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Protokół Nr XX/2016 

z XX Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 21 czerwca 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 14
00

 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 XX Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było trzynastu radnych oraz 

zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Nieobecni byli radni: Pan Krzysztof Traciak 

oraz Pan Jan Wójtowicz.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad, wyłączając z niego cztery 

projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekracza-

jącej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

3. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2015 rok 

wraz z informacją o stanie mienia gminnego oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. 

5. Zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie sprawozdaniu  

z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

6. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Wielopole Skrzyńskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

7. Zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Wielopole Skrzyńskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole 

Skrzyńskie za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole 

Skrzyńskie za 2015 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie 

za 2015 rok. 

 

 



2 

10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

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

2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

3) w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie 

deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów, 

4) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, 

5) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, 

6) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, 

7) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, 

8) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Wielopole Skrzyńskie, 

9) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole 

Skrzyńskie, 

10) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

11) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Wielopole Skrzyńskie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, 

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

12. Sprawy różne. 

13. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

14. Zamknięcie sesji. 
 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. 

 

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad. 

 

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

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy przedstawił informacje z realizacji zadań oraz wykonania 

uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, mówiąc że: 

 Została zakończona przebudowa dwóch ulic w centrum Wielopola Skrzyńskiego, w wyniku 

której utworzono osiemnaście nowych miejsc parkingowych przed budynkiem Urzędu Gminy  

i wzdłuż ulicy koło Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim. Inwestycja obejmowała 
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również przebudowę schodów przy sklepach: Państwa Tobiaszów i kwiaciarni wraz z wykona-

niem dłuższych barierek na schodach. Natomiast krótsze barierki są wykonane przez właścicieli 

sklepów. Koszt inwestycji wyniósł 97.743 zł. Wykonawcą zadania była firma „Mar–Bruk”  

z Wielopola Skrzyńskiego. W związku z tą inwestycją nastąpiła zmiana organizacji ruchu 

drogowego na ulicy obok Banku Spółdzielczego. Droga ta jest obecnie drogą jednokierunkową. 

Wprowadzenie jednego kierunku na tej ulicy znacznie poprawiło bezpieczeństwo na drodze. 

 27 maja 2016 roku został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę 996 m drogi gminnej 

Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wielopolu Skrzyń-

skim. Całkowita wartość zadania wynosi 1.032.492,31 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 

Eurovia Polska Oddział z Ropczyc. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z dotacji 

celowej Skarbu Państwa w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Powiatowych i Gminnych („dawna schetynówka”) w kwocie 488.074 zł. Nie jest to 50% 

wartości zadania, ponieważ część robót jest niekwalifikowanych. Termin wykonania inwestycji 

upływa 30 listopada 2016 roku. Plac budowy został przekazany. Firma Eurovia przygotowuje 

się do podjęcia prac. Według zapewnień zarządu firmy i kierownika budowy inwestycja 

powinna być zrealizowana w miesiącu lipcu i sierpniu. Zakres prac obejmuje:  

 wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni (to poszerzenie jest 

bardzo potrzebne głównie do szkół, bo droga nie jest szeroka i autobusy nie mogą się 

wyminąć),  

 przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową,  

 obustronne utwardzenie poboczy,  

 odmulenie rowów,  

 wykonanie chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej. 

 Został rozstrzygnięty II przetarg na budowę dróg gminnych Wielopole – Podliwek w zakresie 

drogi tymczasowej o nawierzchni z kruszywa kamiennego. Firma wyłoniona w pierwszym 

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

w kwocie ponad 6.000 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PDM z Dębicy. Wartość 

zadania wynosi 86.126 zł. Na to zadanie mamy zabezpieczone środki w kwocie 100.000 zł. 

Jeżeli pieniędzy zostanie to 15.000 zł zostanie przeznaczone na zabezpieczenie skarp i rowów, 

które niszczą się poprzez podmycia drogi. Termin realizacji zadania przewidywany jest do  

29 lipca 2016 roku. Umowa z wykonawcą została podpisana.  

 31 maja 2016 roku odbył się przetarg na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy 

Wielopole Skrzyńskie. W wyniku przetargu została sprzedana jedna nieruchomość przeceniona. 

 Trwają prace na odcinku 300 m drogi gminnej Glinik Polny – Gościniec Szkodna. Wykonana 

została częściowo stabilizacja. Jeżeli nie przeszkodzi pogoda to do końca tygodnia zostanie 

położona nawierzchnia, w przyszłym tygodniu mają być odmulone rowy i wykonane zjazdy do 

działek. Wykonawcą zadania jest PDM z Dębicy. Wartość inwestycji – 73.158 zł.  

 10 czerwca 2016 roku został rozstrzygnięty przetarg na odbudowę mostu na rzece Wielopolce  

w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica. W wyniku przetargu została wyłoniona oferta firmy 

Remost z Dębicy. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z dotacji celowej Skarbu 

Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wartość inwestycji wynosi 914.000 

zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa 680.000 zł, reszta to środki z budżetu gminy. 

Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Plac budowy został przekazany wykonawcy. 

Niebawem firma przystąpi do realizacji inwestycji. Termin wykonania inwestycji wyznaczony  
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jest do końca listopada br., jednak zgodnie z zapewnieniami kierownictwa firmy most powinien 

być skończony na koniec września 2016r. 

