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Protokół Nr XXIV/2016 

z XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

z dnia 26 października 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1315 w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowe-

go w Wielopolu Skrzyńskim. Otwarcia sesji dokonała Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady 

Gminy, która przywitała radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum, przy którym może 

obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. 

 

Na XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecnych było 

trzynastu radnych oraz zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Nieobecny był radny Pan 

Tadeusz Opoń. 

 

XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim została zwołana  

w trybie art. 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek Pana 

Wójta, w związku z potrzebą podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Podkarpackiemu na odnowę drogi wojewódzkiej 986. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy uzasadniając potrzebę zwołania nadzwyczajnej sesji 

wyjaśnił, że udzielenie pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego wynika z tego, iż będzie w tym roku odnowiona droga wojewódzka 986 na całej długo-

ści, tj. od granicy Wielopola Skrzyńskiego po osuwisko. Został rozstrzygnięty przetarg na 750 m 

drogi, natomiast pozostał odcinek 500 m drogi, na który nie było pieniędzy. Na ten odcinek gmina 

od samego początku proponowała kwotę 30.000 zł, jednak po ostatnich ustaleniach inwestycja 

zostanie zrealizowana przy dofinansowaniu gminy w kwocie 40.000 zł. Sesja jest zwołana w trybie 

nadzwyczajnym po to, aby jak najszybciej podjąć uchwałę i podpisać umowę z wykonawcą. 

Wykonawca, tj. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, który wygrał przetarg na remont 750 m 

drogi wchodzi w te roboty 2 listopada br. i zrealizuje te dodatkowe 500 m.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXIV nadzwyczajnej sesji: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego, 

2) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok. 

3. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych. 

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

5. Zamknięcie sesji. 
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Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie: 

 14 głosów – „za” 

 0 głosów – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych. 

  

Następnie przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXIV sesji. 

 

2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

1) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

 

Pan Wójt prosił o poparcie uchwały i udzielenie pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu w kwocie 40.000 zł na odnowę odcinka 500 m drogi wojewódzkiej 986  

w Wielopolu Skrzyńskim. Zapewnił, że podjął wszelkie starania, aby nie dokładać więcej środków 

do kwoty 30.000 zł, jednak w celu realizacji inwestycji w całości Pan Wójt zgodził się na kwotę 

40.000 zł. 

  

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy prosiła radnych o przychylne 

ustosunkowanie się do uchwały, ponieważ są to ostatnie środki w Urzędzie Marszałkowskim na 

takie zadania i są one przeznaczone na teren naszej gminy. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  14 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XXIV/141/2016 w załączeniu. 

 

2) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok. 

 

Zastępca Wójta omówił zmiany w budżecie gminy na 2016 rok: 

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 7.140 zł z tytułu dotacji na 

dofinansowanie zadania pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do 

działań ratowniczo – gaśniczych” dla OSP w Nawsiu w kwocie 3.570 zł i OSP w Gliniku  

w kwocie 3.570 zł i środki przeznacza się na realizację zadania.  

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 7.140 zł na realizację w/w zadania. 

Środki te wykorzystane zostaną na zakup: ubrania specjalnego, obuwia strażackiego, 

rękawic specjalnych i kominiarek niepalnych. 

3. Dokonuje się przeniesień wydatków w kwocie 60.000 zł z zadania, które było przewidziane 

w budżecie gminy do realizacji w tym roku, a będzie realizowane w roku 2017, tj. budowa 

oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie 

– Etap II na: 
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 dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na odnowę drogi 

wojewódzkiej 986 w Wielopolu Skrzyńskim – 40.000 zł, 

 remont odwodnienia powierzchniowego oraz komunikacji pieszej do placu parkingo-

wego położonego na działce nr 1936/1 w Wielopolu Skrzyńskim (stanowiącej własność 

Gminy Wielopole Skrzyńskie).  

Zastępca Wójta wyjaśnił, że zasadnym jest wykonanie odwodnienia, ponieważ z parkin-

gu woda w razie ulewy może zagrażać i napływać na skarpy budowanego placu zabaw 

oraz wykonanie dojścia z kostki od schodów, którymi można dojść do kościoła poniżej 

parkingu do łącznika z placem zabaw, który jest budowany ze środków unijnych  

ramach Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały. Zadanie to udałoby się wyko-

nać jeszcze w tym roku. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały.  

