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Protokół Nr V/2015 

z V Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 27 lutego 2015 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1330 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 V 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 dwóch projektów uchwał: 

  w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Nawsianki  

w Nawsiu, 

 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

Publicznego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Następnie poddała w/w propozycje pod głosowanie. 

Radni jednogłośnie włączyli dwa projekty uchwał do porządku obrad: 

 15 głosów – „za” 

 0 głosów – „przeciw” 

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

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Wielopole 

Skrzyńskie za 2014 rok. 

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

4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 

2014 rok. 

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, 
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2) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 20 czerwca 2013r. 

Nr XXXII/169/2013 dotyczącej uznania za celowe przystąpienie Gminy Wielopole 

Skrzyńskie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku do realizacji projektu pn: 

„Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” – w ramach Poddziałania 7.1.1 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

3) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 20 czerwca 2013r. 

Nr XXXII/170/2013 dotyczącej przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie od 1 stycznia 

2013 roku do 30 czerwca 2015 roku do realizacji projektu pn: „Czas na aktywność  

w Gminie Wielopole Skrzyńskie” – w ramach Poddziałania 7.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, 

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

5) w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Nawsianki  

w Nawsiu, 

6) w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do 

Publicznego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. 

7. Sprawy różne. 

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie było. 

 

2. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy 

Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok. 

 

Pan Józef Kiełbasa – Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach dziękując za zaproszenie 

na sesję przedstawił informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy 

Wielopole Skrzyńskie za rok 2014 (sprawozdanie w załączeniu). Przedstawił ocenę pracy Komendy  

Powiatowej Policji na podstawie osiągniętych wyników. Mówił, że w całym powiecie było  

w porównaniu do 2013 roku ponad 200 przestępstw mniej. Nastąpił również spadek przestępczości 

kryminalnej o ponad 50%. W dużej mierze jest to zasługa byłego Komendanta, który odszedł na 

emeryturę – Pana Witolda Wójcika. Najważniejsze sprawy, którymi Komenda  Policji w Ropczycach 

może się pochwalić to: 

 sprawa z Nawsia gdzie na portalu ogłoszeniowym osoba oferowała narządy wewnętrzne do 

przeszczepu – osoba ta przyznała się i została skazana, 

 sprawa wypadku drogowego, w którym zginęła dziewczyna a kierowca odjechał z miejsca 

wypadku – działania ropczyckiej policji pozwoliły jednoznacznie udowodnić winę sprawcy, 

 napad z użyciem broni na sklep – sprawca został zatrzymany, 

 ujawnienie przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za zdanie egzaminu na prawo 

jazdy, 
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 sprawa pornograficzna, 

 zagrożenie w ruchu kolejowym poprzez położenie na torach betonowych płyt, 

 duża ilość włamań do samochodów z kradzieżą paliwa, 

 dzięki naszym policjantom i wykorzystaniu internetu zostali ujęci groźni przestępcy  

i osadzeni w zakładzie karnym, 

 w 2014 roku zatrzymano 31 zaginionych w tym 9 osób – były to zaginięcia I kategorii, gdzie 

osoba nieletnia czy starsza wychodzi z domu z zamiarem popełnienia samobójstwa – 

uratowaliśmy przed takim zamiarem dziecko. 

Ponadto były prowadzone działania profilaktyczne oraz przeprowadzono dwie debaty 

społeczne dotyczące bezpieczeństwa seniorów, na których omawiane były zagrożenia czyhające na  

osoby starsze. Odnotowano wzrost liczby pouczeń (ponad 4000), aczkolwiek obowiązuje taryfikator 

mandatów i za określone wykroczenia przypisana jest określona kwota. Komendant Powiatowy 

Policji podziękował również samorządowi za podpisaną umowę z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie 

przyjmowania osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. Następnie poruszył temat 

działań podejmowanych przez komorników. Szczególną uwagę zwrócił na liczne zgłoszenia  

o biegających psach atakujących ludzi. Poprosił, aby pochylić się nad tym tematem, bo problem jest 

bardzo poważny. Mówił, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jak również ustawa 

o ochronie zwierząt określa, że zadaniem własnym gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom. W dni robocze do godziny 1500 pomoc w tym zakresie zapewnia gmina, a po godz. 1500,  

w weekendy czy święta tej pomocy nie ma. Komendantowi nie pozostaje nic innego tylko wydanie 

polecenia, że po godzinie 1500 dyżurny będzie dzwonił do Wójta. Problem ten trzeba uregulować, bo 

obowiązek ten spoczywa na gminie. Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Józef Kiełbasa 

poprosił o surową ale obiektywną ocenę pracy Policji, jak również o zgłoszenie wszelkich sygnałów  

i informacji o nieodpowiednim zachowaniu policjantów czy policjantek. 

 

Pytania do przedstawionych informacji przez Pana Komendanta. 

 

Pan Jan Bokota zwrócił się z prośbą do Rady Gminy, aby wspólnie z Policją rozwiązali 

problem wałęsających się psów. Nikt na to nie zwraca uwagi, a skargi od mieszkańców napływają 

zwłaszcza do sołtysów. Ponadto wnioskował o zwrócenie uwagi na picie mężczyzn pod sklepami 

zwłaszcza w godzinach nocnych. 

