
Protokół Nr XXXVIII/2018

z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 23 stycznia 2018 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1315 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  XXXVIII  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  obecnych  było  trzynastu
radnych  oraz  zaproszeni  gości,  zgodnie  z  załączonymi  listami obecności.  Nieobecny  był
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Marek Mucha. Dwoje radnych spóźniło się na sesję oraz
dwoje radny opuściło sesję przed jej zakończeniem.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała,  że  zgodnie z § 32
pkt 1 Regulaminu Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, grupa dziesięciu radnych wystąpiła do
Rady  Gminy  z  inicjatywą  zwiększenia  diet  dla  radnych  i  dla  sołtysów.  W  związku  z  czym
zaproponowała włączenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:

 w sprawie wysokości diet dla radnych za udział w pracach organów Gminy,
 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 

Radni wprowadzili w/w projekty uchwał do porządku obrad przy:
 10 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 11 radnych.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXXVIII

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 zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do

uchwały Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017

roku  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Wielopole

Skrzyńskie,
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2)  w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu

Województwa Podkarpackiego,

3) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego,

4) w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2018 rok:

 odczytanie projektu uchwały budżetowej,

 przedstawienie  opinii  i  wniosków  Komisji  Rady  Gminy,  w  tym  ostatecznej  opinii

Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

 dyskusja i głosowanie,

5) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie:

 odczytanie projektu uchwały,

 przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

 dyskusja i głosowanie,

6)  w  sprawie  przyjęcia Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,

7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,

8) w sprawie wysokości diet dla radnych za udział w pracach organów Gminy,

9) w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za 2017 rok.

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

7. Sprawy różne.

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

9. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie przy:
 11 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych.

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXXVIII sesji.
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3. Informacje Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy.

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

 Gmina Wielopole Skrzyńskie w grudniu 2017 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu
pn: „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole
Skrzyńskie”  w  ramach  RPO  WP na  lata  2014  –  2020.  Jest  to  projekt,  który  nasza  gmina
realizuje w partnerstwie z Gminą Niebylec. Całkowita wartość projektu wynosi 12.678.741,54
zł, w tym dofinansowanie w kwocie 9.898.606,82 zł. Można było w tym działaniu wnioskować
o kwotę  maksymalnie  10  mln  zł.  Jest  to  projekt  parasolowy,  ponieważ tym parasolem nad
projektem będzie gmina jako pośrednik, nie beneficjent docelowy. Środki bezpośrednio trafią
do  mieszkańców  gminy.  Zainteresowani  projektem  mogą  wpisywać  się  jeszcze  na  listę
rezerwową. W trakcie realizacji projektu ktoś może zrezygnować i wtedy będzie można zająć
jego miejsce. Gmina musi zrealizować taki zakres rzeczowy, jaki został założony w projekcie.
W dniu 2 lutego 2018 roku o godz. 1700 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób, które złożyły deklara-
cje  uczestnictwa  i  zakwalifikowały  się  do  projektu.  Tematem  spotkania  będzie  omówienie
warunków  zawarcia  indywidualnych  umów  z  mieszkańcami,  kosztów  ponoszonych  przez
mieszkańców  tzw.  udziału  własnego  i  terminu  ich  wpłat  oraz  wymogów  technicznych
proponowanych instalacji  OZE.  W najbliższym czasie  zostaną  przygotowane także  projekty
umów z mieszkańcami na realizację tego przedsięwzięcia.

 Gmina Wielopole Skrzyńskie w grudniu 2017 roku podpisała umowę na realizację projektu pn:
„Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”. Projekt  obejmuje
zwiększenie  liczby  miejsc  przedszkolnych  dla  dzieci  w  wieku  od  3  do  6  lat  poprzez
uruchomienie  dodatkowych  czterech  oddziałów  Przedszkola  Integracyjnego  przy  Szkołach
Podstawowych w Broniszowie, Brzezinach, Nawsiu i Gliniku. Nowo otwarte oddziały zyskają
nowe  wyposażenie  sal  dydaktycznych,  sprzęt  multimedialny,  pomoce  dydaktyczne.  Projekt
zakłada także wzbogacenie oferty dziewięciu oddziałów Przedszkola Integracyjnego (w tym
czterech nowych) o zajęcia dodatkowe, wyjazdy i spotkania edukacyjne. We własnym zakresie
będzie  przygotowywany  posiłek  dla  dzieci  dostosowany  do  ich  potrzeb.  Dzięki  dotacji
zakupiony zostanie również samochód  dostawczy służący do rozwozu posiłków po szkołach.
Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim ma obecnie cztery oddziały w budynku
przedszkola  i  jeden oddział  w budynku Szkoły Podstawowej  w Wielopolu  Skrzyńskim.  Od
września 2018 roku powstaną cztery nowe oddziały przy w/w szkołach podstawowych, dzięki
czemu zaoszczędzone zostaną środki budżetowe. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok
szkolny 2018/2019.

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  przystąpiła  do  realizacji  inwestycji  pn.:  „Remont  Ośrodka
Dokumentacji  i  Historii  Regionu  Muzeum  Tadeusza  Kantora  w  Wielopolu  Skrzyńskim”.
W styczniu  2018 roku nastąpiło  przekazanie  placu  budowy wykonawcy,  którym jest  Firma
Handlowa ROSE Tomasz Leszczak ze Strzyżowa. Wykonawca przeprowadzi prace remontowe,
które obejmują: 
1) uporządkowanie terenu wokół budynku starej plebani, tj.:

• wymiana istniejącej betonowej kostki na bruk kamienny (granitowy),
• wytyczenie odcinków utwardzonych chodników wokół budynku (zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu),
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• instalacja obiektów małej architektury (ławek ogrodowych),
• wprowadzenie zieleni niskiej oraz rewitalizacja istniejącej zieleni,
• instalacja oświetlenia terenu i oświetlenia elewacyjnego budynku,
• zmiana trasy przyłącza gazu wraz ze zmianą lokalizacji zestawu pomiarowego,

2) roboty budowlane w obiekcie „Kantorówki”:
• zmiana  układu  funkcjonalnego  obiektu  –  przebudowa  części  pomieszczeń,  w  tym

wykonanie ścianek działowych, posadzek,
• dostosowanie toalet  do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu do

obiektu dla osób niepełnosprawnych,
• przebudowa schodów na poddasze,
• adaptacja części poddasza dotychczas nieużytkowanego na cele ekspozycyjne,
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
• zabezpieczenie fundamentów oraz zapewnienie ochrony przed wilgocią,
• renowacja tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz sufitów,
• renowacja szalunku drewnianego ścian zewnętrznych poddasza,

3) instalacje wewnętrzne:
• instalacja wodno – kanalizacyjna,
• instalacja gazu,
• instalacja centralnego ogrzewania,
• instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją,
• instalacja klimatyzacji,
• instalacja  elektryczna,  w  tym  dla  zapewnienia  obiektowi  właściwego  poziomu

bezpieczeństwa,
• instalacja sygnalizacji przeciwpożarowej, 
• instalacja monitoringu oraz antywłamaniowa. 

Wykonawca  zaoferował  wykonanie  prac  remontowych  za  kwotę  1.940.585,06  zł.  Termin
realizacji prac remontowych upływa 31 sierpnia 2018 roku. Inwestycja obejmuje również zakup
dostaw (m.in: laptop, monitory interaktywne, kolumny głośnikowe) mających na celu wykona-
nie aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego.
Wartość  całkowita  projektu  wynosi  2.846.373,90  zł,  w  tym  otrzymane  dofinansowanie
w  ramach  RPO  WP  w  wysokości  2.419.417,77  zł.  Termin  zakończenia  realizacji  całego
projektu wraz z wyposażeniem upływa 30 września 2018 roku.  

