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Protokół Nr VI/2015 

z VI Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 24 marca 2015 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1215  w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowego 

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

Gminy. Przywitała radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum, przy którym może obra-

dować i podejmować uchwały Rada Gminy. 

 

Na VI Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecni byli wszyscy radni oraz zaproszeni 

goście (wg załączonych list obecności). 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie. 

 

Następnie poddała w/w propozycje pod głosowanie. 

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

 15 głosów – „za” 

 0 głosów – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych. 

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/116/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  

z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wielopole Skrzyńskie na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych, 

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

3) w sprawie ustalenia zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

za inkaso, 

4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego, 

5) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok, 

 

 



2 

6) w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej  

im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, 

7) w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

Publicznego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole 

Skrzyńskie. 

4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

5. Sprawy różne. 

6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Pan Robert Pieczonka przedstawił 

informacje na temat postepowania sądowego z GS. Mówił, że cały budynek gminy był budowany 

wspólnymi siłami gminy i GS. Ani w gminie ani w starostwie nie ma żadnych dokumentów na tą 

okoliczność. Właścicielami działki pod budynkiem byli mieszkańcy Wielopola narodowości żydow-

skiej. Po II wojnie światowej działka była w dzierżawie Skarbu Państwa i tą działkę dzierżawił GS, 

nie był nigdy jej właścicielem. W latach 90-tych jak zaczęto porządkować mienie pożydowskie, 

Skarb Państwa przyznał działkę na własność gminie w tzw. postępowaniu komunalizacyjnym. Sąd 

komunalizacyjny uznał, że czyja jest działka tego jest budynek i gmina jest właścicielem całego 

budynku łącznie z trzema lokalami. Przez 10 lat trwały przepychanki pomiędzy gminą a GS-em. 

Wmawiano, że Rada Gminy ma podjąć stosowną uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu lokali, ale 

zawsze brakowało podstaw prawnych. W tamtej kadencji Rada Gminy podjęła ostateczne kroki, aby 

sprawę rozstrzygnął sąd. Gmina wniosła sprawę o opróżnienie lokali. Lokale są przyznane przez sąd 

komunalizacyjny gminie i od 2004 roku powinny być własnością gminy. Postępowanie w tej sprawie 

ciągle trwa. Pan Robert Pieczonka przekazał Panu Wójtowi komplet dokumentów w tej sprawie. 

 

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

 

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

uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym mówiąc, że: 

 Został rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi Brzeziny – Łęg na odcinku 1588 mb. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Dębicy na kwotę 

617.000 zł. Jest to sprawdzona firma i zadanie powinno zostać wykonane prawidłowo. Ponadto 

na tym zadaniu znacznie zaoszczędzimy, bo w budżecie gminy mamy zapisaną kwotę 1.300.000 

zł. W tej chwili zmagamy się z problemem przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia przy tej 

drodze. Będziemy ją przebudowywać do 30 maja, bo od 1 czerwca wchodzi na drogę inwestor. 

Zakończenie robót ma nastąpić do 30 września br. Przebudowa drogi Brzeziny – Łęg zaczyna się 

od mostu drewnianego przy Centrum Edukacji Ekologicznej, będzie biegła wzdłuż kościoła do 

tzw. kamiennego przepustu, dalej po lewej stronie cmentarza po górce, gdzie wygospodarujemy 

częściowy parking aż do drogi powiatowej koło krzyża. Przy okazji tej przebudowy będą 

wykonane na nowo parkingi przy kościele. Po lewej stronie będzie wygospodarowany parking  

o szerokości 6 m do kamiennego przepustu. Po drugiej stronie za kościołem będzie parking  

o szerokości 20 m też do kamiennego przepustu. 
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 Został rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi do działek Wielopole Podliwek. Przetarg wygrała 

firma TRANSKOP SD ze Strzyżowa, która przedstawiła ofertę na kwotę 245.000 zł. Pewne 

oszczędności mogą nastąpić, bo w budżecie gminy mamy zaplanowane 400.000 zł dochodu ze 

sprzedaży tych działek. Zakres tych prac to: wykonanie robót ziemnych, rowów, przepustów pod 

drogami, tam gdzie będą one potrzebne, położenie nawierzchni odsączającej z pospółki – 15 cm 

i z kruszywa łamanego – 10 cm. 

 Została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji przepustu w ciągu drogi 

Wielopole – Stara droga. Wykonawcą tej dokumentacji będzie Studio Projektów Inżynierskich – 

ANASTAT Adam Kata z Rzeszowa. Dokumentacja będzie wykonana za kwotę 18.450 zł ze 

środków funduszu sołeckiego. 

 Zostało wysłane zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dróg: Glinik Polny 

Gościniec Szkodna, Broniszów Dół – Lasek, Brzeziny – Zagrody oraz wjazdu do Remizy OSP  

w Nawsiu ze środków funduszu sołeckiego. Do dzisiaj był termin składania ofert. Termin na 

wykonanie tej dokumentacji jest do końca maja br. Jak będzie gotowa dokumentacja będziemy 

realizować w/w zadania. 

 Zostało skierowane zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji na drogę Wielopole – Nowa 

Wieś – Wytrząska. Inwestycja ta jest dofinansowana ze środków „powodziówki” w kwocie 

150.000 zł. Jeżeli po rozstrzygnięciu przetargu kwota znacznie by wzrosła to możemy sięgnąć po 

dodatkowe środki odpowiednio dokumentując wniosek. 

 Na bieżąco utrzymujemy drogi poprzez poprawę dróg żwirowych, odmulanie i udrożnianie  

w kilku miejscach rowów. Zostało rozdysponowane 750 ton kruszywa. W tej chwili jest druga 

tura i mamy ok. 200 ton i kruszywo jest wożone na drogi. 