 

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys wsi Brzeziny zasugerował, aby nawiązać współpracę 

ze Związkiem Łowieckim, bo oni mają prawo odstrzelić w odpowiedniej odległości od budynków 

wałęsające się psy, które zagrażają zwierzynie. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów mówił, że Polski Związek Łowiecki, 

którego jest członkiem obecnie nie ma możliwości odstrzału wałęsających się psów, taka możliwość 

była 10 lat temu. Ponadto mówił, że ponad 2 lata był nękany przez osobę, która wydzwaniała na 

telefon komórkowy. Po złożeniu pisma na Policję osoba ta przestała dzwonić. Policja okazała się 

skuteczna ale chodziło o ujęcie sprawcy. Sprawa została umorzona. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin podziękował Policji za podejmowane działania na naszym 

terenie. Mówił, że wystarczy jak policjanci przejadą przez nasz teren to nawet mandatów nie trzeba 

dawać. Następnie zaproponował, aby na konwencie wójtów i burmistrzów podjąć temat wałęsających 

się psów i powołać zawodowego łapacza psów. Taka osoba mogłaby działać na terenie całego 

powiatu, bo jedna gmina może tego nie utrzymać. Ponadto według ustawy rolnik może mieć dwa psy 

bez podatku. Może te dwa psy to za dużo na gospodarstwo rolne. Dlatego zasugerował 

opodatkowanie lub oznakowanie psów, wówczas bardzo łatwo zidentyfikować właściciela, bo jeżeli 

nie znajdziemy właściciela psa to gmina ponosi duże koszty związane z wywiezieniem psa do 

schroniska. Pytał również o przepisy prawne dotyczące poruszania się kombajnów po drogach 

publicznych. 
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Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego pytał o możliwość postawienia 

dodatkowej tablicy informacyjnej o niebezpiecznym zakręcie na drodze za Wielopolem w kierunku 

Wiśniowej w okolicy lasu, gdzie doszło do wielu wypadków w tym jednego śmiertelnego. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika pytał o akcję spisywania dzieci poruszających się 

po drodze Glinik Szkoła w kierunku Kościoła. Dzieci te szły po drodze a nie poboczem. Mówił, że 

w Gliniku nie ma chodnika, na poboczu jest błoto i nie ma możliwości poruszania się tym poboczem. 

Ponadto pytał o cel akcji sprawdzania trzeźwości w Ropczycach w okolicy Magnezytów przy ul. 

Kolejowej, gdzie policjantka trzyma po 15 samochodów, biega z jednej na drugą stronę jezdni i tym 

samym zmniejsza bezpieczeństwo na drodze. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys wsi Glinik poruszył temat podwójnej ciągłej na drodze 

wojewódzkiej w Gliniku, gdzie policjanci robili zasadzki na kierowców. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy pytał o kartę motorowerową – czy 

istnieje taka karta i jak mogą ją pozyskać dzieci, bo dawniej szkoły obsługiwały pozyskanie takiej 

karty. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu swoim jak i mieszkańców 

Wielopola Skrzyńskiego złożyła podziękowania za akcję „Znicz”. Mówiła, że w czasie Wszystkich 

Świętych wiele osób przyjeżdża do Wielopola. Do pewnego czasu było bardzo źle na naszych 

drogach podczas 1 Listopada. Przez ostatnie lata problem ten się unormował, bo drogi które prowadzą 

do cmentarzy były obstawione przez Policję, był wstrzymany ruch pojazdów i to bardzo usprawniło 

pobyt na cmentarzu. Następnie prosiła o przybliżenie tematu wyłudzania pieniędzy na „kardynała”. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy mówił, że nie wszystkie wałęsające się psy są sprawą 

gminy, tylko te bezdomne. Dlatego trzeba się przyglądnąć czy te psy nie mają właścicieli, bo obywatel 

który posiada psa a nie trzyma go na uwięzi albo wypuszcza poza ogrodzenie podlega karze grzywny. 

Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że wypuszczając psy narażają nie tylko innych mieszkańców 

na niebezpieczeństwo ale i siebie na konsekwencje prawne. Ponadto zwrócił uwagę na naloty 

policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji, którzy przyjeżdżają na nasz teren samochodami, na 

które nas nie stać, pokazują swoją siłę i ścigają ludzi za naruszenie w niewielkim stopniu przepisów 

o ruchu drogowym. Ponadto odniósł się również do tematu komorników. Zgodził się z Komendantem 

że Policja ma zapewniać bezpieczeństwo komornikowi, ale prosił by policjanci przeczytali nakaz 

komorniczy, bo słyszymy, że komornicy zabierają czyjąś własność nie temu któremu akurat powinni 

zabrać. Policja powinna to wstrzymać i stać po stronie obywatela niewinnego. Odnośnie podwójnych 

ciągłych na odcinku drogi wojewódzkiej w Gliniku skierowaliśmy pismo do Podkarpackiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich czy rzeczywiście potrzebna jest tam ta linia ciągła. Na razie nie mamy żadnej 

odpowiedzi. 