 Trwają prace związane z  budową kanalizacji  sanitarnej  w Wielopolu Skrzyńskim. Aktualnie
wykonano  już  3,5  km  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  co  stanowi  40%  realizacji  inwestycji.
Wykonawcą  zadania  jest Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  i  Drogowych  w  Krośnie.
Wartość zadania wynosi prawie 4,5 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości  2.785.757 zł
oraz  wkład  własny  z  budżetu  gminy  w  kwocie  1.671.943  zł.  Gmina  podejmie  działania
związane  z  odzyskaniem  podatku  VAT  z  Urzędu  Skarbowego.  Zmiany  w  Ministerstwie
Finansów spowodowały,  że  podatek  VAT od tych  inwestycji  jest  niekwalifikowany.  Termin
zakończenia realizacji przedsięwzięcia upływa 30 września 2018 roku.
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 Do pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, tj.  Szkoły Podstawowej
w  Broniszowie,  Szkoły  Podstawowej  w  Brzezinach,  Szkoły  Podstawowej  w  Brzezinach  –
Berdechowie, Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim i Szkoły Podstawowej w Nawsiu
dostarczono pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizowanego przez gminę rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii  informacyjno – komunikacyjnych na lata  2017 – 2019 pn.:  „Aktywna Tablica”.
Szkoły zostały wyposażone w tablice interaktywne, projektory i głośniki. Wykonawcą zadania
była  firma  Quatro Computers z  Rzeszowa,  która  zrealizowała  dostawę  nowoczesnego
wyposażenia  za  kwotę  72.284,20  zł.  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  otrzymała  na  realizację
przedsięwzięcia dofinansowanie w ramach realizowanego projektu w wysokości 80% wartości
zadania, pozostałe 20% to wkład własny gminy. Szkoła Podstawowa w Gliniku weźmie udział
w projekcie w naborze ogłoszonym w kwietniu 2018 roku.

 W dniu 18 stycznia 2018 roku został ogłoszony przetarg na dostawę materiałów drogowych na
2018  rok.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  klińca  4  –  31,5  mm  w  ilości  4000  ton
z  możliwością  zamiany  części  na  frakcje  tłucznia  31,5  –  63  mm  po  takiej  samej  cenie.
Zamówiona  ilość  materiału  może  ulec  zmianie.  Materiał  ma  być  dostarczony  na  miejsce
wskazane przez zamawiającego – w miarę potrzeb do końca 2018 roku lub do wykorzystania
zamówionej ilości. Otwarcie ofert nastąpi 30 stycznia 2018 roku. 

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  ogłosiła  II  przetarg  pn.:  „Nowoczesne  usługi  w  Placówkach
Oświatowych  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie”  na  wdrożenie  e-usług  oraz  wykonanie
infrastruktury serwerowej i sieci bezprzewodowej. Przetarg I podzielono na trzy części: 

• I część – dostawa 130 komputerów, 
• II część – wdrożenie e-usług,
• III część – wykonanie infrastruktury serwerowej oraz sieci bezprzewodowej. 

Otwarcie przetargu nastąpiło w grudniu 2017 roku. Najkorzystniejszą ofertę dla części I złożyła
firma InFast z Rzeszowa, która zaoferowała dostawę komputerów za kwotę 384.800 zł netto.
Przetarg  w  części  II  i  III  został  unieważniony  i  ogłoszony  ponownie.  Otwarcie  ofert  na
wykonanie infrastruktury serwerowej i sieci bezprzewodowej oraz wdrożenie e-usług nastąpi
31 stycznia 2018 roku. 

 Został  ogłoszony III  przetarg  nieograniczony (licytację)  na  sprzedaż  nieruchomości  o  pow.
0,0477 ha stanowiącej własność Gminy Wielopole Skrzyńskie położonej na terenie wsi Nawsie,
zabudowanej  budynkiem  po  byłej  Szkole  Podstawowej  na  Budziszu.  Cena  wywoławcza
nieruchomości wynosi 40.760 zł + 23% VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku.

 Gmina Wielopole Skrzyńskie unieważniła II postępowanie przetargowe na realizację zadania
pn: „Budowa ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości
Glinik”,  ponieważ wartość złożonych ofert  przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  W  drugim  postępowaniu  ofertę  na  realizację
przedsięwzięcia złożyło:
1) Konsorcjum firm: 

Lider:  Handlowo  –  Usługowy  Zakład  Instalacji  Sanitarnych  i  Gazowych  „SANTEX”
z  Sędziszowa  Młp.,  Partner:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  –  Usługowo  –  Handlowe
„ARBUD”  z  Sędziszowa  Małopolskiego,  które  zaoferowało  wykonanie  przedmiotu
zamówienia za kwotę 3.988.735,19 zł.
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2) Konsorcjum firm:
Lider:  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  i  Drogowych  w Krośnie,  Partner:  Zakład
Instalacyjno – Budowlany Edward Kwiek z Czudca, którego oferta wyniosła 3.750.000 zł.

W najbliższym terminie zostanie ogłoszony III przetarg na realizację zadania. Przetarg będzie
obejmował budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody również dla miejscowości Broniszów. 

 W  dniu  28  grudnia  2018  roku  w  Wielopolu  Skrzyńskim  odbyło  się  spotkanie  rodzin
wielodzietnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, na które zaproszono ponad 50 małżeństw
posiadających co najmniej czworo małoletnich (do 18-tego roku) dzieci. Świętowanie rodzin
rozpoczęło się uroczystą Eucharystią w kościele parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim. Dalsza
część  spotkania  odbyła  się  w  budynku  Publicznego  Gimnazjum w  Wielopolu  Skrzyńskim.
Wydarzenie  uświetnił  występ  Grupy  Uwielbienia  z  Brzezin,  która  przed  zgromadzoną
publicznością zaprezentowała tradycyjne kolędy i pastorałki. Na zakończenie spotkania każda
rodzina otrzymała upominki w postaci paczki z żywnością, środkami czystości oraz artykułami
szkolnymi i słodyczami.

 W dniu 6 stycznia 2018 roku ulicami Wielopola Skrzyńskiego przeszedł Orszak Trzech Króli.
Uczestnicy bezpłatnie otrzymali korony, chorągiewki, naklejki oraz śpiewniki. Ciepłe, zimowe
popołudnie spowodowało, że w tegorocznym wydarzeniu wzięło udział wyjątkowo dużo osób.
Szacuje się, że uczestniczyło ok. 4000 osób. Uczestnicy Orszaku zebrali się o godzinie 1230

przed budynkiem Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim na wspólnej modlitwie Anioł
Pański. Następnie barwny korowód wyruszył  trasą orszaku, którego kulminacyjnym punktem
było oddanie pokłonu i złożenie darów Dzieciątku na rynku w Wielopolu Skrzyńskim. Na trasie
orszaku odgrywano sceny z wydarzeń towarzyszących Narodzeniu Pańskiemu.  Oprawę mu-
zyczną uroczystości zapewniła kapela góralska z Zakopanego „Bajeranty”. Niezwykłą atrakcją
dla najmłodszych okazała się szopka, w której tradycyjnie pojawiły się żywe zwierzęta wraz
z prawdziwym wielbłądem. Dla osób biorących udział w Orszaku został przygotowany ciepły
poczęstunek oraz słodycze. W dniu 7 stycznia 2018 roku w kościele parafialnym p.w. NMP
Wniebowziętej  w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się Gala III Orszaku Trzech Króli,  podczas
której śpiewano kolędy i wręczono dyplomy dla szkół i parafii uczestniczących w Orszaku. Pan
Wójt  złożył  serdeczne  podziękowania  rolnikom,  którzy  przygotowali  zwierzęta  do  żywej
szopki, dyrektorom szkół za przygotowanie uczniów, sponsorom za wsparcie finansowe oraz
wszystkim,  którzy  w jakikolwiek  sposób  włączyli  się  w organizację  tegorocznego  Orszaku
i podjęli trud jego przygotowania. To wspaniałe przedsięwzięcie nie powstałoby bez zaangażo-
wania szeregu osób i pracy wolontariuszy.

