomości,  taki  jaki  był  przed  wykonaniem  sieci.  Wykonawca  sporządza  dokumentację
fotograficzną nieruchomości. Jeśli usuwa nasadzenia lub drzewka owocowe musi je odtworzyć albo
uzgodnić z właścicielem wypłatę odszkodowania. Każdy z mieszkańców może złożyć wniosek, co
zostało naruszone na nieruchomości (pokój nr 12). Od wykonawcy będzie wymagane oświadczenie
podpisane przez danego mieszkańca, że na jego działce jest wszystko w porządku.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zgłosił  potężną wyrwę na drodze powiatowej
w Brzezinach, ok. 200 metrów od skrzyżowania na Berdechów w kierunku Brzezin Górnych na
wysokości pierwszego domu po lewej stronie.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów wnioskował o zebranie ziemi koło
przystanku  w  Broniszowie,  usytuowanym  na  działce  gminnej  koło  remizy  i  wywiezienie  na
parking, po ustaleniu granic. Następnie mówił o drodze na Andrzeja Srokę, przejętą przez gminę, na
której miał się stawić geodeta i się nie pojawił, a mieszkańcy na niego czekają. Ponadto zgłosił
usunięcie liści z chodnika przy Szkole Podstawowej w Broniszowie, w wyniku czego jest ślisko.
Zaproponował zlecić konserwatorowi szkolnemu utrzymanie tego chodnika.

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny zwrócił się z prośbą o koparkę na
usunięcie czterech żeremi bobrowych w Brzezinach, co by spowodowało regularny spływ wód,
ponieważ zbliża się mróz i będą podtopienia.
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Pan Jan Świstak – radny z Brzezin pytał czy przy projektowaniu przebudowy drogi na
Bukowinę były brane pod uwagę zjazdy, szczególnie w kierunku Kopali i Majchrowicza, gdzie te
zjazdy są bardzo utrudnione.

Pani  Beata  Wiśniewska – radna z  Brzezin  wspomniała  o poprawie  zjazdu na  Bełcha.
Zasygnalizowała także oświetlenie parkingu w Brzezinach.

Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin zgłosił, że na niektórych odcinkach rzek i koło rzek
zalega dużo drzew ściętych przez bobry, które mieszkańcy boją się zabrać i wykorzystać na własne
potrzeby. Następnie prosił o postawienie na niektórych odcinkach dróg znaków ograniczających
tonaż.

Pan  Tadeusz  Bokota  –  radny,  sołtys  sołectwa  Glinik  przekazał  Wójtowi  kopię  zgody
Państwa Marii i Stanisława M. na przekazanie działki na rzecz gminy cmentarza cholerycznego.
Prosił, aby geodeta gminny sprawę uregulował po to, aby w przyszłym roku można było coś zrobić
ze środków z Leadera. Następnie proponował zorganizowanie parkingu przy Szkole Podstawowej
w  Gliniku  na  działce  po  byłym  sklepie.  Zgłosił  także  ograniczenie  tonażu  na  drodze,  gdzie
wybudowany  został  nowy  most  w  Gliniku,  po  której  regularnie  kursują  samochody
ponadnormatywne. 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Podkarpackiej Izby
Rolniczej o możliwości dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 65% do wysokości stawek
ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (pismo w załączeniu). Zaproponowała zasy-
gnalizować temat w gazetce gminnej i zaprosić przedstawicieli towarzystwa ubezpieczeniowego na
zebrania wiejskie.  Następnie  złożyła  podziękowania Panu Wójtowi za rozpropagowanie  zbiórki
makulatury na misje oraz za oświetlenie placu zabaw, a przy okazji parkingu, dzięki czemu już nie
odbywają  się  wyścigi  samochodowe.  Poparła  także  temat  wprowadzenia  ONW  w  Wielopolu
Skrzyńskim i w Gliniku. Podała przykład gospodarstwa, w którym dom znajduje się w Wielopolu
Skrzyńskim,  a  budynek  gospodarczy  w  Nawsiu,  przez  co  właściciel  otrzymuje  niższe  dopłaty
unijne.  Gdyby było  odwrotnie  brałby tzw.  „górskie”.  Następnie  prosiła,  aby pamiętać  o  odpo-
wiednio  szerokim  wjeździe  na  drogę  w  kierunku  Pana  Rabachy,  gdzie  ma  powstać  Zakład
Diagnostyki Pojazdów, ponieważ po tej drodze będą poruszać się samochody nie tylko osobowe,
ale  i  dużo  większe.  Kolejno  zgłosiła  usytuowanie  lustra  na  wysokości  zjazdu  z  cmentarza
w Rzegocinie przy drodze wojewódzkiej, z uwagi na brak widoczności zarówno od strony Ropczyc,
jak  i  od strony Wielopola  Skrzyńskiego.  Prosiła  również,  aby wielokrotnie  zgłaszana  droga na
Stachorówkę w kierunku Pani  Siuta  wraz z przepustem znalazła  się  w realizacji  w 2018 roku.
Ponadto poruszyła problem pracowników korzystających z usług medycyny pracy. Mówiła, że nie
jest  możliwe  wykonanie  wszystkich  badań  w  ciągu  jednego  dnia.  Zaproponowała,  aby  przy
kolejnym kontrakcie była możliwość wykonania badań laboratoryjnych w Wielopolu Skrzyńskim.
Następnie  zasygnalizowała  propozycję  nauczycieli  z  Glinika,  którzy  zgłaszają  rozważenie
możliwości przeniesienia przedszkola do budynku byłej szkoły na Łysej Górze, w związku z tym, iż
w Szkole  Podstawowej  w  Gliniku  w  przyszłym roku  będzie  bardzo  ciasno  pod  względem sal
lekcyjnych.  Poza  tym  pytała  czy  modernizacja  ewidencji  budynków  i  gruntów  będzie  także
dotyczyć Wielopola Skrzyńskiego.
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Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący Rady Gminy zgłosił  trzy  lampy,  które  nie
świecą się w Nawsiu, tj. przy cmentarzu, w okolicy szkoły i w okolicy śp. byłego sołtysa. Następnie
zasygnalizował rozważenie:

