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Protokół Nr XIX/2016 

z XIX Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 24 maja 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 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 XIX Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było dwunastu radnych oraz 

zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Nieobecni byli radni: Pan Tadeusz Opoń, Pan 

Krzysztof Traciak oraz Pan Jan Wójtowicz. Troje radnych opuściło obrady sesji przed jej zakończe-

niem. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

Radni jednogłośnie włączyli w/w projekt uchwały do porządku obrad: 

 12 głosów – „za” 

 0 głosów – „przeciw” 

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

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja Starosty Ropczycko – Sędziszowskiego o planach realizacji zadań w Gminie 

Wielopole Skrzyńskie. 

3. Zapytania dotyczące planów i zadań realizowanych przez powiat w naszej gminie. 

4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy. 

5. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego, 

2) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego, 

3) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok, 

4) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie 2015 – 2020”, 
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5) w sprawie zamiany nieruchomości, 

6) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

7) w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie w charakterze partnera do 

realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 

Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego, którego liderem będzie 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 

8) w sprawie zatwierdzenia diagnoz dotyczących potrzeb edukacyjnych szkół w celu 

przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX – 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego, którego liderem będzie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rze-

szowie, 

9) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

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

9. Sprawy różne. 

10. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 

11. Zamknięcie sesji. 
 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. 

 

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad. 

 

2. Informacja Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego o planach realizacji 

zadań w Gminie Wielopole Skrzyńskie. 

 

Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego złożył podziękowania 

Samorządowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za: 

 wsparcie finansowe dla powiatu na budowę I etapu łącznika autostrady A – 4 z drogą 

krajową nr 94 (wniosek na to zadanie został złożony 28 kwietnia br. i jest nadzieja, że 

inwestycja uzyska dofinansowanie w ramach RPO), 

 podjęcie działań w zakresie zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy.  
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Następnie przedstawił informacje o planach realizacji zadań w Gminie Wielopole 

Skrzyńskie, mówiąc że: 

 Będą dofinansowywane badania opryskiwaczy dla rolników z terenu całego powiatu w kwocie 

70 zł, a całościowy koszt badania opryskiwaczy wyniesie 99 zł. Rozstrzygnięte zostało 

zapytanie ofertowe w tym zakresie. Wyłoniono firmę PPUH Woprol w Wiercanach. Przeglądy 

opryskiwaczy będą wykonywane od 1 czerwca do końca października 2016 roku. 

 Został złożony wniosek do PROW na przebudowę drogi w Broniszowie wraz z budową 

chodnika na odcinku 538 mb. Wartość kosztorysowa robót wynosi 820.351,23 zł. Obecnie trwa 

weryfikacja wniosku. 

 Przygotowany drugi wniosek na modernizację drogi w Brzezinach został wycofany z PROW,  

z uwagi na przekroczoną kwotę zadania. Dokumentacja na to zadanie jest w pełni przygotowana 

i w najbliższym czasie powiat chce tą drogę przebudowywać. 

 Zostanie dokonany remont mostu w Brzezinach. Są na to zadanie środki, chociaż jeszcze nie ma 

promesy i nie można ogłosić przetargu, ale wszystkie dokumenty w tej kwestii są przygoto-

wane. Według kosztorysu będzie to koszt ok. 2 mln zł. 

 Została zlecona dokumentacja na przebudowę przepustu w Brzezinach – Berdechowie koło Pani 

Krystyny Stusik. Dokumentacja ma kosztować 11.685 zł. 

 Trwa bieżące koszenie traw na poboczach dróg powiatowych w całym powiecie. W Gminie 

Wielopole Skrzyńskie również te prace są wykonywane. W poprzednich latach takie koszenie 

odbywało się trzy razy do roku, a w tym roku będzie koszenia dużo więcej. 

 Trwa procedura przekazania budynku po Posterunku Policji w Wielopolu Skrzyńskim. Wójt 

Gminy Wielopole Skrzyńskie zadeklarował wsparcie finansowe samorządu w zakupie samo-

chodu dla Komendy Powiatowej w Ropczycach z przeznaczeniem dla dzielnicowych obsługują-

cych Gminę Wielopole Skrzyńskie w zamian za przekazanie budynku na potrzeby gminy.  

 Obecnie dokonywana jest aktualizacja dokumentacji na zabezpieczenie osuwiska w Nawsiu. 

Przygotowanie dokumentacji będzie kosztowało ok. 20.000 zł, a zabezpieczenie osuwiska –  

ok. 3 – 4 mln zł. Na terenie całego powiatu trwa inwentaryzacja osuwisk, wobec których powiat 

chce założyć karty osuwiskowe. 

 

3. Zapytania dotyczące planów i zadań realizowanych przez powiat w naszej gminie. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zasygnalizował, że Doradztwo 

Rolnicze wyprzedziło powiat w przeglądach opryskiwaczy i te przeglądy zostały w niektórych 

wsiach przeprowadzone, m.in. w Broniszowie czy w Gliniku. Następnie zwrócił się z apelem do 

Pana Starosty o interwencję w sprawie linii ciągłej na drodze w Broniszowie, ponieważ policja to 

wykorzystuje, wysyła tam cywilne samochody i nakłada na kierowców liczne mandaty. 

 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie w imieniu swoim i mieszkańców 

Nawsia wnioskowała, aby przy osuwisku, jak już będzie robione, został wykonany chodnik 

przynajmniej pod sklep GS. Pytała także o plany dotyczące budowy chodnika na Nawsiu Dolnym, 

chociaż w małych ilościach, w związku ze złożonym w ubiegłym roku do Starosty pisma, pod 

którym podpisało się ponad 100 osób. 
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Pan Jan Świstak – radny z Brzezin odniósł się do tematu budowy łącznika w Sędziszowie 

Małopolskim. Mówił, że w dalszym ciągu nie widzi uzasadnienia podjęcia się przez powiat tej 

inwestycji, bo jest to zadanie Marszałka Województwa Podkarpackiego, ale mimo wszystko 

Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie przyjął to zadanie do współfinansowania ze Starostwem 

Powiatowym i uchwała w tej sprawie została przyjęta. Następnie prosił o: 

 doprojektowanie 1 km chodnika przy drodze powiatowej w Brzezinach, od miejsca gdzie 

kończy się chodnik pod Kółkiem Rolniczym w stronę Brzezin Dolnych, 

 wykonanie zatoczek autobusowych przy drodze powiatowej w Brzezinach,  

 postawienie znaku „droga z pierwszeństwem przejazdu” jak się jedzie z Brzezin Górnych  

w stronę Wielopola Skrzyńskiego, 

 podjęcie interwencji w województwie o umieszczenie tablicy informacyjnej „Wielopole 

Skrzyńskie”, jak się zjeżdża w Ropczycach na drogę wojewódzką Wiśniowa – Tuszyma, 

ponieważ obecnie nie wiadomo gdzie się jedzie, 

 przywrócenie Posterunku Policji w Wielopolu Skrzyńskim, bo z informacji radiowych  

i telewizyjnych wynika, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych próbuje małe posterunki 

policji przywracać do życia, 

 stacjonowanie karetki pogotowia w Wielopolu Skrzyńskim poprzez przesunięcie jednej 

karetki z Ropczyc, z uwagi na to, że czas dojazdu karetki pogotowia do chorego jest długi, 

szczególnie w okresie zimowym,  

 włączenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w program przeciwpowodziowy i przeciwsuszowy, 

 poczynienie przez powiat starań o scalenia gruntów, 

 przydzielenie Gminie Wielopole Skrzyńskie prawnika, który będzie udzielał bezpłatnych 

porad prawnych, 

 zmianę zasad współfinansowania naszej gminy do budowy chodników przy drogach 

powiatowych na: 80% - udział powiatu, 20% - udział gminy. 