 Odbyło się otwarcie ofert na przebudowę drogi wojewódzkiej 986 w Gliniku na odcinku 970 m 

i w Wielopolu Skrzyńskim na odcinku 650 m (od zabezpieczonego osuwiska do centrum 

Wielopola Skrzyńskiego). Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, ale najkorzystniejszą ofertę złożyło 

MPDiM z Rzeszowa na kwotę 540.000 zł. Dofinansowanie ze strony Samorządu Gminy 

Wielopole Skrzyńskie wynosi 10% wartości zadania. Kosztorys wynosił 810.000 zł.  

 Odbyło się otwarcie ofert na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 986 w Gliniku. Na to 

zadanie zabezpieczone jest 150.000 zł, z czego 130.000 zł pochodzi z budżetu województwa,  

a 20.000 zł z budżetu gminy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FHU Grzegorz Ozga  

z Niedźwiady na kwotę 91.000 zł, z tym że firma musiała się wytłumaczyć z oferty, bo jest ona 

więcej niż 30% niższa od wartości kosztorysowej. Aktualna dokumentacja jest na odcinek  

267 m. W tym tygodniu gmina wystąpi do PZDW o warunki na projekt chodników w Gliniku  

w dwóch kierunkach i w Wielopolu Skrzyńskim przynajmniej do osuwiska. Mamy również 

nadzieję, że budowa chodnika w Wielopolu Skrzyńskim ruszy w tym roku i dojdzie do zjazdu 

na Nową Wieś. Jeżeli nie uda się zrobić tego odcinka w całości w tym rok, to będziemy walczyć 

w przyszłym roku. 

 Została częściowo zagospodarowana skarpa przy drodze gminnej Brzeziny – Łęg. Reszta 

pozostała na przyszły rok. Do poprawy estetyki tego miejsca na skarpie dokonano nasadzeń 

krzewów ozdobnych. W najbliższym czasie będzie także malowanie dachu na filii Ośrodka 

Kultury w Brzezinach wraz z przebudową kominów, bo są na to zapisane środki w budżecie 

gminy. 

 Wszystkie cztery projekty drogowe zgłoszone przez Gminę Wielopole Skrzyńskie do PROW 

zakwalifikowały się do dofinansowania na 133 wnioski, które będą dofinansowane.  

11 powiatów było wyróżnionych czterema punktami za niski dochód na głowę mieszkańca. 

Nasza gmina tych punktów nie miała. Ponadto 1 punkt gmina straciła za tzw. kanały na 

szerokopasmowy internet. Na 18 możliwych do zdobycia punktów wszystkie nasze wnioski 

uzyskały po 13 punktów. To jest ogromny sukces, bo tylko 18 wniosków uzyskało 

dofinansowanie z gmin, które nie miały tych czterech punktów na 200 ocenionych, w tym nasze 

cztery. Gdyby gmina miała te 4 punkty to mielibyśmy 17 punktów i bylibyśmy w pierwszej 

dziesiątce. W tym miejscu Pan Wójt złożył podziękowania pracownikom Referatu Rozwoju 

Gminy – Pani Dorocie Łuszcz, Panu Dariuszowi Bigos oraz kierownikowi Panu Dariuszowi 

Wośko, a także Zastępcy Wójta, drogowcom i Panu Maciejowi Grabskiemu. Wnioski zgłoszone 

przez Gminę Ropczyce, Sędziszów Małopolski nie zakwalifikowały się do dofinansowania, 

jedynie pomyślnie przeszedł wniosek Starostwa Powiatowego w Ropczycach na drogę  

w Broniszowie. Łącznie Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała wsparcie na przebudowę prawie 

10 km dróg gminnych i dofinansowanie 63,63% wartości inwestycji. Do końca czerwca 2017 

roku gmina zobowiązana jest do zakończenia fazy projektowej, natomiast najpóźniej do 30 paź-

dziernika 2018 roku do kompleksowego zakończenia inwestycji.  

Zostały złożone cztery wnioski na sześć dróg gminnych: 

1) przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Pogwizdów w ramach kompleksowej moderni-

zacji sieci dróg lokalnych na odcinku 1,400 km  

 wartość zadania – 466.000 zł, 

 wnioskowana kwota pomocy – 296.000 zł, 

 wkład własny – 169.000 zł. 



5 

2) przebudowa drogi gminnej Wielopole – Konice i Wielopole – Konice – Rzeki  

w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych na odcinku 1,910 km  

 wartość zadania – 1.178.000 zł, 

 wnioskowana kwota pomocy – 750.000 zł, 

 wkład własny – 428.000 zł. 

3) przebudowa drogi gminnej Broniszów Dół – Lasek i Broniszów – Szkoła w ramach 

kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych na odcinku 3,400 km  

 wartość zadania – 1.555.000 zł, 

 wnioskowana kwota pomocy – 989.000 zł, 

 wkład własny – 565.000 zł. 

4) przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa w ramach 

kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych na odcinku 3,204 km (liczone od 

miejsca, gdzie zakończy się przebudowa drogi w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Powiatowych i Gminnych („dawna schetynówka”) 

 wartość zadania – 1.067.000 zł, 

 wnioskowana kwota pomocy – 697.000 zł, 

 wkład własny – 388.000 zł. 

 Został ogłoszony nabór wniosków na kanalizację w RPO. Wnioski można składać w terminie 

od 31 maja do 24 sierpnia br. Jest możliwość uzyskania 12 mln zł na jednego beneficjenta. 

