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Protokół Nr VIII/2015 

z VIII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 29 czerwca 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 VIII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było czternastu radnych oraz 

zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Nieobecny był radny: Pan Jan Wójtowicz. 

 

Przed przedstawieniem porządku obrad Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy 

zwróciła się z prośbą do wszystkich obecnych na sesji o udzielenie pomocy finansowej na leczenie 

11–letniego Kamilka Rasia z Brzezin, który urodził się z przepukliną oponowo – rdzeniową, 

wodogłowiem wewnętrznym i poważnym urazem ścięgna Achillesa. Przeszedł już siedem operacji, 

w najbliższym czasie będzie miał kolejną operację. Dziecko to wywodzi się z rodziny o niskich do-

chodach. Rodzice utrzymują się z gospodarstwa rolnego i zapomóg z GOPS. Propozycja zorganizo-

wania zbiórki została przyjęta na Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dlatego 

też zbiórka pieniędzy zostanie przeprowadzona na Sesji Rady Gminy. 

 

Następnie 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. Informacja o planach inwestycyjnych (chodniki) w Gminie Wielopole Skrzyńskie. 

4. Informacje dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych, a w szczególności o: 

 wynikach egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasistów z uwzględnieniem 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 liczbie uczniów w gimnazjum, klasach I-VI szkół podstawowych obecnie i w nowym roku 

szkolnym oraz w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu, 

 liczbie pełnych etatów nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach  

i przedszkolu, 

 liczbie uczniów objętych pomocą materialną, 

 wydatkach na środki czystości i materiały biurowe w bieżącym roku szkolnym oraz  

w przeliczeniu na 1 ucznia, 

 bazie lokalowej w szkole i przedszkolu oraz niezbędnych pracach remontowych w okresie 

wakacji z uwzględnieniem prognozowanych kosztów ich wykonania. 
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5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok 

wraz z informacją o stanie mienia gminnego oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok. 

6. Zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy za 2014 rok. 

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

Wielopole Skrzyńskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

8. Zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopi-

niowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2014 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole 

Skrzyńskie za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole 

Skrzyńskie za 2014 rok. 

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

za 2014 rok. 

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

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

3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

4) w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań 

z tytułu zaciągniętych kredytów, 

5) w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola „Krasnala Hałabały” w Wielopolu 

Skrzyńskim, 

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/186/2009 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  

z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela 

Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

15. Zamknięcie sesji. 
 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. 
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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 oraz wykonania 

uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym mówiąc, że: 

 Wszystkie uchwały podejmowane na sesji realizowane są na bieżąco albo w dłuższym okresie 

czasu, jeżeli tego wymagają. 

 Przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy uczestniczyły  

w Podkarpackim Festiwalu Smaków w Górnie 14 czerwca br.  

 Z Gminy Wielopole Skrzyńskie zostało zakwalifikowanych siedem produktów do Krajowego 

Konkursu „Dziedzictwo Kulinarne”. Konkurs odbył się 21 czerwca w Rzeszowie przed Urzędem 

Marszałkowskim. Wszystkie panie, które brały udział w konkursie otrzymały nagrody rzeczowe 

za profesjonalne przygotowanie stoiska.  

 16 czerwca br. odbyła się 25 rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzezinach. 

Uroczystość nawiązywała do patrona szkoły Marszałka Ludwika Zbroi. Z tej okazji Wójt Gminy 

podziękował dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej i całej społeczności za przygotowanie 

uroczystości. 

 23 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw w Broniszowie, za które Wójt 

podziękował Pani dyrektor Teresie Świniuch, radzie pedagogicznej i społeczności szkolnej.  

 Została zakończenia budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci przy szkołach podstawo-

wych w Gminie Wielopole Skrzyńskie. Z tej okazji Pan Wójt przedstawił multimedialną 

prezentację dotyczącą realizacji projektu: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”. 

Dofinansowanie pozyskane z WUP w Rzeszowie na ten projekt to kwota 265.000 zł. Projekt 

zakładał:  

1) budowę placów zabaw od podstaw przy SP w Brzezinach – Berdechowie i SP  

w Broniszowie, na których:  

 wykonano ogrodzenie panelowe oraz zamontowano bramkę dwuskrzydłową, 

 wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową (133,98 m²), 

 zamontowano wyposażenie placów zabaw, 

 wyłożono trawę rolowaną w Berdechowie – 179,77 m² i w Broniszowie – 255,56 m², 

2) modernizację placów zabaw przy SP w Brzezinach, SP w Gliniku i SP w Nawsiu, na 

których: 

 wykonano ogrodzenie panelowe oraz zamontowano bramkę dwuskrzydłową, 

 wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową (średnio 148 m² na każdym placu), 

 wykonano demontaż oraz montaż z przemieszczeniem na nowe miejsca istniejących 

zabawek na placu zabaw, 

 zamontowano wyposażenie placów zabaw, 

 wyłożono trawę rolowaną w Brzezinach – 165,09 m², w Nawsiu – 265,69 m²  

i w Gliniku – 261,57 m². 