Ponadto podziękował Panu Staroście za spotkanie, licząc na efekty w postaci 

realizowanych przez powiat inwestycji w naszej gminie. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin prosił Starostę, aby zwrócił uwagę wykonawcy, 

który będzie dokonywał remontu przepustu na Berdechowie, aby wykonał to zadanie dobrze  

i solidnie, bo przepust był kilka razy remontowany, ponieważ się zapadał. Wykonane remonty nic 

nie dały. Jest to nie tylko strata pieniędzy, ale i niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Ponadto 

zwrócił uwagę na problem przy wymijaniu, szczególnie dużych samochodów na drodze powiatowej 

w Brzezinach, gdzie są poobrywane i głębokie pobocza przy brzegu asfaltu. Poprosił Starostę  

o utwardzenie kruszywem w najbardziej newralgicznych odcinkach, bo zasypywanie ziemią nie 

daje żadnego rezultatu. Następnie poruszył temat szkód w uprawach spowodowanych przez dziki. 

W imieniu mieszkańców Brzezin zwrócił się z prośbą o szybsze szacowanie szkód przez 

uprawnione służby. Zasygnalizował także, aby była możliwość zgłaszania tych szkód w gminie, bo 

rolnicy muszą jeździć specjalnie do Starostwa Powiatowego do Ropczyc. Jest to bardzo uciążliwe, 

zwłaszcza gdy jest najwięcej robót polowych. 
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Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy poruszył temat chodnika na 

Nawsiu, który był wykonywany w ubiegłej kadencji pod sklep na górze. Natomiast w planie 

chodnik ten miał sięgać na Folwark. W związku z tym pytał Pana Starostę czy budowa tego 

chodnika dojdzie do skutku czy będzie to zaniechane w tej kadencji Rady. Zwrócił uwagę również 

na wadliwy, istniejący chodnik przy drodze powiatowej na Nawsiu, tj. od cmentarza w kierunku 

szkoły podstawowej, gdzie na tym chodniku są dość duże rozstępy. Ponadto poprosił Pana Starostę 

o udzielenie informacji na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopol-

skim. Prosił także, aby uczulić służby zajmujące się zimowym utrzymaniem dróg o specjalne 

potraktowanie drogi na Radaj w Nawsiu, gdzie jest dość duża góra i w sezonie zimowym dochodzi 

tam do licznych stłuczek oraz kraks wskutek fatalnego utrzymania tego odcinka drogi przez powiat. 

Następnie w imieniu mieszkańców Nawsia podziękował za umożliwienie rolnikom wykonania 

atestów na opryskiwacze wraz z dofinansowaniem. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik apelował o zmobilizowanie 

wszystkich służb, w tym Starostę i Wójta, aby jak najszybciej opracować i składać wnioski na mini 

zbiorniki retencyjne na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, które zabezpieczałyby Gminę 

Ropczyce, Gminę Sędziszów Małopolski oraz nasze tereny. 

 

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie dołączył się do apelu radnego 

Bokoty o wybudowanie małych zbiorników retencyjnych. Ponadto pytał czy Starostwo Powiatowe 

mogłoby wesprzeć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego budowany Ośrodek Zdrowia  

w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny w imieniu mieszkańców Brzezin 

zwrócił się z prośbą o podjęcie wszelkich działań w celu sprowadzenia lekarza do Ośrodka Zdrowia 

w Brzezinach. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu własnym i wszystkich 

radnych podziękowała za I Powiatowy Dzień Matki, podczas którego trzy mamy zostały 

uhonorowane i wyróżnione przez powiat oraz za nagrody dla dzieci z naszej gminy, które brały 

udział w konkursie Serce Matki. Ponadto przyłączyła się do próśb radnych o przywrócenie 

Posterunku Policji w Wielopolu Skrzyńskim oraz o budowę chodników przy drogach powiatowych 

na terenie naszej gminy i samego Wielopola Skrzyńskiego, które bardzo by się przydały. 

 

Pan Starosta odniósł się do zadanych pytań, mówiąc że: 

 W ubiegłym tygodniu uczestniczył w senackiej Komisji ds. retencji wód i ochrony przeciw-

powodziowej i otrzymał materiały na temat realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na 

terenie Województwa Podkarpackiego (jakie zbiorniki będą budowane, ile ich będzie, koszt 

budowy tych zbiorników i ile wody zmieszczą). Chętnie udostępni te materiały osobom 

zainteresowanym, bo są tam też informacje na temat rzeki Wielopolki i zabezpieczenie jej przed 

wylewaniem. 

 W czerwcu br. jest planowana obszerna debata na temat służby zdrowia w powiecie z udziałem 

niepublicznych i publicznych ZOZ-ów. Różne działania są podejmowane, aby na terenie Gminy 

Wielopole Skrzyńskie dostęp do opieki zdrowotnej był łatwiejszy. 
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 Szukamy najlepszej opcji rozbudowy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim,  

z uwagi na to, że szpital nie spełnia wszystkich standardów, które w tej chwili są nałożone. 

Przygotowanie i doprowadzenie szpitala do standardów jest nadal przesunięte. Na chwilę 

obecną Wojewoda rozpoczęła działania dotyczące opracowania mapy potrzeb Województwa 

Podkarpackiego, tak aby poszczególne powiatowe ZOZ-y czy szpitale, a szczególnie te 

sąsiadujące nie konkurowały ze sobą, ale aby oddziały w różnych szpitalach się uzupełniały. 

Trzeba tak to opracować, żeby zabezpieczyć całe województwo, mając też na uwadze, aby 

dojazd mieszkańców nie był zbyt odległy. Obecnie jest walka o specjalistów. Zatrudnionych 

zostało ośmiu nowych specjalistów, ale dalej jest to niewystarczające, bo kolejki są duże, 

chociaż udaje się je skracać.  

 Powiat walczy, aby pogotowie ratunkowe, które funkcjonuje przy ZOZ w ogóle utrzymać. Na 

teren pięciu naszych powiatów dyspozytornia jest w Krośnie i to ona deleguje karetki  

w konkretne miejsca w tych pięciu powiatach. W tej chwili jest dziewiętnaście zespołów. Przed 

wyborami był nacisk, aby zmniejszyć ilość tych zespołów do osiemnastu. Obecnie nie ma już 

nacisku, aby ten dziewiętnasty zespół likwidować. Ponadto ZOZ ma zakontraktowane te 

zespoły pogotowia ratunkowego i może się w tej sprawie coś zmienić przy kolejnym 

kontraktowaniu. Pan Starosta zapewnił, że jeżeli pojawi się szansa stworzyć dodatkowy zespół 

pogotowia ratunkowego, to Powiat Ropczycko – Sędziszowski będzie do tego dążył. Trzeba 

podejmować wszelkie starania, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której usługi pogotowia 

ratunkowego będzie świadczyć prywatna firma, bo służba zdrowia powinna pozostać przy 

samorządowych, państwowych instytucjach i państwo powinno nad tym trzymać pieczę, bo 

zawsze idea pomocy chorym powinna brać górę nad rachunkiem ekonomicznym. 

 Wszystkie problemy związane z drogami, chodnikami, osuwiskiem, Pan Starosta zapisał  

i będzie podejmował działania w tych kierunkach. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź Pana Starosty dot. służby zdrowia. 

Mówił, że starostwo nie ma możliwości wsparcia prywatnego NZOZ-u. Natomiast w sprawie 

przywrócenia opieki zdrowotnej w Brzezinach, Pan Wójt jest po rozmowie z Panem Leśniewskim – 

dyrektorem ZOZ. W pierwszej kolejności trzeba znaleźć 2500 chętnych do zapisania się do lekarza. 

Jest to do wykonania, chociaż jest to ciężka praca. Wspomniał także, że udało się otworzyć gabinet 

stomatologiczny w Wielopolu Skrzyńskim, który stara się o kontrakt z NFZ. Jest szansa, że usługi 

stomatologiczne będą świadczone również bezpłatne. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Panu Staroście za poświęcony czas, za 

przedstawienie informacji o inwestycjach w powiecie, za realizowane i planowane przez powiat 

inwestycje w naszej gminie, a nade wszystko za gotowość współpracy z naszą gminą. 
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4. Informacja 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: 

 30 kwietnia została zakończona inwestycja dotycząca remontu dróg gminnych Nawsie Rzeki 

oraz Nawsie Ścieżki. W ramach inwestycji wykonano podbudowę z kruszywa stabilizowanego 

cementem na powierzchni 150 m2, odnowiono nawierzchnię bitumiczną na powierzchni  

1777 m2, przebudowano dwa zjazdy indywidualne, przepust pod drogą gminną oraz wykonano 

rów kryty na długości 68 mb. Wykonawcą była firma Eurovia Polska z Ropczyc. Koszt 

inwestycji wyniósł 108.968,47 zł.  