Podejmiemy wszelkie starania, aby przygotować wniosek do perfekcji i dostać środki na 

kanalizację, bo stopień skanalizowania naszej gminy jest zerowy, a ze środków własnych to 

nigdy kanalizacja nie zostanie wybudowana. Kosztorys w kwocie 7,5 mln zł jest na 

wybudowanie 11 km kanału i oczyszczalni ścieków. Doprojektowana jest także fotowoltaika na 

tym obiekcie o mocy 35 KV, co pozwoli zdecydowanie zmniejszyć zużycie prądu. Natomiast  

w PROW na kanalizację i wodociągi jest mało pieniędzy. Beneficjent będzie mógł składać 

wniosek na max 2 mln zł. Jest do uzyskania 28 punktów, przy czym 8 punktów jest dla tzw. 

obszaru Błękitny San, w którym jest 48 gmin. Większość gmin z tego obszaru jest dużo lepiej 

ustawiona pod względem wodociągów i kanalizacji niż nasza gmina. Jeżeli nie zostaną 

zmienione te warunki to nasza gmina nie będzie miała jakichkolwiek szans i pewnie nie 

wystartujemy o środki w tym naborze. 

 Od 1 czerwca rozpoczęto prace związane z projektem pn. „Integracyjne Przedszkole Krasnala 

Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans”. W ramach projektu będą m.in. przeprowa-

dzone prace remontowe w budynku Samorządowego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej  

w Wielopolu Skrzyńskim, w której powstanie jeden oddział przedszkolny, wybudowany 

zostanie plac zabaw dla dzieci, zostanie zatrudnionych dodatkowo pięć osób, itp. Wartość 

projektu wynosi 1.451.000 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej – 1.306.000 zł,  

a wkład własny gminy – 145.300 zł, w tym tylko ok. 50.000 zł wkładu pieniężnego, reszta to 

wkład niepieniężny.  

 Trwa dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Złożony wniosek do 

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

merytoryczną i ranking. Prawdopodobnie znajdzie się on na liście rezerwowej. 
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 Zostały przyznane Gminie Wielopole Skrzyńskie środki w wysokości 800.000 zł w transzach na 

trzy lata (100.000 zł w 2016r., 400.000 zł w 2017r. i 300.000 zł w 2018r.) z Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z siłow-

niami przy Szkołach Podstawowych w Nawsiu i w Broniszowie. Jest to kwota zapewniająca 

70% dofinansowania inwestycji. 31 maja 2016 roku został złożony wniosek z kompletną 

dokumentacją na realizację tego zadania. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu dwóch 

pełnowymiarowych boisk wielofunkcyjnych o nawierzchniach poliuretanowych z siłowniami na 

wolnym powietrzu w Broniszowie i w Nawsiu wraz z ogrodzeniem boisk z trybunami na 108 

osób i oświetleniem. Kosztorys na boisko w Broniszowie jest na kwotę 540.000 zł, natomiast na 

boisko w Nawsiu – 600.000 zł. Przewidywany termin realizacji zadania: Broniszów – 2016r, 

Nawsie – 2017r. W tym roku chcemy jako pierwsze wybudować boisko w Broniszowie, aby 

Broniszów był pewny, że nie ma żadnych zakusów związanych z likwidacją szkoły. Broniszów 

ma obawy, że gmina chce zamknąć szkołę, ponieważ nie będzie klasy I, tyle tylko że I klasy nie 

będzie także w Brzezinach i w Berdechowie. Pan Wójt podkreślił, że nie będzie likwidacji 

szkoły w Broniszowie. Ponadto szkoła jest przewidziana do termomodernizacji. O żadnej 

likwidacji szkoły w Broniszowie nie ma mowy, tym bardziej, że demografia tam całkiem nieźle 

się kształtuje. 

 Został złożony wniosek w ramach RPO na rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielo-

polu Skrzyńskim, z którego można uzyskać 85 % dofinansowania. Całkowita kosztorysowa 

wartość zadania wynosi 2.275.000 zł, z czego dofinansowanie wynosiłoby 1.927.000 zł,  

a 348.000 zł wyłożyłaby gmina. Pierwszy przetarg na realizację tego zadania został unieważ-

niony. W drugim przetargu, najniższa oferta jest prawie o 500.000 zł wyższa niż kwota 

kosztorysowa. Nasz kosztorys jest za niski w stosunku do tego co oferują oferenci. Szukamy 

dodatkowego wsparcia finansowego w PFRON. Jeżeli będzie zapewnienie wsparcia ze strony 

PFRON to przetarg zostanie rozstrzygnięty. Jeżeli nie będzie żadnych dodatkowych środków to 

Rada Gminy zostanie poproszona o opinię w tej sprawie.  

 Trwa ocena projektu pn. „Nowoczesne e-usługi w Gminie Wielopole Skrzyńskie w partnerstwie 

z Gminą Ropczyce”. Całkowita wartość projektu wynosi 1.097.000 zł, z czego 917.000 zł 

dofinansowania z RPO i 162.000 zł wkładu własnego. Całkowity koszt zadania dla Gminy 

Wielopole Skrzyńskie wyniesie 461.000 zł, z czego 380.000 zł dofinansowania i 81.000 zł 

wkładu własnego. Realizacja projektu przewidziana jest do końca grudnia 2017 roku. Według 

wstępnych ustaleń wniosek ten zakwalifikuje się do dofinansowania. 

 Został złożony wniosek na zakup 22-osobowego autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii 

Zajęciowej. Koszt autobusu wynosi 260.000 zł, z czego 200.000 zł dofinansowania z PFRON, 

(tj. 80% wartości) i 60.000 zł udziału gminy. 