 

Pan Józef Kiełbasa – Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach odniósł się do zagadnień 

poruszanych przez radnych. Mówił, że w wyniku przeprowadzonych kontroli w sklepach nie 

odnotowano żadnych nieprawidłowości odnośnie picia alkoholu w sklepie jak i koło sklepu. Ponadto 

namawiał wszystkich do zakupu elementów odblaskowych. Zapowiedział dalsze kontrole na drogach 

na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, bo gdyby nie było Policji na tym terenie to byłaby 

przestępczość. Odnośnie poruszania się kombajnów po drogach publicznych Komendant mówił, że 

policjanci wiedzą, że kombajny poruszają się po drogach niezgodnie z przepisami, nie kontrolują  

i nie karzą chociaż są do tego przepisy. Podchodzą do tego tematu w sposób życiowy. Akcja 

spisywania dzieci poruszających się po drodze w Gliniku była prawdopodobnie na zasadzie 

profilaktyki, zwrócenia uwagi w pozytywnym znaczeniu. W kwestii uzyskania karty motorowerowej 
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obecnie szkoły nie mają uprawnień do tego, żeby przeprowadzać egzamin na kartę motorowerową. 

Jeżeli trzeba się udać do szkoły, bo dana klasa będzie zdawać kartę motorowerową w Ośrodku 

Egzaminacyjnym w Rzeszowie albo Tarnobrzegu to Policja może się zaangażować. Rowerem 

i motorowerem do 50 cm3 może się poruszać osoba, która ukończyła 18 lat. Ponadto apelował, aby 

docierać do osób starszych, samotnie mieszkających i uświadomić ich o zagrożeniach ze strony 

oszustów, złodziei. Na koniec przeprosił za policjantów, których zachowanie było nieodpowiednie. 

 

3. 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: 

 Wszystkie podjęte uchwały na ostatniej sesji zostały wykonane. 

 Został ogłoszony przetarg na place zabaw przy szkołach podstawowych. Otwarcie ofert 

nastąpi 2 marca br., termin do wykonania tego zadania upływa 15 maja 2015 roku. 

 Zgodnie z zaleceniem Komisji Oświaty i Komisji Rozwoju Gminy odnośnie odzyskania 

dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim kosztem Gimnazjum 

została przyłączona do SP jedna sala w okresie ferii zimowych i odbywają się tam lekcje. 

Gabinet dyrektora został przeniesiony do innej sali, ponadto wykonano wejście do sali 

lekcyjnej, do której trzeba było wchodzić przez drugą salę. Sytuacja lokalowa w Szkole 

Podstawowej znacznie się poprawiła. Natomiast przekazanie drugiej sali lekcyjnej SP  

z Gimnazjum nastąpi przez okres wakacji, dlatego aby nie burzyć zajęć w ciągu roku 

szkolnego i aby Gimnazjum mogło przygotować instalację internetową w innej sali. 

Odzyskanie dwóch sal dla Szkoły Podstawowej spowoduje, że na obydwu piętrach wytworzą 

się niewielkie pomieszczenia na zorganizowanie toalet. 

 Został ogłoszony przetarg na wykonanie drogi dojazdowej Wielopole Podliwek (droga do 

działek) w zakresie robót ziemnych i wykonania przepustów, tam gdzie są one potrzebne. 

Otwarcie ofert nastąpi 6 marca br. Wykonanie tej drogi pozwoli na sprzedaż działek.  

W budżecie mamy zapisane 400.000 zł dochodu z tego tytułu i musimy je osiągnąć, bo  

w przeciwnym razie będziemy musieli je pokryć poprzez zaciągnięcie kredytu. 

 Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie drogi Brzeziny Łęg na odcinku 1588 mb. 

Realizacja tego zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej łącznie z przyległym 

parkingiem obsługującym cmentarz, kościół i szkołę wraz z chodnikiem. Inwestycja ta jest  

w 50% finansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. 

„Schetynówek”. 15.000 zł dokłada Gmina Wiśniowa, 15.000 zł – Parafia Brzeziny, pozostała 

część to wkład własny gminy. Inwestycja będzie kosztować 1.300.000 zł. Termin wykonania 

tej inwestycji został wyznaczony do 30 września 2015r. 

 Dostaliśmy promesę na przebudowę drogi Wielopole – Nowa Wieś – Wytrząska z tzw. 

powodziówki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 150.000 zł. Do 29 maja 

mamy przedstawić komplet dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim i wtedy podpiszemy 

umowę o dofinansowanie. Wykonanie tej inwestycji nastąpi nie później niż do końca sierpnia 

tego roku. 

 Skierowaliśmy zapytanie ofertowe do kilku biur ofertowych na opracowanie dokumentacji 

przepustu w ciągu drogi Wielopole – Stara droga koło Pana Misiory. Otrzymaliśmy cztery 

oferty. Kosztorys będzie kosztował poniżej 20.000 zł i będzie pokryty ze środków funduszu 

sołeckiego. Natomiast na wykonanie nie mamy żadnego zabezpieczenia finansowego  

i będziemy śledzić wszystkie możliwe źródła pozyskania środków. 