 Została zamontowana zakupiona wiata przystankowa przy drodze powiatowej w Nawsiu na 

Budziszu. Wykonano także podsyp z kamienia. Wykonawcą zadania była firma Budotechnika  

Sp. z o.o. z Pilchowic. Koszt zadania wyniósł 5.558,84 zł. 

 Trwa przebudowa dwóch ulic w centrum Wielopola Skrzyńskiego poprzez budowę parkingu tj. 

ulicy przed Urzędem Gminy oraz ulicy naprzeciw Banku Spółdzielczego. Na w/w ulicach 

zmieniła się organizacja ruchu. Jest tam w tej chwili ruch jednokierunkowy. Nie ma wjazdu od 

strony kościoła, lecz od strony Urzędu Gminy lub od strony „starej drogi”. Inwestycja polega na 

wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej 217 m2 wraz z podbudową, przebudowanie schodów 

pod kompleksem sklepów koło Państwa Tobiaszów oraz uzyskanie 17 miejsc parkingowych. 

Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się bezpieczeństwo na ulicy koło banku. Wykonawcą 

zadania jest firma Mar-Bruk z Wielopola Skrzyńskiego. Planowany koszt inwestycji wyniesie 

91.634,21 zł. Przewidywany termin wykonania zadania – 1 czerwca 2016 roku. 

 Odbył się przetarg na przebudowę drogi gminnej Glinik Polny Gościniec – Szkodna. 

Wykonawcą zadania zostało PDM z Dębicy. Planowany koszt inwestycji – 74.251,07 zł. Termin 

oddania inwestycji planowany jest na 30 czerwca 2016 roku. Zadanie polega na wykonaniu 

nawierzchni asfaltowej na odcinku 300 m wraz z wykonaniem przepustów pod drogą i zjazdami 

oraz wykonaniu utwardzonych poboczy. Inwestycja realizowana jest ze środków funduszu 

sołeckiego w kwocie 29.653,95 zł wraz z udziałem środków gminnych w kwocie 50.000 zł. 

 Projektowana jest dokumentacja na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 

986 w Wielopolu Skrzyńskim na potoku Liwek. Wykonawcą dokumentacji jest Beta Projekt  

z Rzeszowa. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 18.960 zł. Ukończenie dokumentacji 

zaplanowane jest na 30 września br. Konieczne będą do uzyskania zgody osób, z którymi ta 

kładka będzie graniczyć. Dokumentacja finansowana jest całkowicie ze środków budżetu gminy 

i w formie rzeczowej będzie przekazana Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich. 

 Trwają przygotowania do wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej 986 w Wielopolu 

Skrzyńskim. Zadanie realizowane jest przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – 60%,  

z udziałem środków gminy – 40%. Na I etap mamy 283.333 zł. Obecnie są drobne kłopoty  

z dokumentacją, ponieważ projektant ze względu na problemy zdrowotne nie wykonał operatu 

wodno – prawnego, który jest konieczny do uzyskania zezwolenia na tzw. zgłoszenie bez 

sprzeciwu na budowę tego chodnika. W tej chwili operat jest wykonany i powinniśmy uzyskać 

pełnoprawne zgłoszenie na budowę. Zgłoszenie to dotyczy całego ciągu chodnikowego od 

momentu, gdzie zakończył się chodnik w tamtym roku do zjazdu na Nową Wieś z wyłączeniem 

przepustu koło Państwa Siuśko, ponieważ wymaga on poszerzenia, dodatkowej dokumentacji 

oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Wówczas jak uzyskamy dodatkowe dokumenty i po-

zwolenie na budowę przepust zostanie włączony do wykonania. 
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 Na ukończeniu jest dokumentacja na przebudowę przepustu w ciągu drogi gminnej Wielopole – 

Stara Droga. Zostało uzyskane pozwolenie wodno – prawne. Kolejnym krokiem będzie złożenie 

wniosku o pozwolenie na budowę i można przystępować do przebudowy, z tym że na to zadanie 

nie mamy zabezpieczonych środków. Będziemy szukać źródeł finansowania. Jeżeli ich nie 

znajdziemy to drogę tą wraz z przepustem zgłosimy do Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Powiatowych i Gminnych w przyszłym roku. 

 Został wyłoniony wykonawca na przebudowę drogi gminnej Wielopole Sośnice – Jaszczurowa 

wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową oraz przebudową sieci wodociągowej, 

gazowej i teletechnicznej. Prace polegają na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz  

z poszerzeniem na odcinku 996 mb, obustronnym utwardzeniem poboczy, odmuleniem rowów, 

wykonaniu chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej. Najkorzystniejszą ofertę zadeklarowała 

firma Eurovia Polska z Ropczyc. Według kosztorysu zadanie wyceniono na 1,5 mln zł, 

natomiast oferta firmy Eurovia wyniosła 1.012.492,21 zł. Termin realizacji zadania zakładany 

jest do 30 listopada 2016 roku. Zadanie zostanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 

celowej Skarbu Państwa w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Powiatowych i Gminnych w kwocie 478.000 zł. Nie jest to 50% wartości zadania, ponieważ 

część robót jest niekwalifikowanych. 

 Otrzymana promesa w kwocie 540.000 zł na odbudowę mostu na rzece Wielopole w ciągu drogi 

Glinik Sklep – Krzemienica, uszkodzonego podczas powodzi w latach 2009 i 2010 okazała się 

niewystarczająca, ponieważ oferty z przetargu są wyższe niż kwota dofinansowania wraz  

z udziałem środków gminnych. Został złożony wniosek na dodatkowe środki, tj. w kwocie 

180.000 zł. Jest zapewnienie z Urzędu Wojewódzkiego, że dostaniemy te środki, Kosztorys 

inwestorski zakłada kwotę 910.000 zł, natomiast najkorzystniejsza oferta jest na 898.035 zł 

firmy Remost. Ogłoszony przetarg zostanie po uzupełnieniu dokumentacji przez oferentów 

rozstrzygnięty najprawdopodobniej na korzyść w/w firmy. 

 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na I etap budowy chodnika przy 

drodze wojewódzkiej 986 w Gliniku na odcinku 121 m. Zadanie to jest realizowane przez 

PZDW z udziałem środków gminy. Przewidziana jest na to zadanie kwota 150.000 zł, z czego 

130.000 zł z budżetu Województwa Podkarpackiego i 20.000 zł z budżetu gminy. Dzisiaj Rada 

Gminy podejmie uchwałę o przeznaczeniu 50.000 zł do następnego etapu tego chodnika. 

Wszystko wskazuje na to, że 267 m chodnika powstanie w Gliniku w tym roku.  

 Został ogłoszony II przetarg na budowę dróg gminnych Wielopole Podliwek w zakresie drogi 

tymczasowej o nawierzchni z kruszywa kamiennego. Firma, która została wyłoniona w I prze-

targu zrezygnowała z wykonania tego zadania. Z tego tytułu nałożona została firmie kara  

w wysokości 6.000 zł. Na to zadanie mamy zabezpieczone w budżecie gminy środki w kwocie 

100.000 zł. 