 W dniu 13 stycznia 2018 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim  odbyło  się  spotkanie  noworoczne,  które  stało  się  doskonałą  okazją  do
podsumowania minionego roku i złożenia podziękowań. W spotkaniu udział wzięli m.in: księża
z Dekanatu Wielopolskiego, Parlamentarzyści, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
przedstawiciele  władz  Powiatu  Ropczycko  –  Sędziszowskiego,  przedstawiciele  Samorządu
Gminy Wielopole Skrzyńskie, dyrektorzy placówek oświatowych, którzy szczególnie dopisali
swoją  obecnością,  sołtysi,  sponsorzy,  przedsiębiorcy,  a  także  przedstawiciele  organizacji
społecznych  działających  na  terenie  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie.  Wójt  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie  w  swoim  przemówieniu  podsumował  2017  rok  pod  względem  inwestycji,
a następnie podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań oraz
złożył  życzenia  noworoczne.  Wydarzenie  uświetnił  występ  Dziewczęcej  Służby  Maryjnej
działającej przy Parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim. Grupa przedstawiła
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Jasełka  pt.  „Hej  ludzie  prości  Pan  Bóg  z  nami  gości”.  Zaproszeni  goście  mogli  również
podziwiać  występ  Grupy  Obrzędowej  im.  Marii  i  Józefa  Dziedziców  z  Trzciany,  która
zaprezentowała widowisko obrzędowe pt. „Herody”. To widowisko wyjątkowo się podobało.
Oba  przedstawienia  zyskały  dobre  recenzje.  Po  zakończeniu  części  artystycznej  uczestnicy
złożyli sobie życzenia noworoczne oraz podzielili się opłatkiem.

 W dniu 21 stycznia 2018 roku w Wielopolu Skrzyńskim miała miejsce pierwsza tegoroczna
Akcja Honorowego Oddawania Krwi, zorganizowana przez Klub HDK-PCK "Solidarne Serce"
przy  Urzędzie  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Do  dyspozycji  wszystkich  chętnych  był
ambulans  Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w  Rzeszowie.  Chęć
oddania  krwi  zgłosiło  aż  59  osób  z  terenu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  i  ościennych
miejscowości.  Wśród zainteresowanych znalazły się  osoby,  którym mimo ogromnych  chęci
podzielenia się swoja krwią odmówiono jej  pobrania z powodów zdrowotnych i  ostatecznie
krew mogło oddać aż 47 dawców. Taką popularnością akcje w Wielopolu Skrzyńskim nie cieszą
się nigdzie. Do akcji włączyli się po raz pierwszy funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach,  którzy chętnie  podzielili  się  z  potrzebującymi  najcenniejszym darem życia,
jakim  jest  krew.  W  ciągu  trzech  godzin  trwania  akcji  pozyskano  ponad  21  litrów  krwi.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zechcieli honorowo oddać
krew i zapraszają na kolejną akcję 25 marca 2018 roku.

 W dniu 23 stycznia 2018 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się Obchody Międzynarodowe-
go Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Program obchodów obejmował wspólną  modlitwę na
cmentarzu  żydowskim  w  Wielopolu  Skrzyńskim  pod  zbiorową  mogiłą  upamiętniającą
pomordowanych  Wielopolan  żydowskiego  pochodzenia,  a  także  występ  młodzieży  z  grupy
teatralnej z Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim.
Młodzież  zaprezentowała  program  artystyczny  nawiązujący  do  tematyki  wydarzenia.
Międzynarodowy Dzień  Pamięci  o  Ofiarach  Holokaustu  ustanowiony został  rezolucją  ONZ
z listopada 2005 roku i obchodzony jest rokrocznie, 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia obozu
koncentracyjnego w Auschwitz – Birkenau. Organizacja uroczystości służyć ma oddaniu hołdu
ofiarom oraz przechowaniu pamięci o okrucieństwie holokaustu.  Organizacja tej uroczystości
pogłębia również tolerancję i otwartość na różnorodność kulturową i wyznaniową. 

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

3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów wnioskował o możliwość odzyskania
instalacji centralnego ogrzewania z budynku Kantorówki,  które niedawno było zakładane.  Pytał
o możliwość sprzedania instalacji mieszkańcom w drodze przetargu.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy wystąpiła z sugestią, aby dopilnować
odnowienie  ściany oporowej  północnej  w budynku Kantorówki,  która  jest  mocno zagrzybiona.
Ponadto  poruszyła  sprawę  szybkości  działania  internetu  w  Szkole  Podstawowej  w  Wielopolu
Skrzyńskim, który w ostatnim czasie bardzo zwolnił.
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytania radnych:

 Wszystkie  elementy  centralnego  ogrzewania  w  budynku  Kantorówki  będą  zdemontowane
i założone nowe, ponieważ takie było założenie projektu. Pan Wójt jeszcze nie wie, w jaki
sposób będą wykorzystane. W celu uzyskania tak dużego dofinansowania, trzeba było założyć
wymianę wszystkich instalacji, które nie są w idealnym stanie. Będzie to kompleksowy remont
budynku i kompleksowo wszystko będzie zrobione. Sprzedaż instalacji centralnego ogrzewania
mieszkańcom w drodze przetargu wymaga konieczności wyceny tych elementów.

 W kwestii renowacji ściany północnej budynku Kantorówki Pan Wójt nie udzielił odpowiedzi.
Zaprosił do przeglądnięcia projektu w Urzędzie Gminy.

 Sprawa wolno działającego internetu w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim jest
kompetencją dyrektora szkoły, nie gminy. W najbliższym czasie będzie realizowany projekt na
e-usługi  w  placówkach  oświatowych  i  wówczas  będzie  zmodernizowany  internet  pod
względem szybkości działania, zostanie wprowadzone Wi-Fi i szereg innych działań.

Pan Marek Śliwiński  –  dyrektor  Szkoły Podstawowej  im.  T.  M. Kantora w Wielopolu
Skrzyńskim  wyjaśnił  temat  szybkości  łącza  internetowego  w  szkole.  Poinformował,  że  sieć
internetowa jest  wykonana do 10 GB, natomiast Orange wysyła max 8 GB. Biorąc pod uwagę
złącza, przesył spada do 6 GB, jak są dobre warunki to do 7 GB. Jeżeli włączanych jest kilkanaście
komputerów,  kilka  grup  na  raz  w  ramach  projektu,  komputer  uruchamia  się  pół  godziny.
W rozmowie jaką przeprowadził Pan dyrektor z Orange powiedziano, że w najbliższym czasie nie
ma możliwości technicznych, ani nie są przewidziane żadne prace na tej linii. Pan dyrektor wyjaśnił
również, że informował Pana Wójta i informatyka z Urzędu Gminy, że szkoła została zgłoszona do
projektu pn. „Aktywna Tablica” i tam jest wymagane min. 30 GB. Przy przesyle 8 GB nie wiadomo
jak to będzie działało. Według deklaracji informatyka miał być silny sygnał z Urzędu Gminy drogą
radiową. Do tej pory się to nie stało.

4.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie  zmian
zakresu  wykonywania  przedsięwzięć  określonych  w  załączniku  Nr  2  do  uchwały
Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego  projektu  uchwały,
wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018 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:

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

Uchwała Nr XXXVIII/250/2018 w załączeniu.
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2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 listopada
2017  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  dla  Samorządu  Województwa
Podkarpackiego.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego  projektu  uchwały,
wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018 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:

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

Uchwała Nr XXXVIII/251/2018 w załączeniu.

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

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego  projektu  uchwały,
wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018 roku. 

Pytania i uwagi do projektu uchwały:

Pan  Adam Galas  –  radny,  sołtys  sołectwa  Broniszów  zapytał  dlaczego  dwie  uchwały
o  udzieleniu  pomocy  rzeczowej  dla  Samorządu  Województwa  Podkarpackiego  są  sporządzone
w innej formie, mimo że dotyczą tego samego.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pierwsza uchwała jest uchwałą
zmieniającą uchwałę z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samo-
rządu Województwa Podkarpackiego, gdzie zmianie ulega tylko § 2, w którym zmienia się kwotę
środków na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Gliniku z 20.000 zł na 55.000 zł.
Wszystkie pozostałe elementy uchwały pozostają bez zmian. 

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

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

Uchwała Nr XXXVIII/252/2018 w załączeniu.
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4) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie budżetu
Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2018 rok.