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum „AKAR” sp. z o.o. w Rzeszowie. Budowa placów 

zabaw przy SP w Broniszowie oraz SP w Brzezinach – Berdechowie kosztowała 196.022,57 zł, 

natomiast modernizacja placów zabaw przy SP w Gliniku, SP w Nawsiu i SP w Brzezinach – 

268.793,56 zł. Umowa na roboty dodatkowe w kwocie 9.457,01 zł dotyczyła wymiany gruntu ze 

względu na występujące trzęsawiska (Broniszów i Brzeziny – Berdechów), usunięcie dwóch 

drzew w Nawsiu oraz wykonanie dodatkowej podbudowy w Gliniku. W ramach kolejnych robót 

dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zadania wykonano ułożenie trawnika 

wykładanego – 9.936 zł oraz dodatkowo domontowano na każdym placu po jednej ławeczce  

i po jednym wieszaku – 7.318,50 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 491.527,64 zł.  

Budowa placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim kosztowała 66.809,62 zł. Wykonawcą była 

Fabryka Farb i Lakierów „Hermal-Dębica” Zakład Produkcyjny w Brzeźnicy. 
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 25 czerwca br. odbyła się impreza integracyjna na otwarcie lata w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 

W imprezie uczestniczyli zaproszeni podopieczni z innych WTZ-ów oraz Pan Maciej Szymański 

– Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON, Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu, Pani 

Dorota Sędłak – Członek Zarządu i Pani Zofia Mudryk – Dyrektor PCPR. WTZ w Wielopolu 

Skrzyńskim obecnie liczą 30 podopiecznych i prowadzą działania w 6 grupach po 5 osób.  

 28 czerwca br. odbył się Dzień Działacza Kultury, na którym GOKiW przedstawił swoją ofertę 

programową. Na imprezie została pożegnana Pani Dorota Łuszcz, która od 1 lipca przechodzi na 

emeryturę, po 43 latach pracy w jednej instytucji – bibliotece.  

 Trwają zaawansowane prace przy budowie drogi gminnej Brzeziny – Łęg. Prace zostaną zakoń-

czone nie późnej niż do 31 lipca br.  

 Przedłuża się realizacja budowy drogi Wielopole – Podliwek z uwagi na grunt, który nie jest 

odpowiedni i trzeba wykonać roboty dodatkowe, które będą miały na celu uzyskanie 

odpowiednich wymagań nośności drogi. Prace te zostaną wykonane do końca lipca 2015r. W tym 

czasie chcemy wykonać wycenę działek i wystawić je na sprzedaż.  

 Wykonywany jest wjazd do Remizy OSP w Nawisu wraz z parkingami koło Remizy i Domu 

Nauczyciela. Realizacja tej inwestycji pozwoli na uzyskanie dużo większej ilości miejsc 

parkingowych oraz rozwiąże to też częściowo sprawę ścieków kanalizacyjnych z obydwu tych 

budynków. Termin wykonania zadania został wyznaczony do 15 sierpnia br. Koszt inwestycji – 

75.990 zł.  

 Rozstrzygnięty został przetarg na budowę drogi Wielopole Nowa Wieś – Wytrząska. Wykonawcą 

zostało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Dębicy. Wykonawca wchodzi na budowę  

30 czerwca br. i będzie realizował zadanie nie później niż do 30 sierpnia br. Koszt inwestycji to 

152.640 zł.  

 Został wyłoniony wykonawca na budowę trzech dróg sołeckich. Jest nim PDM z Dębicy. 

 Broniszów Dół – Lasek – koszt inwestycji 80.413,89 zł. Termin wykonania zadania jest 

przewidziany do 14 sierpnia. Jest to przebudowa nawierzchni na nawierzchnie asfaltową 

na długości 320 m.  

 Brzeziny – Zagrody – koszt zadania 73.926,10 zł. Zakres robót to wykonanie nawierzchni 

asfaltowej na długości 300 m i nawierzchni tłuczniowej na grubości 15 cm.  

 Glinik Polny Gościniec – Szkodna – koszt zadania 93.861 zł. Koszt inwestycji jest wyższy 

niż przy pozostałych drogach, bo będą wykonywane i przebudowywane przepusty.  