 Zostało skierowane zapytanie ofertowe do czterech firm na opracowanie dokumentacji na 

odbudowę mostu w Gliniku koło Remizy. Koszt tej dokumentacji wyniesie ok. 25.000 zł 

brutto. Bez dokumentacji nie możemy się starać o żadne dofinansowanie, dlatego jej 

wykonanie jest konieczne. Realny termin na pozyskanie środków to 2016 rok. 
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 Skierowaliśmy zlecenie na opracowanie karty osuwiska na Łysej Górze w Gliniku. Po 

opracowaniu tej karty można się starać o środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

Możliwy termin na dofinansowanie to druga połowa 2016 roku. 

 W budżecie gminy mamy zapisane 300.000 zł na wykonanie chodnika przy drodze 

wojewódzkiej – 150.000 zł na Glinik i 150.000 zł na Wielopole. Za zgodą radnych 

wykonalibyśmy w tym roku więcej chodnika w Gliniku, bo tutaj jest zaktualizowany 

kosztorys na odcinku 550 – 600 metrów. Natomiast w Wielopolu mamy przekazaną 

dokumentację do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkiej na odcinku 156 m w kierunku 

od Wielopola do basenu, do zjazdu na tzw. drogę na Groble. To możemy realizować  

w Wielopolu w tym roku i nic więcej, ponieważ dokumentacja w pozostałych przypadkach 

jest przeterminowana albo nieaktualna i nie zdążymy jej zaktualizować w tym roku.  

W przyszłym roku zrobilibyśmy więcej chodnika w Wielopolu, natomiast mniej w Gliniku. 

Lokalizacja chodnika w Gliniku byłaby od miejsca gdzie kończy się chodnik w stronę 

kościoła. 

 Drogi na bieżąco były utrzymywane w miarę potrzeby. W tej chwili mamy kruszywo  

i sukcesywnie rozwozimy tam gdzie jest taka potrzeba. 

 Został zrobiony przepust w Brzezinach na Podkościelu koło posesji Pana Błoniarza oraz 

odmulone rowy i poprawione przepusty na Konicach. 

Został zaktualizowany kosztorys inwestorski na budowę sali gimnastycznej w Gliniku  

z uwzględnieniem pewnych zmian, sposobu wykonania murów zabezpieczających i zbyt 

drogiego wyposażenia. Kosztorys opiewał na kwotę ponad 4 mln zł, po wprowadzonych 

zmianach kosztorys został okrojony do 3 mln zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie w 

ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Urzędzie 

Marszałkowskim na kwotę ponad 2 mln zł. Dofinansowanie to byłoby ze środków krajowych. 

Jeżeli pojawią się środki unijne to możemy również o nie aplikować ale nie na te same prace 

tylko na uzupełnienie wkładu własnego. Dofinansowanie takich inwestycji jest maksymalnie 

do 95 %. Zadanie to zostało podzielone na trzy etapy: 

1) rok 2015 – wykonanie fundamentów sali i zaplecza socjalnego z jednym murem 

oporowym – koszt 500.489 zł, 

2) rok 2016 – wybudowanie budynku do stanu surowego zamkniętego – koszt 1.049.000 

zł 

3) rok 2017 – wykończenie, zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół sali – 

koszt 1.340.000 zł. 

 Jest decyzja o zwrocie poniesionych kosztów na Budynek Kulturalno-Oświatowy w kwocie 

1.300.000 zł. Środki będą na koncie 11 marca br. 

 Zwrot poniesionych kosztów za salę gimnastyczną w Brzezinach nastąpi w I połowie kwietnia 

2015 roku. 

 Mamy pozwolenie na użytkowanie zaplecza socjalnego stadionu. Po uprawomocnieniu się 

tego pozwolenia a nastąpi to 4 marca br. złożymy wniosek o zwrot poniesionych kosztów. 

 Mamy decyzję na prowadzenie prac geologicznych czyli konkretne wykonanie odwiertów.  

W Broniszowie mamy podpisane porozumienie na wstęp na grunt. Wynegocjowaliśmy 

odpłatność 500 zł za ar tego gruntu. Grunt ten kupujemy tylko pod warunkiem, że będzie tam 

woda. W Gliniku nie mamy jeszcze takiego porozumienia. Mamy również na uwadze odwiert 

na Łysej Górze. Na następnej sesji uruchomimy środki na ten cel. 

 Stary budynek zaplecza stadionu posadowiony jest na działce, gdzie jest dwóch właścicieli  

i nie ma między nimi zgody co do sprzedaży. Właściciele ci podpisali zgody na wejście  

i rozbiórkę budynku bez wykupywania tych działek. Jeżeli w przyszłości będzie nam 

potrzebna ta działka to będziemy rozmawiać o kupnie. 
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Pan Dariusz Wośko – Kierownik Referatu Rozwoju przedstawił temat dotyczący planu 

gospodarki niskoemisyjnej. Taki plan będzie niezbędny, żeby starać się o dofinansowanie w ramach 

RPO na zadania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dostaliśmy 

dofinansowanie do opracowania tego planu do 85%, jest podpisana umowa z wykonawcą z firmą 

Infra – Project z Krosna. Plan był wyszacowany na 140.000 zł. Po przeprowadzeniu zapytania 

ofertowego ostateczna kwota, która jest w umowie wynosi 121.770 zł. Plan będzie zawierał analizę 

wszystkich „trucicieli” powodujących emisję zanieczyszczeń do atmosfery: od samochodów poprzez 

każdy komin, kotłownię. Plan ten ma wskazać największe zagrożenia jeśli chodzi o emisję 

zanieczyszczeń, pokazać metody rozwiązania problemu, określić zadania jakie należy realizować do 

2020 roku, możliwości finansowe, możliwości pozyskania środków na realizację konkretnych zadań. 