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię
Komisji Rewizyjnej i Komisji Regulaminowo – Mandatowej do projektu budżetu gminy na 2018
rok, następującej treści:

Komisja  Rewizyjna  wraz  z  Komisją  Regulaminowo  –  Mandatową  odbyła  posiedzenie
w dniu 10 stycznia 2018 roku, na którym dokonała analizy projektu budżetu Gminy Wielopole
Skrzyńskie  na  2018  rok,  podejmując  dyskusję  nad  wydatkami  budżetu.  Wszystkie  zmiany  do
przedstawionego projektu budżetu na 2018 rok przedstawiła Pani Skarbnik Gminy.  Wyjaśnienia
uzyskano także od Zastępcy Wójta.

Po zapoznaniu się z treścią projektu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na rok 2018,
poszczególni członkowie obu Komisji zgłosili indywidualne, liczne propozycje zadań do realizacji
w ciągu roku 2018 przedstawione na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.  Obie  Komisje  wyrażają  zgodę  na  przyjęcie  projektu  budżetu  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie na 2018 rok, z jednoczesnym uwzględnieniem niżej wymienionych wniosków, które
członkowie Komisji wspólnie i jednogłośnie przyjęli do rozważenia w ciągu roku budżetowego, tj.:

 zakup koparki na bieżące potrzeby gminy,

 zwiększenie  środków  na  wyposażenie  filii  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Wypoczynku
w krzesła, stoły, sprzęt kuchenny oraz niezbędne remonty,

 proporcjonalne rozłożenie wydarzeń kulturalnych w każdym sołectwie.

Pan  Sławomir  Górski  –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Spraw
Socjalnych i  Porządku Publicznego przedstawił  pozytywną opinię  Komisji  do projektu  budżetu
Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2018 rok, następującej treści:

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Spraw  Socjalnych  i  Porządku  Publicznego  na
posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2018 roku, dokonała analizy projektu budżetu Gminy Wielopole
Skrzyńskie na 2018 rok w następujących działach:

 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

 801 Oświata i wychowanie,

 851 Ochrona zdrowia,

 852 Pomoc społeczna,

 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

 855 Rodzina,

 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Projekt budżetu przedstawili:

 w zakresie kultury Pan Marcin Świerad – dyrektor GOKiW,

 w zakresie pomocy społecznej Pani Bożena Rogińska – Olech – kierownik GOPS,

 w zakresie oświaty Pani Alicja Skałuba – główna księgowa ZOSiP,

 w pozostałym zakresie Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy.
Na posiedzeniu członkowie Komisji zadawali liczne pytania oraz zgłaszali własne opinie

i spostrzeżenia do projektu budżetu. Do wszystkich wypowiedzi odniósł się Wójt Gminy Wielopole
Skrzyńskie.  Komisja  zwróciła  uwagę  na  uwzględnienie  w  ciągu  roku  możliwości  realizacji
wniosków  zgłoszonych  po  objazdowej  Komisji  po  placówkach  oświatowych  z  terenu  gminy
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dotyczących  remontów  i  napraw  w  szkołach  i  placach  zabaw.  W  wyniku  przeprowadzonego
głosowania,  projekt budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2018 rok, w zakresie dotyczącym
przedmiotu działania Komisji został pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła ostateczną, pozytywną opinię Komisji do projektu budżetu gminy na 2018
rok, następującej treści:

Projekt budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2018 rok wraz z uzasadnieniem został
przedłożony Zarządzeniem Nr 132.2017 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 13 listopada
2017 roku. Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
projekt  budżetu  gminy  został  poddany  procedurze  opiniowania  wynikającej  z  uchwały
Nr  XLVI/231/2010  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  z  dnia  4  października  2010  roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Komisja Rozwoju Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska wraz z przewodniczącymi pozostałych komisji odbyła posiedzenie w dniu
16 stycznia 2018 roku, na którym dokonała ostatecznej analizy przedłożonego projektu budżetu
gminy na 2018 rok. Do projektu budżetu zostały wniesione także autopoprawki. Wszystkie zmiany
zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej przedstawiła Pani Skarbnik Gminy. Natomiast na
wszystkie  pytania  i  uwagi  zgłoszone  przez  poszczególnych  radnych,  odpowiedzi  udzielił  Wójt
Gminy Wielopole Skrzyńskie. Komisja zapoznała się z wnioskami i opiniami wszystkich stałych
Komisji Rady Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Wnioski Komisji
Rewizyjnej przyjęte zostały do dalszej dyskusji i rozważenia w ciągu roku budżetowego. 

Biorąc pod uwagę pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz
Komisji Rady Gminy i wszelkie wyjaśnienia, jakie zostały udzielone radnym, Komisja Rozwoju
Gminy,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  w  wyniku  głosowania  pozytywnie  jednogłośnie
zaopiniowała projekt  budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2018 rok wraz z przedłożonymi
poprawkami.  W związku z powyższym Komisja  wnosi  do  Rady Gminy o  uchwalenie  budżetu
gminy na 2018 rok.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie (uchwały w załączeniu):

 w sprawie  pozytywnego  zaopiniowania  projektu  uchwały  budżetowej  Gminy Wielopole
Skrzyńskie na 2018 rok,

 w sprawie pozytywnego zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynika-
jącego z projektu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2018 rok.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

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

Uchwała Nr XXXVIII/253/2018 w załączeniu.
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy w podziękowaniu za zgodne przyjęcie budżetu Gminy
Wielopole Skrzyńskie na 2018 rok wyraził nadzieję na zgodne realizowanie budżetu w ciągu całego
2018 roku. Mówił, że dzisiaj uchwalony budżet na 2018 rok to kwota ponad 56 mln zł po stronie
dochodów, natomiast po stronie wydatków to kwota ponad 62 mln zł.  Nigdy Gmina Wielopole
Skrzyńskie  jeszcze  nie  miała  takiego  budżetu.  Dochody  w  kwocie  20.695.268  zł  zapisane
w budżecie to dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,  w tym 19.125.700 zł  to dotacje na
finansowanie  zadań  z  udziałem  środków  Unii  Europejskiej.  Świadczy  to  o  tym,  że  Gmina
Wielopole Skrzyńskie potrafi i  umie śmiało sięgać po środki zewnętrzne, głównie środki unijne
w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Wydatki majątkowe w budżecie stanowią aż 46%
wydatków budżetowych na 2018 rok. To jest bardzo duży wskaźnik między wydatkami majątkowy-
mi  a  wydatkami  na  działalność  bieżącą.  Corocznie  sporządzany  jest  ranking  Województwa
Podkarpackiego. Od początku kadencji Gmina Wielopole Skrzyńskie jako gmina wiejska przesko-
czyła  o  kilkadziesiąt  pozycji  w  tym  rankingu.  W  trzech  kategoriach  byliśmy  na  III  miejscu
w  Województwie  Podkarpackim,  m.in.  jeżeli  chodzi  o  wskaźnik  procentowy  budżetu  gminy
przeznaczony na inwestycje.  Jako samorząd inwestujemy głównie w przedsięwzięcia polegające
znacząco na poprawie warunków życia mieszkańców, przy czym staramy się pozyskiwać wszystkie
dostępne  możliwości  pozyskania  środków  zewnętrznych.  Inwestujemy we  wszystkie  dziedziny
życia.  W  ramach  wydatków  inwestycyjnych  ujęte  są  głównie  przedsięwzięcia  pozyskane  ze
środków  Unii  Europejskiej.  Prawie  wcale  nie  ma  inwestycji,  które  byłyby  realizowane  tylko
i  wyłącznie  z  naszego  budżetu.  Wśród  inwestycji  dofinansowanych  ze  środków  zewnętrznych
realizowanych w 2018 roku wymienić należy budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków
(5.575.178  zł  z  RPO),  budowę ujęć  i  stacji  uzdatniania  wody,  sieci  wodociągowej  w  Gliniku
i Broniszowie (954.500 zł  z PROW),  przebudowę dróg gminnych (prawie 3 mln zł  z PROW),
dodatkowe  cztery  oddziały  przedszkolne  w  ramach  działalności  Samorządowego  Przedszkola
(560.000 zł  z  RPO), nowoczesne usługi  w placówkach oświatowych (1.352.834 zł  z RPO), na
ukończeniu jest rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – pozostało do wykorzy-
stania ponad 1 mln zł z RPO i 176.600 zł z PFRON, odnawialne źródła energii (4,7 mln zł z RPO),
przebudowa „Kantorówki” (2,4 mln zł  z RPO), kontynuacja dobudowy sali  gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Gliniku (350.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i 56.500 zł
z RPO). Pan Wójt wyjaśnił, że problem zabezpieczenia muru oporowego przy Szkole Podstawowej
w Gliniku jest rozwiązany. Mur I, który był odkształcony został częściowo naciągnięty, jest prawie
prosty.  Został  wykonany wyżej II mur zabezpieczający.  Przestrzeń między murami w tej  chwili
została  zasypana  zasypem zbrojonym.  Na  wiosnę  będą  dodatkowo  naprawiane  mikropęknięcia
żywicami.  W najbliższym czasie  będzie  wykonywana  także  droga  dojazdowa do  boiska.  Będą
położone  krawężniki,  dobudowa  wykonana  pod  kostkę  i  będzie  wykonywana  inwentaryzacja.
Będziemy składać dokumenty do odbioru sali gimnastycznej. Kontynuując Pan Wójt nadmienił, że
rozliczane w tym roku będą następujące projekty:  „Nowoczesne e-usługi  w gminach Ropczyce
i  Wielopole Skrzyńskie”,  „Modernizacja  energetyczna budynków użyteczności  publicznej”.  Aby
realizować tak dużo inwestycji konieczny jest wkład własny. To powoduje, że deficyt budżetowy
jest  w wysokości  5.775.000 zł.  Gmina Wielopole  Skrzyńskie swoim budżetem przebiła  Powiat
Strzyżowski. Jest to wynikiem dobrego starania się o środki unijne i krajowe. Pan Wójt zapewnił,
że w 2018 roku będzie na bieżąco monitować pozyskiwanie środków, zarówno z budżetu państwa,
jak i  Unii Europejskiej.  W ciągu każdego roku pojawiają się pewne nabory,  na które będziemy
składać wnioski na inwestycje wspólnie podjęte i próbować je pozyskać i szukać środków na wkład
własny. Będziemy wnioskować o środki na budowę boisk przyszkolnych w Gliniku i w Brzezinach.
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Nie  będziemy odpuszczać  budowy sal  gimnastycznych  w Broniszowie  i  w  Nawsiu.  Będziemy
realizować budowę dróg gminnych, budować chodniki, parkingi, wyposażać i doposażać placówki
oświatowe.  Chcielibyśmy  rozpocząć  budowę  oświetlenia  ulicznego.  Na  zakończenie  swojego
przemówienia  Pan  Wójt  jeszcze  raz  podziękował  Radzie  Gminy  za  bardzo  odpowiedzialne
podejście do budżetu i jednogłośne jego przyjęcie. Wyraził nadzieję, że uda się nam osiągnąć tak
duży sukces, jaki udało się osiągnąć w roku 2017. Mamy się z czego cieszyć, czym szczycić, bo
w 2017 roku tych inwestycji jest bardzo dużo.