 W dniach 27 – 29 maja 2016 roku odbyły się IX Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów 

Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora. Można było oglądać wystawę rekwizytów ze 

spektaklu „Umarła klasa”, teatr ognia oraz prezentacje konkursowe przybyłych grup teatral-

nych. Pan Wójt zwrócił uwagę na małą liczbę osób uczestniczących w tych prezentacjach. 

Impreza objęta była honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

Wicestarosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Wszystkie teatry biorące udział w prezentacjach otrzymały statuetki Krzesła Kantorowskiego. 

Przyznane zostały cztery wyróżnienia oraz nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca: 

 I miejsce i nagrodę w wysokości 2.000 zł ufundowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego 

Domu Kultury w Rzeszowie otrzymał Teatr Mariana Bednarka z Rybnika,  
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 II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł ufundowaną przez Wójta Gminy 

Wielopole Skrzyńskie otrzymał Teatr im. Stefana Batorego z Chorzowa, 

  III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł ufundowaną przez Zakład 

Produkcyjny „Cukrownia Ropczyce” otrzymał Teatr Plaster z Jarosławia. 

W tym miejscu Pan Wójt złożył podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowa-

nie i przeprowadzenie tego konkursu, szczególnie Panu Marcinowi Świeradowi – dyrektorowi 

GOKiW oraz pracownikom Ośrodka Kultury. 

 

3. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał czy zostały podjęte działania związane  

z zamontowaniem bariery energochłonnej przy Szkole Podstawowej w Berdechowie na ostrym 

zakręcie. Prosił także o kruszywo na Baj. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik odniósł się do informacji Pana Wójta 

dotyczącej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gliniku, gdzie w wyniku rozstrzygnięcia 

przetargu zostają pieniądze, które mogłyby być wykorzystane na budowę dalszej części chodnika,  

z tym że brakuje tam dokumentacji. Zwrócił uwagę, że dokumentacja była w przeszłości wykonana 

i może udałoby się skorzystać z tej dokumentacji i dojść z chodnikiem pod remizę. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał o termin rozpoczęcie prac przy 

remizie w Broniszowie, w związku ze zbliżającymi się dożynkami gminnymi. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy pytał o źródło dofinansowania do 

budowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Broniszowie i w Nawsiu. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę na to, iż kwota 

przetargowa na rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej jest znacznie wyższa od kwoty 

kosztorysowej, a przeważnie jest odwrotnie. Pytała z czego wynika kwota kosztorysowa i czy 

będzie ona ostateczną kwotą. Zasugerowała, że kosztorysant powinien ponosić odpowiedzialność za 

wycenę, tym bardziej, że różnica w kwocie 500.000 zł jest obszerna na niekorzyść kosztorysu. 

Powinna ona oscylować w granicach błędu 3%. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do zadanych pytań, mówiąc że: 

 Bariery energochłonne przy Szkole Podstawowej w Berdechowie zostały zamówione  

i w najbliższym czasie zostaną zamontowane. 

 Kruszywo na drogę Brzeziny – Baj zostanie wywiezione. 

 Dokumentacja na chodnik przy drodze wojewódzkiej 986 w Gliniku, która jest aktualna  

i ma pozwolenie na budowę jest na 267 m, natomiast Pan Wójt o żadnej innej dokumentacji 

nic nie wie. W tym roku jest do wykonania 267 m, natomiast będziemy zlecać dokumentację 

w tym roku do Kółka Rolniczego, przejście dla pieszych i po drugiej stronie chcemy dojść 

do mostu oraz od szkoły w kierunku Broniszowa. 

 Obiecał zainteresowanie się sprawą podjęcia prac przy remizie w Broniszowie na dożynki 

gminne. 
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 Dofinansowanie do budowy boisk wielofunkcyjnych pochodzi z budżetu państwa, z Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki, dla Gminy Wielopole Skrzyńskie wynosi ono 70% (np. dla 

Gminy Ropczyce tylko 30%), dlatego że mamy niski dochód na mieszkańca i będziemy 

jeszcze w przyszłości z tego źródła maksymalnie korzystać, jeżeli będzie taka możliwość. 

 Kosztorys na rozbudowę WTZ jest znacznie niższy od ofert przetargowych, a wynika to  

z tego, że kosztorys wykonywała pani projektant, która być może zrobiła go za niski. Oferty 

przetargowe w obu przetargach były znacznie wyższe i sięgały nawet kwoty 3 – 3,5 mln zł. 

Trzeba szybko podejmować decyzję, dlatego że jeżeli projekt zostanie oceniony pozytyw-

nie, a zostanie, to w tym roku trzeba zaprojektować i uzyskać pozwolenie na budowę, a do 

końca przyszłego roku trzeba wybudować i oddać do użytkowania, gdyż taki jest 

harmonogram. Gmina mogłaby ewentualnie dochodzić wypłaty odszkodowania od pani 

kosztorysant za wycenę na drodze cywilnej. Jeżeli popełniła ona błąd to nic nie możemy 

obecnie zrobić, bo taki kosztorys został przedstawiony we wniosku. Projektant nie może 

zmienić kosztorysu, aby RPO uznało nam jakieś poprawki. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta mówił, że inwestycja rozbudowy WTZ-ów jest 

zaplanowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, bo tak wskazywał nam program, z którego gmina 

korzysta, jeżeli chodzi o źródło finansowania. W tym systemie wykonawca wycenia nam wszystko 

ryczałtową kwotą. W systemie „zaprojektuj i wybuduj” nie ma kosztorysu inwestorskiego do 

projektu budowlanego, który robi uprawniony budowlaniec, gdzie można porównać poszczególne 

elementy z różnych ofert przetargowych, tylko jest zestawienie kosztów przygotowane do projektu. 