1) poprawy bezpieczeństwa wyjazdu z cmentarza w Nawsiu poprzez zastanowienie się nad
postawieniem tam lustra,

2) poprawy bezpieczeństwa  na  skrzyżowaniu  na  Radaju  koło  Balzy,  gdzie  bez  przerwy
dochodzi  do wypadków i innych zdarzeń drogowych, poprzez lepsze oznaczenie tego
skrzyżowania.

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego pytał o salę gimnastyczną w Gliniku.
Ponadto wskazał żeremie bobrowe w Nawsiu przy samej drodze na pierwszym zakręcie ze zjazdu
z Radaja. Następnie zasygnalizował, aby przynajmniej na czas zimy pozostał znak ograniczenia
prędkości do 40 km/h w lesie na drodze wojewódzkiej od strony Wytrząski, ponieważ jeżeli będzie
postawiony znak ograniczenia prędkości do 70 km/h to dalej będą tam zdarzenia drogowe.

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

 Ubytki  na  drodze  powiatowej  w  Brzezinach  zostaną  zgłoszone  na  piśmie  do  Starostwa
Powiatowego.

 Sprawę z drogą na Srokę w Broniszowie postaramy się zakończyć jak najszybciej.

 Utrzymanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Broniszowie nie jest w zakresie obowiąz-
ków konserwatora szkoły, ale gminy. Nie możemy mu tego nakazać, jeżeli nie wyrazi na to
zgody.

 Usuwanie żeremi bobrowych nie jest sprawą gminy, ale Podkarpackiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych, który od 1 stycznia 2018 roku zostanie przekształcony w Wody Polskie.
Gmina może ewentualnie wnioskować o wydanie zgody na likwidację żeremi bobrowych. Nie
ma podstaw, żeby interweniować w postaci przeznaczenia koparki,  bo to nie jest  własność
gminna.  W ostatnim  czasie  były  wyznaczone  określone  ilości  sztuk  do  odstrzału  i  Koła
Łowieckie będą ten odstrzał wykonywać.

 Zjazdy przy przebudowie drogi Brzeziny – Bukowina będą przypilnowane, aby odpowiednio
zostały wykonane.

 Oświetlenie będzie realizowane, jeżeli będą środki.

 Zorientujemy się, jakie stanowisko ma Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w  sprawie  drzew  zalegających  na  brzegach  czy  skarpach  rzek:  czy  PZMiUW  czuje  się
właścicielem  tych  drzew,  czy  właściciele  działek  przyległych  do  rzek  mogą  te  drzewa
zagospodarować na własne potrzeby.