5)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu wieloletniej prognozy finansowej
gminy Wielopole Skrzyńskie, następującej treści:

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2018 – 2035 został  przedłożony Zarządzeniem Nr 133.2017 Wójta Gminy
Wielopole  Skrzyńskie  z  dnia  13 listopada 2017 roku.  Analizy wymienionego projektu uchwały
Komisja  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  dokonała  na  posiedzeniu  w  dniu
16  stycznia  2018  roku,  na  którym  przedstawione  zostały  wprowadzone  do  projektu  zmiany.
Komisja zapoznała się także z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W związku z powyższym Komisja zaopiniowała projekt wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Wielopole Skrzyńskie pozytywnie, jednogłośnie i wnosi do Rady Gminy o jej przyjęcie.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej  w  Rzeszowie  w  sprawie  pozytywnego  zaopiniowania  wieloletniej  prognozy
finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2018 – 2035 (uchwała w załączeniu).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

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

Uchwała Nr XXXVIII/254/2018 w załączeniu.

6)  Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego  projektu  uchwały,
wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

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

Uchwała Nr XXXVIII/255/2018 w załączeniu.

7) Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię do wymienionego
projektu  uchwały,  wypracowaną  jednogłośnie na  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej  i  Komisji
Regulaminowo – Mandatowej w dniu 10 stycznia 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

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

Uchwała Nr XXXVIII/256/2018 w załączeniu.

8)  Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  projekt  uchwały
w sprawie wysokości diet dla radnych za udział w pracach organów Gminy.

Pan Tadeusz  Bokota  –  Zastępca  Przewodniczącej  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą przy 9 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” na posiedzeniu
w dniu 16 stycznia 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

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

Uchwała Nr XXXVIII/257/2018 w załączeniu.
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9)  Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  projekt  uchwały
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018 roku przy 8 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”,
głosów „przeciw” nie było, jeden radny nie głosował.

Pytania i uwagi do projektu uchwały: 

Pan Tadeusz Bokota w imieniu radnych będących jednocześnie sołtysami pytał czy sołtysi
mają brać udział w głosowaniu zgodnie z przepisami prawa, czy mają się wstrzymać.

Pani  Halina Poręba  – Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała,  że  art.  25a ustawy
o samorządzie  gminnym stanowi,  że  radny nie  może  brać  udziału  w głosowaniu  w radzie  ani
w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Dlatego w celu uniknięcia niepotrzebnych
kontrowersji  wskazane  jest  wstrzymanie  się  od  głosowania  radnych  będących  jednocześnie
sołtysami.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta przy:

 7 głosach – „za”
 2 głosach – „przeciw” 

(Przeciw byli: Pan Sławomir Górski oaz Pan Stanisław Pasowicz)
 4 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych

(Wstrzymali się: Pani Maria Żywot, Pan Tadeusz Bokota, Pan Adam Galas oraz
Pan Tadeusz Kopala)

Uchwała Nr XXXVIII/258/2018 w załączeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.

5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za 2017 rok.

Pani Maria Żywot – Przewodnicząca Komisji Regulaminowo – Mandatowej przedstawiła
sprawozdanie z prac Komisji za 2017 rok, następującej treści:

W  okresie  sprawozdawczym  Komisja  Regulaminowo  –  Mandatowa  nie  obradowała
samodzielnie  na  posiedzeniu  i  nie  opiniowała  spraw  zgodnie  z  zakresem  swojego  działania.
Natomiast  realizowała  tematykę  wynikającą  z  bieżących  potrzeb,  to  jest  odbyła  wspólne
posiedzenie z Komisją Rewizyjną w dniu 10 stycznia 2017 roku, podczas którego dokonała analizy
i wypracowała pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
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Pan Sławomir  Górski  –  Przewodniczący Komisji  Oświaty,  Kultury,  Spraw Socjalnych  
i Porządku Publicznego przedstawił sprawozdanie z prac Komisji za 2017 rok, następującej treści:

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego w 2017
roku  odbyła  5  posiedzeń.  Komisja  dokonała  analizy  projektu  budżetu  gminy  na  2017  rok
w  zakresie:  pomocy  społecznej,  oświaty  i  wychowania  oraz  kultury  i  ochrony  dziedzictwa
narodowego. Na posiedzeniu tym wypracowano pozytywną opinię do projektu budżetu na 2017
rok. Ponadto tematyką Komisji była debata nad zamiarem zmniejszenia stopnia organizacji Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Brzezinach – Berdechowie do klas I – IV. Członkowie Komisji dokonali także
przeglądu  placówek  oświatowych  pod  kątem  przygotowania  do  rozpoczęcia  roku  szkolnego
2017/2018.  W  tym  celu  Komisja  odbyła  objazd  po  szkołach  podstawowych,  gimnazjum
i  przedszkolu  na  terenie  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie.  Następnie  Komisja  pozytywnie
zaopiniowała sześć projektów uchwał w sprawie przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich
szkół  podstawowych  w  ośmioletnie  szkoły  podstawowe  oraz  dwa  wnioski  do  Rady  Oddziału
Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  Rzeszowie  o  przyznanie  limitu  świadczeń  dla  Gabinetu
Stomatologicznego w Wielopolu Skrzyńskim oraz o zwiększenie limitu świadczeń dla Gabinetu
Rehabilitacji  w  Brzezinach.  Komisja  podjęła  również  dyskusję  na  temat  zmiany herbu  Gminy
Wielopole Skrzyńskie i ustanowienia insygniów, w głosowaniu jednogłośnie wstrzymując się od
zdania.  Członkowie  Komisji  zapoznali  się  z  realizowanymi  w  szkołach  projektami,  tj.:
„Wykorzystanie  technologii  informacyjno  –  komunikacyjnych  oraz  eksperymentu  w  procesie
nauczania  oraz  rozwijania  kompetencji  informatycznych  i  przyrodniczych”,  „Aktywna  Tablica”
oraz „Nowoczesne usługi  w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole  Skrzyńskie”.  Ponadto
członkowie  Komisji  indywidualnie  zapoznawali  się  z  zagadnieniami  z  zakresu  pracy  Komisji
i podejmowali tę tematykę w bieżącej działalności.