 Został wyłoniony wykonawca na przebudowę przepustu w ciągu drogi Brzeziny – Jaszczurowa 

– Dzilik. Wykonawcą jest ZUH Grażyna Madeja. Koszt inwestycji to 37.939,65 zł. Termin 

wykonania inwestycji jest zaplanowany do 15 lipca br.  

 Trwają bieżące naprawy dróg.  

 Zostały wykoszone rowy i pobocza dróg gminnych. Wiele kilometrów wykosili sami mieszkańcy, 

zmniejszyło to kwotę wydatków na koszenie rowów w tym roku. Koszenie w tym roku było 

zdecydowanie tańsze niż w ubiegłym roku. W ubiegłym roku wykosiliśmy 96 km za 10.627 zł,  

a w tym roku 110 km za 6.815 zł. Koszt wykoszenia 1 mb to 5 gr. Są pewne zastrzeżenia do 

koszenia. W tym celu zostanie wezwana odpowiednia Komisja do przeprowadzenia kontroli. 

 Zostały zakończone prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. W planie zostało ujętych 

dwadzieścia osiem zadań dla gminy, mieszkańców i przedsiębiorców. W I etapie będzie 

realizowana głęboka termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej: budynek 

Urzędu Gminy, budynek byłego Przedszkola a obecnie WTZ, budynek Szkoły Podstawowej  

w Wielopolu Skrzyńskim, budynek Ośrodka Zdrowia wraz z Apteką i budynek Szkoły 

Podstawowej w Broniszowie. Mając ten plan skuteczniej będziemy mogli aplikować o środki 

zewnętrzne. W dalszej kolejności jeśli pozwolą środki, planujemy termomodernizację większości 

budynków użyteczności publicznej. Termin realizacji termomodernizacji pięciu budynków to lata 

2016-2017.  
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 Została zakończona weryfikacja o płatność budynku szatniowego, kortu tenisowego i placu za-

baw na stadionie w Wielopolu Skrzyńskim poprzedzona weryfikacją i kontrolą przez pracowni-

ków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W najbliższym czasie zostanie 

wypłacona kwota 500.000 zł.  

 1 lipca zostanie ogłoszony przetarg na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  

w Gliniku. Do 17 lipca będzie można składać oferty. Mamy zabezpieczone środki w budżecie 

gminy oraz dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 1 mln zł i możemy przystąpić do 

prac. Będziemy aplikować również o środki z innych źródeł i programów. Realizację zadania 

zakładamy na lata 2015, 2016 i 2017. Otwarcie sali planujemy dokonać w czerwcu 2017r.  

 Zostały uruchomione pomieszczenia sypialnianie na III piętrze Budynku Kulturalno –

Oświatowego. Zostali przyjęci goście ze Słowacji, którzy brali udział w rozgrywkach w Gimna-

zjum. W tej chwili mamy możliwość przyjęcia 20 gości. Po dokupieniu łózek będzie możliwość 

zakwaterowania 50 osób. Ponadto trzeba doposażyć w niezbędne rzeczy kuchnie, świetlicę, 

jadalnie, pralnie, suszarnię i magazyn pościeli.  

 Otrzymaliśmy 100.000 zł dotacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wielopolu 

Skrzyńskim. Inwestycja będzie realizowana przez PZDW końcem sierpnia. Projekt nie 

przewiduje kładki na potoku Liwek, dlatego zabiegamy aby ją doprojektować. Czekamy na 

warunki techniczne, żeby zlecić dokumentację na tę kładkę. W dalszej części tego chodnika jest 

robiona aktualizacja i warunki techniczne, ponieważ poprzednie straciły ważność. Chcemy 

częściowo zmienić ciąg tego chodnika, gdyż pierwotnie chodnik ten planowany był cały czas po 

prawej stronie, w tej chwili chcemy to zrobić w ten sposób, aby po prawej stronie dojść z tym 

chodnikiem do wysokości państwa Lechów, zrobić przejście dla pieszych i poprowadzić chodnik 

po drugiej stronie, wówczas będzie można bezpiecznie schodzić z tego chodnika na stadion, 

boisko, kort tenisowy i plac zabaw i doprowadzić ten chodnik do zjazdu w kierunku Nowej Wsi. 