 Zostało wystosowanych kilka pism do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich: 

 o odmulanie rowów przy drodze wojewódzkiej. Jest pozytywna odpowiedź. Prace te 

będą wykonywane po 30 maja, bo PZDW taki ma harmonogram prac. Ponadto 

podejmą działania w sprawie wycinki dębu za przystankiem w Gliniku na górze. 

 w sprawie podwójnej ciągłej na końcu Glinika od przystanku Łysa Góra w stronę 

Broniszowa. Jest odpowiedź, że linie te są poprawnie wymalowane. Zdaniem Pana 

Wójta odcinek ten jest długi, widoczność dobra i podwójna ciągła na tym odcinku nie 

jest potrzebna. 

 w sprawie ustawienia barierek koło budynku w Gliniku na ostrym zakręcie, gdzie  

w budynek kilka razy uderzył samochód. W tej sprawie PZDW zwrócił się do Policji 

o informację na temat tych zdarzeń drogowych, które się tam wydarzyły. Według Pana 

Wójta bariera ta to nie jest wielki wydatek i powinno to być załatwione. 

 o wspólną realizację chodników przy drodze wojewódzkiej. Inwestycja nie będzie 

taka prosta do zrealizowania. Jest jednak niewielka szansa, że zadanie to PZDW 

będzie realizował, bo budowa chodnika na naszym terenie jest w 10 najbardziej 

krytycznych zadań, jednak wniosków PZDW ma tyle złożonych, że trzeba kwoty 13,5 

mln zł a mają tylko 2,5 mln zł. 

 W piątek odbyło się II posiedzenie konwentu wójtów i burmistrzów naszego powiatu 

poszerzony o Wójta Gminy Wiśniowa w sprawie drogi wojewódzkiej 986. Na konwent 

przybyli dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, dyrektor Departamentu 

Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego i wicemarszałek Buczak. Droga ta została 

wykreślona z planów do remontu na lata bieżące, ponieważ nie ma opracowanej 

dokumentacji. Dokumentację tą opracowywała firma z Gdańska, która w pewnym momencie 

zrezygnowała z tego opracowania. Jeżeli nie będzie takiej dokumentacji to droga ta nigdy nie 

wejdzie do planu. Dlatego na konwencie zostało przyjęte stanowisko, aby gminy wspólnie 

starały się wykonać tą dokumentację, jeżeli Urząd Marszałkowski nie ma na to środków. 

Dokumentacja będzie kosztowała 150.000 zł. Pan Wójt zadeklarował dotację w wysokości 

10%, Wójt Ostrowa i Wiśniowej również złożył taką deklarację, Burmistrz Ropczyc  
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zadeklarował 25%. W ten sposób ponad połowę kosztów gminy wzięłyby na siebie. Trzeba 

zabiegać, aby droga wojewódzka posiadała nawierzchnię, która będzie odpowiadać 

standardom dróg wojewódzkich. W naszej gminie są odcinki, które nie spełniają żadnych 

standardów ani drogi wojewódzkiej ani nawet powiatowej. Sprawę będziemy pilotować  

i kontrolować. 

 Osuwisko przy drodze wojewódzkiej będzie wykonane do 30 września br., ponad 20% prac 

jest w tej chwili zaawansowanych. 

 Został wybrany wykonawca na wykonanie odwiertów poszukiwawczych za wodą. Jest to 

firma HYDROEL z Zagórzan. Termin na wykonanie tych odwiertów jest ustalony do 15 

kwietnia br. Są to dwa odwierty: w Gliniku i w Broniszowie. Według założeń będą wiercić na 

głębokości 50-80 m. Jeżeli będzie to odwiert na 80 m to będzie kosztował 35.000 zł brutto. 

Jeżeli odwiert będzie nietrafiony (nie będzie wody) to zapłacimy 100 zł za metr odwiertu. 

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań wody, którą ewentualnie 

znajdziemy. Do 30 maja firma powinna przedstawić wszystkie dokumenty, na podstawie 

których możemy przystąpić do opracowania dokumentacji na wodociąg. Na dzisiejszej sesji 

będą przesunięte środki na odwiert na Łysej Górze. 

 Została podpisana zgoda właścicieli działki na wejście i rozbiórkę starego budynku zaplecza 

socjalnego stadionu. Jest przygotowywana dokumentacja na wykonanie prac rozbiórkowych 

i dokumentacja na wykonanie ogrodzenia nowej części stadionu od strony Nowej Wsi. 

 Został wyłoniony wykonawca na remont budynku koło Ośrodka Zdrowia. Jest to firma Asbud 

Andrzej Stasiowski z Glinika, która wyburzy istniejące schody, gdyż był nakaz ich rozbiórki, 

z uwagi na stanowiące niebezpieczeństwo i wykona schody wewnątrz budynku.  

 Została zakończona procedura z rozliczeniem dotacji Budynku Kulturalno-Oświatowego.  

11 marca wpłynęły środki w kwocie 1.300.000 zł. Środki te zostały przeznaczone na spłatę 

kredytu na realizację tego obiektu. 

 Został rozstrzygnięty przetarg na wynajem lokalu na Dworcu Autobusowym w Wielopolu 

Skrzyńskim. Wygrała firma Pana Krzysztofa Maciołka. Została podpisana umowa. 

W najbliższych dniach lokal ma być otwarty. Lokal jest przeznaczony na działalność 

gastronomiczną. Jednak dochodzą plotki, że będzie to sklep z pieczywem. Jeżeli będzie 

funkcjonowała zarówno część gastronomiczna jak i sprzedaż pieczywa to zezwolimy na 

sprzedaż pieczywa pod warunkiem, że nie zdominuje gastronomi. Jeżeli będzie to tylko sklep 

z pieczywem to zerwiemy umowę. Spróbujemy znaleźć inną lokalizację dla Pan Maciołka na 

sprzedaż pieczywa. 

 Odbył się przetarg na siłownię. Nie było pozytywnego rozstrzygnięcia, ponieważ nie było 

nikogo chętnego pomimo niskiej ceny za m2 (3 zł/m2). Jest tam ponad 200 m2 co i tak daje 

znaczną kwotę. Będzie ogłoszony następny przetarg. Jeżeli nie dojdzie do roztrzygnięcia będą 

prowadzone negocjacje.  

 3 marca został podpisany ostateczny aneks o dofinansowanie sali gimnastycznej  

w Brzezinach. Został złożony wniosek o płatność i w najbliższym czasie środki powinny 

spłynąć na konto gminy. 

 Nie ma żadnych rozstrzygnięć odnośnie złożonego wniosku w Urzędzie Marszałkowskim 

dotyczącego sali gimnastycznej w Gliniku. 

 Został rozstrzygnięty przetarg na place zabaw. Inwestycja ta była podzielona na dwa zadania: 

budowa od podstaw dwóch placów zabaw oraz modernizacja i doposażenie istniejących 

trzech placów zabaw. Najniższą ofertę zarówno na budowę jak i modernizację placów zabaw 

zaoferowała firma AKAR Sp. z o.o z Rzeszowa na kwotę 465.000 zł. 95.000 zł musimy 

dołożyć z wydatków bieżących na to zadanie. Dzięki rozdzieleniu tej inwestycji na dwa 

zadania zaoszczędziliśmy 31.000 zł.  
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 Zostało rozdysponowane 40 ton (2 tiry) jabłek „Putina” pomiędzy mieszkańców Gminy 

Wielopole Skrzyńskie. Za sprawne rozładowanie samochodów dostaliśmy dodatkowo 20 ton 

jabłek. II dostawa jabłek będzie w najbliższy czwartek. 