 

Następnie Rada Gminy przystąpiła do części absolutoryjnej sesji. 

 

4. Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego na dzień  

31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2015 rok 

obejmujące: 

 bilans z wykonania budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, 

 bilans zbiorczy jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, 

 rachunek zysków i strat za 2015 rok, 

 zestawienie zmian w funduszu za 2015 rok. 

 

Sprawozdania w załączeniu. 

 

5. Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę  

Nr III/42/2016 z dnia 11 maja 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok (uchwała w załączeniu). 

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie – pozytywna. 
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6. Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół  

Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 31 maja 2016 roku wraz z opinią – wnioskiem 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie z tytułu wykonania 

budżetu gminy za rok 2015. Poinformował, że Komisja Rewizyjna przed sformułowaniem opinii – 

wniosku przeprowadziła kontrole wykonania budżetu gminy za 2015 rok we wszystkich 

placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej, Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku, Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola oraz 

Urzędzie Gminy. Ponadto Komisja rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Wielopole Skrzyńskie za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego oraz sprawozdanie 

finansowe Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2015 rok. Komisja zapoznała się również z uchwałą  

Nr III/42/2016 z dnia 11 maja 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

 

Protokół Komisji Rewizyjnej, opinia – wniosek w załączeniu. 

 

7. Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę  

Nr III/39/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wielopolu 

Skrzyńskim o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2015 rok (uchwała w załączeniu). 

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie – pozytywna. 

 

Pytań i uwag do przedstawionych informacji dot. wykonania budżetu gminy za 2015 rok 

nie było. Nikt nie zabrał głosu. 

 

8. Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 

2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 

2015 rok. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr XX/114/2016 w załączeniu. 
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9. Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2015 rok. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2015 rok zostało udzielone. 

Uchwała Nr XX/115/2016 w załączeniu. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy złożył serdeczne podziękowania radnym za udzielone 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz za zrozumienie co do finansowa-

nia różnych inwestycji.  

 

10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwały. 

 

1) 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: 

  13 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XX/116/2016 w załączeniu. 

 

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

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

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: 

  13 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XX/117/2016 w załączeniu. 
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3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 

budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 

 

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: 

  12 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XX/118/2016 w załączeniu. 

 

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

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. 

 

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: 

  12 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XX/119/2016 w załączeniu. 

 

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

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. 

 

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: 

  12 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XX/120/2016 w załączeniu. 
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6) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. 

 

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: 

  12 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XX/121/2016 w załączeniu. 

 

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

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. 

 

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: 

  13 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XX/122/2016 w załączeniu. 

 

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

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin zwrócił uwagę na odbiór odpadów komunalnych dwa 

razy w miesiącu, który obecnie odbywa się od 1 lipca do 30 września. Proponował, aby  

w przyszłości odbierać śmieci dwa razy w miesiącu od czerwca do końca sierpnia albo dołożyć 

jeden miesiąc i odbierać od czerwca do końca września, ponieważ są to najbardziej gorące 

miesiące. 
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Pan Wójt odpowiedział, że na przyszłość można dołożyć czerwiec do odbioru odpadów 

komunalnych dwa razy w miesiącu, ale na chwilę obecną w przetargu został zapisany odbiór śmieci 

dwa razy w miesiącu od lipca do września, bo uznaliśmy, że te miesiące będą najbardziej ciepłe. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  13 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XX/123/2016 w załączeniu. 

 

9) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

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: 

  13 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XX/124/2016 w załączeniu. 

 

10) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospoda-

rowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały.  

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego wskazał na zapis w uchwale 

mówiący o „odbieraniu odpadów z terenu nieruchomości”. Zwrócił uwagę na to, że zgodnie z tym 

zapisem każdy ma prawo do tego, aby firma odbierająca śmieci odebrała je spod domu. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta wyjaśnił, że § 5 ust. 6 wcześniej podjętej uchwały  

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wielopole 

Skrzyńskie określa, że w dniu wywozu worki z odpadami komunalnymi powinny być wystawione 

przy trasach przejazdu w miejscach dostępnych dla pracowników jednostki wywozowej w sposób 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  13 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XX/125/2016 w załączeniu. 

 

11) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrz. oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

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: 

  13 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XX/126/2016 w załączeniu. 

 

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

 

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wnioski 

wypracowane podczas kontroli Komisji Rewizyjnej w dniach: 27 maja oraz 31 maja 2016 roku: 

 Rozważenie możliwości utrzymania czystości w placówkach oświatowych firmie zewnętrznej 

sprzątającej lub wypracowanie innego systemu związanego ze środkami czystości w poszcze-

gólnych szkołach, z uwagi na duże rozbieżności w wydatkach na środki czystości w szkołach. 

Proponował zlecić to zadanie Zakładowi Pracy Chronionej, który dostaje dotacje z PFRON na 

pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ten sposób sprzątaczki pracujące w szko-

łach zostałyby te same, tyle tylko że musiałyby się postarać o stopień niepełnosprawności. Takie 

firmy za 1 m
2
 powierzchni liczą 3 zł łącznie ze środkami czystości. To daje średnio 3.000 zł na 

jedną szkołę, a obecnie niektóre szkoły wydają drugie tyle. 

 Wycofanie udziału w kwocie 50.000 zł z Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim, 

ponieważ środki te są zamrożone w banku od 8 lat i tracą na wartości, a żadnych korzyści z tego 

tytułu nie ma. Zasygnalizował, aby ewentualnie Bank Spółdzielczy zapisał symboliczną sumę 

na gminę w zamian za te udziały. 