Zabiegamy również o chodnik przy drodze wojewódzkiej w Gliniku. Mamy zabezpieczone środki 

w budżecie gminy w kwocie 233.000 zł. Zarząd Województwa powinien dołożyć ok. 350.000 zł 

(60%) do naszych środków, ale w tej chwili nie ma żadnych pieniędzy na chodniki. Jeżeli nie 

dostaniemy żadnych środków to w porozumieniu z Zarządem Województwa i PZDW będziemy 

realizować zadanie z własnych środków na takiej zasadzie, że Zarząd Województwa Podkarpac-

kiego odda nam pieniądze w postaci wybudowania dalszego odcinka tego chodnika.  

 Podejmowane są starania i zabiegi o przeciągnięcie dywanika z asfaltu położonego na drodze 

wojewódzkiej w Gliniku, gdzie została wykonana tzw. odnowa czyli nakładka z asfaltu na 

długości 1.380 m. Inwestorem jest PZDW, natomiast wykonawcą jest PDM z Dębicy. Umowa 

jest tak sprecyzowana, że wykonawca mógłby bez przetargu wykonać jeszcze 600 m, ale znowu 

nie ma pieniędzy.  

 Projektujemy chodnik przy drodze gminnej Wielopole Sośnice – Jaszczurowa o długości 251 m, 

prowadzący do I i II cmentarza. Inwestycja powinna kosztować ok. 70.000 zł. Moglibyśmy te 

inwestycje wykonywać, ale nie mamy środków.  

 Trwają prace przy Aptece w Wielopolu Skrzyńskim. Po demontażu schodów trwa modernizacja 

parkingu, ponadto został zrobiony mur oporowy oraz wykonana izolacja przeciwwilgociowa 

ściany. Wykonawcą tych robót jest Asbud Stasiowski z Glinika.  

 Jest przygotowywana dokumentacja na gabinet stomatologiczny i w najbliższym czasie będzie 

ona realizowana. 

 Został wyłoniony wykonawca na rozbiórkę starego budynku na stadionie. Wykonawcą jest ZUH 

Madeja. Koszt rozbiórki – 18.000 zł. Termin wykonania rozbiórki przewidziany jest do  

15 sierpnia br.  

 Zostały przeprowadzone drobne roboty budynku WTZ (stare przedszkole) takie jak: pouzupeł-

niane zostały tynki, odnowiona została elewacja i poprawiony chodnik. Budynek wizualnie 

zyskał na wyglądzie.  
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 Prowadzone są w dalszym ciągu prace w Centrum Edukacji Ekologicznej w Brzezinach: 

malowanie, odgrzybianie, wymiana niektórych tynków, wymiana płytek. Remont był konieczny 

do przeprowadzenia z uwagi na to, że przez okres kiedy nie było w budynku centralnego 

ogrzewania, budynek znacznie uległ zniszczeniu.  

 Podczas wakacji będzie prowadzona inwestycja w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim 

polegająca na przystosowaniu niektórych pomieszczeń na sanitariaty na I i II piętrze.  

 Jest monitorowana i pilnowana sprawa przyłącza wodociągu do budynku nr 264 i budynku 

PIOMAR-u. Jest opracowana koncepcja, która musi być uzgodniona z Zarządem Wodociągu 

„Grawitacja”, wówczas prace zostaną wykonane. Chcemy również podłączyć wodę z Wodociągu 

„Grawitacja” do Budynku Kulturalno – Oświatowego. Przy tej okazji zostanie wykonany hydrant 

przeciwpożarowy.  

 Zostały wykonane odwierty poszukiwawcze za wodą w Gliniku i w Broniszowie, została zatwier-

dzona dokumentacja i możemy przystąpić do projektowania wodociągu. Mamy dokumentację na 

odwiert na Łysej Górze i w następnym tygodniu zostanie wyłoniony wykonawca. Odwiert ten 

będzie wykonany na głębokość 80 m tak jak odwiert w Gliniku i w Broniszowie.  

 Został przygotowany wykaz wywozu kruszywa na drogi gminne (w załączeniu). 

 Planowana jest aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy. Poprzednia strategia była opracowana  

w 1998r. Warunkiem niezbędnym do opracowania takiego planu są konsultacje społeczne. W tym 

celu zostanie przygotowana odpowiednia ankieta, która posłuży do przygotowania aktualnej 

strategii oraz innych dokumentów planistycznych niezbędnych do tego, abyśmy mogli sięgać po 

środki unijne. Plan ten wykona Referat Rozwoju w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Pytań i uwag do przedstawionych informacji nie było. 

 

3. Informacja o planach inwestycyjnych (chodniki) w Gminie Wielopole Skrzyńskie. 

 

W związku z nieobecnością zaproszonych gości w osobach: Pana Witolda Darłaka – Starosty 

Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz Pana Józefa Rojka – Przewodniczącego Rady Powiatu 

Ropczycko – Sędziszowskiego informacje na temat planowanych inwestycji realizowanych przez 

powiat w Gminie Wielopole Skrzyńskie przedstawiona zostanie w innym terminie.  