Pan Zbigniew Gąsior  –  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  sprawozdanie
z prac Komisji za 2017 rok, następującej treści:

Komisja  Rewizyjna  działała  zgodnie  z  rocznym  planem  zatwierdzonym  uchwałą
Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. W 2017 roku Komisja Rewizyjna odbyła
13  posiedzeń,  z  czego  przeprowadziła  11  kontroli.  W  trakcie  odbytych  posiedzeń  Komisja
zajmowała się następującą tematyką:

 analizowała wspólnie z Komisją Regulaminowo – Mandatową projekt budżetu gminy na
2017 rok wypracowując pozytywną opinię,

 ustaliła plan pracy Komisji na 2017 rok,
 analizowała sprawozdania  finansowe oraz  sprawozdanie z  wykonania  budżetu  gminy za

2016  rok  i  opracowała  wniosek  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy
Wielopole  Skrzyńskie.

Komisja  przeprowadziła kontrole wykonania budżetu za 2016 rok oraz za I półrocze 2017 roku
w Urzędzie  Gminy,  we  wszystkich  szkołach,  Zespole  Obsługi  Szkół  i  Przedszkola,  Gminnym
Ośrodku  Pomocy  Społecznej  i  Gminnym  Ośrodku  Kultury  i  Wypoczynku  wraz  z  filiami,
zapoznając się z dokumentami księgowymi. Komisja dokonała również kontroli wykonania uchwał
Rady Gminy. Zalecenia pokontrolne sformułowane przez Komisję dotyczyły:

 zakupu środków czystości i materiałów biurowych w drodze przetargu dla wszystkich szkół,
 konsultowania  dokonywania  przez  dyrektorów  szkół  wszystkich  większych  zakupów

z organem prowadzącym,
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 opracowania kategoryzacji dróg gminnych,
 zakupu koparki na potrzeby gminy,
 zakupu busa dla potrzeb działalności GOKiW,
 proporcjonalne rozłożenie wydarzeń kulturalnych w każdym sołectwie.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji za 2017 rok, następującej treści:

Komisja  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  w  2017  roku  odbyła  11
posiedzeń  w  tym  dwa  wyjazdowe  na  drogi  gminne.  Komisja  w  trakcie  swojego  obradowania
zajmowała się następującą tematyką:
a) dokonała analizy projektu budżetu gminy na 2017 r. wypracowując pozytywną opinię,
b) zapoznała się i zaopiniowała 76 projektów uchwał: w tym 75 pozytywnie i 1 projekt negatywnie,

który dotyczył zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach – Berdechowie. 
     Projekty pozytywnie zaopiniowanych uchwał dotyczyły m.in.: 

 wprowadzenia zmian w budżecie gminy, 
 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na 2017 rok,
 udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Podkarpackiemu,
 zawarcia  umowy  partnerstwa  oraz  wspólną  realizację  z  Gminą  Niebylec  projektu  pn.:

„Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Niebylec i Wielopole
Skrzyńskie”,

 przystąpienia do udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komu-
nikacyjnych  oraz  eksperymentu  w  procesie  nauczania  oraz  rozwijania  kompetencji
informatycznych i przyrodniczych”,

 przyjęcia  wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy
Wielopole Skrzyńskie na lata 2017 – 2021,

 nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wielopole Skrzyńskie nieruchomości położonej
w Wielopolu Skrzyńskim i w Broniszowie od Agencji Nieruchomości Rolnych,

 zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu
gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

 sprzedaży w  drodze  przetargu  nieograniczonego  –  licytacji  nieruchomości  zabudowanej
położonej w Nawsiu,

 zmiany Statutu GOPS,
 przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata

2017 – 2020,
 uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 przyjęcia do realizacji projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu

Krasnala Hałabały”.
Szczególnie burzliwie Komisja debatowała nad ustaleniem stawek podatku od nieruchomości oraz
ustaleniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielopole
Skrzyńskie. Wśród najczęstszych zapytań do Pana Wójta była sprawa muru oporowego przy sali
gimnastycznej w Gliniku.  Poza wskazanymi informacjami i  uchwałami,  Komisja zajmowała się
także  bieżącymi  sprawami z  zakresu  działania  Komisji  i  sprawami różnymi  zgłaszanymi  przez
poszczególnych członków Komisji.
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Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  podsumowując  prace  Komisji  za
ubiegły rok złożyła podziękowania: Panu Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy oraz radnym za
pracę i realizację tak wielu zadań.

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

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  powtórzył  wnioski  ze
wspólnego  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  i  Komisji  Regulaminowo  –  Mandatowej  z  dnia
10 stycznia 2018 roku,  tj.:  zakup koparki  na bieżące potrzeby gminy,  zwiększenie środków na
wyposażenie  filii  Gminnego Ośrodka Kultury i  Wypoczynku w krzesła,  stoły,  sprzęt  kuchenny
i niezbędne remonty oraz  proporcjonalne rozłożenie wydarzeń kulturalnych w każdym sołectwie.
Jednocześnie  dopytywał  o  realizację  wniosków  wypracowanych  podczas  kontroli  Komisji
Rewizyjnej w 2017 roku.

Pan  Tadeusz  Bokota  –  radny,  sołtys  sołectwa  Glinik  w  imieniu  własnym,  księdza
proboszcza, Pani Wioletty Sarny – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku oraz 261 mieszkańców
wsi i rodziców złożył wniosek o budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gliniku, który jest
pilnym przedsięwzięciem. Wniosek argumentował tym, że chodnik poprawi bezpieczeństwo przy
drodze wojewódzkiej, szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły. Droga w tej chwili jest bardzo
niebezpieczna, zwłaszcza zimową porą, nieszczęście może zdarzyć się w każdej chwili. W budżecie
są  zapisane  środki  tylko  na  projektowanie  chodnika,  natomiast  wykonanie  już  nie  wpisało  się
w  budżet  na  ten  rok.  Stwierdził,  że  są  wykonywane  place  zabaw  obsadzane  przeróżnymi
roślinkami, ale jest to mniej ważne niż chodnik. Proponował, aby kwotę 10.000 zł, która miała być
przeznaczona na zakup działki koło cmentarza w Gliniku (a zadanie to stało się na dzień dzisiejszy
nierealne z uwagi na problem z opodatkowaniem) dołożyć do wykonania chodnika w Gliniku. 