 Wykonany został trzeci otwór poszukiwawczy za wodą w Gliniku. Wynik jest pozytywny. Woda 

jest bardzo dobra. Przeprowadzono pompowanie pomiarowe, w wyniku którego uzyskano 

wydajności odwiertu – 3 m3/h. Roboty obejmowały wykonanie otworu poszukiwawczego za 

wodą o głębokości do 100 m. Ze względu na pojawienie się warstwy łupków, odwiert 

zakończono na głębokości 70 m. Koszt zadania wyniósł 27.552 zł brutto. Wykonawcą zadania 

była firma Hydroel Zakład Wiertniczo – Geologiczny z Zagórzan. Planowane są do wykonania 

jeszcze dwa odwierty. Przy pięciu pozytywnych odwiertach będziemy pewni, że mamy 

wystarczającą ilość wody dla Glinika i dla Broniszowa. Nabór na wodociągi w RPO będzie 

przesunięty, to pozwoli nam na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. 
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 Wykonano przebudowę części dachu nad budynkiem wielofunkcyjnym w Nawsiu. Zakres 

inwestycji obejmował: wykonanie nowej konstrukcji dachowej na istniejącym stropodachu wraz 

z jego ociepleniem wełną mineralną i pokryciu blachą oraz wykonanie elewacji frontowej części 

budynku przez pracowników gospodarczych gminy. Koszt przebudowy dachu wyniósł 28.350 

zł, natomiast koszt materiałów zużytych przy wykonaniu elewacji – 4.600 zł. Wykonawca 

inwestycji – Spółdzielnia „Pokój” z Ropczyc będzie dokonywała drobne poprawki. 

 W trakcie realizacji jest wykonanie ogrodzenia na Ośrodku Sportu w Wielopolu Skrzyńskim.  

W ramach prowadzonych robót wykonano 98 mb ogrodzenia betonowego oraz 142 mb 

ogrodzenia z paneli RAL, wykonano również bramę rozsuwaną. Wykonawcą zadania jest Asbud 

Andrzej Stasiowski z Glinika. Koszt inwestycji wynosi 46.831 zł. Termin wykonania zadania 

przewidziany jest do 30 maja 2016 roku. 

 Decyzją Samorządu Województwa Podkarpackiego przyznano Gminie Wielopole Skrzyńskie 

środki w wysokości 800.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie 

budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Nawsiu i w Broniszo-

wie. Jest to kwota zapewniająca 70% dofinansowania inwestycji. Całość zadania wyniesie 

ponad 1.140.000 zł. Obecnie jest wykonywana dokumentacja, która obejmuje wykonanie dwóch 

boisk sportowych o nawierzchniach poliuretanowych z odpowiednim drenażem, ogrodzenie 

boiska z trybunami na 108 osób, oświetlenie (w Broniszowie będzie to oświetlenie typu LED, 

natomiast w Nawsiu boisko będzie oświetlone hybrydowo). Wykonawcą dokumentacji jest 

Pracownia Projektowo – Realizacyjna Kosydar z Ropczyc. Na boisko w Nawsiu mamy 

prawomocne zgłoszenie na budowę, natomiast na boisko w Broniszowie mamy prawomocne 

pozwolenie na budowę. Koszt wykonania dokumentacji na boisko w Nawsiu wyniesie 6.929 zł 

brutto, natomiast koszt wykonania dokumentacji na boisko w Broniszowie wyniesie 11.070 zł 

brutto. Przewidywany termin realizacji boiska w Broniszowie – 2016 rok, natomiast w Nawsiu 

– 2017 rok. 

 Został złożony wniosek w ramach RPO na rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Wielopolu Skrzyńskim, z którego można uzyskać 85 % dofinansowania. Wniosek jest  

w trakcie oceny formalnej. Całkowity koszt zadania wyniesie 2.275.000 zł, z czego dofinanso-

wanie wyniesie 1.927.000 zł, a 348.000 zł wyłoży gmina. Obecnie trwa opracowanie projektu 

budowlanego. Rozbudowa istniejącego obiektu będzie prowadzona do parametrów o wymiarach 

14,54 x 23,5 m, powierzchnia zabudowy – 309 m2, kubatura – 2.462 m3, powierzchnia 

użytkowa 785 m. Na zakres robót budowlanych składa się: przebudowa istniejącego budynku  

w celu skomunikowania istniejących pomieszczeń z nową częścią, zagospodarowanie terenu 

wokół budynku, ogrodzenie budynku, oświetlenie, parkingi, chodnik, montaż instalacji 

fotowoltaicznej, montaż klimatyzacji, montaż rekuperacji, zakup wyposażenia. W nowej części 

budynku powstanie świetlica na 90 osób ze sceną i zapleczem, cztery dodatkowe pracownie, 

grota solna, szatnia, kuchnia, pomieszczenia biurowe. Termin oddania do użytku zaplanowany 

jest na marzec 2018 roku. Został rozpisany II przetarg na rozbudowę WTZ-ów w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”, ponieważ I przetarg został unieważniony, gdyż oferty były wyższe od 

kwoty, którą możemy przeznaczyć na tą inwestycję. 

 Trzy wnioski drogowe złożone do PROW zostały ocenione i uzyskały 13 punktów, natomiast 

pozostał do oceny jeden wniosek. Maksymalnie można było zdobyć 18 punktów, natomiast 

nasza gmina automatycznie traci 4 punkty za bogaty powiat i 1 punkt za brak ciągów sieci 

internetowej. Jest duża szansa, że wszystkie drogi uzyskają dofinansowanie, które obecnie  
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wynosi 63%, natomiast 36% jest to udział gminy. Samorząd naszej gminy złożył 4 wnioski 

aplikacyjne na 4.300.000 zł. Maksymalna, możliwa kwota dofinansowania – 3 mln zł. Pan Wójt 

zapewnił, że droga Brzeziny – Dół Północny zostanie zgłoszona do realizacji, jeżeli tylko 

pojawią się wolne środki. Ponadto jeżeli zostanie przyznane dofinansowanie na drogi z PROW 

to trzeba się zastanowić nad miejscowościami, które nie mają zgłoszonych dróg do PROW, 

czyli Glinik i Nawsie i wykonać krótkie odcinki dróg z budżetu gminy. Zostało zgłoszonych 

sześć dróg gminnych, które miały szansę wpisać się w kryteria programu i osiągnąć 

maksymalną ilość punktów, czyli drogi: 

 Brzeziny Pogwizdów  

roboty budowlane i projektowe na odcinku 1.400 mb, koszt – 460.000 zł, 

 Wielopole Sośnice – Jaszczurowa  

od skrzyżowania z drogą powiatową 1 km z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Powiatowych i Gminnych, natomiast dalsza część na odcinku 3.2014 mb z PROW 

(nawierzchnia asfaltowa), koszt – 1.051.743 zł, 

 Wielopole Konice  

odbudowa nawierzchni wraz z chodnikiem na odcinku 910 m, koszt – 608.542, 50 zł, 

 Wielopole Konice Rzeki  

odbudowa nawierzchni na odcinku 1000 mb, koszt – 552.865 zł (droga ta została zgło-

szona, ponieważ wpisała się w kryteria naboru, gdyż jest tam działalność gospodarcza), 

 Broniszów Dół – Lasek  

pokrycie nawierzchni asfaltowej na brakujących odcinkach na długości 3 km, koszt – 

1.051.662 zł, 

 Broniszów Szkoła  

odbudowa nawierzchni wraz z poszerzeniem i wykonaniem chodnika na odcinku 300 

mb, koszt – 480.930 zł. 

 Projekt na integracyjne przedszkole jest po ocenie merytorycznej i konkretnych uzgodnieniach. 

W pierwszych dniach czerwca powinno nastąpić podpisanie umowy i przystąpienie do realizacji 

projektu. Wszystkie zaplanowane działania muszą być wykonane do końca września br., 

natomiast przedszkole integracyjne będzie prowadzone od 1 września 2016 roku do 31 lipca 

2017 roku. Projekt opiewa na kwotę 1.400.000 zł, z czego wkład własny gminy wynosi 10%. 

Dzięki temu zatrudnionych będzie dodatkowo kilka osób i przedszkole będzie utrzymane ze 

środków unijnych. 

 Przygotowywany jest projekt na zajęcia pozalekcyjne, realizowane w partnerstwie z Podkarpac-

kim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. W projekcie uczestniczyć będą cztery szkoły, 

których staniny ocen są poniżej czterech. Są to: Szkoła Podstawowa w Brzezinach, Szkoła 

Podstawowa w Brzezinach – Berdechowie, Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim oraz 

Szkoła Podstawowa w Nawsiu. 