Na stronie internetowej gminy będą dostępne do wypełnienia ankiety i każdy będzie mógł 

zainteresować się tym planem. Zadania jakie mogą być zawarte w tym planie są bardzo szerokie: 

 termomodernizacja budynków,  

 modernizacja instalacji, 

 budowa obiektów energooszczędnych, 

 montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, 

 wymiana urządzeń odnawialnych źródeł energii, 

 wymiana urządzeń na energooszczędne, 

 wykorzystanie odpadów jako źródeł energii. 

Dlatego w planie musimy podać zadania, na których nam zależy i o które chcemy starać się  

o dofinansowanie. Plan musi zostać przyjęty do końca kwietnia br. uchwałą Rady Gminy, a wskazane 

w nim zadania zostaną wpisane w dokumenty strategiczne, natomiast finansowanie tych zadań 

zostanie zapewnione w wieloletniej prognozie finansowej. Załącznikiem do planu ma być Wieloletni 

Program Inwestycyjny z podziałem na lata, pokazać źródła finansowania i to jest obligujące przy 

uchwalaniu budżetu, żeby te zadania przewidywać. Pan Kierownik poprosił, aby na posiedzeniu 

Komisji Rozwoju Gminy skonsultować opracowanie tego planu z wykonawcą. Oprócz działań 

promocyjnych związanych z tym planem przewidziane są cztery dni szkoleń dla 32 osób po 8 godzin 

dziennie, aby przybliżyć plan wszystkim zainteresowanym. 

 

Pytania i uwagi do przedstawionych informacji. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zwrócił uwagę na to, że za tak duże pieniądze plan 

gospodarki niskoemisyjnej powinien zawierać wszystko co jest w przyszłości niezbędne a nawet 

więcej.  

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy pytał o korzyści z planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla indywidualnych osób. 

 

Pan Dariusz Wośko – Kierownik Referatu Rozwoju odpowiedział, że poprzez przystąpienie 

do realizacji gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej możliwe będzie ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń u przeciętnego mieszkańca gminy w skutek podpisania umowy, deklaracji od 

indywidualnych osób, że wchodzą w realizację tego planu, a gmina jako podmiot realizujący ten 

program wybuduje np. na 40 budynkach w gminie baterie słoneczne. Będzie to działało podobnie jak 

z oczyszczalnią ścieków. 
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4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin złożył dwa wnioski wypracowane przez Komisję 

Rewizyjną. Pierwszy z nich dotyczy zakupu koparki na gminę w celu zmniejszenia koszów. Mówił, 

że w 2014 roku koszty świadczonych usług koparką wyniosły 120.000 zł, dlatego zaproponował, aby 

ze środków bieżących przeznaczyć 100.000 zł na zakup koparki. 20.000 zł zostałoby na paliwo  

i ubezpieczenie. Operatorem mógłby być pracownik Urzędu Gminy, ewentualnie osoba z Urzędu 

Pracy. Koparka ta zwróci się w ciągu jednego roku i będzie służyła na wiele lat. Drugi wniosek 

Komisji Rewizyjnej dotyczył zmniejszenia kosztów środków czystości i materiałów biurowych w 

szkołach. Po analizie budżetu szkół w 2013 i 2014 roku wyszły duże rozbieżności. Pan radny Gąsior 

zaproponował, aby ogłosić przetarg na cały rok na środki czystości w formie koncentratów i 

rozdzielić na poszczególne szkoły, opierając się na powierzchni do sprzątania. Następnie w swoim 

imieniu poprosił, aby jak najmniej pieniędzy inwestować na drogi, które w najbliższym czasie będą 

mieć nawierzchnię asfaltową a teraz są żwirowe czy ziemne. Wystarczy żeby były w miarę 

możliwości przejezdne. Lepiej te środki przeznaczyć na inne drogi.  

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy złożył interpelację odnośnie 

wspierania pomysłu stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego na naszym terenie i starania się 

o jej pozyskanie. Wynika to z tego, że czas dojazdu karetki pogotowia z Ropczyc do chorego do 

naszych miejscowości: Nawsia czy Brzeziny przekracza maksymalny czas dojazdu wyznaczony 

przez ustawę. Na szczeblu powiatu zastanawiali się nad wdrożeniem takiego pomysłu, aby ta karetka 

stacjonowała w naszym terenie. Rozwiązałaby to problem dojazdu ciężko chorego do fachowej 

pomocy czy szpitala w wyznaczonym czasie. Trzeba dążyć do tego i monitować w tej sprawie żeby 

ta karetka znalazła się na naszym terenie, bo byłaby pomocą i ratunkiem w przypadku zagrożenia 