 We wszystkich sołectwach odbyły się zebrania sołeckie, na których wybrano nowe Rady 

Sołeckie. 

 W dalszym ciągu gmina jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Plan ten jest niezbędny, aby aplikować o środki unijne. Z planu mogą korzystać również osoby 

fizyczne nie tylko gmina.  

 

Pytania i uwagi do przedstawionych informacji. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał: kto wystąpił z wnioskiem  

o utworzenie siłowni w Budynku Kulturalno – Oświatowym. Mówił, że trudno będzie kogoś znaleźć, 

aby poprowadził tą działalność. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika pytał: 

1. Czy kwota 245.000 zł, za którą będzie realizowana budowa drogi do działek obejmuje 

wszystkie prace drogowe, tj. wykonanie asfaltu, poboczy, rowów, przepustów? 

2. Jakie są szanse na rozpoczęcie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gliniku? Czy 

gdyby ona nie doszła do skutku będziemy robić coś we własnym zakresie? 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała: 

1. Czy po wykonaniu schodów koło Ośrodka Zdrowia będzie możliwość utworzenia w tej 

przewiązce dwóch niezależnie działających gabinetów? 

2. Czy jest możliwość, aby któryś z instruktorów pracujących na boiskach przejął na siebie 

prowadzenie siłowni? W ten sposób siłownia służyłaby ludziom, a Dom Kultury mógłby sobie 

dorobić. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik pytał o informacje odnośnie polderów. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego pytał o wymagania jakie musi spełnić 

osoba, aby mogła prowadzić siłownię. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin pytała czy w projekcie budowy drogi Brzeziny – 

Łęg jest ujęte oświetlenie pod kościołem na parkingu i barierki ochronne na moście pod cmentarzem. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wnioskował o rozsądne gospodarowanie kruszywem, 

żeby tego kruszywa nie brakło, bo jest już drugi przetarg ogłoszony. Mówił, aby w pierwszej 

kolejności rozwozić kamień na drogi główne, aby nie doszło do sytuacji, że niektóre drogi w naszej 

gminie w tym roku pozostaną w ogóle bez naprawy, bo najpierw nie było możliwości wjazdu ciężkim 

samochodem na drogę a potem brakło kruszywa.  

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin odniósł się do tematu siłowni. Mówił, że wówczas gdy 

przygotowywana była dokumentacja na Budynek Kulturalno-Oświatowy w celu pozyskania środków 

brało się pod uwagę m.in. zatrudnienie, bo wtedy zadanie zdobywało punkty. Zasugerował, że cena 

za wynajem 3 zł/m2 jest za wysoka. Przy 200 m2 jest to kwota 600 zł miesięcznie. Zaproponował 

obniżenie ceny do 1 zł a nawet 0,50 gr. Odniósł się również do barierek na moście kamiennym  

w Brzezinach. Mówił, że barierki te są adekwatne do mostu i nie trzeba ich zmieniać, ewentualnie 

uzupełnić, tam gdzie brakuje. 
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział na zadane pytania przez radnych. Mówił, że: 

 Pomysł utworzenia siłowni w Budynku Kulturalno – Oświatowym nie był trafiony. Prowadze-

nie siłowni w miejscowości Wielopole Skrzyńskie i zarabianie na tym interesie nie będzie 

łatwe. To jest projekt unijny i trwałość projektu biegnie przez 5 lat. W projekcie było zapisane, 

że w tym miejscu powstanie siłownia i zostanie utworzone jedno miejsce pracy. Każda osoba 

fizyczna, mająca odpowiednie kursy, która otworzy działalność gospodarczą będzie mogła 

prowadzić tą siłownię.  

 Będzie wykonana droga dojazdowa i droga wewnętrzna w środku działek, która pozwoli na 

dojazd do wszystkich działek. Będą wykonane prace ziemne z rowami i kilkoma przepustami, 

bez asfaltu. Na tą nawierzchnię ziemną będzie wysypana pospółka 15 cm i 10 cm 

nawierzchnia z kruszywa łamanego.  

 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej jest w dziesięciu najbardziej krytycznych zadań 

do wykonania. Gdyby trzeba było ustąpić z czegoś w tym roku to zrezygnujemy z chodnika 

w Wielopolu Skrzyńskim. Na wykonanie tego zadania we własnym zakresie trzeba zgody 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ponadto PZDW przysłał pismo, abyśmy 

przejęli wszystkie chodniki przy drodze wojewódzkiej w utrzymanie letnie i zimowe. W 

zamian za to oferują udział w budowie nowych odcinków chodników w wysokości 60%. My 

przyjmiemy tą propozycję, bo gminy które przyjmą na siebie obowiązek zimowego i letniego 

utrzymanie chodników będą pierwsze w rozpatrywaniu wniosków o budowę nowego 

chodnika.  

 Nowe schody koło Ośrodka Zdrowia są zaprojektowane z jednej strony budynku tej części 

przyległej do Piomaru. Usytuowanie schodów w środku tego obiektu wymagałoby zmiany 

rozmieszczeń pomieszczeń na dole. Korytarz byłby wspólny dla gabinetów.  

 W temacie polderów nie ma żadnych informacji.  

 Oświetlenie pod kościołem w Brzezinach i nowe barierki będą doprojektowane, jeżeli jest 

taka potrzeba i zostaną zlecone wykonawcy jako roboty dodatkowe.  

 Kruszywo jest racjonalnie rozdysponowywane, po uprzednim sprawdzeniu dróg przez 

drogowca. Jest to doraźna pomoc dla gminy, ale musimy reagować na tego typu potrzeby, bo 

doszłoby do tego, że ludzie nie wyjechaliby z niektórych części naszych miejscowości. 

 Po pierwszym bezskutecznym przetargu na wynajem siłowni będzie ogłoszony drugi przetarg. 

Jeżeli nie dojdzie on do skutku to przystąpimy do negocjacji i pójdziemy po najniższej stawce, 

byleby tą siłownię uruchomić. 

