
Protokół Nr III.2019

z III Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 28 stycznia 2019 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesja  rozpoczęła  się  o  godzinie  1400  w  sali  konferencyjnej  Budynku  Kulturalno  –
Oświatowego  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Otwarcia  sesji  dokonała  Pani  Beata  Wiśniewska  –
Przewodnicząca  Rady  Gminy,  która  przywitała  radnych  i  zaproszonych  gości  oraz  stwierdziła
quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

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

2. Przedstawienie porządku obrad.

Pani  Beata  Wiśniewska  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  przedstawiła  porządek  obrad
III Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.  Informacje Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy.
4.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.
5.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do

uchwały Nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia

2018  roku  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Wielopole

Skrzyńskie, 

2) w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok:

– odczytanie projektu uchwały budżetowej;

– przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie;

– dyskusja i głosowanie;

3) 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;

4) w  sprawie  zaciągnięcia  i  zabezpieczenia  kredytu  długoterminowego  na  sfinansowanie

deficytu  budżetu  gminy,  finansowanie  wydatków nieznajdujących pokrycia  w dochodach

i przychodach oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
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5) w  sprawie  udzielenia  pożyczki  dla  Stowarzyszenia  Klubów  Seniora  Gminy  Wielopole

Skrzyńskie Złoty Wiek w Wielopolu Skrzyńskim,

6) w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

7) w sprawie ustalenia zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

8) w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,

9) w  sprawie  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  położonej  w  Wielopolu

Skrzyńskim,

10) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
za 2018 rok.

7.  Interpelacje i zapytania radnych.
8.  Wnioski i sprawy różne.
9.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
10. Zamknięcie sesji.

Zmian do przedstawionego porządku obrad nie było.

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: 
 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  uzyskała  dofinansowanie  w  ramach  RPO  na  kontynuowanie

budowy  sieci  wodociągowej  w  Gliniku  i  Broniszowie,  w  ramach  zadania  pn.  „Poprawa
warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno – wschodniej części Gminy Wielopole
Skrzyńskie  Etap  –  VI  poprzez  budowę  sieci  wodociągowej  w  miejscowościach  Glinik
i Broniszów”. Złożony wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskał 80 punktów, tym samym
zajął trzecie miejsce na liście rankingowej i gwarancje uzyskania dofinansowania do budowy
ponad  17  km  sieci  wodociągowej.  Uzyskane  dofinansowanie  pozwoli  wybudować  całość
zaprojektowanej sieci w Gliniku oraz umożliwi kontynuowanie prac przy budowie wodociągu
w Broniszowie.  Zostanie  zaprojektowana  także  sieć  wodociągowa w Gliniku  w przysiółku
Zapole  i  Krzemienica,  na  którą  zostały  zabezpieczone  środki  w  budżecie  gminy.  Wartość
całkowita projektu wynosi 2.890.840 zł, w tym wydatki kwalifikowane wynoszą 2.017.655 zł,
natomiast otrzymane dofinansowanie w ramach RPO wyniesie 1.715.000 zł. Aktualnie gmina
dostarcza  do  Urzędu  Marszałkowskiego  dokumenty  niezbędne  do  podpisania  umowy
o dofinansowanie realizacji projektu. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy i ogłoszenie
przetargu oraz wybór wykonawcy zadania. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest
w IV kwartale 2020 roku. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie podpisała  umowę na dofinansowanie zadania polegającego na
wyposażeniu budynku kulturalno – oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim. Dofinansowanie
pochodzi ze środków PROW na lata 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania wynosi 63,63%
kosztów  kwalifikowanych  zadania.  W  ramach  zadania  zaplanowano  doposażenie  części
hotelowej budynku oraz sali narad.
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 Opracowywany  jest  wniosek  o  dofinansowanie  zadania  dotyczącego  budowy  Punktu
Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych w Wielopolu  Skrzyńskim.  W ramach zadania
zaplanowano  zagospodarowanie  placu  w obrębie  oczyszczalni  ścieków  poprzez  ogrodzenie
i utwardzenie terenu, budowę wiaty pod kontenery, zakup kontenerów i pojemników na odpady
oraz montaż wagi wysokotonażowej. Wniosek zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego
w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 do końca stycznia br.