życia dla naszych mieszkańców. Następnie wnioskował o zabezpieczenie odcinka gminnej drogi 

asfaltowej koło Pana Mariana Zimnego podmywanej przez ciek wodny. Sprawa ta była poruszana na 

zebraniu wiejskim w Nawsiu w styczniu 2014 roku. Były Wójt obiecał użytkownikom drogi, że się 

sprawą zajmie. Naprawa tego zagrożonego odcinka polegała na tym, żeby koparką zrobić podkop  

z sąsiedniego gruntu, na co jeden z mieszkańców wyraził zgodę i obsadzić ten odcinek płytami 

drogowymi. Obecnie te płyty znalazły się na placu budowy w Gliniku. Dlatego w miarę możliwości 

poprosił, aby powrócić do tematu jak najszybciej i zabezpieczyć ten odcinek drogi asfaltowej, aby 

nie uległa zniszczeniu. Odniósł się również do tematu gminnych dróg dojazdowych utwardzanych 

kruszywem. Poprosił w miarę możliwości o poprawę tych dróg na Nawsiu, zwłaszcza tam gdzie jest 

taka potrzeba. Najpilniejsze drogi zostały zgłoszone do drogowca i oczekują na naprawę. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin wnioskował o włączenie do realizacji odwiertu Witek  

w Brzezinach, bo problem braku wody jest tam bardzo duży. Poprosił również o kamień na drogi  

w Brzezinach w miarę możliwości, szczególnie na drogę na Krajewskiego oraz zabezpieczenie drogi 

na Rędziny, gdzie woda coraz bardziej podmywa drogę. 

 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys wsi Nawsie wnioskowała o naprawę drogi koło Pana 

Urbanowicza na Nawsiu Dolnym. Droga ta jest w fatalnym stanie i mieszkańcy są pozbawieni 

dojazdu do domów. Zgłosiła również dziurę na moście na Zabirowie. Zgłoszenie to Pani sołtys 

przyjęła od Pana Jajko. Pytała również czy było ostatnio rozwożone kruszywo na Nawsie. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy potwierdził, że kruszywo było rozwożone w ostatnim 

czasie na Nawsiu. 

 

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

 ujęcie w projekcie chodnika w Broniszowie przy drodze wojewódzkiej, 

 rozpatrzenie zmiany statutu sołectw na przyszłą kadencję, aby na każdego kandydata do 

Rady Sołeckiej można było oddać jeden głos. 
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Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy odniosła się do wniosku o zmianę statutu sołectw. 

Poinformowała, w 2010 roku została zmieniona część statutu sołectw, w której Rada Gminy zmieniła 

sposób wyboru sołtysa i częściowo Rady Sołeckiej. Statut ten opracowany był na wzór obowiązującej 

ustawy – Ordynacja wyborcza. Paragraf 63 pkt. 3 i 4 statutu sołectw stanowi, że na karcie do 

głosowania głosujący pozostawia nieskreślone imię i nazwisko wybranego przez siebie kandydata. 

Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone i na których pozostawiono więcej 

nieskreślonych nazwisk kandydatów niż miejsc do obsadzenia. Na dzień dzisiejszy tak musi pozostać 

bo zmiana może być dokonana po konsultacji z mieszkańcami na zebraniu wiejskim.  

W przyszłości taką zmianę można dokonać, jeżeli będzie taka wola radnych. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys wsi Glinik wnioskował o świetlicę dla młodzieży  

w budynku wielofunkcyjnym w Gliniku, w pomieszczeniu gdzie były komputery. Ponadto poprosił 

o dosypanie kamienia na drogę na Dąbrowskiego. 

 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za 2014 rok. 

 

Pani Genowefa Kiebała – specjalista ds. kadr ZOSiP-u przedstawiła sprawozdanie  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2014 rok (sprawozdanie  

w załączeniu). Mówiła, że przedłożone sprawozdanie jest konsekwencją art. 30a ust. 5 ustawy z 1982 

roku – Karta Nauczyciela która mówi, że organ prowadzący przeprowadza analizę poniesionych  

w poprzednim roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenia na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynoszą miesięcznie brutto: 

 nauczyciel stażysta – 2.717,59 zł, 

 nauczyciel kontraktowy – 3.016,52 zł 

 nauczyciel mianowany – 3.913,33 zł 

 nauczyciel dyplomowany – 5.000,37 zł. 

Analiza ta jest przeprowadzana co roku, począwszy od 2010 za 2009 rok. W przypadku nauczycieli 

stażystów i kontraktowych wynikła niewielka nadpłata a w przypadku nauczycieli mianowanych  

i dyplomowanych – dopłata. Kwoty te zostały wypłacone nauczycielom. 

 

 Pytań i uwag do sprawozdania nie było. 

 

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

1) Pani Jolanta Wośko – podinspektor Urzędu Gminy przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 
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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 V/20/2015 w załączeniu. 

 

2) Pani Bożena Rogińska – Olech – Kierownik GOPS przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 20 czerwca 2013 roku 

Nr XXXII/169/2013 dotyczącej uznania za celowe przystąpienie Gminy Wielopole 

Skrzyńskie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku do realizacji projektu pn. 

„Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” – w ramach Poddziałania 7.1.1 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

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 V/21/2015 w załączeniu. 

