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Protokół Nr IV/2015 

z IV Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 28 stycznia 2015 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 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 IV Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecni byli wszyscy radni (lista obecności 

w załączeniu) oraz zaproszeni goście (wg załączonej listy obecności). 

 

Pani Halina Poręba – 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. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

4. 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, 

2) w sprawie ustalenia diet dla sołtysów, 

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/164/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  

z dnia 28 marca 2013r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 

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

Nr XL/223/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów, 

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, 

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

8) w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2015 rok, 

9) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

10) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

11) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok, 

12) w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego minimalizowania zagrożeń powodowanych przez 

zwierzynę leśną. 
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5. Sprawy różne. 

6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie było. 

 

 Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad głos zabrał Pan Marcin Matoga – kie-

rownik PIOMAR-u, który poprosił o pomoc ze strony gminy w kwestii dofinansowania większych 

remontów w dzierżawionym przez nich budynku. Takie prace jak: odwodnienie budynku, ocieplenie 

i elewacja oraz wymiana kilka pozostałych okien są konieczne do wykonania a przerastają moż-

liwości finansowe Piomaru. Wspomniał również o programie szerokiej informatyzacji w służbie 

zdrowia, który dojdzie do takich placówek jak w Wielopolu Skrzyńskim za 2–3 lata i mogą pojawić 

się problemy z tym związane. Ponadto mówił o ogólnopolskim problemie braku personelu lekar-

skiego, który będzie dotyczył naszej placówki za pewien okres. Wyjaśnił również problem braku 

lekarza ginekologa w gminie. Mówił, że 3 – 4 lata temu NFZ w trosce o pacjentów uznał, że specjali-

sta powinien być 3 razy w tygodniu po 4 godziny. Pani doktor Homa przyjeżdżała raz w tygodniu na 

8 godzin, chciała być 12 godzin ale NFZ się nie zgodził. Udzielała ok. 100 porad miesięcznie, ale 

wymogów narzuconych przez NFZ nie spełniała i kontrakt zlikwidowano. Nikt nie zapytał ani Wójta 

ani radnych czy to mieszkańcom odpowiada. 

 

Pan Lucjan Janik – sołtys sołectwa Brzeziny w imieniu mieszkańców wsi poprosił o podjęcie 

działań mających na celu sprowadzenie lekarza ginekologa do gminy i otwarcie chociaż na  

2 godziny dodatkowego punktu lekarskiego w Brzezinach. Ponadto pytał czy pielęgniarka dojeż-

dżająca do Wielopola z Brzezin nie mogłaby pobierać badań i dawać zastrzyków w Brzezinach. 

 

Pan Marcin Matoga – poinformował, że na otwarcie filii Piomar-u w Brzezinach nie ma 

najmniejszych szans. Samo elektroniczne zgłoszenie do Funduszu takiego punktu powoduje proble-

my. Nasza uwaga poświęcona jest temu, aby zapewnić w miarę sprawne funkcjonowanie Wielopola. 

Ponadto pielęgniarki w razie potrzeby jeżdżą po domach i pobierają badania. Podobnie lekarz ma 

wizyty domowe i jest kilka razy w tygodniu w Brzezinach, dlatego otwieranie dodatkowego punktu 

lekarskiego w Brzezinach nie jest konieczne. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odniosła się do tematu braku lekarza gi-

nekologa na terenie gminy. Mówiła, że w poprzedniej kadencji Rada Gminy starała się, aby zatrzymać 

ginekologa. Były kierowane pisma od Rady Gminy i od Rady Powiatu do NFZ. Pomimo tych 

interwencji kontrakt zlikwidowano. Ponadto w imieniu całej Rady Gminy zadeklarowała współpracę 

z Piomarem i pomoc odnośnie inwestycji i prac remontowo-budowlanych w budynku w ramach 

posiadanych środków. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin w imieniu społeczności lokalnej podziękował całemu ze-

społowi Piomar-u za troskę o pacjentów na przełomie 2014/2015 roku, kiedy to miały miejsce nie-

zrozumiałe dla wielu zawirowania. Wyraził ogromny szacunek dla lekarzy i pielęgniarek za to, że 

pacjenci są zawsze na pierwszym miejscu. 
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Następnie głos zabrał Pan Julian Zegar – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopol-

skiej, który dziękując za zaproszenie na sesję poprosił o dofinansowanie dokumentacji projektu bu-

dowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową remontu Kantorówki. Mówił, że rok 

2015 jest rokiem Kantorowskim i Wielopole będzie obchodziło 100 rocznicę urodzin T. Kantora. 

Obchody rozpoczną się w kwietniu br. Prezes Towarzystwa przedstawił krótko życiorys Kantora,  

a następnie przybliżył powstanie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej, które zostało zało-

żone po to, aby pozyskiwać środki na remont Kantorówki – starej Plebanii, czyli miejsca urodzenia 

Tadeusza Kantora, gdzie znajduje się obecnie muzeum. Pan Bolesław Bujak – Pierwszy Prezes To-

warzystwa wówczas poseł miał wielkie możliwości dostępu do środków finansowych i pozyskał takie 

środki, które pozwoliły na przeprowadzenie tego remontu. Wówczas ten remont kosztował 700.000 

zł. Prace remontowe okazały się niewystarczające. Nikt, nawet fachowcy nie przewidzieli pewnych 

rzeczy, które po jakimś czasie wyszły. Przy okazji planowanego remontu Towarzystwo chce zago-

spodarować strych Kantorówki i urządzić tam Muzeum Parafialne. Pan Zegar mówił, że na dzień 

dzisiejszy jesteśmy po wykonanej ekspertyzie technicznej i wiemy jakie prace trzeba bezwzględnie 

wykonać, aby powstrzymać dalsze zawilgocenie obiektu. Poprzez wilgoć w budynku mamy proble-

my z organizowaniem wystaw, gdyż Cricoteka Krakowska niezbyt chętnie wypożycza nam ekspo-

naty, bo w wilgoci ulegają zniszczeniu. Wykonana ekspertyza kosztowała 2.500 zł. W tej chwili zo-

stała zlecona dokumentacja techniczna wyceniona na 22.000 zł. Część sumy zostało pozyskane od 

sponsora. Brakuje 15.000 zł. Aby wystąpić o większe środki na remont Kantorówki z Ministerstwa 

Kultury musimy mieć pełną dokumentację. Dlatego wystąpiliśmy z wnioskiem do Pana Wójta 

 o wsparcie finansowe i prośbą do Rady Gminy o przychylność w tej sprawie. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys Broniszowa uważa, że gmina nie ma żadnych korzyści 

związanych z postacią T. Kantora, a wręcz przeciwnie utrzymanie budynku Kantorówki jest dodat-

kowym kosztem. Mówił, że gmina nie ma na tyle środków, aby wszystkich dofinansowywać, którzy 

zwrócą się o dotację. Ponadto pytał jak duże jest zainteresowanie Kantorówką obcych ludzi. 