 

4. Informacje dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych. 

 

Dyrektorzy poszczególnych szkół z naszej gminy przedstawili informacje o: 

 wynikach egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasistów z uwzględnieniem 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 liczbie uczniów w gimnazjum, klasach I-VI szkół podstawowych obecnie i w nowym roku 

szkolnym oraz w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu, 

 liczbie pełnych etatów nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach  

i przedszkolu, 

 liczbie uczniów objętych pomocą materialną, 

 wydatkach na środki czystości i materiały biurowe w bieżącym roku szkolnym oraz  

w przeliczeniu na 1 ucznia, 

 bazie lokalowej w szkole i przedszkolu oraz niezbędnych pracach remontowych w okresie 

wakacji z uwzględnieniem prognozowanych kosztów ich wykonania. 

 

 

 

 



7 

1) Pan Stanisław Paryś przedstawił informacje z realizacji zadań oświatowych w mijają-

cym roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim:  

 

 wyniki egzaminu gimnazjalnego: 

W gimnazjum egzamin pisało 108 uczniów (5 oddziałów klasowych) w tym 16 uczniów 

podlegało w różnym zakresie specjalnym potrzebom edukacyjnym. Wynik egzaminu gimnazjalnego 

dyrektor ocenia na dobry. 

  
 

 

 Gimnazjum 

Wielopole 

Skrzyńskie 

Część humanistyczna Część matematyczno- 

przyrodnicza 

Część językowa 

J. polski  

% 

Historia  

i WOS % 

Matematyka 

% 

Przedmioty 

przyrodnicze 

% 

J. angielski  

% 

J. niemiecki 

% 

61,7 59,9 46,0 50,6 58,0 49,2 

Średnie wyniki  

w powiecie 
62,0 63,4 50,1 50,2 63,0 54,2 

 

 liczba uczniów: 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 296, 

 w roku szkolnym 2015/2016 – 270. 

 

 liczba etatów nauczycielskich:  

 22 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie, 

 5 nauczycieli zatrudnionych na niepełnym etacie,  

 9 pracowników ds. obsługi zatrudnionych na pełnym etacie i 0,2 etatu – pracownik bhp 

 

 pomoc materialna:  

 dożywianiem objętych było 75 uczniów, 

 stypendium otrzymało 93 uczniów, 

 wyprawką szkolna objęta była 1 uczennica, 

 stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego otrzymało 4 uczniów, 

 pomoc doraźną otrzymało 5 uczniów. 

 

 wydatki na: 

 artykuły biurowe – 6.964,22 zł (23,53 zł/ucznia) 

 środki czystości –   7.033,62 zł (23,76 zł/ ucznia) 

 

 baza lokalowa:  

 12 sal lekcyjnych, 1 pracownia komputerowa, w której znajduje się 24 stanowiska kompute-

rowe z dostępem do internetu, sala gimnastyczna, zaplecze, siłownia, gabinet higienistki, 

szatnia, stołówka, świetlica, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, sekretariat, pokój 

nauczycielski, gabinet pedagoga szkolnego, pomieszczenie socjalne, kuchnia, sklepik 

szkolny, pomieszczenie zaadoptowane na potrzeby ochrony monitoringu i szkolnego punktu 

ksero. Od dwóch lat Gimnazjum wspólnie ze Szkołą Podstawową dysponuje kompleksem 

boisk sportowych z programu Orlik 2000.  

 

 planowane prace remontowe: 

 uzupełnienie prac tynkarskich w czterech salach lekcyjnych i na jednym z korytarzy, 

 izolacja przeciwwilgociowa budynku od strony zachodniej, 

 coroczne prace malarsko-estetyczne. 
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2) Pan Józef Chodak przedstawił informacje z realizacji zadań oświatowych w mijającym 

roku szkolnym 2014/2015 w Szkoły Podstawowej w Brzezinach: 

 

 wyniki sprawdzianu szóstoklasistów: 

Do egzaminu w SP w Brzezinach przystąpiło 13 szóstoklasistów. Nie było w tym roku 

uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności co wiąże się ze specjalnym arkuszem egzaminacyjnym. 

Wynik egzaminu jest troszkę wyższy niż w ubiegłym roku, dyrektor ocenia go na średni.  