 Przygotowywany jest  wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Likwidacja barier architekto-
nicznych  w  Szkole  Podstawowej  w  Gliniku”,  w  ramach  którego  w  Szkole  Podstawowej
w Gliniku  zaplanowano  wykonanie  podjazdów,  modernizację  wejścia  od  strony północnej,
remont  toalet  oraz  części  klatki  schodowej.  Wniosek  aplikowany  jest  w  ramach  środków
PFRON. Wysokość  zaplanowanego dofinansowanie  wynosi  50% kosztów kwalifikowanych.
Wniosek  zostanie  złożony  do  31  stycznia  br.  Remont  toalet  na  parterze  i  na  piętrze  jest
zaleceniem Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach wniosku zostanie dokonany remont toalet
na parterze.

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  przygotowuje  wniosek  o  dofinansowanie  zadań  w  ramach,
których zaplanowano zakup dwóch pojazdów do przewozu osób pełno i niepełnosprawnych:
1) 17  –  osobowego  autobusu  na  potrzeby  dowozu  uczniów  pełno  i  niepełnosprawnych  –

wnioskowana kwota dofinansowania w ramach środków PFRON to 70% wartości kosztów
kwalifikowanych,

2) 9  –  osobowego  mikrobusu  dla  potrzeb  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  związku
z wzrostem liczby uczestników o 10 osób – planowane dofinansowanie ze środków PFRON
wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych. 

 W dniu 20 grudnia 2018 roku podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż
kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”.
Wykonawcą zadania została firma FLEXIPOWER GROUP. Wykonawca zadeklarował montaż
instalacji  fotowoltaicznych na połowę lutego br.,  natomiast  montaż kolektorów słonecznych
zaplanowano  na  początek  marca  2019  r. Wykonawca  będzie  zobowiązany  powiadomić
właścicieli nieruchomości o terminie dostawy i montażu kilka dni przed planowaną dostawą.
Planowany termin zakończenia montażu instalacji to maj 2019 roku. 

 Został zakupiony ciągnik przeznaczony do odśnieżania chodników dla pieszych oraz placów na
terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z posypywarką oraz pługiem do odśnieżania. Sprzęt
jest używany od 10 stycznia br., głównie w Wielopolu Skrzyńskim, doraźnie wykonuje swoją
pracę również w pozostałych sołectwach gminy. Wartość zakupu ciągnika wraz ze sprzętem
wynosi 47.500 zł.  Z uwagi na długość trwania dojazdu do pozostałych miejscowości gminy
trzeba będzie rozważyć problem z dojazdem ciągnika do tych miejscowości, żeby wszystkie
chodniki były odśnieżane jak najszybciej, jak to jest tylko możliwe.

 Trwa  realizacja  zadania  polegającego  na  zaopatrzeniu  w  wodę  mieszkańców  Glinika
i Broniszowa. Aktualnie większość prac związanych z budową stacji uzdatniania wody i ujęć
wody w Gliniku  i  Broniszowie  zostało  zakończone.  Prace  związane  z  zagospodarowaniem
terenu na tych obiektach rozpoczną się w najbliższym czasie, jeśli tylko pozwolą na to warunki
pogodowe. Planowany termin zakończenia tej części prac to 15 marzec br. dla miejscowości
Glinik oraz czerwiec br. dla miejscowości Broniszów. Natomiast w części dotyczącej budowy
sieci  wodociągowej  w  Gliniku  pozostały  kwestie  związane  z  rozliczeniem inwestycji  oraz
przeprowadzenia prób szczelności. Rozpoczęcie prac związanych z budową sieci wodociągo-
wej w Broniszowie wykonawca zadeklarował na marzec 2019 r. 
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 Trwają prace na oczyszczalni ścieków. Aktualnie wykonano prace na wartość ok. 400.000 zł.
Zaplanowany termin zakończenia prac zaplanowany jest na koniec kwietnia br., termin ten nie
jest zagrożony.