 

Pan Marcin Świerad – członek Zarządu TPZW wyjaśnił, że Ośrodek Kultury w imieniu To-

warzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej prowadzi Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu -  

Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. W ciągu roku blisko 800 ludzi odwiedza 

Kantorówkę bezpłatnie, dlatego że mamy eksponaty pożyczone z Krakowa i nie możemy za nie brać 

pieniędzy. Muzeum jest czynne w sezonie od 1 maja do 30 września od godz. 1000 – 1800 oprócz 

poniedziałków łącznie z sobotami i niedzielami. W tym roku Muzeum będzie otwarte już w kwietniu  

z racji obchodów 100 rocznicy urodzin T. M. Kantora. 

 

Pan Julian Zegar – Prezes TPZW dodał, że plebanię Towarzystwo dzierżawi na 10 lat. Jest to 

już druga umowa. W imieniu Towarzystwa Kantorówkę prowadzi Ośrodek Kultury, który jest 

pomocnikiem pewnych zadań. Ponadto mamy możliwość poddzierżawiania pomieszczeń. Trzy po-

mieszczenia były do dyspozycji księdza, ministrantów, sióstr zakonnych. Niestety ta część została 

zdewastowana. W związku z tym poniesiemy dodatkowe koszty, aby to nadal uruchomić. Nadal 

będziemy użyczać te pomieszczenia, jednak baczniej będziemy przyglądać się ich wykorzystaniu. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny z Glinika zaproponował, aby Kantorówkę przejęło jakieś mu-

zeum państwowe, ponieważ z budynkiem są ciągłe problemy, a gmina nie ma na tyle środków, aby 

dokładać do budynku. Ponadto przypomniał, że ksiądz dziekan Śmietana był zbulwersowany sztuką 

Kantora „Wielopole, Wielopole”, która była przedstawiana w kościele w Wielopolu. Zasugerował, że  

w okolicy dużo jest znanych i zasłużonych osób i warto się tymi osobami zainteresować. 
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Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie mówił, że Kantor jest znany  

w całej Polsce i powinniśmy pielęgnować i dbać o kulturę, bo to jest nasze dobro. Gmina mogłaby 

nawet czerpać korzyści z turystyki tylko brakuje nam promocji. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zaproponował, aby w internecie umie-

ścić informację o potrzebie remontu Kantorówki i podać numer konta, na które można wpłacać pie-

niądze i ludzie zainteresowani Kantorem mogliby wspomagać finansowo Kantorówkę. Wówczas 

zobaczymy jaki będzie odzew i czy w ogóle ktoś się tym zainteresuje. Mówił, że sztuka Kantora jest 

trudna i mało kto ją rozumie. Ponadto zasugerował, aby Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej 

postarało się o pieniądze z 1% odpisów podatkowych. 

 

Pan Julian Zegar – Prezes TPZW wyjaśnił, że Towarzystwo korzysta z darowizn odpisów 1% 

podatku i były fundowane z tych pieniędzy stypendia dla młodzieży. W tej chwili dużo jest sto-

warzyszeń, które potrzebują pieniędzy i coraz trudniej jest o ten 1% podatku. Nie zgodził się z opinią, 

że ksiądz dziekan Śmietana był zbulwersowany sztuką Kantora, bo do dzisiaj jest mnóstwo osób, 

które nie mogą wyjść z podziwu tego spektaklu. Przekonywał, że Kantor jest bardzo znany nie tylko 

w Polsce ale i poza jej granicami. Szczególnie we Florencji jest wysoko postawiony i sztuka jego jest 

ogromnie ceniona. Kultura jest częścią społeczeństwa wielopolskiego i społeczeństwo powinno żyć 

kulturą i o nią dbać. 

 

Pan Henryk Olech – dyrektor SP w Gliniku mówił, że poprzez postać T. Kantora jest możli-

wość promocji dla Gminy Wielopole Skrzyńskie, chociaż wszystko kosztuje. Wielopole ma szansę, 

aby ktoś tu w przyszłości przyjechał i może coś dobrego zrobił dla gminy. Podał przykład Małej, skąd 

pochodzi prof. Tadeusz Sinko, który wydał ponad 800 tomów literatury klasycznej i dzięki tej osobie 

Mała stała się znana. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy mówił, że takiego nazwiska jak Kantor póki co nie mamy. 

To nazwisko możemy wykorzystać do promocji Wielopola, bo Kantor jest rozpoznawany na całym 

świecie. Pan Wójt cieszy się, że Towarzystwo przejęło cały budynek w dzierżawę. Poprosił 

Towarzystwo czy Dom Kultury, aby interesował się obiektem jako całością. W kwestii remontu 

Kantorówki mówił, że musimy sięgać po środki zewnętrzne i takie szanse są. Z tym że musimy mieć 

dokumentację i prawo dysponowania. Stowarzyszenie prawo dysponowania ma, więc jak najbardziej 

ma prawo występować o środki zewnętrzne czy to krajowe czy unijne. Aby wesprzeć finansowo 

Towarzystwo, konieczne jest podjęcie przez Radę nowej uchwały, która pozwoli nam 

dofinansowywać takie działania. Obecna uchwała z 2005 roku zabrania nam dotowania stowarzyszeń 

na opracowanie dokumentacji. Jeżeli będzie wola radnych to podejmiemy taką uchwałę i te 

kilkanaście tysięcy znajdziemy w budżecie. Wówczas Towarzystwo będzie mogło starać się o środki 

zewnętrzne i na bazie tych środków możemy doprowadzić Kantorówkę do odpowiedniego stanu. 
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2. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy. 

 

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

uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym mówiąc, że: 

 W wyniku analizy zakresu czynności poszczególnych pracowników, referatów, zadań i obo-

wiązków dyrektorów jednostek organizacyjnych stwierdzam, że wszystkie placówki funk-

cjonują bardzo dobrze. Chociaż w niektórych placówkach należy się przyjrzeć wydatkom 

bieżącym, chodzi tu o oszczędności związane z energią, ogrzewaniem, zminimalizowaniem 

kosztów zatrudnienia poprzez wprowadzenie zatrudnienia dotowanego przez PUP (staże, ro-

boty publiczne, itp.). Dlatego Pan Wójt poprosił dyrektorów podległych jednostek o odpo-

wiedni nadzór w tym zakresie. Może to się przyczynić do pewnych oszczędności, które mo-

glibyśmy wykorzystać na inny cel. 

 Podjęte uchwały z ostatniej sesji zostały wykonane. 

 Termin wyborów sołtysów wsi został zarządzony na dzień 15 lutego br. Do 26 stycznia 2015 

roku do godz. 1530 był termin zgłaszania kandydatów. W Wielopolu Skrzyńskim został zgło-

szony tylko 1 kandydat – Pan Janusz Misiora i termin ten został przedłużony o 3 dni. Jeżeli w 

tym dodatkowym terminie nikt więcej się nie zgłosi to wyborów w Wielopolu nie będzie,  

a sołtysem zostanie Pan Misiora. W Broniszowie zgłoszono dwoje kandydatów: Pan Adam 

Galas i Pani Sławomira Marciniec. W Brzezinach zgłoszono 6 kandydatów: Pan Zbigniew 

Gąsior, Pan Lucjan Janik, Pan Jan Susz, Pani Magdalena Tabasz-Mazur, Pani Beata Wi-

śniewska i Pan Stanisław Wojnarowski. W Gliniku zgłoszono 4 kandydatów: Pani Zofia 

Bieszczad, Pan Jan Bokota, Pan Tadeusz Bokota i Pan Sławomir Górski. W Nawsiu zgłoszono 

również 4 kandydatów: Pan Henryk Janowski, Pan Jan Jaworek, Pan Marek Mucha  

i Pani Maria Żywot. 