 

3) Pani Bożena Rogińska – Olech – Kierownik GOPS przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 20 czerwca 2013 roku 

Nr XXXII/170/2013 dotyczącej przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie od 1 stycznia 

2013 roku do 30 czerwca 2015 roku do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność  

w Gminie Wielopole Skrzyńskie” – w ramach Poddziałania 7.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

 

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 V/22/2015 w załączeniu. 
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4) 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. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 15 radnych 

Uchwała Nr V/23/2015 w załączeniu. 

 

5) Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla 

Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Nawsianki w Nawsiu. 

 

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: 

 11 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 4 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych 

Uchwała Nr V/24/2015 w załączeniu. 

 

6) Pan Antoni Balicki – Dyrektor ZOSiP przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do Publicznego 

Przedszkola 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 jednogłośnie przy: 

 15 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych 

Uchwała Nr V/25/2015 w załączeniu. 

 

 

 



12 

7. Sprawy różne. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu całej Rady podziękowała 

Panu Janowi Bokocie za jedną kadencję Sołtysa i Panu Lucjanowi Janikowi za trzy kolejne kadencje, 

dziękowała za zaangażowanie dla społeczności lokalnej i na rzecz naszej gminy. Życzyła dalszych 

sukcesów w życiu zawodowym oraz na rzecz rozwoju gminy. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy w imieniu swoim i samorządu złożył podziękowania 

odchodzącym sołtysom i prosił o dalsze zaangażowanie na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn. 

 

Pan Jan Bokota – podziękował Wójtowi, Przewodniczącej Rady Gminy i wszystkim radnym 

za podejście do spraw inwestycji i ich kontynuację: budowa sali gimnastycznej, odwierty, drogi, 

przepusty, mosty. Zadeklarował wszelką pomoc w realizacji podjętych zadań. 

 

Pan Lucjan Janik podziękował Wójtowi, radnym poprzedniej jak i obecnej kadencji za 

współpracę. Życzył dalszej owocnej współpracy i prosił o dalsze inwestycje w Brzezinach. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego poprosiła o poprawę drogi Nowa Wieś 

– Wytrząska przynajmniej w lesie. Przebudowa tej drogi ma być wykonana do sierpnia tego roku, 

jednak jest konieczność wcześniejszej jej poprawy z uwagi na brak przejezdności. Zgłosiła również 

problem sygnalizowany przez Pana Edmunda Walczyka z drogą Nawsie na Kawę. 

 

Pan Jan Wójtowicz – radny z Brzezin zgłosił problemy z dowozem dzieci na Kamienicę. 

Problem jest z przejezdnością drogi, na którą skarży się kierowca i domaga się posypania kamienia 

na drogę, która nie jest nasza. Drugi problem jest z drogą na Żwirówkę na Berdechowie, gdzie 

autobus wozi dzieci do szkoły, rozbija tą drogę i są kłopoty. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin uzupełnił wypowiedź Pana Wójtowicza. Mówił, aby 

zmienić harmonogram dowozu dzieci na Kamienicę i nie jeździć drogą koło domów prywatną tylko 

główną drogą gminną. Dzieci mogą dojść kawałek do autobusu. Natomiast na Berdechowie bus nie 

musi jeździć przez las drogą Żwirówką, bo jest ciężki i niszczy tą drogę jeszcze bardziej, może 

pojechać drogą asfaltową cały czas na dół koło kaplicy. 

 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego poruszył temat zgłoszonych dróg do 

poprawy. Mówił, że na kilkanaście zgłoszonych dróg w swoim rejonie razem z drogowcem 

wyznaczyli tylko jedną, bo pozostałe drogi bardziej można zniszczyć jadąc ciężkim samochodem niż 

poprawić. Dlatego poprosił Wójta, aby wyjaśniać mieszkańcom, że na zgłoszone drogi kamień 

zostanie dowieziony wówczas, gdy będzie możliwość wjechania samochodem na daną drogę i będą 

one w miarę możliwości uwzględnione. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin zaproponowała, aby na niektóre drogi przywieźć 

kamienia mniejszym autem, bo rozwożenie kamienia dużym samochodem niekiedy więcej szkodzi 

niż daje jakieś efekty. 
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Pan Janusz Misiora – sołtys wsi Wielopole Skrzyńskie pytał o przetarg na usługi na koparkę. 

Zgłosił drogę na Szymańskiego, gdzie jest potrzebny gruby kamień. Następnie wnioskował  

o uregulowanie sprawy związanej z budynkiem na stadionie, gdzie z drugiej strony ogrodzenie nie 

leży na naszym gruncie. Proponował również wykorzystanie korytek, które zostały z osuwiska. 

Kolejno pytał o miejsce usytuowania pomnika T. Kantora. Mówił, że rzeźba ta nie powinna być 

postawiona na wysokości kapliczki na rynku. Najlepszym miejscem byłoby w ogrodzie na Plebanii. 