 Trwa  realizacja  zadania  polegającego  na  dostawie  wyposażenia  aranżującego  przestrzeń
ekspozycyjną budynku Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora
oraz przygotowywana jest aplikacja interaktywna na potrzeby funkcjonowania multimedialnego
muzeum.  Równocześnie  opracowywany  jest  scenariusz  ekspozycji  dotyczącej  twórczości
Tadeusza  Kantora,  która  będzie  znajdować się  na  parterze budynku,  natomiast  na  I  pietrze
powstanie część muzeum dotycząca naszego regionu. 

 Zadanie  pn.:  „Budowa  Ławki  Niepodległości”  nie  zostanie  zrealizowane.  Wykonawca  –
Hammerland WorkShop Waldemar Kidacki ze Strażowa nie wykonał przedmiotu zamówienia,
w ramach którego na rynku w Wielopolu Skrzyńskim miała powstać tzw. multimedialna Ławka
Niepodległości. Konsekwencją tego działania był zwrot do Ministerstwa Obrony Narodowej
przyznanego  dofinansowanie  na  realizację  zadania.  Wobec  wykonawcy  zostaną  podjęte
stosowne czynności prawne w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

 W dniu  25 stycznia 2019 r. ogłoszono przetarg na dostawę materiałów drogowych w postaci
klińca  w  ilości  łącznej  3000  Mg(t).  Otwarcie  ofert  nastąpi  8  lutego  2019  r.  Początkowo
planowany jest zakup 2000 Mg(t), w razie potrzeby będziemy mogli jeszcze dodatkowo kupić
1000 Mg(t).

 W  dniu  27  stycznia  2019  roku  na  terenie  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  przeprowadzono
wybory sołtysów dla poszczególnych sołectw:
1) W okręgu  wyborczym nr  1  –  miejscowość  Broniszów w  wyniku  głosowania  najwięcej

ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana sołtysem Pani Sławomira Marciniec,
pokonując dwóch kandydatów.

2) W okręgu wyborczym nr 2 – miejscowość Glinik w wyniku głosowania najwięcej ważnie
oddanych  głosów  otrzymał  i  został  wybrany  ponownie  sołtysem  Pan  Tadeusz  Bokota,
pokonując bardzo dużą różnicą głosów jedynego kontrkandydata.

3) W okręgu wyborczym nr 3 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie wybory na sołtysa nie
zostały  przeprowadzone  w  dniu  27  stycznia  br.,  ponieważ  Gminna  Komisja  Wyborcza
w Wielopolu Skrzyńskim w terminie określonym w kalendarzu wyborczym zarejestrowała
jednego kandydata, którym był dotychczas pełniący tę funkcję  Pan Misiora Janusz  i tym
samym został on wybrany na sołtysa sołectwa Wielopole Skrzyńskie.

4) W okręgu wyborczym nr 4 – miejscowość Brzeziny w wyniku głosowania najwięcej ważnie
oddanych głosów otrzymała i została wybrana sołtysem Pani Beata Wiśniewska, pokonując
dwóch kandydatów.

5) W okręgu wyborczym nr 5 – miejscowość Nawsie w wyniku głosowania najwięcej ważnie
oddanych  głosów  otrzymała  i  została  wybrana  ponownie  sołtysem  Pani  Maria  Żywot,
pokonując sporą ilością głosów jednego kontrkandydata.