Pan Marek Tęczar  –  Wójt  Gminy mówił,  że  od  początku kadencji  wspólnie  działamy
w jednym kierunku, żeby chodniki przy drodze wojewódzkiej budować i robimy to z sukcesem.
Rokrocznie przybywa chodników, zarówno w Wielopolu Skrzyńskim, jak i w Gliniku. Na ten rok
nie mamy na razie gotowego projektu, żeby można było w Gliniku budować chodnik, ale bardzo
przyspieszamy temat projektowania i być może w połowie roku będziemy mieć projekt gotowy do
realizacji.  Jeżeli  taka  sytuacja  nastąpi  będziemy  zabiegać  o  środki  w  budżecie  województwa
i będziemy chcieli zabezpieczyć środki w budżecie gminy. Nie chcemy budować chodników tylko
i wyłącznie ze środków własnych. Nadmienił, że w ubiegłym roku udało się wykonać chodników
przy drodze wojewódzkiej najmniej, w Gliniku 200 m, w Wielopolu Skrzyńskim 207 m. Dla Pana
Wójta  oczekiwania  mieszkańców są  podstawą dla  służby Gminy Wielopole  Skrzyńskie  i  jeżeli
mieszkańcy tego oczekują, to trzeba robić wszystko, żeby w tym kierunku działania Wójta i Rady
Gminy  zmierzały.  Zamiary  są  takie,  aby  wykonać  chodnik  w  Gliniku  do  Kółka  Rolniczego
z przejściem dla pieszych i po drugiej stronie chodnik do nowego mostu na rzece Wielopolce. Na
razie w budżecie gminy nie ma zapisanych środków na wykonanie chodnika w Gliniku, ponieważ
nie mamy dokumentacji  projektowej  do realizacji.  Pan Wójt zapewnił,  że zrobi wszystko, żeby
w miarę możliwości zaprojektować chodnik w Gliniku i wykonać jakąś część.
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7.  Sprawy różne.

Pan  Sławomir  Górski  –  radny  z  Glinika  pytał  o  wniosek  dotyczący  przyłączenia  do
oświetlenia ulicznego kilku lamp przy drodze do kościoła i wokół kościoła w Gliniku. Następnie
przyłączył się do wniosku o budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gliniku. Prosił, aby
w  ciągu  2018  roku  mieć  na  uwadze  jego  realizację,  bo  jednak  droga  wojewódzka  986  jest
najbardziej  ruchliwą  drogą  w  naszej  gminie  i  ryzyko  wystąpienia  wypadku  jest  największe.
Przypomniał  także  o  zarezerwowaniu  środków  finansowych  na  projekt  chodnika  w  kierunku
Ropczyc (kontynuacja od miejsca jego zakończenia przynajmniej do Pana Jeziora), ponieważ jest to
droga często uczęszczana,  szczególnie  przez dzieci,  które chodzą do szkoły.  Nie ma tam w tej
chwili  możliwości  zamontowania  oświetlenia,  ponieważ  nie  ma  słupów  energetycznych.  Jest
niebezpiecznie  z  uwagi  na  zakręty.  Ponadto  zwrócił  uwagę  na  to,  że  po  wybudowaniu  zjazdu
z autostrady w Ostrowie na drodze wojewódzkiej 986 będzie coraz gorzej. Wszystkie ciężarówki
będą  jeździć  tą  drogą,  zwiększy  się  przepustowość,  dlatego  trzeba  myśleć  o  jak  najszybszym
projektowaniu chodnika przy tej drodze. Rozpoczną się remonty drogi wojewódzkiej i na budowę
chodników może zabraknąć środków.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin dodał, aby wniosek o budowę chodnika przy drodze
wojewódzkiej 986 skierować także do Marszałka. Mówił, że co roku przeznaczamy ogromne środki
dla Samorządu Województwa Podkarpackiego. Te role troszkę się odwróciły. Jak powstanie zjazd
z autostrady w Ostrowie to droga ulegnie zniszczeniu, bo ona była w latach 90-tych projektowana
do kompleksowej modernizacji, ale nic z tego nie wyszło. Nadmienił również, że dużo zadań czeka
do realizacji na drogach powiatowych, które się rozsypują. Prosił o monitowanie zarówno Powiat
Ropczycko-Sędziszowski, jak i Marszałka Województwa Podkarpackiego, aby nie brać wszystkiego
na  siebie,  bo  nie  damy  rady.  Budżet  gminy  w  tym  roku  jest  rekordowy,  zadania  historyczne
podnoszące  standard  naszej  gminy  i  mieszkańców.  Wiele  zadań  jest  do  realizacji  na  drogach
gminnych: Bukowina, Rędziny i inne.

Pani  Halina Poręba  – Przewodnicząca Rady Gminy zabrała  głos  w imieniu emerytów
i rencistów z naszej gminy i poddała do rozważenia propozycję otworzenia w perspektywie czasu
Domu Starców. Wskazała, że starsi mieszkańcy gminy całe życie pracowali ile im sił starczyło,
natomiast  teraz  niejednokrotnie  zostali  sami  w  domu.  Coraz  trudniej  jest  im  samym  sobie
zabezpieczyć jakieś możliwe warunki bytu. Warsztaty Terapii Zajęciowej mają doskonałe warunki,
natomiast  emeryci  i  renciści  borykają  się  z  samotnością  i  coraz  gorzej  sobie  radzą,  zwłaszcza
w  pojedynkę.  Prosiła  o  rozpatrzenie  tematu  pod  względem  źródeł  finansowania,  bo  są  wolne
budynki  w gminie,  chociaż dostosowanie ich do określonych potrzeb będzie wymagało dużych
środków finansowych. Następnie przedstawiła dwa pisma skierowane do Rady Gminy, tj.:

 wniosek o nadanie imienia Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Gliniku, który
będzie rozpatrywany na kolejnych posiedzeniach,

 zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego na II Ogólnopolskie Forum Samorzą-
dów, które odbędzie się 10 lutego 2018 r. w Jasionce i będzie okazją do dyskusji na temat
rozwoju samorządu w odniesieniu do propozycji  gospodarczych Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz znaczeniu podjętych w ostatnim czasie rozwiązań legislacyjnych w obrębie
prawa wyborczego i zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. 
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Pani Maria Żywot – radna,  sołtys  sołectwa Nawsie zgłosiła do realizacji  w 2018 roku
dalszy ciąg chodnika na Nawsiu, most koło Szpary, budowę dróg asfaltowych w kierunku Jacka
Muchy oraz Nawsie – Kąt w stronę Szparów.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik prosił o udzielenie informację na temat
budowy zbiorników przeciwpowodziowych w Gliniku i w Broniszowie.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na sprawy różne, mówiąc że:

 Wniosek o oświetlenie drogi i wokół kościoła w Gliniku nie został jeszcze rozpatrzony. Pan
Wójt zobowiązał się do przygotowania odpowiedniego rozwiązania technicznego.