 
 

SP Brzeziny 

Średni wynik 

ogółem % 

Średni wynik  

z j. polskiego % 

Średni wynik  

z matematyki % 

Średni wynik 

z j. angielskiego % 

 

57,2 

 

70,0 

 

43,8 

 

65,4 

 

 liczba uczniów: 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 119 uczniów łącznie z punktem przedszkolnym, w tym 94 

uczniów w klasach I-VI i 25 dzieci w grupie przedszkolnej, 

 w roku szkolnym 2015/2016 do oddziału przedszkolnego zapisanych jest 12 – 5-latków i 6 – 

4-latków. 

 

 liczba etatów nauczycielskich:  

 9 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie, 

 6 nauczycieli zatrudnionych na niepełnym etacie,  

 4 pracowników ds. obsługi (konserwator, 3 sprzątaczki i ½ etatu – pracownik administracji) 

 

 pomoc materialna:  

 dożywianiem objętych było 73 uczniów (ok. 12 uczniów płaciło z własnej kieszeni za posiłek, 

pozostali korzystali z dofinansowania z GOPS), 

 stypendium otrzymało 45 uczniów, 

 wyprawkę szkolną otrzymało 36 uczniów, 

 

 wydatki na : 

 artykuły biurowe – 2. 485,98 zł (26,73 zł/ucznia) 

 środki czystości –   1.981,26 zł (21,30 zł/ucznia) 

 

 baza lokalowa i wyposażenie szkoły – dobre 

 

 planowane prace remontowe:  

 zakup bramki na boisku trawiastym – 5.000 zł, 

 malowanie, doposażenie wynikające z zaleceń Sanepidu. 
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3) Pani Krystyna Stusik przedstawiła informacje z realizacji zadań oświatowych w mijają-

cym roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Brzezinach – Berdechowie: 

   

 wyniki egzaminu szóstoklasistów: 

Do egzaminu w SP w Brzezinach – Berdechowie przystąpiło 7 szóstoklasistów. Wynik 

egzaminu z matematyki i języka angielskiego jest wyższy niż średni wynik uzyskany w gminie, 

powiecie i w województwie. Wynik z języka polskiego jest równie wysoki, wyższy niż średni wynik 

uzyskany w gminie i niewiele niższy niż średni wynik uzyskany w powiecie i województwie. 

 
 

SP Brzeziny – 

Berdechów 

Średni wynik 

ogółem % 

Średni wynik  

z j. polskiego % 

Średni wynik  

z matematyki % 

Średni wynik 

z j. angielskiego % 

 

67,9 

 

70,1 

 

65,7 

 

85,7 

 

 liczba uczniów: 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 65 uczniów łącznie z punktem przedszkolnym, w tym 49 

uczniów w klasach I-VI, 

 w roku szkolnym 2015/2016 – 62 uczniów, w tym 50 uczniów w klasach I-VI i 12 w zerówce 

(8 – 5-latków i 4 – 4-latków, sześciolatków nie będzie) 

 

 liczba etatów nauczycielskich:  

 8 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie, 

 2 nauczycieli zatrudnionych na niepełnym etacie,  

 

 pomoc materialna:  

 dożywianiem objętych było 42 uczniów, z czego 27 uczniów objętych było pomocą GOPS, a 

15 dopłacało samodzielnie, 

 stypendium otrzymało 20 uczniów, 

 wyprawkę szkolną otrzymało 15 uczniów, 

 

 wydatki na : 

 artykuły biurowe – 1.782,26 zł (27,42 zł/ucznia) 

 środki czystości –   1.836,27 zł (28,25 zł/ucznia) 

 

 planowane prace remontowe: 

 malowanie, czyszczenie i lakierowanie przynajmniej dwóch sal lekcyjnych, 

 zostały zakupione i wymienione 3 drzwi za kwotę 4.300 zł jako zalecenie Straży Pożarnej, za 

które trzeba zapłacić, 

 wymiana popękanych płytek, boazerii, 

 wymiana okien (20 zostało wymienionych), 

 wymiana mebli w kuchni – zalecenie Sanepidu na przyszły budżet. 

 Pani dyrektor poprosiła również o stare płytki na wykonanie przejścia od szkoły do placu 

zabaw. 
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4) Pani Teresa Świniuch przedstawiła informacje z realizacji zadań oświatowych w mijają-

cym roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Broniszowie: 

 

 wyniki sprawdzianu szóstoklasistów: 

Do egzaminu w SP w Broniszowie przystąpiło 6 szóstoklasistów, w tym jeden uczeń z opinią 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wynik egzaminu jest wyższy niż średnia gminy.  