2

Wszystkim wybranym sołtysom Pan Wójt złożył serdeczne gratulacje, licząc na dobrą współpracę,
wspólnie  realizowanie  działań  dla  mieszkańców  poszczególnych  sołectw  i  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie.
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 W dniu 6 stycznia 2019 r. ulicami Wielopola Skrzyńskiego przeszedł barwny i rozśpiewany
Orszak Trzech Króli. Tegoroczny orszak był organizowany już po raz czwarty na terenie naszej
gminy. Pan Wójt złożył podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację orszaku,
szczególnie  podziękował  dyrektorom szkół,  radom pedagogicznym oraz  rodzicom.  Ponadto
w dniu  13  stycznia  br.  odbyła  się  uroczysta  podsumowująca:  Gala  Orszaku  Trzech  Króli.
Spotkanie zorganizowano, aby podziękować sponsorom za otrzymane wsparcie oraz wszyst-
kim,  którzy  aktywnie  włączyli  się  w  przygotowanie,  organizację  oraz  przebiegu  IV edycji
Orszaku Trzech Króli.
]

 W dniu  12 stycznia 2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim odbyło się spotkanie noworoczne, które było okazją do podsumowania minionego
roku oraz wspólnego złożenia sobie życzeń i podziękowań za współpracę na rzecz rozwoju
Gminy  Wielopole  Skrzyńskie.  W  wydarzeniu  udział  wzięli  min:  księża  z  Dekanatu
Wielopolskiego,  przedstawiciele  Samorządu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie,  dyrektorzy
jednostek  organizacyjnych,  sołtysi,  przedsiębiorcy,  a  także  przedstawiciele  organizacji
społecznych, którzy aktywnie wspierają rozwój całej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

 W  dniu  23  stycznia  2019  r.  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  i  Wypoczynku  w  Wielopolu
Skrzyńskim odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie parom,
które  przeżyły  razem  50  lat  w  związku  małżeńskim.  Medalami  za  długoletnie  pożycie
małżeńskie odznaczonych zostało 15 par małżeńskich z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie.
Niestety, stan zdrowia bądź inne powody nie pozwoliły wszystkim Jubilatom, aby przybyć na
oficjalną uroczystość wręczenia medali.  Ostatecznie w wydarzeniu udział  wzięło osiem par
małżeńskich.  

4.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał czy zostały dopełnione wszystkie procedury
dotyczące wyborów sołtysów, ponieważ dużo mieszkańców nie wiedziało, że są wybory i  w nich
nie uczestniczyło.  

Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  wszystkie  procedury  dotyczące
wyborów  sołtysów  w  Gminie  Wielopole  Skrzyńskie  zostały  dopełnione.  Biorąc  pod  uwagę
panujące  warunki  atmosferyczne  frekwencja  była  wysoka,  w Gliniku  np.  ponad  40%.  W dniu
wyborów informacje o wyborach głosili także księża, mimo że nie jest to wymagane. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę. 

5.  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 XXXVIII/254/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018
roku  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie.
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Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

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

Uchwała Nr III.19.2019 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

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

2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie budżetu
Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i  Ochrony  Środowiska  przedstawił  pozytywną  ostateczną  opinię  Komisji  do  projektu  budżetu
Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok z dnia 16 stycznia 2019 r., następującej treści: 

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 5 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  przedkłada  opinię
o projekcie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok wypracowaną na posiedzeniu w dniu
16 stycznia 2019 r. 

Projekt  budżetu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  na  2019  rok  w  zakresie  dochodów,
wydatków, przychodów, rozchodów, dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do
sektora  finansów publicznych,  dochodów i  wydatków związanych  z  realizacją  zadań z  zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz wydatków finansowanych z funduszu
sołeckiego wraz  z  uzasadnieniem oraz  materiałami  informacyjnymi został  przekazany do Rady
Gminy w dniu 15 listopada 2018 roku. Do projektu budżetu zostały dołączone informacje Ministra
Finansów o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałach we wpływach z podatku
dochodowego  od  osób  fizycznych,  informacja  Krajowego  Biura  Wyborczego  w  Rzeszowie
o kwotach dotacji oraz informacja Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji z budżetu państwa.