 

Pan Marcin Świerad – dyrektor GOKiW odpowiedział na pytanie Pani Przewodniczącej 

dotyczące przejęcia siłowni przez instruktorów GOKiW. Mówił, że podobna siłownia działa przy hali 

sportowej w Brzostku. Utrzymanie takiej siłowni to koszt 2.000 zł miesięcznie. Jest tam dodatkowo 

zatrudniony na cały etat pracownik podległy pod Dom Kultury z odpowiednimi uprawnieniami, który 

zajmuje się tą siłownią. Chcąc przeznaczyć naszą siłownię pod GOKiW trzeba liczyć się z tym, że 

trzeba zatrudnić dodatkowego pracownika, choćby na prace interwencyjne, a to są dodatkowe koszty. 

Dlatego poparł Pana Świstaka w kwestii obniżenia czynszu za siłownię.  
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3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

1) Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXIV/116/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  

30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wielopole Skrzyńskie na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

 

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 VI/26/2015 w załączeniu. 

 

2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie inkasa 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr VI/27/2015 w załączeniu. 

 

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

ustalenia zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

   
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: 

 15 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych 

Uchwała Nr VI/28/2015 w załączeniu 
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4) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 15 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych 

Uchwała Nr VI/29/2015 w załączeniu. 

 

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

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok. 

  

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pani Skarbnik zapytała czy włączyć dotację na prace konserwatorskie zabytkowego kościoła 

w Brzezinach do budżetu na dzisiejszej sesji czy przesunąć na następną sesję. 

 

Radni wyrazili zgodę na włączenie do budżetu dotacji na Parafię Brzeziny na dzisiejszej sesji. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Stanisław Pasowicz – radny z Glinika wnioskował o środki na odwiert na Łysej Górze. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik poinformowała, że w uchwale o wprowadzeniu zmian budżetu 

gminy na 2015 rok jest zapis 50.000 zł na odwierty studni głębinowych. Z tego 30.000 zł przeznacza 

się na odwierty w Broniszowie i w Gliniku, pozostałe 20.000 zł przeznacza się na odwiert na Łysej 

Górze. Świadomie zapisana jest mniejsza kwota, ponieważ prawdopodobnie środków z dwóch 

pierwszych odwiertów zostanie, jeżeli środków braknie to zabezpieczymy je na następnej sesji. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 15 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych 

Uchwała Nr IV/30/2015 w załączeniu. 
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6) Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii 

Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

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 przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 2 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych 

Uchwała Nr VI/31/2015 w załączeniu. 

 

7) Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 

kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola 

w Wielopolu Skrzyńskim i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina 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: 

 15 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych 

Uchwała Nr VI/32/2015 w załączeniu. 

 

4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała: 

1. Odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na apel Rady Gminy w Wielopolu 

Skrzyńskim zawartej w Uchwale z 28 stycznia 2015 roku dotyczącej minimalizowania 

zagrożeń powodowanych przez zwierzynę leśną (w załączeniu). 

2. Stanowisko Marszałka Województwa Podkarpackiego w tej samej sprawie (w załączeniu). 

3. Prośbę Pana Marka Andreasika o poprawę nawierzchni drogi biegnącej z Wielopola 

Skrzyńskiego przez Sośnice w kierunku Szufnarowej (w załączeniu). 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów wnioskował o: 

 dwie tony kukurydzy na pasy zaporowe dla Koła Łowieckiego, 

 oświetlenie od Łączek Kucharskich do Dworu przy drodze wojewódzkiej, 

 podjęcie rozmów z księdzem proboszczem z Łączek o przekazanie działki przy kaplicy  

w Broniszowie na gminę, aby w przyszłym roku była możliwość wykonania parkingu  

z funduszu sołeckiego, 
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 poszerzenie i utwardzenie pobocza od szkoły do mostu w Broniszowie kostką z rozebranego 

Rynku Wielopolskiego, która złożona jest koło Remizy i przeznaczona na potrzeby 

Broniszowa, 

 założenie telefonu i internetu w budynku wielofunkcyjnym w Broniszowie na wybory 

prezydenckie. 

Ponadto pytał o cenę zakupu kwiatków przez Panią dyrektor z Nawsia pod tablicę Sybiraków. 

 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego wnioskował o podjęcie prac nad 

powstaniem kładki na rzece Liwek koło mostu w kierunku Wiśniowej. Odniósł się również do prośby 

Pana Andreasika o utwardzenie drogi na Sośnicach. Mówił, że na wiosnę była tam trudna sytuacja  

z przejazdem. Została podjęta próba remontu tej drogi i został dowieziony samochód kamienia. Na 

tym jednak poprzestaliśmy, bo uznaliśmy że więcej można szkód zrobić niż pożytku. Zostało usta-

lone, że jak droga wyschnie to będzie remontowana i w miarę możliwości będziemy dowozić kamień. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył następujące wnioski: 

 przystąpienie do prac związanych z przejęciem działki koło Remizy w Gliniku na gminę, 

 doraźne udostępnienie koparki na drodze między Podlesiem a Siółkówką, Woda tam płynie 

drogą, ponieważ jest tam ok. 100 m niedrożny rów, 

 sporządzenie protokołu z remontu rzeki Wielopolki w Gliniku od mostu w kierunku Łączek 

Kucharskich i przesłanie go do Marszałka. Rzeka jest zasypana kamieniem koło Andreasików, 

dno zostało spłycone a brzegi zostały tylko zasypane, tam gdzie bobry zrobiły nory. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin poparł Pana radnego Kopalę w kwestii powstania kładki 

na rzece Liwek. Odniósł się również do pisma Pana Andreasika o utwardzenie drogi biegnącej  

z Wielopola Skrzyńskiego przez Sośnice w kierunku Wiśniowej. Mówił, że w poprzedniej kadencji 

zostało tam zrobione ok. 3 km drogi, ale brakuje jeszcze kawałek i w okresie przełomów wiosennych 

jest tam źle. Proponował podjęcie współpracy z Gminą Wiśniowa, aby połączyć cały ten szlak 

drogowy. Ponadto zwrócił uwagę na sprawy melioracyjne. Mówił, że na Brzezinach kilka rowów 

wymaga odnowienia. Jeżeli nie znajdą się środki w spółkach wodnych to musimy podjąć prace 

własnymi działaniami, gdyż nie da się wjechać na łąki. Ponadto przy Moście Rzegockim w stronę 

Wielopola woda zniszczyła brzegi i koryto rzeki. Poprosił o zainteresowanie się tą sprawą. Następnie 

poruszył temat Siedliska Bukowina, w które zainwestowali kilka milionów złotych Państwo 