 13 stycznia br. odbyło się spotkanie wójtów i przewodniczących rad gmin naszych partner-

skich gmin C.K Podkarpacie, na którym zastanawialiśmy się nad kontynuowaniem działań 

LGD. Podjęta została decyzja o kontynuowaniu tych działań i od lutego rozpoczną się kon-

sultacje społeczne na temat nowej lokalnej strategii rozwoju. Będą większe możliwości po-

zyskania środków na twarde projekty. Każda z gmin będzie mogła liczyć na dwa mln zł na 

drogi lokalne i infrastrukturę lokalną. 

 Projekt dotyczący oznakowania miejsc pamięci w Wielopolu Skrzyńskim związany z postacią 

T. M. Kantora będzie polegał na tym, że zostaną postawione 3 tablice informacyjne  

o Kantorze: na Rynku Wielopolskim, przy Kantorówce i przy Szkole Podstawowej im. Kanto-

ra oraz odlew z brązu T. Kantora z siostrą Zosią w wieku ok. 12 lat, który stanie na rynku. 

Projekt ma kosztować 71.000 zł z czego gmina musiałaby dofinansować 21.000 zł, pozostała 

część – 50.000 zł ma pochodzić z dotacji LGD. Dobrze byłoby zrealizować ten projekt, bo w 

tym roku jest rok Kantorowski, będą przyjeżdżać goście. Dom Kultury będzie organizował 

uroczystości z tym związane i ścieżka kantorowska jak i odlew z brązu mogłyby uatrakcyjnić 

naszą miejscowość. Projekt realizują „Nawsianki”. Termin realizacji projektu upływa 31 

marca br. Gdyby projekt nie został zrealizowany to C.K. Podkarpacie musiałoby ponieść 15% 

egzekucji, czyli 7.500 zł i prawdopodobnie gmina musiałaby partycypować w tych kosztach. 

 Zaplecze stadionu jest prawie na ukończeniu jeżeli chodzi o dokumentację. W tej chwili 

czekamy na pozwolenie na użytkowanie. Wniosek jest kompletny, przyjęty, najpóźniej 21 

lutego dostaniemy decyzję o użytkowaniu obiektu i wówczas złożymy wniosek o zwrot po-

niesionych nakładów. 

 Został złożony wniosek na pozwolenie na wykonanie dwóch odwiertów studni głębinowych 

w Broniszowie na działce Pana Józefa Świętonia i w Gliniku na działce Pana Edwarda To-

karskiego na Jabłonnej. Jeżeli będziemy mieć zgodę to ogłosimy przetarg lub zapytanie na 

wykonanie tych odwiertów. Mamy zaplanowane cztery odwierty, jednak na razie będziemy 

robić dwa, bo na tyle mamy środków. Jeśli po wykonaniu odwiertów okaże się, że jest w nich 

woda to kolejnym krokiem będzie zrobienie dokumentacji na budowę wodociągu a następnie 

jego budowa. 
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 Na bieżąco utrzymujemy drogi i nie reagujemy zbyt pochopnie, aby nie narażać budżetu na 

zbędne koszty. 

 Zostało rozpisane zapytanie ofertowe na odmulanie rowów na Konicach, które wygrał Pan 

Marcin Jezior. Pan Jezior został również wykonawcą przepustu na drodze na Podkościelu. 

 Złożyliśmy wniosek do Podkarpackiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego  

o przygotowanie karty osuwiska w Gliniku na Łysej Górze. Jeżeli będziemy mieć taką kartę 

to znaczy, że osuwisko jest i będziemy mogli opracować dokumentację geologiczną osuwiska 

i dokumentację projektową na zabezpieczenie osuwiska. Na dokumentację geologiczną  

i projektową możemy starać się o dofinansowanie do 80% i na pewno sięgniemy po tą dotację. 

Osuwisko jest ciągle czynne i trzeba podjąć działania w tym zakresie. 

 Odnośnie sali gimnastycznej w Gliniku trwają rozmowy o zmianę dokumentacji o sprawy 

nieistotne polegające na zmniejszeniu kosztorysu inwestorskiego o dużą kwotę. Ten kosztorys 

opiewa na kwotę ponad 4 mln zł. Chcemy zmniejszyć tę kwotę do 3 mln zł. Jest dużo 

pomysłów odnośnie tej sali, ale nie będziemy iść w powiększanie obiektu tylko w kierunku 

rozpoczętym i będziemy próbować zminimalizować koszty. Będziemy aplikować o środki  

z różnych źródeł i w ciągu 2 lat powinniśmy załatwić tą salę, jeżeli nie będzie utrudnień ze-

wnętrznych. 

 Budynek szkoły na Łysej Górze chcemy wykorzystać na dzienny ośrodek pobytu ludzi po-

wyżej 60 roku życia w ramach projektu Senior Wigor, jeżeli byłaby zgoda Rady. Dofinanso-

wanie do tego jest duże, a takich osób będzie przybywało. W chwili obecnej jest problem 

gruntu, bo jest tam kilkunastu współwłaścicieli, ale jeżeli im przekażemy w jaki sposób 

chcemy wykorzystać budynek to powinni nam przekazać ten grunt. 

 Oświetlenie uliczne jest zmienione. W tej chwili nie ma żadnego ciągu dróg w gminie, który 

by był oświetlony przez całą noc. Lampy włączamy pół godziny po zachodzie słońca i świecą 

się  do 2330. Następnie włączamy o 430 i wyłączamy pół godziny przed wschodem. W rynku 

Wielopolskim wszystkie lampy świecą się do 2230. Od 2230 do 430 świeci się tylko 8 poje-

dynczych lamp. O 430 wszystkie lampy się włączają i wyłączają się pół godziny przed 

zmierzchem. Zmiana ta przyniesie nam oszczędności. 

 Rozpisaliśmy zapytanie ofertowe na remont budynku starego przedszkola pod oddział WTZ, 

ponieważ nie mieliśmy możliwości kontynuowania prac, które były rozpoczęte naszymi pra-

cownikami z umów publicznych. Wygrała firma z Markuszowej. Koszt tej inwestycji to 

34.000 zł. Remont mają wykonać do 31 stycznia br. Budynek w przyszłości będzie przygo-

towany pod lokalizację GOPS-u, jeżeli Rady Gminy wyrazi taką zgodę. 

 Przy drodze powiatowej w Brzezinach jest kładziony światłowód, który przyczyni się do 

lepszego połączenia internetowego. Podobne prace prowadzone będą przy drodze woje-

wódzkiej 986 od Ropczyc do Wiśniowej. 