 W sprawie ograniczenia tonażu na niektórych drogach musimy wprowadzać jedną zasadę na
terenie całej gminy, z tym że będziemy wystawiać zgody jednorazowe lub stałe na korzystanie
z większego tonażu, jeżeli taka konieczność występuje. Prosił także zwracać uwagę osobom,
które niszczą drogi gminne, jeżdżąc ciężkimi samochodami.

 Pan  Wójt  przedstawił  propozycję  utworzenia  parkingu  na  posesji  Pani  S.,  która  wyraziła
wstępną zgodę na oddanie kawałka swojego terenu, który przylega do drogi poniżej Szkoły
Podstawowej w Gliniku.
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 Przy projektowaniu drogi w kierunku Pana Rabachy będzie wykonany odpowiednio szeroki
wjazd, który jest także brany pod uwagę przy projektowaniu chodnika.  Konieczne jest  tam
uporządkowanie spraw własnościowych. Temat ten nie jest łatwy, bo są osoby, które nie żyją.

 Gmina może zawnioskować do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o rozpatrzenie
możliwości postawienia lustra przy zjeździe z cmentarza w Rzegocinie na drodze wojewódz-
kiej. O tym decyduje Komisja Bezpieczeństwa działający przy Podkarpackim Zarządzie Dróg
Wojewódzkich. W przyszłości należałoby myśleć o wykonaniu drogi zjazdowej z cmentarza
w dół, naprzeciw Pana Kopali i być może wprowadzić ruch jednokierunkowy.

 Droga na Stachorówkę nie jest wpisana w projekt budżetu na 2018 rok, ponieważ nie jest drogą
gminną. Jeżeli będzie drogą gminną i będą środki, będziemy ją próbować realizować. Budżet
na przyszły rok jest bardzo napięty i może być z tym problem. Nie ma założonych środków na
realizację drogi Brzeziny – Bukowina, a tam kosztorys jest na kwotę 2,4 mln zł, wkład własny
gminy  wyniesie  1,2  mln  zł.  W  tej  chwili  droga  na  Stachorówkę  jest  w  dobrym  stanie
technicznym. Mieszkańcy tamtejsi mają jeszcze problem z uwłaszczeniem na tej drodze.

 Lokalizacja  przedszkola  w  budynku  po  byłej  szkole  w  Gliniku  na  Łysej  Górze  jest  do
rozważenia, ale w pierwszej kolejności należałoby zapytać rodziców czy zechcieliby dowozić
tam dzieci.  W tej  chwili  dojazd  tam jest  utrudniony ze  względu  na  czynne  osuwisko.  Po
uzyskaniu  pozytywnej  oceny  projektu  budowlanego  będziemy  wnioskować  o  środki  na
zabezpieczenie osuwiska. Na ukończeniu jest kosztorys na tą inwestycję, który będzie wynosił
ok. 4 mln zł. Udział własny gminy byłby w wysokości 20%. Droga na Pasieki była w tamtym
roku  podana  jako  trzecia  do  dofinansowania  ze  środków  na  usuwanie  skutków  klęsk
żywiołowych. Nie udało się uzyskać tych środków. Gmina otrzymała dofinansowanie na dwa
zadania tj. przebudowę przepustu w ciągu drogi Wielopole –  Stara Droga i przebudowę drogi
Brzeziny Berdechów – Szkoła.  W 2018 roku zgłosilibyśmy drogę Pasieki w całości,  w ten
sposób doszlibyśmy do drogi Glinik – Mała. Pan Wójt zasygnalizował także, że chciałby się
spotkać z Minister Edukacji Narodowej, która obiecała środki na małe klasy, na oddziały, na
niezbędne  inwestycje  w  szkołach,  a  nie  na  ilość  dzieci.  Nakreślił,  że  trzeba  już  myśleć
o  dobudowie  Szkoły  Podstawowej  w  Broniszowie,  bo  na  pewno  tam  nie  zmieści  się
ośmioklasowa szkoła. Ponadto według nowego prawa rodzice mają prawo dawać dzieci od lat
3 do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych. Są jeszcze miejscowości, które odmawiają
tego,  ale  w naszej  gminie nie  chcemy tego robić,  ze względu na to,  że musimy zapewnić
naszym mieszkańcom takie warunki, żeby nie chcieli Gminy Wielopole Skrzyńskie opuszczać,
a wręcz żeby chcieli się w niej osiedlać.