Śliwińscy i nie ma możliwości dojazdu autobusem do tego siedliska. Są to tereny ciekawe 

turystycznie, jest dużo klientów z całej Polski jak i zagranicy, tylko nie ma jak dojechać. Wnioskował 

o rozważenie możliwości przebudowy drogi, bo ludzie by z tego korzystali i rozsławiali Gminę 

Wielopole Skrzyńskie. Poprosił również o poprawę zjazdu na Bełcha. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin odniosła się do pisma Pana Andreasika z Sośnic  

w sprawie poprawy drogi. Mówiła, że Komisja Rozwoju była na tej drodze i jest ona zapisana  

w protokole pokontrolnym, ale w dalszej kolejności do realizacji, ponieważ droga ta nie jest  

w najgorszym stanie, ponadto prowadzi tylko do dwóch domów. Wnioskowała, aby w pierwszej 

kolejności robić drogi, z których korzysta duża ilość mieszkańców i kończyć te drogi asfaltowe, które 

są rozpoczęte. Odniosła się również do wypowiedzi Pana Świstaka na temat Siedliska Bukowina. 

Mówiła, że mamy pilniejsze drogi niż droga do Państwa Śliwińskich. Trzeba robić drogi, z których 

korzystają ludzie na co dzień. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika wnioskował o: 

 przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej przy Szkole Podstawowej w Gliniku, 

 umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy na temat Karty Dużej Rodziny  

i usuwania azbestu. 
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Pani Maria Żywot – radna, sołtys Nawsia wnioskowała, aby pamiętać i zająć się tematem 

barszczu sosnowskiego na wiosnę. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin proponował opracowanie planu budowy dróg. Mówił, 

że pieniędzy mamy niewiele i trzeba sięgać po środki unijne. W związku z tym trzeba wybrać 

priorytety i w pierwszej kolejności zakończyć drogi główne asfaltowe, których zostało na terenie 

gminie ok. 40 km. O te drogi trzeba zadbać, bo jeżeli będziemy robić drogi boczne, dojazdowe do 

domów to środków w ogóle nie starczy. Ponadto odniósł się do tematu barszczu sosnowskiego. 

Mówił, że w poprzedniej kadencji dwukrotnie składał wniosek o nakazanie przez gminę właścicielom 

działek wyniszczenie tych roślin we własnym zakresie, jednak wniosek ten nie uzyskał aprobaty. Na 

podstawie państwowej ustawy o roślinach niebezpiecznych można to wyegzekwować. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do złożonych wniosków przez radnych i mówił: 

 Przeznaczenie kukurydzy dla Koła Łowieckiego zależy od Rady Gminy. 

 Trzeba podjąć decyzję o projektowaniu oświetlenia od Łączek Kucharskich w stronę 

Broniszowa, bo wniosek jest słuszny i celowy. 

 Podejmiemy rozmowy z proboszczem z Łączek Kucharskich o przejęcie działki pod parking 

przy kaplicy w Broniszowie. 

 Prowizoryczne utwardzanie pobocza w Broniszowie kostką nie ma sensu. To musi być 

chodnik z prawdziwego zdarzenia, obłożony krawężnikiem. Chodnik ten jest potrzebny, bo 

poprawiłby bezpieczeństwo dzieci dochodzących do szkoły. 

 Kładka na potoku Liwek jest konieczna. Jeżeli budowa chodnika w Wielopolu Skrzyńskim 

nie dojdzie do skutku podejmiemy działania we własnym zakresie. 

 Podejmiemy działania w sprawie przejęcia działki w Gliniku koło Remizy. 

 Droga Wielopole Skrzyńskie – Sośnice – Szufnarowa nie jest aż w tak złym stanie jak pisze 

Pan Andreasik w swoim wniosku. Droga została wyasfaltowana na większej długości, jest 

odśnieżana z jednej i z drugiej strony, brakuje tam kawałek asfaltu. Warto połączyć szlak 

drogowy z Gminą Wiśniowa. Będziemy próbować drogę tą przebudowywać. 

 Dojazd do Siedliska Bukowina nie jest sprawą tylko Państwa Śliwińskich i wspólników, bo 

jest to jedyne takie atrakcyjne siedlisko w gminie, które może wpływać na rozwój turystyki 

w gminie, dlatego trzeba spróbować w porozumieniu z właścicielami i przy wspólnym 

finansowaniu zbudować tą drogę. 

 Będziemy wnioskować do Podkarpackiego Zarządy Dróg Wojewódzkich o przejście dla 

pieszych przy Szkole Podstawowej w Gliniku. 

 Na stronie internetowej zostaną umieszczone informacje o Karcie Dużej Rodziny i azbeście. 

Został złożony wniosek o dofinansowanie utylizacji eternitu. W tym roku pozbieramy 

wszystkie eternity, które są w naszych gospodarstwach. Jeżeli środków z WIOŚ będzie za 

mało to Pan Wójt zwróci się do Rady Gminy o dołożenie pieniędzy z budżetu, aby całkowicie 

zamknąć ten temat. 

 Trzeba przyjąć plan budowy dróg i skoncentrować się na przebudowie nawierzchni dróg 

głównych, ziemnych na asfaltowe, aby mieszkańcy mieli normalny dojazd i wyjazd  

z własnego domu. 

 Po sprawdzeniu rachunków na zakup kwiatów pod tablicę Sybiraków w Nawsiu, Pan radny 

Galas zostanie poinformowany o cenie tych kwiatów. 

 

Pan Marcin Świerad – dyrektor GOKiW odniósł się do wniosku Pana Galasa dotyczącego 

wykorzystania kostki spod Remizy na utwardzenie pobocza w Broniszowie. Proponował, aby kostkę 

tą przeznaczyć, tak jak to było w planie na wyrobienie podjazdu do budynku wielofunkcyjnego  

w Broniszowie dla osób niepełnosprawnych. Ponadto mówił, że podejmie starania o pozyskanie 

środków z PFRON na likwidację barier, aby wymienić ten podjazd. 
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5. Sprawy różne. 

 

Pan Dariusz Wośko – Kierownik Referatu Rozwoju przedstawił przedstawicieli firmy Infra –

Project z Krosna – Panów Piotra i Dariusza Niemczyk, którzy będą opracowywać dla Gminy 

Wielopole Skrzyńskie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Poinformował, że plan jest na ukończeniu, 

zebranych zostało ok. 250 ankiet, to pozwoli na analizę i wyciągniecie właściwych wniosków. 