Projekt budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok wraz z zaproponowanymi przez
Wójta  Gminy  zmianami  został  przeanalizowany  przez  wszystkie  stałe  Komisje  Rady  Gminy.
Komisja  Rewizyjna,  Komisja  Regulaminowo  –  Mandatowa  oraz  Komisja  Skarg,  Wniosków
i Petycji dokonała analizy projektu budżetu na wspólnym posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2019 roku,
natomiast  Komisja  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Spraw  Socjalnych  i  Porządku  Publicznego
przeanalizowała projekt budżetu w dniu 14 stycznia 2019 roku. Na posiedzeniach wymienionych
Komisji zostały zgłoszone własne opinie i spostrzeżenia do projektu budżetu przez poszczególnych
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członków Komisji. W wyniku analizy treści projektu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019
rok, Komisje zgłosiły zadania do realizacji w ciągu 2019 roku. Komisje przyjęły przedstawione
autopoprawki do projektu budżetu.  Komisja Rozwoju Gminy,  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska
z udziałem przewodniczącymi pozostałych komisji odbyła posiedzenie w dniu 16 stycznia 2019
roku, na którym dokonała ostatecznej analizy przedłożonego projektu budżetu gminy na 2019 rok,
zapoznając się ze sformułowanymi wnioskami i opiniami stałych Komisji Rady Gminy, do których
odniósł się Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. Ponadto Komisja zapoznała się z pozytywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. 

Komisja stwierdza, że przedłożenie projektu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019
rok wraz z wymaganymi załącznikami nastąpiło zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz
procedurą opiniowania wynikającą z uchwały Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w sprawie
trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej.  W  związku  z  powyższym  projekt  uchwały
budżetowej został poddany zaopiniowaniu na posiedzeniu Komisji w dniu 16 stycznia 2019 roku.
Wszyscy obecni członkowie Komisji głosowali za pozytywną opinią do projektu budżetu Gminy
Wielopole  Skrzyńskie  na  2019  rok.  Biorąc  pod  uwagę  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Rzeszowie  oraz  wnioski  i  opinie  Komisji  Rady  Gminy  oraz  wszelkie
wyjaśnienia, jakie zostały udzielone radnym przez Wójta Gminy, jego Zastępcę i Skarbnika Gminy,
Komisja Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska postanawia wydać ostateczną opinię
pozytywną do projektu uchwały budżetowej i wnosi do Rady Gminy o uchwalenie budżetu Gminy
Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok.

Pan Tadeusz Opoń – Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę Nr 3/45/2019
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Rzeszowie  z  dnia  2  stycznia  2019  roku  w  sprawie
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019
rok (uchwała w załączeniu).

Do projektu uchwały budżetowej głos zabrał Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin, który
mówił, że są okręgi wyborcze, w których od dawna nie było realizowanych żadnych inwestycji.
Zwrócił uwagę, że w okręgu, w którym uzyskał mandat radnego nie jest zapisana w budżecie żadna
inwestycja. Pytał Wójta czy planuje wykonać drobne inwestycje typu: budowa krótkich odcinków
dróg,  odmulanie  rowów  w  tych  okręgach,  w  których  środków  nie  wystarczyło  na  realizacje
inwestycji. 