 Prowadzone  prace przy osuwisku w Wielopolu Skrzyńskim postępują prawidłowo. Umowa 

jest podpisana do 30 września br. Firma zapewnia, że inwestycja zostanie oddana w terminie 

 27 stycznia br. odbył się konwent burmistrzów i wójtów Powiatu Ropczycko – Sędziszow-

skiego powiększony o Wójta Gminy Wiśniowa. Tematem tego konwentu była droga woje-

wódzka 986, która została wykreślona z planowanych do przebudowy na lata 2015-2020 przez 

samorząd województwa. Wystosowaliśmy pismo do Marszałka Ortyla i czekamy na 

odpowiedź. Jeżeli okaże się, że droga jest wykreślona z planów to będziemy podejmować 

wszystkie działania łącznie z blokowaniem drogi, bo nie możemy sobie pozwolić, aby nasza 

droga była wiecznie wykreślana z planów. Są drogi w dużo lepszym stanie jak droga 988, 

biegnąca od Babicy do Twierdzy i one zostały zakwalifikowane do remontu. 
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Pytania i uwagi do przedstawionych informacji. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys wsi Broniszów pytał dlaczego wniosek na projekt ścieżki 

kantorowskiej złożyły Nawsianki a nie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej. Ponadto 

wnioskował, aby projekt został przedstawiony radnym i pokazany jak ma wyglądać pomnik i tablice 

informacyjne. 

 

Pani Krystyna Paryś – Skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej odpowiedzia-

ła, że Towarzystwo realizuje już jeden projekt na książkę, którą wydajemy na Kantoralia a dwóch 

projektów jednocześnie w jednym roku nie może realizować. 

 

Pan Janusz Misiora – sołtys wsi Wielopole Skrzyńskie odniósł się do projektu ścieżki kan-

torowskiej w Wielopolu Skrzyńskim. Mówił, że nie podoba mu się, że projekt złożyły Nawsianki. 

Ponadto projekt nie był poddany żadnym konsultacjom społecznym. Dlatego minimalne konsultacje 

powinny być, aby nie okazało się, że postawi się coś niegodnego Wielopola. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy mówiła, że radni zostali postawieni pod 

ścianą, bo projekt kantorowski został zatwierdzony przez Marszałka i jeżeli od niego odstąpimy, to 

prawdopodobnie będziemy mieć problemy z następnymi. Zwróciła również uwagę na miejsca, gdzie 

mają być postawione tablice i pomnik. Jedna z tablic ma być postawiona na działce parafialnej i nie 

wiadomo jakie będzie zdanie księdza proboszcza, który na dzień dzisiejszy nic nie wie na ten temat. 

W przeszłości były postawione pomniki w Wielopolu Skrzyńskim i mieszkańcy ustosunkowali się do 

nich negatywnie z tego powodu, że nic o tym wcześniej nie wiedzieli. Ta sytuacja teraz się powtarza. 

Dlatego Pani Przewodnicząca wnioskowała o przeprowadzenie minimalnych konsultacji 

społecznych. Mówiła, że lepiej środki przeznaczyć na realizację projektu niż płacić karę za niezre-

alizowany projekt. 

 

Pan Marcin Świerad – członek zarządu TPZW wyjaśnił, że projekt ścieżki kantorowskiej był 

przedstawiany radnym w poprzedniej kadencji i radni mogli zapoznać się z projektem pomnika. 

Projekt powinien być zrealizowany, bo w przeciwnym wypadku trzeba będzie zapłacić 7.500 zł kary. 

Proponował, aby zastanowić się nad miejscem postawienia pomnika. Ponadto zwrócił uwagę, że 

pomnik T. Kantora z siostrą Zosią miała być odwzorowany na podstawie zdjęcia. W tej chwili trochę 

to inaczej wygląda i nie przypomina Kantora z lat dzieciństwa. Dlatego proponował, aby porozma-

wiać z projektantem i projekt zmienić. 

 

Pan Stanisław Pasowicz – radny z Glinika pytał kto podjął decyzję, że jeden odwiert będzie 

wykonywany na Rzegocinie (Jabłonna) a drugi w Broniszowie. Mówił, że odwiert na Łysej Górze 

bardziej jest potrzebny niż na Rzegocinie, bo mieszkańcy Łysej Góry nie mają wody. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że decyzja odnośnie wykonania pierwszych 

odwiertów na Jabłonnej i w Broniszowie została podjęta kolegialnie w urzędzie, po to aby nie robić 

dwóch odwiertów w jednej miejscowości. Ze źródła na Jabłonnej można zdecydowanie więcej ludzi 

zasilić w wodę niż na Łysej Górze. Planowane do wykonania są cztery odwierty ale na razie 

wykonujemy tylko dwa, bo na tyle mamy środków. W najbliższej przyszłości z wolnych środków 

możemy przeznaczyć jakieś pieniądze na następny odwiert, jeśli będzie taka decyzja Rady. Pro-

wadzenie takich inwestycji liniowych to będzie trudna sprawa, nie mniej jednak do wykonania. To 

co my musimy zrobić jako samorząd to nie są wielkie koszty (20-30 tys. zł na jeden odwiert). Potem 

dokumentacja a dopiero później będziemy aplikować o środki. Póki co na wszystko nie zdobędziemy 

dofinansowania. 
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Pan Jan Bokota – sołtys wsi Glinik w imieniu mieszkańców wsi złożył wniosek, aby wziąć 

pod uwagę wykonanie dwóch odwiertów w Gliniku. Odniósł się również do drogi wojewódzkiej. 

Mówił, że cztery lata temu droga ta była sukcesywnie remontowana, po zmianie opcji politycznej 

droga przez całą kadencję nie była w ogóle zgłoszona i włączona do generalnej roboty i nie było 

szans jej remontu. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika pytał o koncepcję budowy sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Gliniku: 

 Jakimi etapami będą postępować prace? 

 Jak będzie wyglądać budowa odnośnie rozłożenia prac na lata? 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że jesteśmy na etapie krojenia kosztorysu 

inwestorskiego. Jeżeli zostanie opracowany nowy kosztorys to wtedy będziemy podejmować decy-

zje. Mówił, że posiłkując się zdaniem fachowców, architektów i budowlańców oraz znając 

możliwości finansowe naszej gminy i możliwości pozyskiwania środków najlepiej będzie podzielenie 

budowy sali na trzy etapy. 

 

3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wnioskował o umieszczenie tablic informacyjnych 

w Brzezinach, na których można by było zawiesić ogłoszenia gminne. Poprosił, aby tablice te były 

w miarę możliwości duże, a nie pół metra na pół metra, bo taka tablica jest w Berdechowie na przy-

stanku i można na niej przykleić najwyżej jedno ogłoszenie. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny z Glinika złożył wniosek o uzupełnienie tablic informacyjnych 

w Gliniku. Poprosił, aby znaki drogowe przy drogach gminnych były funkcjonalne a nie atrapy. 