 

Pan Piotr Niemczyk podziękował za zaangażowanie i pomoc w wypełnieniu ankiet. Mówił, 

że zebrane dane są wystarczające na opracowanie kierunku działań planu. Następnie przedstawił: 

1. Główne cele planu: 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,  

 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  

 redukcję zużycia energii pierwotnej poprzez poprawę efektywności energetycznej. 

Plan będzie zawierał zebrane informacje głównie z ankietyzacji i informacje uzyskane z gminy na 

temat oświetlenia, ogrzewania obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole 

Skrzyńskie oraz ich analiza. W ramach programu zostanie przeprowadzona inwentaryzacja emisji 

CO2 na terenie gminy, pozwalająca określić główne obszary i sektory emitujące do atmosfery 

najwięcej gazów cieplarnianych. Analizie zostaną poddane najważniejsze sektory, m.in. obiekty 

użyteczności publicznej, transport, mieszkalnictwo, przemysł i usługi. 

2. Korzyści płynące z planu: 

 finansowe – możliwość w najbliższej perspektywie finansowej aplikowania o dofinanso-

wanie w różnych dziedzinach, 

 społeczne – ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i ograniczenie zużycia 

energii na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

 ekologiczne – poprawa jakości powietrza.  

Głównym źródłem finansowania będzie RPO oraz kilka pobocznych programów z NFOŚ. W ramach 

mechanizmów wspomagających realizacji planu będą przeprowadzone szkolenia 3 – 4 dniowe 

dotyczące ewaluacji tego programu. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin pytał czy indywidualne osoby fizyczne występujące 

wnioskiem muszą spełniać inne kryteria niż Urząd Gminy. 

 

Pan Piotr Niemczyk odpowiedział, że jest możliwość skorzystania z funduszy pobocznych 

tzw. parasolowych i na zasadzie konkursu mieszkańcy mogą startować do konkretnych zadań 

dotyczących np. termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii, bo wprost z RPO nie wynika 

możliwości finansowania obiektów mieszkalnych tylko obiektów użyteczności publicznej. 

Uszczegółowimy to na etapie planu. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin pytała jakie wnioski można składać na transport 

publiczny i prywatny. 

 

Pan Piotr Niemczyk mówił, że na tym etapie nie ma programów, które by umożliwiały 

korzystanie bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii na transport. 

 

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie pytał: 

1. Dlaczego program jest taki drogi? 

2. W jakim procencie będą dotacje do realizacji zadań założonych w planie? 
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Pan Dariusz Niemczyk odpowiedział, że cena opracowania tego planu wynikała z kilka 

aspektów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mianowicie oprócz samej 

treści planu, który przygotowujemy dochodzi do tego sporządzenie ankiet i ich analiza. Ponadto  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Wielopole Skrzyńskie zażyczyła sobie 

przygotowanie aplikacji, monitoring i aktualizację danych. Ta baza danych jest całkowicie 

bezpieczna i pozwala na możliwość corocznego ankietyzowania i weryfikacji danych. Większość 

firm, które podjęły się opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opracowały bazę danych  

w postaci Excelowej, która nie jest do tego przystosowana. Natomiast w kwestii wysokości 

dofinansowania gmina pozyskała dofinansowanie na opracowanie dokumentacji w wysokości 85% 

ze środków Unii Europejskiej. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała w jakim okresie czasu będzie mógł 

być realizowany plan i czy jest ustalony harmonogram szkoleń. 

 

Pan Piotr Niemczyk odpowiedział, że termin realizacji planu będzie do 2020 roku. Szkolenie 

będzie przeprowadzone w dniach 1, 2, 8 i 9 kwietnia br. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik pytał czy program pozwoli na zakup przez 

gminę lamp energooszczędnych. 

 

Pan Dariusz Niemczyk odpowiedział, że lampy zasilane panelem fotowoltaicznym z wiatracz-

kiem nie są dobrym rozwiązaniem, bo koszt zakupu takiego punktu świetlnego to ok. 36.000 zł, przy 

czym panel fotowoltaiczny musi być zasilany słońcem. W okresie letnim nie ma żadnego problemu, 

natomiast w okresie pochmurnym lampy się w ogóle nie świecą. Dlatego będziemy sugerować  

w planie przyjęcie oświetlenia od PGE i modernizację w tym kierunku, aby gmina płaciła mniej za 

prąd poprzez wymianę źródeł energii na energooszczędne – oświetlenie ledowe, które można polecić. 

Dzisiaj oprawy ledowe mażemy zakupić za 1.400 zł. Wymaga to pewnych nakładów na początku, ale 

przy dofinansowaniu do 85% to nie są aż tak duże koszty. 

 

Pan Dariusz Wośko – Kierownik Referatu Rozwoju poinformował, że dzisiejsze spotkanie 

jest wstępne, następnie przygotujemy konkretne zadania, które byśmy widzieli, żeby znalazły się  

w planie. Będziemy konsultowali z firmą i przedstawiali zadania, które są możliwe do zrealizowania 

na komisjach do zaakceptowania przez radnych, biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe  

i potrzeby. Dokument zostanie przyjęty Uchwałą Rady Gminy. W ślad za tym będzie konieczność 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będzie przewidywała realizację zadań  

z podziałem na lata, źródła finansowania, harmonogram realizacji i kwoty, które będą ciążyły na 

budżecie gminy. 

 

 Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie wnioskował o: 

 rozdysponowanie przydzielonego kamienia na sołectwo przez Radę Sołecką i sołtysa, 

 wykorzystanie gruzu na drogi po zburzeniu starego budynku na stadionie, 

 zagospodarowanie niewykorzystanej kostki zakupionej na chodnik w kierunku cmentarza, 

która jest złożona na placu targowym. 

Pytał również: 

 Gdzie będą w tym roku obchodzone uroczystości 3 Maja? 

Wnioskował, aby były one w Wielopolu Skrzyńskim. 

 Dlaczego 11 Maja msza święta będzie w kościele a nie przy pomniku? 

 Na jakich zasadach funkcjonuje hotel? 

Ponadto zwrócił uwagę, że za diety dla radnych za trzy komisje wyjazdowe na drogi można 

by zrobić kawałek drogi. 
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Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odniósł się do odpowiedzi 

Powiatowego Lekarza Weterynarii i Marszałka Województwa Podkarpackiego na apel Rady Gminy 

dotyczący minimalizowania zagrożeń powodowanych przez zwierzynę leśną. Mówił, że wszystko 

sprowadza się do tego, że brak jest stosownych przepisów na wyeliminowanie tego problemu. 