Następnie poprosił, aby w Wielopolu jako centrum gminy były obchodzone huczniejsze uroczystości 

3 Maja czy 11 Listopada, bo w Wielopolu brakuje tych uroczystości patriotycznych. Ponadto zwrócił 

uwagę na to, że w ogóle nie angażują się szkoły w takie uroczystości. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin proponował, aby przetarg na koparkę ogłosić w taki 

sposób, aby można było w każdej chwili zrezygnować z jej usług, bo inaczej złożony przez niego 

wniosek o zakup koparki jest bezzasadny i bezcelowy. Następnie wnioskował o wykorzystanie 

materiałów drogowych takich jak: korytka, krawężniki do ponownego użytku. Ponadto zwrócił się  

z prośbą o zagospodarowanie starej używanej kostki, która leży za Urzędem Gminy na cmentarz  

w Brzezinach.  

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do poruszonych przez radnych zagadnień. 

Mówił, że spróbujemy przeorganizować dowozy dzieci do szkół szczególnie na terenie Broniszowa. 

Te dowozy są tak zorganizowane, że dziecko nie może dojść do autobusu tylko musi być zabrane 

spod domu. A przecież dzieci z klas 1-3 mogą dojść do autobusu nawet 3 km. Spróbujemy zmienić 

linię dojazdu przynajmniej w tym okresie, gdy przejezdność na drodze jest zła. Odnośnie rozwożenia 

kruszywa mówił, że wszędzie gdzie są zgłoszone drogi drogowiec jedzie i sprawdza, czy to jest 

uzasadnione i czy tam dojedzie. Jeżeli widzimy, że samochód nie dojedzie na drogę i tą drogę jeszcze 

bardziej by zniszczył to nie reagujemy na takie działania. Ponadto Pan Wójt jest zwolennikiem, aby 

mieć mniejszy samochód i tzw. brygadówkę. Wójt Gminy poinformował, że przetarg na koparkę nie 

został jeszcze przeprowadzony. Gmina została podzielona na 3 obszary:  

 1 obszar – Brzeziny,  

 2 obszar – Wielopole i Nawsie, 

 3 obszar – Glinik i Broniszów.  

W ten sposób każdy oferent będzie mógł złożyć ofertę na 1 obszar i większa ilość firm może wygrać 

te przetargi. Kilka drobnych robót było robione koparką ale w ramach zapytania ofertowego. Prace 

te wykonywał Pan Marcin Jezior. W kwestii ogrodzenia na stadionie trzeba interesować się wykupem 

tego gruntu, bo może nam się przydać w przyszłości, jeżeli będzie zgoda właściciela. Pan Wójt 

odniósł się również do ścieżki edukacyjnej T. Kantora. Uważa, że postawienie pomnika w ogrodzie 

Plebanii nie jest dobrym pomysłem, bo potencjalny turysta, który przyjeżdża do Wielopola 

zatrzymuje się w obrębie rynku. Projekt określa umieszczenie tej rzeźby na działce w obrębie rynku, 

lokalizację wybierzemy wspólnie. Ponadto Pan Wójt nie zgodził się z opinią, że szkoły nie angażują 

się w uroczystości rocznicowe, patriotyczne. Na 100 rocznicę urodzin T. Kantora szkoła 

przygotowuje swój program. Szkoły chętnie się angażują w takie uroczystości, jeżeli są o to 

poproszone. W kwestii przetargu na koparkę mówił, że przetarg będzie tak ogłoszony, aby sięgać po 

wykonawcę wtedy gdy będzie taka potrzeba. Jeżeli by doszło do tego, że kupimy koparkę to nie 

będziemy angażować wykonawcy na zlecenie. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys wsi Broniszów złożył wniosek o utwardzenie pobocza od 

szkoły do drogi powiatowej do mostu kostką z odzysku, która leży pod budynkiem wielofunkcyjnym 

i miała być przeznaczona na potrzeby Broniszowa. 
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Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy apelował, aby zastanowić się nad 

funkcjonowaniem Kantorówki. Należy przemyśleć, co zrobić żeby rzeczywiście ten obiekt przybrał 

formę małego muzeum, czy miejsca pamięci o naszym wielkim rodaku i takie wymogi spełniał. Do 

tej pory to raczej okazjonalnie spełniał wymogi takiego obiektu. Zwrócił się z prośbą do Komisji 

Oświaty, aby przyglądnęła się temu zagadnieniu i spróbowała wypracować pomysł na 

zagospodarowanie i wykorzystanie Kantorówki teraz i w przyszłości. Stara plebania wymaga 

remontu, odgrzybienia i osuszenia.  Jest najwyższa pora, żeby podejść do tego tematu poważnie  

i doprowadzić ten obiekt do pełnej funkcjonalności i użyteczności. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Wójtowi za odzyskaną 

jedną salę w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim. Dzieci mają więcej przestrzeni na jednej 

kondygnacji, nie muszą przechodzić z sali przez salę żeby wydostać się na korytarz, a dyrektor 

odzyskał gabinet po 15 latach. Ponadto Pani Przewodnicząca wyraziła nadzieję, że po wakacjach 

szkoła odzyska drugą salę i to drugie skrzydło będzie podobnie wyglądało jak pierwsze. 

 

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

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

z dnia 28 stycznia 2015 roku został przyjęty jednogłośnie. 

 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

gościom za udział w sesji. Następnie dokonał zamknięcia V Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Sesja trwała do godziny 1750. 

 

 

 

Protokołowała:       Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                        

Beata Ozga                                                                      mgr inż. Halina Poręba                                                 