 
 

SP Broniszów 

Średni wynik 

ogółem % 

Średni wynik  

z j. polskiego % 

Średni wynik  

z matematyki % 

Średni wynik 

z j. angielskiego % 

 

61,4 

 

68,3 

 

54,2 

 

53,3 

 

 liczba uczniów: 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 67 uczniów, w tym 54 uczniów w klasach I-VI i 13 dzieci  

w oddziale przedszkolnym, 

 w roku szkolnym 2015/2016 – 74 uczniów, w tym 60 uczniów w klasach I-VI i 14 dzieci  

w zerówce 

 

 liczba etatów nauczycielskich:  

 7 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie, 

 4 nauczycieli zatrudnionych na niepełnym etacie,  

 2 pracowników obsługi 

 

 pomoc materialna:  

 dożywianiem z GOPS objętych było 40 uczniów,  

 stypendium otrzymało 29 uczniów, 

 wyprawkę szkolną otrzymało 18 uczniów, 

 

 wydatki na : 

 artykuły biurowe – 1.394,81 zł (21,46 zł/ucznia) 

 środki czystości –   1.166,83 zł (17,95 zł/ucznia) 

 

 baza lokalowa: 

 7 sal lekcyjnych, w tym sala komputerowa wyposażona w 13 komputerów, sala gimnastyczna, 

biblioteka, jadalnia dla dzieci, pokój nauczycielski, pokój dyrektora, świetlica, gabinet 

pielęgniarki szkolnej 

 

 planowane prace remontowe:  

 malowanie ścian w sali gimnastycznej i na korytarzach szkolnych, 

 wymiana oświetlenia, 

 wymiana wykładziny w pokoju nauczycielskim, 

 wymiana posadzki w WC dla nauczycieli. 

 

Pani dyrektor Świniuch poinformowała również, że szkoła dużo zyskała z programu 

„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej 

jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” m.in.: tablicę interaktywną, telewizor, meble, 

pralkę, odkurzacz itp., a końcowym efektem projektu był plac zabaw. Ponadto przez ostatnich kilka 

lat udało się wymienić w szkole wszystkie okna. Następnie zwróciła się do Rady Gminy i Wójta, aby 

mieli na uwadze w ramach możliwości finansowych wybudowanie boiska szkolnego i jego 

ogrodzenia. Podziękowała za planowaną elewację i docieplenie budynku szkoły.  
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5) Pan Henryk Olech przedstawił informacje z realizacji zadań oświatowych w mijającym 

roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Gliniku: 

 

 wyniki sprawdzianu szóstoklasistów: 

Do sprawdzianu przystąpiło 19 szóstoklasistów. Nie było uczniów ze specjalnymi potrze-

bami edukacyjnymi. Wyniki egzaminu – dobre. 

 
 

SP Glinik 

Średni wynik 

ogółem % 

Średni wynik  

z j. polskiego % 

Średni wynik  

z matematyki % 

Średni wynik 

z j. angielskiego % 

 

65,7 

 

70,4 

 

60,8 

 

73,9 

 

 liczba uczniów: 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 147 uczniów, w tym w klasach I-VI – 104 uczniów i 22  

w punkcie przedszkolnym i 21 uczniów w klasie zerowej, 

 w roku szkolnym 2015/2016 – 130 uczniów z jednym oddziałem wychowania przedszkol-

nego  

 

 liczba etatów nauczycielskich:  

 w roku szkolnym 2014/2015 w szkole było zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, w tym 9 na 

pełnym etacie, 

 w roku szkolnym 2015/2016 przewiduje się zatrudnienie 8 nauczycieli na pełny etat i 4 

nauczycieli na niepełny etat (od 3 do 8 godzin),  

 

 pomoc materialna:  

 dożywianiem objętych było ok. 40 uczniów,  

 stypendium otrzymało 40 uczniów, 

 wyprawkę szkolną otrzymało 28 uczniów, 

 

 wydatki na : 

 artykuły biurowe – 2.207,14 zł (17,66 zł/ucznia) 

 środki czystości –   1.802,45 zł (14,42 zł/ucznia) 

 

 potrzeby szkoły:  

 potrzeby szkoły są ogromne, jednak z uwagi na planowaną budowę sali gimnastycznej  

z wieloma pracami trzeba się wstrzymać, bo nie będzie na to środków. 
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6) Pani Krystyna Paryś przedstawiła informacje z realizacji zadań oświatowych w mijają-

cym roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Nawsiu: 

 

 wyniki sprawdzianu szóstoklasistów: 

Do sprawdzianu przystąpiło 9 szóstoklasistów. Wyniki są niższe niż średnie wyniki gminy, 

powiatu i województwa.  