Pan Wójt odpowiedział, że po przyjęciu bilansu będzie ok. 2 mln zł wolnych środków,
które zostaną włączone do budżetu. W pierwszej kolejności trzeba będzie wydzielić poważną kwotę
(ponad 1,1 mln zł) jako wkład własny do środków z dotacji budżetu Unii Europejskiej na realizację
wodociągów w Gliniku i w Broniszowie. Natomiast podział pozostałych będących do dyspozycji
środków zostanie ustalony wspólnie z radnymi na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska i przyjęty do realizacji. Zwrócił uwagę na to, aby radni nie utożsamiali się ze
swoimi  okręgami  wyborczymi,  ale  brali  pod  uwagę  zadania,  które  realizuje  się  dla  danej
miejscowości  czy  dla  całej  gminy.  W  Brzezinach  w  tym  roku  zaplanowane  są  dwa  zadania
inwestycyjne dofinansowane ze środków rezerwy celowej MSWiA, tj. most w ciągu drogi Brzeziny
Dół i drogę Brzeziny Dół Północny. W zakresie inwestycji bieżących związanych z utrzymaniem
dróg,  odmulaniem rowów czy innych  prac  są  one  przewidziane  w wydatkach bieżących,  które
planuje  się  na  ogólną  kwotę  i  dzieli  na  poszczególne  sołectwa.  Pan  Wójt  zasygnalizował,  że
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realizacja konkretnych inwestycji zgłoszona przez Pana radnego Gąsiora zostanie wzięta pod uwagę
po  przekonaniu  najpierw członków Komisji  poprzez  pozytywną  opinię,  a  potem Rady Gminy
poprzez głosowanie. 

W odniesieniu do odpowiedzi Pana Wójta, Pan Zbigniew Gąsior stwierdził, że większość
Rady Gminy jest z komitetu Pana Wójta, dlatego to jakie zadania są realizowane na terenie gminy
zależą od Wójta.

Pan Wójt mówił, że zawsze wszystkie propozycje zadań do realizacji poddaję pod rozwagę
radnym i  bez względu na to,  z  jakiego komitetu zostali  wybrani  do Rady mają prawo oceniać
proponowane projekty, pomysły samodzielnie i mogą głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać
się” od głosu. Kierując słowa do Pana Gąsiora mówił, aby przekonał Radę do swoich wniosków
i propozycji.  Na chwilę  obecną nie  ma żadnej  konkretnej  inwestycji  proponowanej  przez  Pana
Gąsiora i też nie ma potwierdzenia ile dokładnie tych wolnych środków będzie po bilansie. Jeszcze
raz powtórzył,  że środki te będą dzielone według uznania radnych na niezbędne inwestycje, po
wydzieleniu  środków  koniecznych  na  wkład  własny  do  wodociągów.  Zwracając  się  do  Rady
Gminy, Pan Wójt prosił o przyjęcie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2019 rok.

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

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

Uchwała Nr III.20.2019 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (14)
Zofia  Bieszczad,  Sławomir  Górski,  Wiesław  Janowski,  Janusz  Kipa,  Tadeusz  Kopala,

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

Głosy wstrzymujące się (1)
Zbigniew Gąsior.

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

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji z dnia 16 stycznia 2019 r. do projektu
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, następującej treści:

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2019 - 2040 został przekazany do Rady Gminy w dniu 15 listopada 2018 roku.
Analizy  wymienionego  projektu  uchwały  Komisja  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa  i  Ochrony
Środowiska  dokonała  na  posiedzeniu  w dniu  16 stycznia  2019 roku,  na którym przedstawione
zostały  wprowadzone  do  projektu  zmiany.  Komisja  zapoznała  się  także  z  pozytywną  opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. 
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W  związku  z  powyższym  Komisja  wyraża  w  odniesieniu  do  projektu  wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie opinię pozytywną i wnosi do Rady Gminy o jej
przyjęcie.

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

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

Uchwała Nr III.21.2019 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

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

4) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia
i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy,
finansowanie  wydatków  nieznajdujących  pokrycia  w  dochodach  i  przychodach  oraz
spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

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

Uchwała Nr III.22.2019 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

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

9



5)  Pan Marek Tęczar  –  Wójt  Gminy odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia
pożyczki dla Stowarzyszenia Klubów Seniora Gminy Wielopole Skrzyńskie Złoty Wiek
w Wielopolu Skrzyńskim.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

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

Uchwała Nr III.23.2019 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

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

6) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie inkasa podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2019 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

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

Uchwała Nr III.24.2019 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

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

10



7)  Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2019 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

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

Uchwała Nr III.25.2019 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

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

8) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie  przyjęcia
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Pan  Krzysztof  Majchrowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały,
przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 roku. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

 14 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy 14 radnych obecnych podczas głosowania.