Zbulwersowany jest jednak wypowiedzią Pana Marszałka w kwestii tego, że zwierzęta w nadmier-

nych ilościach gromadzą się wokół naszych zabudowań, co jest prawdą, jest duża migracja zwierzyny 

pod nasze domy i Pan Marszałek nie dostrzega zagrożeń płynących z tejże migracji, a to dlatego że 

nie było żadnych skarg czy interwencji policji. Powinna być przecież prewencja i zapobieganie.  

W naszym kraju jest tak, że jak ktoś poniesie śmierć lub znaczny uszczerbek na zdrowiu to wtedy 

zaczyna się interwencja. Znamienne jest to, że jest w ogóle odzew na te problemy i chęć zmiany 

przepisów. Trzeba mieć nadzieję, że zostaną wypracowane takie przepisy, które pomogą nam w tej 

kwestii.  

Następnie poruszył tematy dotyczące: 

 poprawy dróg na Nawsiu poprzez utwardzenie kamieniem, szczególnie poprawę dojazdu do 

Pana Wiesława Janowskiego – droga na Rzeki i do Pana Zenona Janowskiego, 

 szkód spowodowanych przez Lasy Państwowe, które psują nasze drogi z racji zrywki drzew. 

Poprosił, aby zwracać się do Państwowych Lasów o odbudowanie szkód finansowo lub 

fizycznie, jeżeli będą miały miejsce takie przypadki w naszej gminie, bo w poprzednich latach 

takie przypadki były na Nawsiu. 

 niszczenia dróg przez pojazdy myśliwych z napędem na cztery koła przemieszczających się 

do lasu. Poprosił, aby myśliwi nie jeździli wtedy gdy jest nieodpowiednia pora na tego typu 

przejazdy, bo drogi zwłaszcza gruntowe są niszczone. 

 szkód powodowanych przez bobry w Nawsiu. Poprosił o zlikwidowanie żerowiska w okolicy 

szkoły i w okolicy sklepu, wówczas jest szansa, że bobry się przeniosą w inne miejsce. 

 możliwości dofinansowania parafii przez gminę. Mówił, że potrzeby są we wszystkich 

parafiach nie tylko tych zabytkowych. Poprosił o przychylność radnych w kwestii dotacji dla 

Parafii w Nawsiu w odpowiednim czasie. 

Kolejno pytał radnego powiatowego o sprawę stacjonowania karetki pogotowia w naszej 

gminie. W związku z sugestią Pana radnego Gąsiora o krótszą wypowiedź złożył wniosek, aby radni 

wypowiadali się raz a dłużej a nie kilka czy kilkanaście razy po parę minut. 

 

Pan Marcin Świerad – radny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, dyrektor GOKiW 

poinformował, że sprawa karetki pogotowia na naszym terenie jest priorytetem w powiecie. Projekt 

jest dobry, bo łączy trzy powiaty; dębicki, ropczycko-sędziszowski i strzyżowski. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Wojewoda Podkarpacki, dlatego będzie trzeba pewnie jeszcze poczekać. Trzeba 

się zastanowić nad miejscem funkcjonowania tej karetki. Zaproponował były Posterunek Policji. 

Ponadto zapewnił, że ma na uwadze osuwisko na Nawsiu i problem mostu w stronę Brzezin, na 

którym jest ograniczenie tonażu i będzie zgłaszał te sprawy na najbliższej sesji powiatowej. Ponadto 

zaprosił na następujące uroczystości: 

 11 kwietnia – 100-lecie urodzin T. M. Kantora. Rozpoczęcie o godz. 1200 w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, w programie jest m.in. odsłonięcie 

pomnika Kantora i otwarcie ścieżki kantorowskiej. 

 11 maja – 60 rocznica pożaru Baraku Szkolnego. Rozpoczęcie o godz. 1800 mszą św.  

w Kościele w Wielopolu Skrzyńskim, potem uroczystości przy pomniku. 

 19 lipca – Wielopolandia. 

 1-2 sierpnia – Dni Wielopola połączone z 20-leciem firmy Drewspan, podczas których  

2 sierpnia będzie Daniec. (Koszty związane z zaproszeniem Dańca ponosi firma Drewspan). 

Ponadto Pan dyrektor zwrócił uwagę na liczbę toalet na stadionie, które w przypadku imprez 

masowych są zupełnie niewystarczające. Trzeba przygotować ok. 15 – 20 toalet. To jest dodatkowy 

koszt dla Domu Kultury. Ponadto w tym roku nie będzie festynu Lato na Ludowo. Środki przezna-

czone na zorganizowanie tej imprezy przeznaczone są na bieżące remonty i naprawy  

w GOKiW i jego filiach. 
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 Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego przypomniała, że w poprzedniej kadencji 

Komisja Rewizyjna kontrolowała drogi przez 3-4 dni, ale dieta była jedna, bo uznaliśmy, że jest to 

kontynuacja tego samego. Dlatego złożyła wniosek o ustalenie jednego miesięcznego wynagrodzenia 

dla radnych, wówczas nie byłoby niepotrzebnych rozmów w społeczeństwie. 

 

 Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poruszyła sprawę Pana Andrzeja 

Prokopowicza, który zgodził się na zamianę swojej działki pod budynek wielofunkcyjny, w zamian  

były wójt obiecał mu wykopanie przy swojej działce rowów. Budynek wielofunkcyjny jest znacznie 

wyżej i zalewa jego posesję. Dlatego wnioskowała o wywiązanie się z obietnicy danej przez byłego 

wójta, bo rowy do dnia dzisiejszego nie zostały wykopane. Następnie poprosiła o: 

 utwardzenie ulicy koło Pana Pieczonki w Wielopolu Skrzyńskim, 

 dyżur raz w tygodniu Urzędu Gminy do godz. 1700, przynajmniej jednego pracownika, 

 udzielanie pisemnych i terminowych odpowiedzi na pisma kierowane do Urzędu Gminy. 

Ponadto udzieliła informacji na temat mszy św. 11 Maja, którą zarządza ksiądz proboszcz. Proboszcz 

zdecydowanie stwierdza, że miejscem dla mszy jest kościół. Po mszy św. można się udać pod pomnik. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin w imieniu swoim i Komisji Rozwoju Gminy, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska przekazała Wójtowi protokoły pokontrolne z komisji wyjazdowych 

na drogi. W protokołach tych zostały zapisane drogi wymagające remontu ze wszystkich sołectw. 