 Został złożony wniosek na e-usługi w Gminie Wielopole Skrzyńskie w partnerstwie z Gminą 

Ropczyce, który jest po wstępnej ocenie formalnej. Projekt ten dotyczy zapewnienia wysokiej 

jakości usług internetowych dla mieszkańców, np. dokonywanie opłat podatkowych przez 

internet, załatwianie spraw i składanie wniosków online, remont serwerowni w Urzędzie 

Gminy, zakup ups-ów (zabezpieczeń prądowych). Zmodernizowana zostanie sieć teleinforma-

tyczna Urzędu Gminy, GOPS oraz ZOSiP. Szacunkowy koszt zadania wynosi 461.000 zł,  

z czego 380.000 zł pochodzi z dofinansowania z RPO, a 81.000 zł to udział gminy. Realizacja 

projektu przewidziana jest do końca grudnia 2017 roku. 
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 Trwa dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Zakończona została 

budowa ścian zaplecza socjalnego i sali gimnastycznej, wykonany został strop nad zapleczem. 

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem i montażem więźby dachowej. Do końca 

czerwca 2016 roku wykonane zostanie pokrycie dachu. Złożony wniosek do RPO na dodatkowe 

środki w kwocie 907.000 zł jest po ocenie formalnej. Czekamy na ocenę merytoryczną  

i ranking. Prawdopodobnie wniosek znajdzie się na liście rezerwowej i powinien dostać 

dofinansowanie we wrześniu br. Oddanie sali do użytku zaplanowane jest na czerwiec 2017 r. 

 Został złożony wniosek na termomodernizację czterech budynków w Gminie Wielopole 

Skrzyńskie na kwotę 1.508.000 zł, tj. budynku Urzędu Gminy, budynku starego przedszkole 

(obecnie WTZ), budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz budynku Szkoły 

Podstawowej w Broniszowie. Obecnie wniosek jest w trakcie oceny formalnej. Zakres prac 

obejmuje: 

1) w budynku Urzędu Gminy: wymiana niewymienionych dotychczas okien, docieplenie ścian 

zewnętrznych styropianem o grubości 13 cm, docieplenie stropu wełną mineralną o grubości 

24 cm, przebudowa instalacji c.o., wymiana oświetlenia na ledowe, 

2) w budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim: docieplenie ścian zewnętrznych 

styropianem o grubości 13 cm, docieplenie stropu wełną mineralną o grubości 24 cm, 

przebudowa instalacji c.o., wymiana oświetlenia na ledowe, 

3) w budynku Szkoły Podstawowej w Broniszowie: docieplenie ścian zewnętrznych 

styropianem o grubości 13 cm, docieplenie stropu wełną mineralną o grubości 18 cm, 

modernizacja systemu centralnej wody użytkowej, przebudowa instalacji c.o., wymiana 

oświetlenia na ledowe, 

4) w budynku byłego przedszkola: wymiana starych okien i drzwi, docieplenie ścian 

zewnętrznych styropianem o grubości 14 cm, docieplenie stropu wełną mineralną o grubości 

24 cm, modernizacja systemu centralnej wody użytkowej poprzez wymianę istniejącego 

kotła na dwufunkcyjny, montaż zaworów termostatycznych, przebudowa dachu, izolacja 

fundamentów. 

 6 maja br. został rozstrzygnięty przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie od właścicieli nieruchomości zamieszka-

łych. W wyniku przetargu wyłoniona została oferta wykonawcy – ZPUH Zenon Haligowski  

z Glinika Charzewskiego. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 czerwca 

2017 roku nie ulegnie zmianie w związku z tym, że cena za odbiór odpadów pozostaje taka 

sama. Pan Wójt poprosił radnych, aby przypominali mieszkańcom o właściwym segregowaniu 

śmieci, ponieważ koszt wywozu i utylizacji jednej tony odpadów segregowanych wynosi 

210,50 zł, natomiast koszt wywozu i utylizacji jednej tony odpadów zmieszanych wynosi 

480,60 zł. Apelował, aby do worków czarnych wrzucać tylko te odpady, których segregacja jest 

niemożliwa, bo to pozwoli na utrzymanie dotychczasowej stawki opłaty. 

 Został ogłoszony IV przetarg na sprzedaż działek przecenionych stanowiących własność Gminy 

Wielopole Skrzyńskie oraz I przetarg na działki gminne, które do tej pory nie były przecenione. 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 31 maja br. 

 Odbyły się obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Nawsiu połączone  

z jubileuszem 90-lecia powołania jednostki OSP w Nawsiu. Pan Wójt złożył podziękowania 

wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej imprezy, a szczególnie nauczycielom, 

którzy wraz z uczniami Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim oraz Szkoły Podstawowej  

w Nawsiu przygotowali okolicznościowy montaż słowno – muzyczny z okazji uchwalenia 
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Konstytucji 3 Maja. Głównym punktem obchodów jubileuszu 90-lecia OSP w Nawsiu było 

odsłonięcie pamiątkowej tablicy i poświęcenie figury Św. Floriana. Na uroczystości zaprezento-

wał się Zespół Mażoretek oraz Gminna Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Brzezinach. Za 

występy Pan Wójt złożył serdeczne podziękowania. 

 Na zakończenie Pan Wójt zaprosił na Kantoralia 2016, które odbędą się 27 – 29 maja 2016 roku 

w Wielopolu Skrzyńskim. W programie festiwalu przewidziane jest 17 prezentacji konkurso-

wych walczących o nagrodę im. T. Kantora, w wykonaniu amatorskich teatrów poszukujących 

oraz otwarcie wystawy rekwizytów ze spektaklu „Umarła klasa”. Impreza jest pod honorowym 

patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wicestarosty Powiatu Ropczycko – 

Sędziszowskiego oraz Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

5. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy mówił o wspomnianym przez 

Pana Wójta montażu rekuperacji w rozbudowywanym budynku WTZ-ów. Polega to na ogrzewaniu 

powietrza wpływającego do mieszkania. Sprawność odzysku ciepłego powietrza jest bardzo duża  

i wynosi 90%. Sugerował, aby zastanowić się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania do 

budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku po przeanalizowaniu kosztów  

w stosunku do eksploatacji takiego budynku. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika zadał następujące pytania: 

 Ile potrwa remont mostu w Gliniku ze względu na to, że droga będzie nieprzejezdna? 

(szacunkowy termin rozpoczęcia i zakończenia remontu)  

 Kiedy zaczniemy wykonywać plany na budowę chodnika od Glinika w stronę Broniszowa? 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poruszył temat drogi na cmentarz 

Glinik Polny Gościniec – Szkodna. Mówił, że w kosztorysie są ujęte do wykonania zjazdy do 

działek, natomiast zostały jeszcze trzy działki, które nie mają zjazdów. Proponował także, aby 

wykonać zjazd w kierunku cmentarza cholerycznego wraz z utwardzeniem. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin proponował: 

 postawić wiatę przystankową w centrum Brzezin, 

 podjąć działania w ramach np. program unijnego w celu wybudowania zastępczego boiska 

sportowego, 

 wykonać brakujący odcinek ok. 100 m drogi do kapliczki Św. Ducha w Jaszczurowej, 

 pomyśleć o wodociągu dla Brzezin. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów proponował ująć chodnik w Broni-

szowie przy drodze wojewódzkiej na przyszły rok. Pytał także czy w tym roku będą środki na 

oświetlenie dróg. Zasugerował zamontować oświetlenie na drodze Broniszów Szkoła. Następnie 

wnioskował o poprawę płyt na przejeździe przez Wielopolkę w stronę Niedźwiady wraz z wywie-

zieniem tam kamienia na dziury oraz wykorzystanie kostki na przygotowanie planu w Broniszowie 

koło remizy na dożynki gminne. 
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do zadanych pytań, mówiąc że: 

 Budowa mostu w Gliniku potrwa od momentu podpisania umowy z wykonawcą, która 

nastąpi niebawem do 30 listopada 2016 roku. 