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik pytał na jakie wyposażenie dla OSP  

w Gliniku i OSP w Nawsiu zostaną przeznaczone środki z dotacji. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odpowiedział, że środki dla OSP w Gliniku 

przeznacza się na zakup: 

 ubrania specjalnego – 2 szt. (1.353 zł/1 szt.) 

 obuwia strażackiego – 4 szt. (434 zł/1szt.) 

 rękawic specjalnych – 4 szt. (147 zł/1szt.) 

 kominiarek niepalnych – 4 szt. (92 zł/1szt.) 

To samo zostanie zakupione dla OSP w Nawsiu.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  14 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XXIV/142/2016 w załączeniu. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy podziękował radnym za jednogłośne poparcie ww. 

uchwał, które pozwolą po gospodarsku zakończyć drogę wojewódzką 986 do Wielopola Skrzyń-

skiego. W następnym roku, jeżeli uda się zrobić 2 km drogi w stronę Sikornika, to droga 

wojewódzka byłaby oknem na świat dla Gminy Wielopole Skrzyńskie. Spotyka się to z pozytyw-

nym odbiorem wielu osób, które przejeżdżają przez gminę. Natomiast w kwestii wykonania 

schodów z parkingu w Wielopolu Skrzyńskim do placu zabaw, Pan Wójt wyjaśnił, że nie jest to 

jeszcze ostatecznie zatwierdzone z uwagi na dosyć stromą skarpę. Koniecznie natomiast jest 

wykonanie odwodnienia, bo w razie ulewy woda spływa także z drogi z Sośnic na plac zabaw, 

chociaż już została przerobiona jedna kratka ściekowa, po to aby wyłapywać wszystką wodę.  

W przyszłości w planie jest wykonanie alejki aż do drogi powiatowej. Byłby to naturalny podjazd 

dla wózków na plac zabaw i do urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu. 
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Pan Jan Świstak – radny z Brzezin prosił o wygospodarowanie w budżecie gminy środków 

w kwocie 20-30.000 zł na kruszywo, ponieważ mieszkańcy dopominają się o kamień na drogi 

gminne, a Pan Wójt na poprzedniej sesji obiecywał, że w tym roku kruszywo jeszcze będzie. 

 

Pan Wójt zapewnił, że na sesji listopadowej środki na kruszywo zostaną wygospodaro-

wane w budżecie gminy. Ponadto powinny być jeszcze środki na prace koparkowe niezbędne do 

wykonania w tym roku. Następnie poinformował, że jest szansa na realizację krótkich odcinków 

dróg zgłoszonych do środków powodziowych, na które nie trzeba ogłaszać przetargu, ale zapytanie 

o cenę. Oprócz promesy, która została przyznana na drogę Nawsie – Stachorówka (otwarcie 

przetargu nastąpi 28 października) jest zapewnienie przyznania w tym roku 60.000 zł na realizację 

drogi Brzeziny – Zagrody na odcinku 336 m. Ponadto wstępne zapewnienia przyznania środków są 

na drogę Glinik – Podlas na Ziarnika, która dochodzi do drogi Brzeziny Dół Północny. Na tą drogę 

wnioskowana była kwota 120.000 zł. To jest na granicy progu możliwości występowania nie  

w przetargu tylko zapytania o cenę. Jeżeli realizacja tej drogi nie zmieści się w tej kwocie, to nie 

będziemy mogli jej wykonać. Następną drogą byłaby droga Broniszów – Zalesie. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin zasygnalizował, że może udałoby się przekonać 

społeczeństwo do rezygnacji z kruszywa, skoro będą realizowane drogi w Brzezinach. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zwrócił uwagę, że wszystkie drogi 

przewidziane do realizacji będą wykonywane w Brzezinach. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że droga Glinik – Podlas na Ziarnika jest na terenie Brzezin, ale 

jest to droga, która służy i mieszkańcom Brzezin, i Glinika, i całej gminie.  

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin pytała o pozostałe drogi zgłoszone do środków 

powodziowych, czy będą one brane do dofinansowania na przyszły rok, bo były zgłoszone takie 

drogi jak: Brzeziny – Podkościele i Berdechów – Szkoła.  

 

Pan Wójt odpowiedział, że żadnych wiadomości na ten temat nie ma. Dyrektorzy 

Wydziału Środowiska i Rolnictwa nie wiedzą na dzień dzisiejszy czy w ogóle będą środki na tego 

typu działania w roku przyszłym. Nie wiedzą także co się stało z pieniędzmi przyznanymi na teren 

Podkarpacia.  