 Proporcjonalne organizowanie działalności kulturalnej na poszczególnych miejscowościach 

gminy, ponieważ za wyjątkiem Wielopola Skrzyńskiego działalność kulturalna zanika w innych 

miejscowościach. 

 Rozsądne i uzasadnione usuwanie skutków opadów śniegu i gołoledzi, a nie na telefon 

mieszkańca gminy. 
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 Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2015 rok. 

 Do działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Komisja nie wniosła żadnych uwag, 

jedynie stwierdza w dalszym ciągu złe warunki lokalowe jednostki. 

Następnie Pan Zbigniew Gąsior skomentował niesłuszne oskarżenia dotyczące Komisji Rewizyjnej, 

które krążą na terenie gminy, a zwłaszcza Brzezin, a mianowicie, że rzekomo na ostatniej Komisji 

miał paść wniosek o to, aby zwalniać pracowników z filii Ośrodka Kultury w Brzezinach, ponieważ 

jest tam za dużo etatów. Jest to oszczerstwo. Takiego wniosku na Komisji nie było, ani też nie padło 

z ust żadnego radnego, chociażby z tego powodu, że radny nie ma kompetencji do tego, aby kogoś 

zwalniać czy przyjmować. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów złożył wniosek o zakup i wyposaże-

nie sali konferencyjnej w klimatyzację. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w imieniu mieszkańców Zabirowa 

złożył interpelacje dotyczące udrożnienia mostów/przepustów, tj.: 

1) most w okolicy szkoły podstawowej na drodze gminnej Nawsie – Zabirów, tj. pierwszy most 

jadąc na Budzisz w okolicy posesji Państwa Żuczków, 

2) most pod drogą powiatową za kościołem na cieku rzeki z Budzisza, gdzie bobry intensywnie 

pracują, w wyniku czego most ten jest przytkany. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin złożył interpelację o przystąpienie do uregulowania 

spraw własnościowych na drodze Brzeziny –  Rędziny. Droga ta wymaga kompleksowego remontu, 

a nawet przebudowy, a nie ma własności. Chcąc przystąpić do jakiegokolwiek programu brakuje 

własności na tej drodze. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek 13 mieszkańców 

Wielopola Skrzyńskiego, przysiółek od centrum do Sośnic, o zapewnienie im wody pitnej, gdyż 

borykają się z wielkim jej niedoborem. Zasygnalizowała także sprawę opłaty prądu w Kantorówce. 

Mówiła, że Kantorówka jest budynkiem wynajmowanym od lat przez GOKiW, a ksiądz proboszcz 

twierdzi, że cały czas uiszcza opłatę za prąd. Pytała również o sprawę kontraktu z NFZ w gabinecie 

stomatologicznym w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do interpelacji, wniosków i zapytań radnych, 

mówiąc że: 

 Temat wydatków na środki czystości w poszczególnych placówkach oświatowych ciągnie się 

od wielu lat. Była złożona propozycja zakupu zbiorczego środków czystości w dużych 

koncentratach i rozlewania ich do mniejszych butelek, ale jest to niemożliwe. Zlecenie 

utrzymania środków czystości w szkołach firmie zewnętrznej również nie jest proste, ponieważ 

firmy sprzątające sprzątają w odpowiednich godzinach, natomiast w placówkach oświatowych 

sprzątaczka musi być cały czas. Ponadto sprzątaczki w szkołach robią także inne rzeczy, m.in. 

pomagają przy dowozach, wydają dzieciom posiłki. Rozwiązanie, które funkcjonuje obecnie 

jest dobre, tylko trzeba urealnić ilość osób do powierzchni sprzątającej. Działania w tym 

kierunku zostały już podjęte. W gimnazjum pracuje obecnie pięć sprzątaczek, a od września 

będą pracowały trzy sprzątaczki. 
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 Udział gminy w kwocie 50.000 zł jest Bankowi Spółdzielczemu cały czas potrzebny, dlatego że 

bank oscyluje na granicy warunków funkcjonowania. Ponadto środki te gmina daje na lokaty  

i ma niewielkie pieniądze z oprocentowania. Poza tym ostatnie mniejsze kredyty były brane  

w Banku Spółdzielczym, ponieważ żaden inny bank nie złożył oferty. 

 

W tym miejscu głos zabrał Pan Jan Świstak, który wyjaśnił, że Bank Spółdzielczy  

w Wielopolu Skrzyńskim chcący być samodzielną jednostką musi mieć 1 mln Euro kapitału 

własnego. Przy kursie 4 zł za Euro ten kapitał jest zapewniony, ale przy kursie 4,40 zł za Euro, jak 

jest obecnie tego kapitału brakuje. Minister Finansów nic nie robi w tym kierunku i dyktuje warunki 

nie do przeskoczenia. Prosił, aby pozostawić udziały w Banku Spółdzielczym, ponieważ nie są to 

duże środki, a ratują tym samym bank. Ponadto dodał, że Walne Zgromadzenie Banku Spół-

dzielczego w tym roku całą dywidendę przeznaczyło na utrzymanie poziomu wkładu własnego  

i dlatego gmina w tym roku nie otrzymała żadnych środków, ale zostały przeznaczone środki na 

Kantora – 2.000 zł, na szkoły, więc mimo wszystko te środki bank daje. 