 

5. 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 Oświaty, Kul-

tury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego oraz 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 IV/8/2015 w załączeniu. 
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2) Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

ustalenia diet dla sołtysów. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pani Sekretarz przedstawiła stanowisko Pani Marii Urzędowskiej – radcy prawnego  

w związku z zapytaniem Przewodniczącej Rady Gminy czy radni będący jednocześnie sołtysami są 

wyłączeni od głosowania nad uchwałą o przyznaniu diet sołtysom. 

„Art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że radny nie może brać udziału w gło-

sowaniu rady czy komisji jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego. Przepis ten w założeniu ma zapo-

biec sytuacjom kiedy mandat radnego może być wykorzystany do celów prywatnych. Uchwała o 

przyznaniu diet ustala ogólne zasady wypłat nie zróżnicowane indywidualne. Zatem w sytuacji gdy 

brak jest jednoznacznej prawnej regulacji tej kwestii, najlepszym rozwiązaniem w sferze etycznej 

jest wstrzymywanie się od głosowania radnych będących jednocześnie sołtysami. To pozwoli unik-

nąć niepotrzebnych kontrowersji.” 

Pani Sekretarz podkreśliła również, że dobrze byłoby gdyby wstrzymali się również od głosu 

radni, którzy kandydują na sołtysa, dlatego, że oni mogą mieć również interes prawny w tym, aby 

uchwała tej treści została podjęta. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin uznał przedstawione stanowisko za kuriozalne i stwierdził, 

że jest to ograniczanie praw radnego. Mówił, że żaden argument nie przemawia za tym, aby 

ograniczać prawo głosu radnym w sprawie, która będzie dotyczyła ich w przyszłości. 

 

Pani Sekretarz wyjaśniła, że radni uchwalali czy będą uchwalać diety dla siebie i to wynika 

wprost z ustawy, gdzie Rada ma obowiązek uchwalić diety. Natomiast art. 37 b ustawy o samorządzie 

gminnym mówi, że Rada Gminy może ustanowić zasady na jakich przewodniczący organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta  ale nie musi. I to jest zdecydowana 

różnica. Aby uchwała nie została odrzucona przez Wydział Prawny Wojewody, radni – sołtysi jak  

i kandydaci na sołtysów powinni się wstrzymać od głosu. 

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

 8 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 7 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych 

Wstrzymali się od głosu: Pani Maria Żywot, Pani Beata Wiśniewska, Pan Marek Mucha, Pan 

Tadeusz Bokota, Pan Adam Galas, Pan Sławomir Górski, Pan Zbigniew Gąsior. 

Uchwała Nr IV/9/2015 w załączeniu. 
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3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXX/164/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 marca 2013r. 

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 przy: 

 7 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 8 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych 

Wstrzymali się od głosu: Pani Maria Żywot, Pani Beata Wiśniewska,  Pan Tadeusz Bokota,  

Pan Sławomir Górski, Pan Zbigniew Gąsior, Pan Stanisław Pasowicz, Pan Marek Mucha, Pan Adam 

Galas. 

Uchwała Nr IV/10/2015 w załączeniu. 

 

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

zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XL/223/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 15 głosach - „za” 

 0 głosach - „przeciw” 

 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych 

Uchwała Nr IV/11/2015 w załączeniu. 

 

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

żenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. 

 

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 IV/12/2015 w załączeniu. 
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6) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  udzie-

lenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. 

 

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 IV/13/2015 w załączeniu. 

 

7) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzie-

lenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publiczne-

go. 

 

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 IV/14/2015 w załączeniu. 

 

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

Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2015 rok. 
 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że budżet po stronie dochodowej zamyka się w kwocie 26.769.408 

zł i jest wyższy od planowanych dochodów o 1.734.121 zł. Dochody bieżące są wyższe o kwotę 

45.186 zł a dochody majątkowe o 1.684.935 zł a dotyczą one: 

 zwiększenia niewykorzystanych środków związanych z budową placów zabaw – 34.869 zł, 

 zwrot z dotacji na realizację projektów: 

-  PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 49.288 zł 

- Adaptacja Budynku Kulturalno – Oświatowego – 1.272.711 zł 

- Dobudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzezinach – 328.067 zł 

Dochody własne stanowią kwotę 4.875.726 zł. 

Subwencja stanowi kwotę 13.974.216 zł (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca). 

Dotacje celowe z budżetu Wojewody łącznie z pomocą finansową od Powiatu Ropczycko – 

Sędziszowskiego, dotacją z Gminy Wiśniowa i z Parafii w Brzezinach wynosi 5.250.957 zł. 

Dotacje włączone do budżetu z tytułu zrealizowanych projektów a przekazane w tym roku 

wynoszą 2.664.509 zł. 
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Wydatki po wprowadzonych zmianach stanowią kwotę 24.812.714 zł i są wyższe od plano-

wanych o 461.427 zł. Mniejsza jest kwota zwiększonych wydatków aniżeli dochodów, ponieważ 

różnica w kwocie 1.272.711 zł została zapisana po stronie rozchodów budżetu z przeznaczeniem na 

spłatę pożyczki, która została zaciągnięta na realizacje projektu „Adaptacja Budynku Kulturalno – 

Oświatowego”. Pozostała jeszcze kwota 17 zł pożyczki, która była zaciągnięta na realizację projektu 

„Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim”. 

Rozchody zostały zwiększone o te 17 zł. 

Wydatki bieżące zwiększono o 178.427 zł. 

Wydatki majątkowe zwiększono o 283.000 zł. 

Zwiększenia planowanych wydatków dokonano na : 

 realizację założonych projektów, gdzie niewykorzystane środki z 2014 roku na dochodach 

przeszły do realizacji w 2015 roku: 

- „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” realizowany przez GOPS – 21.991zł; 

- „Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start” - 165.208 zł; 

- „Budowa placów zabaw” - 23.507 zł; 

 dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej na dodatkowych 10 

uczestników – 16.440 zł, 

 dotacja na Izbę Wytrzeźwień – 1.820 zł, 

 zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Dobudowa sali gimnastycznej w Brzezinach” - 

7.000 zł, 

 stypendia i nagrody dla sportowców – 3.000 zł, 

 adaptacja budynku starego przedszkola na oddział WTZ – 38.000 zł, 

 wykonanie odwiertów studni głębinowych w Gliniku i w Broniszowie – 40.000 zł, 

 zwiększenie planowanej dotacji dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy 

drodze wojewódzkiej – 200.000 zł, 

 zwiększenie środków na zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego, kortu 

tenisowego i placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim o 5.000 zł. 

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy było 

rozpatrywane pismo w zakresie dotacji na konserwacje organów w Kościele Parafialnym  

w Wielopolu Skrzyńskim. Związku z tym, że trzeba uregulować pewne sprawy, aby wniosek 

kwalifikował się do przyznania dotacji w tej chwili nie zapisujemy środków na Parafię tylko 

pozostawiamy 20.000 zł na zagospodarowanie kortu tenisowego i zwiększamy o 5.000 zł. Razem 

25.000 zł. Jeżeli będzie kompletny wniosek Rada może podjąć decyzję o przyznaniu dotacji Parafii 

Wielopole Skrzyńskie. 