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zaproponował, aby zorientować się w nabyciu 

kruszywa z remontów lub modernizacji linii kolejowych. Kosztowałoby to niewielkie pieniądze,  

a dziury na drogach byłyby zasypane. Następnie prosił o przygotowanie na przyszłość zlecenia 

wykonania dokumentacji projektowej na dobudowę budynku wielofunkcyjnego w Brzezinach. 

Pytał czy zostały podjęte działania mające na celu wymianę okien i drzwi w budynku wielofunkcyj-

nym w Brzezinach. Prosił także o wzięcie pod uwagę w miarę możliwości przekazania na własność 

gminy prywatnego odcinka drogi w Brzezinach, którego właścicielem jest Pan Jaskółka i godzi się 

na przekazanie gruntu na gminę. 
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Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny wyjaśnił, że w filii Ośrodka 

Kultury w Brzezinach zostaną wymienione drzwi i okna. Pan dyrektor GOKiW-u wykonał 

rozeznanie rynku i najniższa oferta jest na kwotę 17.000 zł. Realizacja tego zadania byłaby na 

koniec listopada br. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zgłosił: 

1) wykonanie mijanki koło drogi Broniszów – Lasek z destruktu, który leży na parkingu pod 

kaplicą, 

2) wykonanie mostku koło Darłaka. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zgłosił brak wypełnienia smołą 

łączenia przy chodniku przy drodze wojewódzkiej. Następnie poruszył temat działki na Lipowcu 

będącej własnością Kółka Rolniczego w Gliniku. Mówił, że Prezes Kółka deklaruje się, że zrzeknie 

się jej na rzecz gminy. Prosił także o wykonanie w miarę możliwości ścieżki na ławę za rzeką koło 

Chodaka Romana. Ponadto zaproponował, aby sekretarka w Szkole Podstawowej w Gliniku 

przeprowadzała dzieci przez przejście dla pieszych.  

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała o wykonanie progu zwalniają-

cego powyżej szkoły podstawowej na drodze Wielopole – Sośnice. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że próg zwalniający na drodze Wielopole – Sośnice nie był ujęty 

w projekcie, ale zostanie wykonany w ramach bieżącego utrzymania dróg. Niewykluczone, że 

zamontowanych zostanie kilka progów zwalniających, rozpoczynając od I cmentarza. Ponadto 

będzie także ograniczenie prędkości. 

 

3. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych. 

 

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy przedstawiła informację z przeprowadzonej 

analizy oświadczeń majątkowych, mówiąc że ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

zobowiązuje Urząd Skarbowy i Urząd Gminy do przedłożenia Radzie Gminy w/w informacji  

w terminie do 30 października każdego roku. Oświadczenia majątkowe zostały złożone przez  

32 osoby według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Oświadczenia majątkowe złożyło  

15 radnych i 17 pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia. Wszystkie oświad-

czenia zostały złożone terminowo. Dwa oświadczenia majątkowe, tj. Przewodniczącej Rady Gminy 

i Wójta Gminy zostały przekazane do Wojewody Podkarpackiego. Taki wymóg określa ustawa  

o samorządzie gminnym. Dwadzieścia osiem oświadczeń zostało skierowanych do Urzędu 

Skarbowego w Ropczycach, dwa oświadczenia majątkowe do Urzędu Skarbowego w Strzyżowie 

według właściwości miejscowej (tj. według miejsca zamieszkania osoby sprawdzanej). Urzędy 

Skarbowe: w Ropczycach i w Strzyżowie przedłożyły informacje o złożonych oświadczeniach 

majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych. Urząd Skarbowy w Strzyżowie  

z przedłożonej informacji z dnia 19 września wykazał, że złożone oświadczenia nie zawierają 

nieprawidłowości, natomiast Urząd Skarbowy w Ropczycach w piśmie z dnia 19 października 

wykazał nieprawidłowości w jednym oświadczeniu pracownika samorządowego i pięciu oświad-

czeniach radnych. Nieprawidłowości dotyczyły niewykazania ciągnika, zakupu działki, różnic  
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w wielkości działek w porównaniu do wielkości wykazanej w oświadczeniu z 2014 roku. W trzech 

przypadkach nie wykazano części dochodu, o którym Urząd Skarbowy miał wiedzę. W najbliższym 

czasie zostaną uzupełnione nieprawidłowości i przekazane korekty oświadczeń majątkowych do 

Urzędu Skarbowego w Ropczycach przez pracownika ds. obsługi Rady Gminy. 

 

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 

2016 roku zgłoszono drobną poprawkę, która została uwzględniona. W/w protokół został przyjęty 

jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych. 

 

5. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Wielo-

polu Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1430. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba 