 Rozpoznajemy temat wykonywania dokumentacji chodników i zostanie polecone pracowni-

kom ogłoszenie zapytania o cenę na wykonanie konkretnych odcinków chodników. 

 Niewykonane zjazdy przy drodze na cmentarz w Gliniku wzięte są pod uwagę w projekcie, 

natomiast zjazd w kierunku cmentarza cholerycznego jeżeli nie jest ujęty w dokumentacji to 

ewentualnie zlecimy jako robotę dodatkową. 

 Wykonanie boiska zastępczego mogłoby być zrealizowane np. z Leadera. 

 Zostaną podjęte rozmowy z Wójtem Wiśniowej w kwestii wykonania drogi na kapliczkę  

Św. Ducha w Jaszczurowej. 

 W pierwszej kolejności musimy wykonać wodociąg w Gliniku i w Broniszowie, co nie 

znaczy, że nie możemy ewentualnie wyznaczyć miejsc pod potencjalne odwierty poszuki-

wawcze za wodą Brzezinach, bo wcześniej czy później czeka nas wodociągowanie całej 

gminy oraz kanalizacja. 

 Chodnik w Broniszowie przy drodze wojewódzkiej 986, jeżeli będzie wola Rady to będzie 

brany pod uwagę. Bardziej potrzebny jest chodnik w Gliniku, bo tam jest więcej domów, ale 

i w Broniszowie też jest potrzebny. 

 Zaproponowane na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odcinki dróg do oświetlenia jeszcze nie zostały przeanalizowane. Przyjęte odcinki dróg po 

przeliczeniu kosztów pewnie będą trochę ścięte. Na chwilę obecną nie ma jeszcze żadnego 

naboru na oświetlenie.  

 Wniosek o przygotowanie placu koło remizy w Broniszowie jest słuszny, żeby w godny 

sposób przyjąć gości podczas dożynek gminnych i pokazać się z nienajgorszej strony. 

 

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

1) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  10 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 10 radnych. 

Uchwała Nr XIX/105/2016 w załączeniu. 
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2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  10 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 10 radnych. 

Uchwała Nr XIX/106/2016 w załączeniu. 

 

3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  10 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 10 radnych. 

Uchwała Nr XIX/107/2016 w załączeniu. 

 

4) Pan Dariusz Bigos – inspektor Urzędu Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie 2015 – 2020”. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały.  

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy pytał czy zostały poprawione 

błędy zgłoszone na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pan Dariusz Bigos odpowiedział, że wszystkie błędy zostały poprawione. 
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  10 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 10 radnych. 

Uchwała Nr XIX/108/2016 w załączeniu. 

 

5) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany 

nieruchomości. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  10 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 10 radnych. 

Uchwała Nr XIX/109/2016 w załączeniu. 

 

6) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie  przyjęcia do 

realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-

nego. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  10 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 10 radnych. 

Uchwała Nr XIX/110/2016 w załączeniu. 

 

7) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Wielopole Skrzyńskie w charakterze partnera do realizacji projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa 

IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego, którego liderem będzie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczy-

cieli w Rzeszowie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
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Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  10 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 10 radnych. 

Uchwała Nr XIX/111/2016 w załączeniu. 

 

8) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

diagnoz dotyczących potrzeb edukacyjnych szkół w celu przygotowania wniosku o dofi-

nansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji  

i kompetencji w regionie, działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego, którego 

liderem będzie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  10 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 10 radnych. 

Uchwała Nr XIX/112/2016 w załączeniu. 

 

9) Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Skarga została zaopiniowana przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska jako bezzasadna. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  10 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 10 radnych. 

Uchwała Nr XIX/113/2016 w załączeniu. 
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7. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

 

Pani Bożena Rogińska–Olech – Kierownik GOPS omówiła ocenę zasobów pomocy 

społecznej za 2015 rok w Gminie Wielopole Skrzyńskie przedstawiając: 
 

a) sytuację demograficzną i społeczną gminy 

W 2015 roku Gminę Wielopole Skrzyńskie zamieszkiwało 8357 osób, w tym 4181 kobiet  

i 4176 mężczyzn. 22% mieszkańców gminy to osoby wieku 0-18 lat (1832 osoby), 61% stanowiły 

osoby w wieku produkcyjnym (kobiety – 18-59 lat i mężczyźni – 18-64 lata) (5125 osób),  

a pozostała część 17% (1400 osób) to osoby w wieku poprodukcyjnym. W Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Ropczycach na koniec 2015 roku zarejestrowanych było 530 osób, z czego tylko 77 osób 

pobierało zasiłek dla bezrobotnych. 
 

b) dane o korzystających z pomocy i wsparcia 

Ze świadczeń pomocy społecznej w 2015 roku korzystało 897 osób – 461 rodzin, z czego 

420 osób to osoby długotrwale korzystające. Świadczenie pieniężne zostało przyznane dla 319 

osób, natomiast niepieniężne dla 578 osób. Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

borykały się z wieloma problemami, które były powodem ubiegania się o pomoc, tj.: ubóstwem, 

bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, bezradnością w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych, alkoholizmem, wielodzietnością czy zdarzeniami losowymi. Z pomocy w formie 

usług opiekuńczych korzystało w 2015 roku 45 osób, na które została przeznaczona kwota 126.801 

zł, natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 6 dzieci, na które ze środków 

Wojewody Podkarpackiego wydatkowano kwotę 43.720 zł. 
 

c) zadania GOPS 

Z pomocy formie zasiłku stałego korzystało 47 osób, w tym 26 osób samotnie 

gospodarujących na łączną kwotę 171.268 zł. Zasiłek okresowy pobierało 148 rodzin na kwotę 

304.998 zł. Z zasiłku celowego korzystało 198 rodzin, z czego dla 147 rodzin było udzielone 

świadczenie pieniężne w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Z pomocy w formie świadczenia niepieniężnego korzystało 566 dzieci (dożywianie w szkołach) na 

łączną kwotę 255.015 zł, z tym że wkład własny gminy w 2015 roku wyniósł 100.000 zł w ramach 

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc w formie schronienia 

udzielona była jednej osobie na kwotę 7.720 zł. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 11 osób, 

za które jest ponoszona odpłatność z budżetu gminy w wysokości 227.816 zł. Za pobyt dzieci  

w pieczy zastępczej w 2015 roku wydatkowana była kwota 47.827 zł (6 dzieci). 
 

d) świadczenia rodzinne 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznane były dla 523 rodzin na łączną kwotę 

2.197.178 zł. Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacony był dla 56 osób, 

natomiast wypłacono 80 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Dla 47 osób 

wypłacone były świadczenia pielęgnacyjne (po 1.200 zł miesięcznie) na kwotę 673.480 zł. W 2015 

roku wypłacono 4199 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 642.447 zł, w tym dla niepełnospraw-

nych dzieci 826 świadczeń na kwotę 126.378 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy został wypłacony na 

kwotę 198.016 zł (390 świadczeń dla 33 osób), natomiast zasiłek dla opiekuna na kwotę 320.164 zł 

(623 świadczenia dla 51 osób). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 12 rodzin 

(27 dzieci) na łączną kwotę 112.400 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne zostały opłacone dla 

54 osób na kwotę 22.482 zł, na ubezpieczenia społeczne dla 109 osób na kwotę 206.231 zł. 