Poprosiła o ich realizację. 

 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie zaproponowała, aby Wójt zarządził  

w gminie, aby każde sołectwo dostało określoną pulę kamienia. 

 

Pan Krzysztof Traciak – radny z Nawsia wnioskował o: 

 remont drogi Nawsie Rzeki, 

 koparkę na poprawę rowów pod krzyż. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów wnioskował, aby Rada Sołecka  i sołtys 

rozdysponowali przydzielony kamień na drogi użyteczności publicznej w swoim sołectwie, bo oni 

najlepiej wiedzą gdzie są największe potrzeby. Ponadto odniósł się do wypowiedzi Pana Wiceprze-

wodniczącego odnośnie niszczenia dróg przez myśliwych. Jako członek Polskiego Związku Łowiec-

kiego poinformował, że Koło płaci dzierżawę obwodów łowieckich. Jest ustalony plan polowań 

zbiorowych, gdzie trzeba się zebrać w odpowiednim terminie na polowanie. Jeżeli się coś robi to  

i szkody powstają. 

 

 Pan Stanisław Pasowicz – radny z Glinika zaapelował, aby Rada Gminy decydowała  

o rozdysponowaniu kamienia na drogi nie tylko sołtysi. 

 

 Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zwrócił uwagę, że radni są od finansów 

gminy i nie powinni ingerować do rządzenia. Od tego jest Wójt i sołtys jako organ pomocniczy Wójta. 

Dlatego Rada Sołecka i sołtys powinni rozdysponować kamieniem w swoim sołectwie. 

 

 Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zwrócił uwagę, że temat rozdysponowania kamienia 

na drogi jest trudny do rozwiązania. Mówił, że dawniej był etat dróżnika gminy, który zajmował się 

drogami w terenie. W poprzedniej kadencji Wójt zatrudnił takiego pracownika, jednak on więcej 

czasu przebywał w urzędzie niż na drogach, bo było tyle spraw papierowych, że jedna osoba nie była 

w stanie wywiązać się z obowiązków. 
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 Pan Sławomir Górski – radny z Glinika nawiązując do wypowiedzi sołtysa z Wielopola 

Skrzyńskiego mówił, że komisje wyjazdowe na drogi były celowe i potrzebne, ponieważ część 

radnych jest pierwszą kadencję i chcieli mieć rozeznanie na temat stanu dróg w naszej gminie, aby 

wiedzieć o czym się mówi na sesjach czy komisjach. Zasugerował, że sołtys Misiora powinien 

wiedzieć co się w jego wsi dzieje i nie pytać o sytuację z hotelem. 

  

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do spraw różnych zgłaszanych przez radnych 

 i sołtysów mówiąc, że: 

 Nie znajdziemy „złotego środka” w kwestii rozdysponowania kruszywa na drogi, ale od tego 

jest zatrudniony pracownik ds. bieżącego utrzymania dróg, aby miał nadzór i pewne zdanie 

w tej sprawie. Stanowisko ds. dróg jest wzmocnione. Wrócił Pan Grzegorz Pająk, który jest 

od spraw inwestycyjnych, natomiast Pan Paweł Kowalski jest od bieżącego utrzymania dróg. 

 Drogowcy mają polecenie uporządkowania kostki na placu targowym i dokonania jej 

inwentaryzacji. 

 Przystąpimy do działań mających na celu przyłączenie telefonu i internetu, aby było to 

założone na najbliższe wybory prezydenckie. 

 Częściowo został wykonany wjazd do budynku starego przedszkola a obecnie WTZ. Były 

Wójt użyczył służebności przejazdu Panu Józefowi Ochabowi przez część naszej działki, 

która przylega do starego przedszkola. To jest ciągle nasza własność, nie została ona 

odstąpiona Panu Ochabowi. Jest to służebność prawa przejazdu, która na mocy aktu 

notarialnego mu przysługuje. Likwidujemy nasz wjazd do budynku WTZ i robimy jeden 

wspólny wjazd, z którego będzie korzystał Pan Ochab, gmina i każdorazowy użytkownik tego 

budynku. Gmina dała kostkę na ten wjazd, ponadto poprawimy chodnik prowadzący do 

budynku. Natomiast Pan Ochab dał robotników, którzy ten wjazd wykonują. Ma również 

przerobić ogrodzenie. Były Wójt miał prawo podjąć taką decyzję nawet bez zgody czy 

konsultacji z Radą Gminy. 

 Zagospodarujemy gruz z rozbiórki starego budynku na stadionie. 

 Podejmiemy starania, aby uroczystości 3 Maja odbyły się w Wielopole Skrzyńskim. 

 Hotel ma spełniać funkcję miejsc noclegowych, które powinny służyć np. wymianie uczniów. 

To nie jest przeznaczone pod działalność komercyjną. 

 Nie było sygnałów o szkodach powodowanych przez Lasy Państwowe wycinką drzew. Jednak 

spróbujemy podjąć działania odnośnie partycypowania Lasów Państwowych w kosztach 

poniesionych szkód. 

 Wystosujemy pismo o zgodę na rozbiórkę żeremi bobrowych na Nawsiu. Taką zgodę 

uzyskaliśmy na rozbiórkę żeremi w Wielopolu – Nowa Wieś. 

 Pretensje mieszkańców o niszczenie dróg przez myśliwych i służby leśne są słuszne, jednak 

trudno będzie znaleźć kompromis, bo do lasu trzeba dojechać. 

 Wniosek o jedno miesięczne wynagrodzenie jest słuszny, byłby to krok w stronę 

oszczędności. 

 Jeżeli była obietnica dana Panu Prokopowiczowi ze strony byłego Wójta, to ją wykonamy.  

 Mamy na uwadze drogę na Pana Pieczonkę.  

 Ustalimy dzień, w którym będzie pracowało kilka urzędników w Urzędzie Gminy do godz. 

1700. 

 Funkcja dróżnika raczej nie ma sensu. Gdyby była taka osoba to wyznaczona z pracowników 

z prac interwencyjnych czy robót publicznych. 
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6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z V Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Protokół 

z dnia 27 lutego 2015 roku został przyjęty jednogłośnie. 

 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

gościom za udział w sesji. Następnie dokonał zamknięcia VI Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyń-

skie. Sesja trwała do godziny 1650. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                  

Beata Ozga                                                                 mgr inż. Halina Poręba 