 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Wielopolu Skrzyńskim jest wykonana, została
przeprowadzona 12 lat temu i nie będzie realizowana. Modernizacja map zasadniczych będzie
przeprowadzana  w  pozostałych  miejscowościach  gminy.  Zebrania  wiejskie  w  tej  sprawie
odbędą się:

✔ 26 listopada 2017 roku o godz. 1200 w Gliniku,
✔ 3 grudnia 2017 roku o godz. 1130 w Nawsiu,
✔ 10 grudnia 2017 roku o godz. 1100 w Broniszowie.

 Oświetlenie, które nie świeci się w Nawsiu zostanie zgłoszone do firmy, która konserwuje to
oświetlenie.
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 Rozważenie  możliwości  postawienia  lustra  przy  wyjeździe  z  cmentarza  w  Nawsiu  było
zgłaszane  Powiatowi  ustnie.  Będziemy zabiegać  o  poprawę  bezpieczeństwa  tego  wyjazdu,
chociaż  Powiat  ma  trudności  ze  środkami.  Będziemy  także  zastanawiać  się  nad  poprawą
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Nawsiu koło Balzy.

 Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Gliniku jest skończona. Wszystkie roboty są
wykonane. Do zamontowania zostały tylko pewne urządzenia. W tej chwili trwają prace przy
naprawie pierwszego muru oporowego. Zabezpieczenie i naprawę muru przejęła firma Remost
z  Dębicy,  ponieważ  wykonawca  tj.  KK-Bud  nie  radził  sobie  z  tym problemem i  nie  ma
doświadczenia w realizacji  takich prac.  Wykonawca popełnił  błąd przy zasypie pierwszego
muru, który zasypał zwykłą ziemią, a według dokumentacji miał być tzw. zasyp zbrojony. Mur
się odkształcił. Norma dopuszcza odkształcenie muru 11 cm, natomiast mur był odkształcony
na 33 cm. Gmina zleciła wykonanie ekspertyzy, która wykazała błąd wykonawcy i za którą
koszty poniesie wykonawca. Ekspertyza wskazała wykonanie m.in. odpowiednich larsenów.
Ekspertyza jasno określiła,  że może nastąpić katastrofa budowlana,  jeżeli  mur nie  zostanie
zabezpieczony  przed  zimą.  W  tej  chwili  nie  ma  żadnych  obaw,  wszystko  zostanie
zabezpieczone. Przesunie się tylko termin oddania sali. Pan Wójt podkreślił, że nic nie zostanie
zapłacone dwa razy. Zapłacone zostaną tylko pewne roboty, które w tej chwili będą wykonane,
i  nie  były  zrealizowane  wcześniej,  a  są  ujęte  w  dokumentacji  kosztorysowej.  Koszty
zabezpieczenia muru zostaną pokryte z zabezpieczenia wykonawcy na prawidłowe wykonanie
inwestycji, w związku z tym, że inwestycja została wykonana nieprawidłowo.

 Znak ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej na Wytrząsce na pewno zniknie. To jest
projekt organizacji ruchu chwilowy, na okres trwania robót.

Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP udzielił odpowiedzi na temat wykonywania badań
okresowych  przez  nauczycieli.  Mówił,  że  nie  ma  możliwości,  żeby  badania  laboratoryjne
wykonywać  w  Wielopolu  Skrzyńskim,  ponieważ  ZOZ  w  Ropczycach  a  Piomar  w  Wielopolu
Skrzyńskim są  to  dwie  różne  firmy i  lekarz  medycyny pracy nie  przyjmie  badań wykonanych
w Piomarze. Nie ma takiej możliwości, żeby w ciągu jednego dnie wykonać wszystkie badania.
W zapytaniu ofertowym na świadczenie medycyny pracy ofertę złożył tylko ZOZ w Ropczycach
i nie było wyjścia, trzeba było podpisać umowę, bo pracownicy muszą być badani.

Pan Wójt dodał, że byłoby możliwe wykonanie badań laboratoryjnych w Piomarze pod
warunkiem,  że  ZOZ  i  Piomar  porozumiałyby  się  ze  sobą  wzajemnie  i  ZOZ  musiałby  zlecić
wykonywanie tych badań Piomarowi, ale oni nie będą tego chcieli robić, bo mają za to płacone
z Narodowego Funduszu Zdrowia.

7.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października
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.
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8.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym
gościom  za  udział  w  sesji  i  dokonała  zamknięcia  XXXVI  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu
Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1645.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba
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