18 

Stypendia szkolne według danych ZOSiP otrzymało 552 uczniów na kwotę 175.000 zł. Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w 2015 roku zatrudniało 11 pracowników, uczestniczyło 30 osób. Łączny koszt 

utrzymania WTZ – 493.200 zł. 
 

e) kadra GOPS – WTZ w 2015 roku 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z WTZ zatrudnionych było łącznie 57 

osób, z czego 24 osoby na podstawie umowy o pracę oraz 33 osoby na podstawie umowy zlecenie, 

w tym: kierownik GOPS, 4 pracowników socjalnych, księgowa, asystent rodziny, 3 osoby prowa-

dzące świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, opiekunki społeczne, kierownik oraz terapeuci 

zajęciowi WTZ, księgowa WTZ, osoby świadczące usługi pomocy sąsiedzkiej, a także specjali-

styczne usługi opiekuńcze. 
 

f) środki finansowe na wydatki pomocy społecznej i inne obszary polityki społecznej 

W 2015 roku budżet GOPS wynosił 6.546.356 zł, z czego: 

 na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 47.827 zł, 

 na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.058 zł, 

 wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 25.500 zł, 

 świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny i składki społeczne – 4.559.820 zł, 

 składki zdrowotne – 35.606 zł, 

 zasiłki i pomoc w naturze – 114.322 zł, 

 zasiłki stałe – 171.268 zł, 

 zasiłki okresowe – 304.998 zł, 

 usługi opiekuńcze – 126.801 zł, 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43.720 zł 

Ponadto przewiduje się, że w Gminie Wielopole Skrzyńskie będzie wydatkowane na 

świadczenie wychowawcze rocznie ok. 7 mln zł i o tyle zwiększa się budżet GOPS. Na dzień 

dzisiejszy wydatkowanych zostało 1.200.000 zł. Wszystkie wnioski są rozpatrzone. 

 

Pytania i uwagi do przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy pytał o 4.199 wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych. 

 

Pani Kierownik GOPS wyjaśniła, że jest to liczba świadczeń, czyli liczba osób pomnożona 

przez 12 miesięcy. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała: 

 Czy zasoby GOPS-u są wystarczające? 

 Czy świadczenia pokrywają potrzeby zgłaszających się osób? 

 Jak duży jest odsetek ludzi, którym odmówiono pomocy z przyczyn braku środków? 

 Czy są specjalne zasiłki dla sierot i półsierot? 

 

Pani Kierownik GOPS odpowiedziała, że nikt ze zgłaszający się o pomoc nie jest odesłany 

z niczym, ale jakoś zaopatrzony, bo jeżeli osoba zgłasza się np. po zasiłek okresowy i przekracza 

kryterium dochodowe to dostaje decyzję odmowną, ale przyznaje się jej jakieś świadczenie  

z programu wieloletniego, gdzie kryterium dochodowe jest 150%. Duża pomoc jest z programu 

wieloletniego, w którym wkład gminy jest w kwocie 100.000 zł. GOPS nie ma zasiłków dla sierot  

i półsierot. Jest tylko dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. 
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Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy pytał czy GOPS monitoruje 

wydatkowanie środków z programu 500+ przez rodziny patologiczne? 

 

Pani Kierownik GOPS odpowiedziała, że pracownicy GOPS monitorują rodziny 

niewydolne wychowawczo i sprawdzają wszystkie sygnały złego wydatkowania środków z pro-

gramu 500+ zgłaszanych przez środowisko. Środki z tego programu w rodzinach niewydolnych 

wychowawczo inwestowane są np. w dom, żeby dzieci miały dach nad głową. GOPS czuwa nad 

tym, aby środki z programu wychowawczego były przeznaczone na potrzeby dzieci. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik pytał o wysokość zasiłku okresowego 

oraz czy GOPS w Wielopolu Skrzyńskim wnioskował o odebranie dzieci z rodzin patologicznych. 

 

Pani Kierownik GOPS odpowiedziała, że zasiłek okresowy wynosi 50% między tym co 

rodzina osiąga, a tym co się należy według ustawy o pomocy społecznej. Np. na osobę w rodzinie 

jest 514 zł, rodzina osiąga na osobę 200 zł, zostaje 314 zł, czyli 157 zostaje wypłaconego zasiłku 

okresowego na osobę. Są także wypłacane zasiłki okresowe w wysokości 1.500 – 1.800 zł, jak jest 

rodzina wielodzietna. Tak mówi ustawa o pomocy społecznej i GOPS nie może wypłacić grosza 

mniej ani grosza więcej. W kwestii odbierania dzieci z rodzin, Pani Kierownik mówiła, że zdarzyły 

się przypadki odbierania dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, ale nie przez pomoc 

społeczną. W naszej gminie nie wnioskuje się o odebranie dzieci z rodzin niewydolnych 

wychowawczo, ale jest pomoc takiej rodzinie. Mówiła, że musimy zapobiegać, żeby nie płacić, bo 

jeden dom dziecka kosztuje gminę prawie 3.000 zł. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin pytał czy nie zauważyło się powrotu dzieci z domów 

dziecka w związku ze świadczeniem 500+. 

 

Pani Kierownik GOPS odpowiedziała, że powrót dzieci z domów dziecka do swoich 

rodzin odbywa się poprzez sąd, a nie przez pomoc społeczną. Była rodzina, gdzie dzieci wróciły  

z domu dziecka i ponownie się w nim znalazły. Postanowieniem sądu dzieci z naszego terenu 

umieszczone zostały w dwóch domach dziecka, są też dwie piecze zastępcze. Pani Kierownik nie 

widzi możliwości powrotu tych dzieci do swoich rodzin, bo to są tak patologiczne rodziny, że one 

nie są w ogóle wydolne wychowawczo i świadczenie wychowawcze nic w tej kwestii nie zmieni. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy złożył podziękowania Pani Kierownik oraz pracownikom 

GOPS-u, szczególnie za sprawne przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji na świadczenia 

wychowawcze, bo w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim nasza gmina jest liderem w obsłudze 

programu 500+. Wyraził wielki szacunek dla pracowników GOPS-u pod kierownictwem Pani 

Bożeny Rogińskiej – Olech. 

 

Rada Gminy przychyliła się do podziękowań Wójta dla Pani Kierownik GOPS oraz 

wszystkich pracowników pomocy społecznej, wyrażając swoje uznanie gromkimi brawami. 

 

 

 

 

 



20 

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Sławomir Górski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 

Socjalnych i Porządku Publicznego przedstawił wnioski z posiedzenia Komisji, która odbyła się  

w dniu 12 maja 2016 roku: 

 wniosek do Rady Oddziału NFZ w Rzeszowie o zwiększenie limitu świadczeń na 

wykonywane usługi w Gabinecie Rehabilitacyjnym w Brzezinach, 

 wniosek do Rady Oddziału NFZ w Rzeszowie o przyznanie limitu świadczeń na 

wykonywane usługi w nowo powstałym Gabinecie Stomatologicznym w Wielopolu 

Skrzyńskim, 

 wniosek o zabezpieczenie budynku byłej szkoły na Łysej Górze w celu uniknięcia dalszego 

niszczenia budynku poprzez gruntowną naprawę dachu, ewentualnie wymianę na nowy oraz 

ustalenie własności, 

 wniosek o wprowadzenie symbolicznej opłaty dla turystów w kwocie 1 – 2 zł za wstęp do 

Kantorówki z wyłączeniem dzieci ze szkół podstawowych z naszego terenu oraz 

wprowadzenie sprzedaży pamiątek, z uwagi na to, że w ubiegłym roku było ok. 3.000 

turystów. W związku z tym środki te mogły by być przeznaczone na: utrzymanie 

Kantorówki, środki czystości, bieżące rachunki i drobne remonty. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do wniosków Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, mówiąc że będzie wnioskował do NFZ  

o ogłoszenie dodatkowego naboru na świadczenie usług stomatologicznych w Gminie Wielopole 

Skrzyńskie. NFZ ogłosi taki nabór, w ramach którego Pan Franczyk będzie mógł złożyć wniosek. 