Po sumowaniu wprowadzone wydatki stanowią kwotę 521.966 zł a środków do włączenia było 

461.427 zł. Dlatego zostały zmniejszone planowane środki na : 

 oświetleniu dróg – 30.000 zł, 

 administracji publicznej – 20.000 zł przy zapisie diet dla radnych, 

 działalności usługowej – 10.000 zł, 

 rezerwie ogólnej – 539 zł. 

Wówczas budżet by się bilansował po stronie dochodowej jak i wydatkowej. 

 

Pani Skarbnik wymieniła wszystkie wydatki majątkowe zapisane w budżecie na 2015 rok: 

 wykonanie odwiertów geologicznych studni głębinowych w Broniszowie i w Gliniku 40.000 

zł, 

 dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy drodze woje-

wódzkiej – 300.000 zł, 

 przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Łęg – 1.308.950 zł, 

 przebudowa przepustu w ciągu drogi Brzeziny – Jaszczurowa – Dzilik – 35.000 zł, 

 przebudowa  drogi gminnej Broniszów – Dół – Lasek – 80.000 zł – część środków z funduszu 

sołeckiego, 



13 

 przebudowa drogi gminnej Glinik Polny – Gościniec Szkodna – 80.000 zł – część środków  

z funduszu sołeckiego, 

 budowa  drogi gminnej Wielopole Skrzyńskie Podliwek – 400.000 zł, 

 przebudowa drogi wewnętrznej Brzeziny – Zagrody – 80.000 zł – część środków z funduszu 

sołeckiego, 

 przebudowa przepustu w ciągu drogi Wielopole – Stara droga – 27.391 zł – środki funduszu 

sołeckiego, 

 odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej zniszczonej wskutek powodzi – 30.000 zł, 

 dobudowa sali gimnastycznej przy SP w Gliniku – 200.000 zł, 

 przebudowa wjazdu do remizy OSP w Nawsiu – 27.391 zł – środki funduszu sołeckiego, 

 budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych – 350.000 zł, 

 przebudowa schodów przy Ośrodku Zdrowia – 26.000 zł, 

 adaptacja i modernizacja budynku starego przedszkola w celu utworzenia pracowni WTZ – 

38.000 zł, 

 zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego, kortu tenisowego i placu za-

baw w Wielopolu Skrzyńskim – 25.000 zł, 

 rezerwa na inwestycje – 20.000 zł. 

W sumie wydatki majątkowe wynoszą  3.067.732 zł. 

 

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między działami: 

 wydatki w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 36.100 zł ze szkół podstawowych prze-

niesiono na Edukacyjną opiekę wychowawczą związaną ze świetlicą szkolną w Gimnazjum, 

 zmniejszono planowane środki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 24.800 zł i przezna-

czono na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z naszej gminy w przedszkolach  

w innych gminach, 

 środki z administracji publicznej w kwocie 20.000 zł przeniesiono na gospodarkę komunalną  

i ochronę środowiska. 

Natomiast w dochodach przeniesiono wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w kwocie 350.000 zł z działu 756 do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

Rozchody budżetu zwiększyły się o kwotę 1.272.711 zł, nadwyżka też uległa zwiększeniu ale 

z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Ponadto jest 

planowany kredyt w 2015 roku do zaciągnięcia w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę 

dotychczas zaciągniętych kredytów. 

 

Pan Sławomir Górski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjal-

nych i Porządku Publicznego przedstawił wnioski i opinię Komisji Oświaty w sprawie projektu bu-

dżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2015 rok (opinia w załączeniu). 

 

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię do projektu 

budżetu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Regulaminowo – Mandatowej 

(opinia w załączeniu). 

 

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gminy do projektu budżetu gminy na 

2015r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie (opinia w załączeniu). 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał pozytywną opinię Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie 

na 2015 rok (opinia w załączeniu). 
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Pytań i uwag do projektu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2015 rok 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 IV/15/2015 w załączeniu. 

 

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

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że  prognozę finansową planuje się do 2022 roku w związku z tym, 

że ostatnia rata kredytu długoterminowego zakładana jest do spłaty na 2022 rok. Według ustawy  

o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową planuje się na lata na jakie jest zaciągnięte 

zobowiązanie z tytułu kredytów. Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku spadnie z 8.841.694 zł do 

6.885.000 zł. 
 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pozytywną opinią Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2015 – 2022. 

 

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 IV/16/2015 w załączeniu. 

 

10) Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych omówił Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Wielopole Skrzyńskie na 2015 rok. Poinformował, że w Urzędzie Gminy jest prowadzony 

punkt konsultacyjny przez Panią mgr Renatę Wojnę – specjalistkę psychoterapii uzależnień. Punkt 

ten kosztuje nas ok. 12.000 zł rocznie. W 2014 roku Pani Wojna udzieliła 84 porady indywidualne 

alkoholikom oraz była na dwóch spotkaniach profilaktycznych w Szkole w Broniszowie i w 

Gimnazjum. Z osobami dotkniętymi nałogiem spotykała się także sama komisja oraz komisja 

interdyscyplinarna, aby skierować je na leczenie. Te osoby poprzez perswazję raczej decydują się na 

leczenie. U osób, u których nie ma żadnej poprawy kierujemy sprawę do sądu. W ubiegłym roku 

jedna osoba została skierowana na leczenie wyrokiem sądu. Ponadto Komisja z puli pieniędzy jaką 

dysponują za zezwolenia na sprzedaż alkoholu sporo wydaje się na profilaktykę wspierając różne 

organizacje, które prowadzą działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Są to m.in. organizacja 

wypoczynku letniego, zagospodarowanie czasu wolnego czy prowadzenie zajęć sportowych.  
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8.700 zł dopłacamy do pensji dwóch animatorów przy Orliku. Ponadto Pan Pieczonka poinformował, 

że Komisja chce przeprowadzić szkolenie dla sprzedawców alkoholu. Poprosił również Pana Wójta  

o zorganizowanie szkolenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Następnie przedstawił sprzedaż alkoholu w sklepach w Gminie Wielopole Skrzyńskie. W 2013 roku 

łącznie sprzedano alkoholu na kwotę 3.152.727 zł z czego piwa na kwotę 1,5 mln zł, wódki 1 mln 

443 tys. zł i wina 180 tys. zł. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje i cofa Pan Wójt na wniosek 

Gminnej Komisji. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca  Rady Gminy poprosiła, aby szkolenie dla Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poszerzyć o Komisję Interdyscyplinarną. 

 

Następnie 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/17/2015 w załączeniu. 

 

11) Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 

 

Projekt uchwały został przygotowany i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. 

 

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 IV/18/2015 w załączeniu. 

 

12) Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego minimalizowania zagrożeń powodowanych przez 

zwierzynę leśną. 

 

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 IV/19/2015 w załączeniu. 
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5. Sprawy różne. 