Uchwała Nr III.26.2019 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (14)
Zofia  Bieszczad,  Sławomir  Górski,  Wiesław  Janowski,  Janusz  Kipa,  Tadeusz  Kopala,

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

Nieobecny (1)
Zbigniew Gąsior – wyszedł z sali przed głosowaniem.

11



9)  Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  sprzedaży
w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wielopolu Skrzyńskim.

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

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

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

Uchwała Nr III.27.2019 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (14)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew  Gąsior,  Wiesław  Janowski,  Janusz  Kipa,  Tadeusz  Kopala,

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

Głosy wstrzymujące się (1)
Sławomir Górski.

10)  Pani  Zofia  Bieszczad  –  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  odczytała  projekt
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  do
wymienionego projektu uchwały, przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2019 r. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu do przedstawionego projektu uchwały.

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

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

Uchwała Nr III.28.2019 w załączeniu.
Wyniki imienne:
Głosy za (15)
Zofia  Bieszczad,  Zbigniew Gąsior,  Sławomir  Górski,  Wiesław Janowski,  Janusz  Kipa,

Tadeusz  Kopala,  Krzysztof  Majchrowicz,  Janusz  Misiora,  Tadeusz  Opoń,  Rafał  Panocha,  Piotr
Siuśko, Krzysztof Traciak, Beata Wiśniewska, Piotr Zięba, Maria Żywot.
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6.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu
Skrzyńskim za 2018 rok.

Pani Bożena Rogińska – Olech – Kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie z działalno-
ści Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim za 2018 rok (sprawozdanie
w załączeniu) informując, że w 2018 roku w GOPS zatrudnionych było 47 osób, w tym 31 na
podstawie  umowy  o  pracę  i  16  na  podstawie  umowy  zlecenie.  Wydano  3063  decyzji
administracyjnych.  W zakresie  realizacji  zadań własnych gminy o  charakterze  obowiązkowym,
GOPS zrealizował następujące działania:

• udzielenie  schronienia  osobom  tego  pozbawionym  na  podstawie  ustawy  o  pomocy
społecznej – w 2018 r. w schronisku w Dębicy przebywała 1 osoba z terenu gminy, za pobyt
gmina przekazywała niecałe 300 zł miesięcznie odpłatności,

• zapewnienie  posiłku  oraz  dożywianie  w  szkołach  –  ogólny  koszt  programu  w  2018  r.
zamknął się kwotą 250.000 zł, w tym środki własne gminy 62.500 zł, 

• wypłata zasiłków okresowych na kwotę 129.914,54 zł,
• wypłata zasiłków celowych na kwotę 23.133,92 zł,
• wypłata  zasiłków z  tytułu  zdarzenia  losowego na  łączną  kwotę  6.933,92 zł  (wypłacony

dwóm rodzinom),
• świadczenie  usług  opiekuńczych  dla  osób  samotnych  i  niepełnosprawnych  w  miejscu

zamieszkania i usług w formie pomocy sąsiedzkiej i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
dzieci autystycznych na łączną kwotę 141.581,55 zł,

• kierowanie do domu pomocy społecznej – w 2018 r. GOPS pokrywał odpłatność za pobyt
w domu pomocy społecznej dla 14 osób na łączną kwotę 357.322,92 zł,

• wypłata  zasiłków  stałych  na  kwotę  192.117,62  zł  w  całości  pokrywanych  ze  środków
budżetu państwa,

• opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  na  kwotę  15.894,18  zł  w  całości
pokrywanych ze środków budżetu państwa.

W zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej GOPS zrealizował
następujące działania:

• organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania – w 2018 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych
korzystało 6 dzieci na łączną kwotę 32.305 zł,

• prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – korzystało 5 osób nieubezpieczonych,
• świadczenia rodzinne i dodatki dla osób, których dochód nie przekracza kwoty 674 zł i 764,

jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (zasiłek rodzinny oraz dodatki do
zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgna-
cyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.922 zł, świadczenie
rodzicielskie w kwocie 1.000 zł miesięcznie – przysługuje osobom, które urodziły dziecko
i  nie  otrzymują  zasiłku  macierzyńskiego  lub  uposażenia  macierzyńskiego  –  wypłata
świadczenia nie jest uzależniona od kryterium dochodowego) 

• zasiłek dla opiekuna – w 2018 r. wypłacono zasiłek dla opiekunów dla 32 osób na kwotę
193.200 zł,

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacony dla 10 rodzin na 19 dzieci na kwotę
80.700 zł,
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• świadczenie wychowawcze 500+ wypłacone na 1235 dzieci na łączną kwotę 7.381.339,02 zł
(kryterium dochodowe – 800 zł na osobę w rodzinie na pierwsze dziecko, bez względu na
dochód – drugie i pozostałe dzieci),

• świadczenie „za życiem” wypłacone dla dwóch dzieci niepełnosprawnych,
• Karta Dużej Rodziny skierowana do rodzin posiadających co najmniej 3 dzieci, w wieku do

18 roku życia lub ukończenia nauki szkolnej lub do 25 roku życia, w przypadku dziecka
niepełnosprawnego,

• pomoc  żywnościowa,  a  której  w 2018 r.  skorzystało  1.257 osób,  wydano około  66  ton
żywności na kwotę 269.184,12 zł oraz 18 ton jabłek dla 1800 osób na kwotę 26.640 zł.

Łączne wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. wyniosły 14.587.819,08 zł +
wydatki Warsztatów Terapii Zajęciowej – 577.799,69 zł.

Do przedstawionego sprawozdania głos zabrał Pan Sławomir Górski – radny z Glinika
pytając o opłaty bankowe i pocztowe w kwocie 45.980 zł, pozostałe wydatki w kwocie 32.972 zł,
oraz materiały do samochodu – 31.215 zł.

Pani  Kierownik  GOPS  odpowiedziała,  że  opłaty  bankowe  obejmują  prowizje  od
przelewów,  których  jest  bardzo  dużo,  do  tego  dochodzą  opłaty  pocztowe,  natomiast  pozostałe
wydatki  dotyczą  wynagrodzenia  radcy  prawnego,  inspektora  ochrony  danych  osobowych,
informatyka i specjalisty od spraw bhp. Materiały do samochodu dotyczą wydatków ponoszonych
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na samochód – paliwo, opony, ubezpieczenie, itp.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

Pani  Beata  Wiśniewska  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  złożoną  w  okresie
międzysesyjnym  interpelację  radnego  Janusza  Misiory  dotyczącą  przebudowy  drogi  gminnej
nr 3468 położonej w Wielopolu Skrzyńskim wraz z odpowiedzią udzieloną przez Wójta Gminy
Wielopole Skrzyńskie (interpelacja + odpowiedź w załączeniu). Treść interpelacji oraz udzielona
odpowiedź  została  opublikowana  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  i  na  stronie  internetowej
Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Podczas sesji nikt z radnych nie złożył pisemnej interpelacji bądź zapytania. 

8. Wnioski i sprawy różne.

Nikt nie zabrał głosu.

9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Protokół z II Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku
został poddany pod głosowanie i przyjęty przy:

 14 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 1 głosie – „wstrzymującym się” przy 15 radnych obecnych podczas głosowania.
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Wyniki imienne:
Głosy za (14)
Zofia  Bieszczad,  Sławomir  Górski,  Wiesław  Janowski,  Janusz  Kipa,  Tadeusz  Kopala,

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

Głosy wstrzymujące się (1)
Zbigniew Gąsior

10.  Zamknięcie sesji.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszo-
nym  gościom  za  udział  w  sesji  i  dokonała  zamknięcia  III  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu
Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1650. 

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

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga       Beata Wiśniewska
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