 W  tym  roku  będziemy  projektować  duży  odcinek  chodnika  przy  drodze  wojewódzkiej
w Gliniku w stronę Wielopola Skrzyńskiego do zjazdu na Podlas, będziemy także projektować
chodnik w Broniszowie i projektujemy również kawałki chodników w Wielopolu Skrzyńskim.
To  powoli  będziemy  realizować.  W  przyszłym  roku  dobrze  byłoby  zaplanować  środki
i  zaprojektować  część  chodnika  w  Gliniku  w  przeciwną  stronę,  przynajmniej  do  zjazdu
w kierunku Krzemienicy czy Łysej Góry. Na ostatniej Komisji Pan Wójt przekonywał, aby od
razu nie projektować wszystkiego, żeby przypadkiem nie zostawić jakiegoś projektu niezreali-
zowanego, bo niepotrzebnie wydane byłyby środki. Budowa chodników realizowana jest we
współfinansowaniu  z  Województwem Podkarpackim w połowie  albo  60% finansuje  woje-
wództwo  i  40%  gmina,  jeżeli  gmina  zobowiąże  się  do  utrzymania  zimowego  i  letniego
chodników na swoim terenie. W tamtym, jak i w tym roku jest decyzja Zarządu Województwa
Podkarpackiego, że środki zapewniają tylko na jedno zadanie max. 170.000 zł. Te środki są
wręcz limitowane. Dlatego Pan Wójt podejmuje takie zabiegi, aby drobne zadania chodnikowe
zrealizować  ze  środków  PZDW  albo  połączyć  w  jedno  zadanie,  żeby  do  tego  otrzymać
dofinansowanie.  Ponadto  drogą  przez  mękę  jest  przeprowadzenie  projektu  inwestycyjnego
przez Zespół Opiniowania Projektów Inwestycyjnych. PZDW wydaje warunki bardzo ogólne,
nie odnosząc się szczegółowo, na podstawie których gmina projektuje chodniki i nie jest to
łatwe. Ponadto odnowa drogi wojewódzkiej też jest we współfinansowaniu. Gmina dokłada
30%. W tamtym roku zmieniła się sytuacja.  W związku z tym, że trzeba było zrealizować
remonty dróg  w Bieszczadach,  gdzie  gminy nie  dołożyły  żadnych  środków,  bo  nie  miały
z czego, pozostałe  gminy stanęły twardo na stanowisku, żeby dofinansowanie podzielić  ze
względu na dochody własne, jakie ma dana gmina. Ostatni odcinek odnowy drogi wojewódz-
kiej 986 zrealizowany został przy 10% naszym dofinansowaniu. Mamy nadzieję, że w tym
roku będzie kontynuacja przebudowy drogi wojewódzkiej przy 10% udziale gminy. Pan Wójt
wspomniał, że droga wojewódzka 986 wypadła z wykazu dróg, które miały być przebudowane
ze  środków  bezkonkursowych  w ramach  RPO  WP.  Firma,  która  miała  wykonać  Program
Funkcjonalno  Użytkowy  zrezygnowała  z  pracy  i  nikt  się  nie  postarał,  żeby  PFU  albo
dokumentację przygotować. Pewnie też trochę zawinili włodarze wszystkich gmin, przez które
biegnie  droga  wojewódzka  986.  Pan  Wójt  wspomniał  także  o  zjeździe  na  drogę  986
w Ostrowie, który powinien być wykonany, a nie został. Ten zjazd kosztowałby 5 – 10 mln zł.
Nawet  10  mln  zł  to  nie  60  mln  zł  na  budowę łącznika  autostrady A –  4  w Sędziszowie
Małopolskim, który ma tyle kosztować. W tej chwili Powiat Ropczycko – Sędziszowski ma
środki na realizację I etapu, tj. prawie 20 mln zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie przeznaczyła
w 2016 roku 30.000 zł,  w 2017 roku Powiat nie  chciał  środków, bo nic nie  zrobił  w tym
temacie. Dalsze działania zależą od decyzji Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.
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 Utworzenie Domu Starców czy Domu Senior – Wigor nie jest problemem, bo są środki ma
modernizację, przygotowanie budynku, ale funkcjonowanie takiego domu kosztuje i Gminy
Wielopole Skrzyńskie nie stać na utrzymywanie budynku dla seniorów. Osoby, które sobie nie
radzą w życiu można umieścić w Domu Pomocy Społecznej i gmina ma takie osoby. Kwotę
390.000 zł rocznie wydajemy na te usługi. W tym roku trzeba będzie jeszcze dołożyć. Jest
zainteresowanie  otworzeniem Domu Dziennego Pobytu  dla  Osób Starszych w budynku na
Łysej Górze przez pewne osoby, które nic nie wiedzą na temat funkcjonowania takiego domu.
(Zabierając  głos  w  tym temacie  Pan  Zbigniew Gąsior  proponował  zorganizować  Centrum
Integracji Społecznej, które bardzo bobrze funkcjonuje w Strzyżowie.)

 Kontynuacja chodnika przy drodze powiatowej w Nawsiu wymaga decyzji Starosty Powiatu
Ropczycko  –  Sędziszowskiego.  Cały  czas  Pan  Wójt  przypomina  Staroście  o  inwestycjach
w Gminie Wielopole Skrzyńskie, których jest realizowanych zbyt mało. Starosta obiecał, że
w styczniu zostanie zlecona dokumentacja na budowę 1250 m chodnika w stronę Rzegocina
w Brzezinach. 

 Remont  mostu  koło  Pana  Szpary  w  Nawsiu  jest  brany  pod  uwagę  w  ramach  bieżących
wydatków. W tym roku w Nawsiu będzie realizowana modernizacja drogi gminnej Nawsie
Ścieżki (tzw. procesyjna) z funduszu sołeckiego oraz kontynuacja przebudowy drogi Nawsie
Kąt. Dzisiaj został przekazany do Urzędu Wojewódzkiego wykaz dróg powodziowych na 2018
rok. Podobnie jak w ubiegłym roku zostało zgłoszonych pięć zadań. W 2017 roku zrealizowane
zostały tylko dwa zadania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kolejność
realizacji dróg została zachowana z tamtego roku i zostały dołożone dwie drogi:
1) przebudowa droga Glinik – Pasieki,
2) przebudowa droga Broniszów – Zalesie,
3) przebudowa droga Brzeziny – Podkościele,
4) przebudowa drogi Wielopole – Frysztak koło cmentarza,
5) przebudowa odcinka 500 m drogi Nawsie – Rzeczki na Pana Janowskiego.
(Pani Beata Wiśniewska zwróciła uwagę, że droga w Brzezinach powinna być na drugim
miejscu.)

Pan Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  udzielił  informacji  na  temat  suchych zbiorników
retencyjnych w Gliniku  i  w Broniszowie.  Poinformował,  że  18  stycznia  2018 roku odbyło  się
spotkanie z posłem Ruchu Kukiz15 zorganizowane przez Pana Tadeusza Bokotę, podczas którego
przedstawiona  została  wymieniona  sprawa.  Postępowanie  środowiskowe  dotyczące  dwóch
zbiorników, czyli zbiornika Glinik i zbiornika Broniszów zostało wszczęte w czerwcu 2016 roku.
Postępowanie to zostało zawieszone postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w  Rzeszowie  na  przełomie  września/października  2016  roku.  Regionalny  Dyrektor  Ochrony
Środowiska  zobowiązał  wtedy jeszcze  Podkarpacki  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  do
sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji  na środowisko. Te prace nie postępowały tak od
razu. Obecnie PZGiUW, a aktualnie od 1 stycznia Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej  w  Rzeszowie  ogłosił  przetarg  na  opracowanie  projektu  budowlanego  dwóch  dużych
zbiorników retencyjnych na terenie naszej gminy. Wybrano wykonawcę robót, tj. Konsorcjum na
czele z Naczelną Organizacją Techniczną w Rzeszowie.  Termin realizacji  zadania – IV kwartał
2020 roku.  To jest  bardzo  krótki  termin,  dlatego że  w tym momencie  nie  mamy wykonanego
raportu oddziaływania tych inwestycji na środowisko. Geodeci weszli w teren. Gmina nie otrzymała
w tym zakresie żadnych informacji, dopiero po interwencji Pana Bokoty i telefonicznej rozmowie
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przekazali  informacje  w tym temacie.  Wójt  Gminy powinien  być  poinformowany w pierwszej
kolejności o tych działaniach, skoro tak duże inwestycje mają być realizowane na terenie Gminy
Wielopole Skrzyńskie. Wykonawca projektu rozpoczął prace od wykonywania map zasadniczych,
czyli sytuacyjno – wysokościowych, które pokazują jak ten teren wygląda. Decyzja środowiskowa
polega  na  tym,  że  wykonawca  raportu  ma  obowiązek  przedstawienia  wariantów  realizacji
przedsięwzięcia. W tym momencie wykonawca, który sporządza dokumenty do tego tematu jest
zobowiązany  do  przeanalizowania  wszystkich  możliwych  wariantów,  w  tym  realizacji  małych
zbiorników  retencyjnych.  Postępowanie  jest  cały  czas  zawieszone,  nie  został  złożony  raport
oddziaływania  inwestycji  na  środowisko.  W  tamtym  roku  na  jednej  z  Sesji  Rady  Gminy
podejmowany był ten temat. Protokół z obrad wraz z odpowiednim pismem został przesłany do
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska.  Uwagi  zostały  złożone.  Regionalny  Dyrektor
Ochrony Środowiska zobowiązał inwestora do odniesienia się do naszych uwag, wniosków i próśb,
jako jeden z ewentualnych wariantów realizacji przedsięwzięcia. Wówczas gdy zostanie złożony
raport  oddziaływania  dwóch  dużych  zbiorników  na  środowisko,  odniesiemy  się  odpowiednio
mocno do ustaleń. Odniesienia przedstawimy na sesji i komisji i wspólnie będziemy w tym temacie
działać, bo zgody na tą inwestycję nie ma.

8.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia
2017 roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy:

 11 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych.

9.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym
gościom  za  udział  w  sesji  i  dokonała  zamknięcia  XXXVIII  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu
Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1805. 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba
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