 

Pan Tadeusz Kopala dodał, że jako członek Komisji Rewizyjnej podpisał się pod 

wnioskiem Komisji o wycofanie środków z banku, ale nie z myślą, aby bank zlikwidować. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej po uzyskanych wyjaśnieniach 

uznał wniosek za nieuzasadniony. Wyjaśnił, że Komisja formułując wniosek kierowała się tylko 

wyliczeniami, nie znając sytuacji finansowej banku. 

 

Pan Wójt kontynuując odpowiedzi na wnioski i interpelacje, mówił że: 

 Zostanie rozważona możliwość wyposażenia sali konferencyjnej w klimatyzację. 

 Przepusty zgłoszone przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zostaną udrożnione, jeżeli 

będzie to tylko możliwe. 

 Uregulowanie spraw własnościowych na drodze Brzeziny – Rędziny nastąpi w miarę możliwo-

ści finansowych gminy. W tym roku dużo było już przeprowadzonych uregulowań własnościo-

wych, dlatego jeżeli nie będzie to możliwe w tym roku z przyczyny braku środków to nastąpi to 

w przyszłym roku. W tym momencie regulujemy drogę Berdechów od szkoły w górę. 

 W sprawie zapewnienia mieszkańcom Sośnic wody pitnej zostały przeprowadzone wstępne 

rozmowy z nieformalną spółką z Sośnic. W tej chwili gmina nie ma możliwości zaopatrzenia 

tych osób z innego źródła. Zaopatrywanie mieszkańców gminy w wodę jest zadaniem samo-

rządu, z tym że nie zawsze jest to możliwe w danym momencie czy regionie. Wody  

z wodociągu Sośnickiego jest wystarczająco i członkowie spółki mogą się z nią podzielić, jeżeli 

zechcą. 

 Pan Wójt nie zna tematu opłaty za prąd w Kantorówce uiszczanej przez księdza proboszcza. 

 Wstępne rozmowy zostały poczynione w sprawie kontraktu z NFZ na usługi stomatologiczne  

w Wielopolu Skrzyńskim. W najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie 

przetargu na usługi stomatologiczne w zakresie stomatologii dziecięcej w Wielopolu 

Skrzyńskim. Pan Franczyk będzie się starał o kontrakt z NFZ, chociaż ma niemało pacjentów  

w prywatnym gabinecie. 
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12. Sprawy różne. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego pytał o sprawę łączenia klas  

w Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim. 

  

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że projekt organizacyjny Publicznego 

Gimnazjum jest zatwierdzony. Redukcje w oddziałach są. Początkowo miało być zmniejszone  

o  dwa oddziały. Po negocjacjach z Radą Pedagogiczną zredukowany zostanie jeden oddział, tj. 

obecna klasa I, gdzie w roczniku jest tylko 82 dzieci. W związku z tym powinno być 3 oddziały,     

a nie 4 jak do tej pory. Pan Dyrektor Paryś zbyt dużo tych oddziałów tworzył. W redukcji 

oddziałów nie chodzi o to, żeby oszczędzać, ale racjonalnie wydatkować. W sytuacji gdyby 

gimnazjum utrzymywało się z subwencji oświatowej, to w ogóle nie byłoby takiego tematu. Nato-

miast gmina musi wydatkować środki z budżetu na gimnazjum, które ma 270 dzieci, podczas gdy 

Pani Minister twierdzi, że szkoła, która ma 150 dzieci sama się finansuje z subwencji oświatowej.  

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego zwróciła uwagę Panu Wójtowi, że 

podział dzieci objął klasę obecną I z Wielopola Skrzyńskiego, wobec których słyszy się, że są tak 

tępe pod względem dydaktycznym, że trzeba je rozdzielić, a Nawsie czy Brzeziny nie życzą sobie 

takich dzieci. Zmiany w trakcie cyklu edukacyjnego nie są na miejscu i Pan Wójt nie powinien 

robić teraz takich rzeczy, bo dokłada się do inwestycji, brakuje do WTZ-ów, a oszczędza się na 

dzieciach. Pytała również dlaczego nie zostanie zredukowana klasa II. Wspomniała także, że Wójt  

z Dyrektorem Parysiem mają między sobą nieporozumienia, a wykorzystują przez to dzieci. 

 

Pan Wójt odnosząc się do wypowiedzi Pani radnej Renaty Góry mówił, że broni ona tego 

tematu dlatego, że dotyczy to jej dziecka. Wyjaśnił, że nie powiedział, że dzieci z Wielopola są tępe, 

ale mogą one na tym działaniu jedynie skorzystać. Po rozmowie z Radą Pedagogiczną to 

nauczyciele twierdzą, że klasa z Wielopola Skrzyńskiego jest najgorszą klasą, bo najgorzej się uczą, 

najgorzej zachowują i mają najniższą średnią. Decyzję o podziale klasy z Wielopola Skrzyńskiego 

podjął dyrektor gimnazjum. Cała otoczka wokół redukcji oddziałów jest wykreowana przez 

Dyrektora Parysia, który cały czas opowiada rodzicom jak to strasznie dzieci na tym działaniu 

stracą. Z rozmów z rodzicami wynika, że niektórzy rodzice są zaniepokojeni, ale niektórzy 

twierdzą, że ich dzieci to się tak szybko integrują, że nie widzą problemu w tym temacie. Dyrektor 

powinien bardziej zająć się organizacją procesu dydaktycznego i procesu wychowania w gimna-

zjum. Nie do przyjęcia jest fakt, że dyrektor na zebraniu rodziców zrobił najpierw listę obecności, 

pod którą podpisali się wszyscy obecni, a następnie podpiął tą listę do skargi na Wójta, która została 

złożona do Kuratora Oświaty. Niektórzy rodzice przepraszali Wójta, że się podpisali na tej liście, bo 

nie wiedzieli, że będzie ona wykorzystana w ten sposób. Pan Wójt wyjaśnił także, że Rada 

Pedagogiczna sugerowała, że podział I klasy jeszcze nie odbije się na 3-letnim procesie 

edukacyjnym dzieci, natomiast prosiła, aby nie łączyć klasy II, ponieważ niektóre dzieci nie 

przerobią np. lektur z kanonu lektur podstawowych. 