 

Pan Jan Bokota – sołtys sołectwa Glinik w nawiązaniu do protokołu z posiedzenia Rady So-

łeckiej sołectwa Glinik z dnia 23 stycznia 2015 roku oraz protokołu z Zebrania Wiejskiego w Gliniku 

z 25 stycznia 2015 roku złożył następujące wnioski: 

1. O pomoc w doprowadzaniu rzeki Wielopolki – konserwacja (zaczynając od miejscowości 

Broniszów, Glinik i wyżej) do stanu sprzed powodzi w latach 2009 i 2010 (polegające na 

poszerzeniu, pogłębieniu, usunięciu zwisów i zakrzaczeń) oraz Malanki na terenie Glinika. 

2. Dwa odwierty w miejscowości Glinik Jabłonna i Łysa Góra – Krzemienica. 

3. Poprawa mostu koła Pana Ździebka – Krzemienica na rzece Malanka. 

4. Wykonanie chodnika koło drogi wojewódzkiej w miejscowości Glinik. 

5. Zabezpieczenie brzegu rzeki Wielopolki na wprost sklepu GS w Gliniku. 

6. Gruntowa naprawa 3-ech mostów w Gliniku – uszkodzenia powstałe podczas powodzi  

w ubiegłych latach. 

7. Droga na Pana Stasiowskiego – kamień + asfalt na odcinku około 500 metrów. 

8. Wykonanie przyczółków na mostku k/Pana Szczepanika, koło kapliczki przy drodze na Pana 

Stasiowskiego koło Pana Świętonia oraz Pana Przystasia Ryszarda. 

9. Droga – Siółkówka na Pana Tokarza – remont, kamień + asfalt około 500 metrów. 

10. Droga od mostu koło Pana Bolesława Bieszczada w kierunku Podlesia – połamana podczas 

prac przy drodze na Ziarnika – położenie dywanika około 200 metrów. 

11. Oświetlenie na Podlesiu – co najmniej dwie lampy, oraz na Jabłonnej. 

12. Droga na Pana Stanisława Pasowicza – kamień + asfalt około 600 metrów. 

13. Droga na Jamszcze k/Pana Kurca kamień + asfalt około 350 metrów. 

14. Droga – Krzysztoniowa Góra kamień + asfalt około 500 metrów. 

15. Wykonanie drogi od kościoła do góry w kierunku cmentarza. 

16. Zabezpieczenie koło drogi wojewódzkiej koło Państwa Haberów, Pana Jana Muchy i koło 

Pana Cabaja – Wrony Genowefy (barierki). 

17. Wniosek o likwidację linii ciągłych umożliwiając wyprzedzanie w miejscowości Glinik, tam 

gdzie jest to możliwe, zwłaszcza na odcinku Glinik – Broniszów. 

18. Droga Skórówka – skrót – kamień – asfalt około 300 metrów. 

19. Droga na Zapole – remont + naprawa mostku k/Glinki (pobranie rowów, uzupełnienie po-

boczy kamieniem). 

20. Kamień + asfalt na drogę koło Pana Czai w kierunku Pana Dąbrowskiego Lucjana około 200 

metrów. 

21. Droga koła Pana Józefa Cabaja, Pana Tęczara Edmunda w kierunku Pana Edwarda Bokoty – 

remont, kamień + asfalt około 350 metrów. 

22. Zabezpieczenie na drodze przy skręcie na Krzemienicę koło Pani Magdoniowej. 

23. Dokończenie drogi (odcinek od Jabłonnej w kierunku cmentarza) z FOGR-u. 

24. Zabezpieczenie oberwanych poboczy drogi (jumby) na odcinku stycznym z potokiem koło 

Pana Tęczara (Zapole). 

25. Oświetlenie drogi wojewódzkiej k/Pana Króla w kierunku Broniszowa. 

26. Udrożnienie przepustów oraz wybranie rowu koło drogi wojewódzkiej. 

27. Przeprowadzenie wodociągu i kanalizacji w miejscowości Glinik. 

28. Ujęcie Glinika i Broniszowa w projekcie dot. oczyszczalni ścieków. 

29. Kontynuacja prac przy szkole w Gliniku – dot. sali gimnastycznej. 

30. Droga na Pana Bala i Mazura za Panem Muchą w lewo kamień + asfalt około 600 metrów. 

31. Sprawa dot. spuszczonych psów zagrażających mieszkańcom. 

32. Zainstalowanie progów zwalniających między innymi koło Pana Józefa Kuliga i Pana Stani-

sława Bokoty k/Sołtysa – Jana Bokoty. 

33. Droga na Pana Paśko (Pasieki) za szkołą na Łysej Górze (kamień + asfalt około 250 metrów). 

34. Osuwisko na Łysej Górze. 
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35. Zwrócenie uwagi na czynne sklepy z alkoholem zwłaszcza późną nocą (protesty 

mieszkańców, skargi). 

36. Uzupełnienie znaków drogowych na drogach gminnych. 

Następnie podziękował Panu Wójtowi za już podjęte decyzje w niektórych punktach i poprosił  

o kontynuację. 

 

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie wnioskował o rezerwę kruszywa 

za gminą na nieprzewidziane sytuacje. Zaproponował w tym celu wykonanie zadaszenia za Urzędem 

Gminy. 

 

Pan Lucjan Janik – sołtys sołectwa Brzeziny zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o: 

 spoinowanie dróg – droga Brzeziny Stawy, Rędziny, Bukowina od Kółka w górę, Bary, 

 konserwację herbu Ostoja, który znajduje się za mostem Rzegockim, jest zaczerniony i mało 

widoczny, 

 kostkę brukową z Wielopola z odzysku na chodnik w Brzezinach. 

Zaproponował również, aby lampy uliczne gasły pół godziny wcześniej nad ranem. Następnie podjął 

temat drogi Brzeziny – Zalas, która była planowana do realizacji z FOGR-u. Zostało zrobione ok. 70 

m drogi, pozostało jeszcze ok. km drogi do wykonania. Mówił, że w Brzezinach jest masę dróg 

niezrealizowanych jeszcze w tamtym roku, dlatego wnioskował o 1/3 dostawy kamienia do Brzezin, 

z uwagi na to że terytorium Brzezin to 1/3 całej gminy.   

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zaproponował, aby kruszywo rozwozić na drogi 

rozsądnie i gospodarnie po wcześniejszym sprawdzeniu a nie na telefon. Następnie poprosił o na-

prawę załamanego przepustu w Brzezinach na Nowej Wsi zaraz przy powiatówce jak się do góry 

jedzie drogą koło Cholewy. Zgłosił również zagłębienie nawierzchni drogi Brzeziny – Baj, gdzie 

powstał tzw. próg zwalniający. Zaproponował zniwelowanie tego progu poprzez ścięcie wierzchniej 

warstwy asfaltu. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny z Glinika poprosił, aby wstrzymać się z rozwożeniem kamienia 

na drogi do wyboru sołtysów, aby nie robić sobie kampanii. Następnie zgłosił wiszący dąb przy 

drodze wojewódzkiej w Gliniku za przystankiem. Ponadto zaprosił na występy chórów, które odbędą 

się w Kościele Parafialnym w Gliniku w dniu 1 lutego 2015 r. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys wsi Broniszów pytał dyrektora Parysia: 

 Po ile jest klas w każdym roczniku w Gimnazjum? 