Odnośnie budynku na Łysej Górze, Pan Wójt poinformował, że gmina dostała połowę gruntu po 

lewej stronie drogi od Gminy Ropczyce. W chwili obecnej o ten grunt toczy się spór w sądzie  

z Państwem, którzy chcą nabyć ten grunt przez zasiedzenie. Gmina Ropczyce podzieliła to w ten 

sposób, że u góry są działki budowlane, natomiast dół przekazała naszej gminie. Gmina Wielopole 

Skrzyńskie przystąpi do przejęcia, czyli podpisania aktu notarialnego. Jak uzyskana zostanie 

własność i wpis do księgi wieczystej to natychmiast przystąpimy do tego gruntu i wypiszemy 

odpowiednie pisma do tych Państwa, którzy chcą przejąć nieswoją własność. Gmina ma tam 

infrastrukturę w postaci zbiorników na szamba. Natomiast grunt wokół szkoły jest własnością 

kilkunastu osób w częściach. Problemów z przejęciem tego gruntu nie będzie, jeżeli przedstawimy 

właścicielom konkretny pomysł na zagospodarowanie budynku. Ponadto w najbliższym czasie 

pracownicy gospodarczy gminy doprowadzą plac wokół budynku do porządku, będzie również 

malowanie dachu, ogrodzenia, żeby zapobiec dalszej degradacji budynku. Obecnie udało się  

w budynku doprowadzić bieżącą wodę. Ponadto chcemy w tym roku wykonać dokumentację na 

zabezpieczenie osuwiska na Łysej Górze. W przyszłym roku, jak wykonamy dokumentację chcemy 

to osuwisko zabezpieczyć. To jest też ważna sprawa, bo droga się tam urywa. Na razie dobrych 

pomysłów na zagospodarowanie budynku po byłej szkole nie mamy, ale najlepszym rozwiązaniem 

byłby pewnie DPS. 
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9. Sprawy różne. 

 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego poruszył temat bezpieczeństwa na 

drodze w Sikorniku. Mówił, że zostały postawione tam dwa znaki drogowe: jeden – „śliska jezdnia 

podczas opadów”, ten znak jest dobry, natomiast drugi znak „ograniczenie prędkości do 70 km/h” 

nie jest odpowiedni. Zdaniem Pana radnego ograniczenie prędkości jest tam za duże i powinno być 

zmniejszone, bo przy śliskiej jezdni samochody wylądują w rowie. Ponadto pytał o książkę na 

temat naszych polderów, która prawdopodobnie znajduje się w Urzędzie Gminy. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin wnioskowała o naprawę murku pod Szkołą 

Podstawową w Brzezinach. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił o: 

 ogłoszenie informacji o terminach atestowania opryskiwaczy w Nawsiu jak i w całej gminie, 

 rozpoczęcie i wykonywanie w miarę możliwości robót ziemnych na drogach zakwalifikowa-

nych w Nawsiu, 

 okratowanie wpustu przy Szkole Podstawowej w Nawsiu, od góry tam gdzie wpływa woda, 

Złożył także podziękowania za postawienie wiaty przystankowej na Budziszu oraz za 

remont placu koło szkoły podstawowej, kościoła, Domu Kultury w Nawsiu razem z remontem 

starej kotłowni i za zaangażowanie Pana Wójta, aby te prace były należycie wykonane. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył podziękowania za wybudowany 

chodnik w Gliniku. Zwrócił uwagę, aby zgłosić reklamację na odcinku koło Pana Stanisława 

Bieszczada, gdzie jest opadnięcie drogi głównej przy samym chodniku i liczne pęknięcia. 

Zasygnalizował także, że za wcześnie włączają się lampy uliczne wieczorem. Następnie poruszył 

sprawę obcięcia dębu przy drodze wojewódzkiej w Gliniku. Mówił, że w Reporterze piszą, że 

gmina nieodpowiednio uzasadniła wniosek. Prosił, żeby przyglądnąć się tej sprawie, bo może dojść 

do tragedii. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała o możliwość zapewnienia wody 

mieszkańcom Sośnic, w związku z otrzymanym pismem. Następnie w imieniu Pani, która zajmuje 

się Kanorówką poprosiła o wstawienie do muzeum bębna Sobieskiego oraz pamiątek dotyczących 

samego Kantora. Przekazała, że dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim 

wypożyczyłby muzeum na określony czas rysunki Kantora. Podziękowała za czynny Orlik  

w soboty i niedziele, a także za zorganizowanie i rozprowadzanie jabłek w szkołach. Z okazji 

zbliżającego się Dnia Samorządowca złożyła podziękowania Panu Wójtowi, kierownikom 

referatów i pracownikom Urzędu Gminy za pracę dla całej gminy, za prowadzone inwestycje, które 

są widoczne w każdym sołectwie i złożyła życzenia satysfakcji z pracy w służbie mieszkańcom 

Wielopola Skrzyńskiego i całej gminy. 
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Pan Marek Tęczar –  Wójt Gminy podziękował Pani Przewodniczącej za życzenia z okazji 

Dnia Samorządowca. Mówił, że jest zadowolony ze zgranej załogi pracowników Urzędu Gminy, bo 

żaden Wójt nie jest w stanie niczego sam zrobić. Słowa podziękowania dają chęć do dalszej pracy 

na rzecz mieszkańców gminy. Następnie odniósł się do spraw różnych, mówiąc że: 

 Bezpieczeństwo na drodze w Sikorniku badała Komisja Wojewódzka Podkarpackiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich, która postanowiła postawić tam dwa znaki. Komisja stwierdziła, że ogra-

niczenie prędkości do 70 km/h jest odpowiednie, natomiast Pan Wójt proponował ograniczenie 

do 50 km/h, ponadto stara się o odnowę tej nawierzchni asfaltowej. Ta sama komisja odniosła 

się również negatywnie do przejść dla pieszych, które planowane są w Wielopolu Skrzyńskim. 

Ciągle podejmowane są starania w tej kwestii i znajdziemy rozwiązanie dla tych przejść. 

 Pan Wójt nie posiada informacji na temat książki o polderach, która miałaby się znajdować  

w Urzędzie Gminy. 

 Naprawa murku pod Szkołą Podstawową w Brzezinach będzie wykonana łącznie ze schodami. 

 Mieszkańcy zostaną poinformowani o terminie wykonywania atestów opryskiwaczy poprzez 

m.in. ogłoszenia w kościele. Zostaną poinformowani również sołtysi wsi i radni. 

 Roboty ziemne i koparkowe na drogach są zaplanowane przez drogowca. Pan Wójt poprosił 

radnych, aby pilnowali tych spraw na swoich miejscowościach i weryfikowali te prace. Koszone 

są również pobocza. Zapytanie o cenę wygrał Pan Andrzej Łuszcz. W tym roku kosimy za  

7 groszy, w ubiegłym roku koszone było za 5 groszy, ale nie było w tym roku takich ofert. 

 Będzie przeprowadzony przegląd gwarancyjny chodników przy drodze wojewódzkiej z naszym 

udziałem i wszystkie usterki zostaną wytknięte wykonawcy, który je poprawi, w związku z tym, 

że ma gwarancję daną na 60 miesięcy. 

 Zostanie sprawdzona godzina zaświecania się lamp ulicznych wieczorem. 

 Wszystkie wnioski o wycięcie drzew były zawsze opiniowane tak samo, tylko dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie szczególnie chyba sobie upodobała dąb przy drodze 

wojewódzkiej w Gliniku. Dyrektor PZWD ponownie zwróci się do gminy o wycięcie tego dębu, 

gmina wyda zgodę i uzasadnimy to odpowiednio, wówczas zobaczymy jak zachowa się 

Podkarpacka Dyrekcja Ochrony Środowiska. 

 W sprawie zaopatrzenia mieszkańców Sośnic w wodę konieczne jest zmobilizowanie „zarządu” 

tego wodociągu do tego, aby podzielili się wodą z innymi, bo nie brakuje tam wody. Te domy są 

tak wysoko postawione, że gmina nie jest w stanie zaopatrzyć ich w wodę z wodociągu 

Grawitacja. 

 Pan Wójt prosił, aby zachęcać mieszkańców gminy do korzystania z kompleksu sportowego, bo 

niekiedy kort stoi pusty. Poinformował także, że będą w najbliższym czasie dwie dostawy 

jabłek dla mieszkańców. 
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10. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 

 

Do protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 12 kwietnia 2016 

roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy: 

 9 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 9 radnych. 

 

Do protokołu z XVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia  

19 kwietnia 2016 roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy: 

 9 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 9 radnych. 

 

11. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

gościom za udział sesji i dokonała zamknięcia XIX Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Sesja 

trwała do godziny 1725. 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