 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego poparł Panią Renatę Górę, mówiąc 

że podział klas w gimnazjum nie jest do końca w porządku zrobiony, bo nie było przepro-

wadzonych rozmów z dziećmi. Dzieci w gimnazjum są już duże i wszystko rozumieją. Na temat 

oszczędności mówią, aby Wójt najpierw pogasił lampy w dzień albo gdzieindziej poszukał 

pieniędzy. Twierdzą także, że nie będą chodzić do innych oddziałów. 
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Pan Wójt mówił, że dochodzi do takich sytuacji z powodu nieodpowiedniego podejścia 

Pana Dyrektora Parysia. Takie sprawy w innych gminach nie widzą światła dziennego. Pan Wójt 

jako organ prowadzący zaleca pewne zmiany i dyrektor je wykonuje. Sformułowanie przez dziecko, 

żeby Wójt pogasił lampy w dzień, to nie jest normalne i odpowiednie. To jest kpina z instytucji 

Organu Wójta, bo dziecko które jest mądre i tak mówi nie powinno się tak o Wójcie wyrażać, bez 

względna to, kto nim jest. Lampy uliczne na pewno nie świecą się w dzień. Ponadto wprowadzone 

zostały oszczędności w tym temacie. 

 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie pytała czy będzie robiona droga na 

Budzisz w stronę Skórów, tj. granica między Sędziszowem Małopolskim a Wielopolem 

Skrzyńskim. 

 

Pan Wójt nie udzielił odpowiedzi na w/w pytanie, ponieważ nie wie czy jest to droga 

należąca do Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin zgłosił: 

 dziury w asfalcie na drodze na Bukowinę w kierunku Ślusarskiego oraz na drodze na 

Rędziny koło Wojnarowskich, 

 podjęcie prac na drodze dojazdowej do pół na Olecha Edwarda oraz na drodze w kierunku 

jego posesji, tzw. „gliniówka” z FOGR, 

 wycięcie gałęzi nad drogą pod Wojnarowskim Edwardem za mostem Rzegockim, 

 kruszywo na Bełcha, 

 pytał o koparkę, która miała czyścić rowy w Brzezinach na Rędziny.  

 

Pan Wójt odpowiedział, że został zamówiony sprzęt do prac drogowych. Ponadto będzie 

zorganizowana brygada do wycinania zakrzaczeń. W tym temacie powinni bardziej zaangażować 

się mieszkańcy gminy. Są wysyłane do nich prośby o wycinanie gałęzi drzew w pobliżu drogi 

gminnej, ale niektórzy z tego sobie kpią. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta przedstawił wykaz przeprowadzonych prac 

koparkowych w poszczególnych rejonach: 

1)  Brzeziny: 

Brzeziny – Rzeki 

 odmulanie rowów z wywozem – 795 mb, 

 odmulanie rowów bez wywozu – 110 mb, 

Brzeziny – Stawy 

 odmulanie rowów z wywozem – 195 mb, 

 odmulanie rowów bez wywozu – 150 mb, 

Brzeziny na Kaczor – odmulanie rowów z wywozem – 108 mb, 

Brzeziny – Podkościele – odmulanie rowów z wywozem – 788 mb, 

Brzeziny – Podkościele na Kuczek – odmulanie rowów bez wywozu – 144 mb, 

Brzeziny – Zagrody – odmulanie rowów z wywozem – 1338 mb, 

Brzeziny – Grudna – odmulanie rowów z wywozem – 120 mb, 

Brzeziny – Baj na Kwiatek – odmulanie rowów z wywozem 700 mb, 
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Na rejon przewidziany jest limit 30.000 zł.  

W Brzezinach na chwilę obecną jest wykorzystane 29.182 zł brutto. 

2)  Wielopole i Nawsie – ogólnie: 

 ogólnie odmulanie rowów z wywozem – 840 mb, 

 odmulanie rowów bez wywozu – 680 mb, 

 niwelacja poboczy – 490 mb 

W Nawsiu wykorzystana jest kwota 9.234 zł.  

W rezerwie jest jeszcze 20.000 zł na Wielopole i Nawsie. 

3)  Broniszów i Glinik – prace zostaną podjęte od 22 czerwca, przy czym w pierwszej 

kolejności będą wykonywane prace w Broniszowie. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin wyraził oburzenie wykonanymi pracami koparką  

w Brzezinach, mówiąc że pewnie musi okupować gabinet Pana Wójta lub drogowca, żeby dostać 

koparkę na drogi, bo jak można było tak decydować o podjętych pracach na w/w drogach. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin odpowiedziała, że wszyscy radni wraz z sołty-

sem podjęli decyzję, że w pierwszej kolejności koparka idzie na najgorsze drogi, a takimi są m.in. 

Rzeki, Zagrody.  

 

13. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 24 maja 2016 roku 

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

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych. 

 

14. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia XX Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Sesja trwała do godziny 19
00

. 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