 Po ile jest w każdej klasie dzieci? 

 Czy oświata określa maksymalną liczbę uczniów w klasie? 

 

Pan Stanisław Paryś – dyrektor Gimnazjum odpowiedział, że Gimnazjum jest trzy letnim 

cyklem edukacyjnym. W klasie pierwszej jest 5 oddziałów średnio po 22 uczniów. W klasie drugiej 

jest 4 oddziały średnio po 22 uczniów. W klasie trzeciej jest 5 oddziałów średnio po 23 uczniów. W 

sumie jest ok. 290 uczniów. Ponadto nie ma szczegółowych przepisów, które by określały ile oddział 

klasowy ma mieć uczniów, natomiast jeżeli liczba uczniów przekracza 24 to powinien być podział na 

2 oddziały. Do 24 uczniów klasa jest bez podziału na grupy. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys wsi Broniszów zaproponował utworzenie klas po 25 uczniów 

w Gimnazjum, jeżeli byłaby taka możliwość. Wówczas byłyby oszczędności z tego tytułu. 
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Pani Krystyna Paryś – dyrektor SP w Nawsiu zwróciła się do Komisji Oświaty i jego Prze-

wodniczącego, aby przyjechać do szkoły i zobaczyć co zostało zrobione i co jest jeszcze do zrobienia. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika mówił, że będąc Przewodniczącym Komisji Oświaty, 

stara się poznać wszystkie problemy i budynki, aby wiedzieć o czym się mówi. Pierwsze kroki już 

poczynił w tym kierunku, bo odwiedził SP w Broniszowie, SP w Wielopolu Skrzyńskim, SP  

w Gliniku, ZOSiP i GOPS. Ponadto zapewnił, że kluczowe decyzje będą podejmowane wspólnie  

z dyrektorami szkół w oparciu o zdanie Pana Wójta. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnych. Mówił, że rezerwa 

kamienia i piasku za Urzędem Gminy jest wskazana i będzie czyniona. Kruszywo będziemy dowozić 

tam gdzie jest potrzeba, rozsądnie i celowo. Jeżeli będzie mało kamienia to ogłosimy kolejny 

przetarg. Przy współpracy sołtysów zostaną ustalone drogi do remontu. Odnośnie zmiany czasu 

oświetlenia nie możemy reagować na każde sugestie. Poczekamy na opinie mieszkańców. Dwa razy 

w ciągu roku możemy zmieniać czas oświetlenia bez dodatkowych kosztów. Każda kolejna zmiana 

to są koszty. Wszystkie załamane przepusty należy zgłaszać bezpośrednio do drogowca, bo na takie 

problemy reagujemy szybko. W takich przypadkach nie można czekać, bo dojdzie do tego, że nie 

będzie można przejechać przez drogę. W kwestii dębu przy drodze wojewódzkiej w Gliniku, który 

zgłosił Pan Tadeusz Bokota, jeżeli dąb znajduje się w pasie drogowym wystosujemy odpowiednie 

pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Pana Wójta, 

aby przy ustalaniu dróg wymagających naprawy wziąć pod uwagę również drogi w Nawsiu  

i w miarę możliwości robić te drogi, które nie posiadają nawierzchni asfaltowej, ewentualnie popra-

wić nawierzchnię tych dróg gdzie jest taka potrzeba. Ponadto przypomniał o sygnalizowanych 

podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy potrzebach Parafii Nawsie odnośnie drogi na cmentarz 

w Nawsiu. Mówił, że uchwała o cmentarzach mówi, że jeżeli nie ma innego cmentarza w parafii to 

niejako w tym momencie spełnia on również wymogi cmentarza komunalnego. Ksiądz proboszcz 

zwróci się w odpowiednim czasie z prośbą do gminy o dofinansowanie i radni z Nawsia będą prosić, 

aby pochylić się nad tą prośbą, aby ta droga powstała. Następnie poprosił o zabezpieczenie drogi 

asfaltowej od strony cieku wodnego w obrębie domu Pana Mariana Zimnego. Sprawa ta była  

w uchwale zebrania wiejskiego w Nawsiu w ubiegłym roku i nie doczekała się realizacji. Potrzebna 

jest tam koparka na odpowiedni czas. Planowane było posadowienie płyt drogowych od strony 

asfaltu, bo ciek podmywa tę drogę. Ponieważ płyty przewieziono na plac budowy do Glinika, tym 

samym ich zabrakło i może dlatego nie udało się tego zrealizować. Jest szansa, aby to zabezpieczyć 

przy sprzyjających warunkach, ponieważ właściciel gruntu po drugiej stronie tego cieku pozwala   na 

pobranie ziemi. Ponadto w imieniu mieszkańców Budzisza poprosił, aby pamiętać o podciągnięciu 

linii wodnej do domów z ujęcia wody z Sędziszowa Małopolskiego, gdyby była taka możliwość. Ten 

temat w dalszym ciągu jest aktualny i mieszkańcy ciągle borykają się z problemem braku wody. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego pytał jakie działania zostały podjęte w 

związku z pismem Sanepidu dotyczącym braku odpowiedniej liczby toalet w Szkole Podstawowej. 

W tej chwili to zadanie jest najpilniejsze, bo dojdzie do tego, że zostanie zamknięta szkoła. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin zgłosił problem oznakowania drogi powiatowej Brzeziny 

– Berdechów. Mówił, że wystarczy postawić znak – znajduje się na drodze z pierwszeństwem 

przejazdu. Jeden znak rozwiązałby problem dogłębnie. Poprosił również o sierżanta na moście pod 

Stasiowskim w Rędzinach. 
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu organizatorów podziękowała 

za udział w opłatku gminnym. Podziękowała również Panu Wójtowi za natychmiastową interwencję 

pomimo soboty, dotyczącą świecących się lamp na Rynku w Wielopolu w dzień. Następnie zwróciła 

się do dyrektorów szkół, aby zakupili książki pt: „Podkarpacie”, która dotyczy naszej gminy, Gminy 

Czudec i Gminy Niebylec za cenę 10 zł. Książki są wydane przez Stowarzyszenie Brzezinianki  

i byłyby jako nagrody dla dzieci. Ponadto zachęcała dyrektorów do skorzystania ze spektaklu 

profilaktycznego, które wystawia Teatr z Krakowa za 380 zł za występ. Kolejno zwróciła się z prośbą 

do radnego powiatowego o podjęcie interwencji w sprawie chwiejących się barierek przy drodze 

powiatowej koło Pani Skałubowej, które są zamocowane w piasku a nie w zaprawie murarskiej. 

 

6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

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

z dnia 30 grudnia 2014 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 IV Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyń-

skie. Sesja trwała do godziny 1840. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                        

Beata Ozga                                                                mgr inż. Halina Poręba  