 
 

SP Nawsie 

Średni wynik 

ogółem % 

Średni wynik  

z j. polskiego % 

Średni wynik  

z matematyki % 

Średni wynik 

z j. angielskiego % 

 

52,6 

 

57,1 

 

47,8 

 

54,7 

 

 

 liczba uczniów: 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 112 uczniów, w tym 83 w klasach I-VI i 29 dzieci w oddziałach 

przedszkolnych, 

 w przyszłym roku dopiero po 15 sierpnia można mówić czy będzie jeden czy dwa oddziały 

przedszkolne  

 

 liczba etatów nauczycielskich:  

 w roku szkolnym 2014/2015 w szkole było zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli (oprócz 

nauczycieli, którzy uczyli w punkcie przedszkola unijnego), w tym 6 nauczycieli zatrudnio-

nych na pełny etat, pozostali nauczyciele to specjaliści(np. z muzyki, plastyki, itp.)  

 

 pomoc materialna:  

 dożywianiem objętych było 59 uczniów (Pani dyrektor zwróciła uwagę na posiłki, które dzieci 

nie chcą jeść), 

 stypendium otrzymało 29 uczniów, 

 wyprawkę szkolną otrzymało 18 uczniów, 

 

 wydatki na : 

 artykuły biurowe – 3.893,67 zł (45,80 zł/ucznia) 

Pani dyrektor poinformowała, że w szkole została przeprowadzona kontrola Komisji 

Rewizyjnej w sprawie papieru, z uwagi na duże zużycie. Pani dyrektor wyjaśniła, że szkoła wydawała 

gazetkę szkolną raz na miesiąc, teraz wydaje raz na kwartał i mniej tego papieru się zużywa. Gazetka 

jest rozdawana dzieciom (ci co mogą płacą 50 gr). Sam toner kosztuje 1.600 zł. Ponadto wydawane 

były ulotki na Dzień Sybiraka – 17 września, dlatego duże było zużycie papieru. 

 środki czystości –   1.347,29 zł (15,85 zł/ucznia) 

 

 potrzeby szkoły:  

 pracownia języka obcego chociaż jedna na gminie. 

Pani dyrektor podziękowała Wójtowi za ogrodzenie szkoły. 
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7) Pan Marek Śliwiński przedstawił informacje z realizacji zadań oświatowych w minio-

nym roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim: 

 

 wyniki sprawdzianu szóstoklasistów: 

Do egzaminu przystąpiły dwie klasy szóste (łącznie 29 uczniów). Rozrzut miedzy klasą A a 

klasą B był duży, bo do 15 %. Do egzaminu przystąpił 1 uczeń upośledzony w stopniu lekkim i 

uzyskał z j. polskiego – 38% punktów, z matematyki – 10% i z j. angielskiego – 42,5%. Wyniki 

egzaminu są niższe niż w ubiegłym roku. 

 
 

SP Wielopole 

Skrzyńskie 

Średni wynik 

ogółem % 

Średni wynik  

z j. polskiego % 

Średni wynik  

z matematyki % 

Średni wynik 

z j. angielskiego % 

 

53,7 

 

59,1 

 

48,1 

 

58,0 

 

 liczba uczniów: 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 197, wszystkie oddziały były dwuklasowe, 

 w roku szkolnym 2015/2016 – 196  

 

 liczba etatów nauczycielskich:  

 16 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie łącznie z dyrektorem,  

 3 nauczycieli zatrudnionych na niepełnym etacie,  

 obsługa poza nauczycielska: sprzątaczka, pomoc do pani, która wydaje posiłki, sekretarka – 

½ etatu, konserwator ½ etatu, pracownik ds. bhp – 1/10 etatu, osoba do przewozu dzieci 

zatrudniona w ramach bonu zatrudnieniowego i stażystka, która pomaga w dowożeniu. 

 

 pomoc materialna:  

 stypendium otrzymało 64 uczniów, 

 wyprawkę szkolną otrzymało 39 uczniów, 

 

 wydatki na : 

 artykuły biurowe – 2.403,95 zł (12,02 zł/ ucznia) 

 środki czystości –   1.911,26 zł (9,70 zł/ucznia) 

 

 baza lokalowa: 

 11 sal lekcyjnych, 1 pomieszczenie dwufunkcyjny (sala komputerowa lub sala lekcyjna), sala 

gimnastyczna, brakuje pomieszczeń na świetlicę, gabinet dyrektora łącznie z sekretariatem, 

ubikacja – 2 oczka dla chłopców i jeden pisuar oraz 2 oczka dla dziewcząt, jeden wspólny  

z gimnazjum gabinet higienistki. 

 

 planowane prace remontowe:  

 ubikacje na drugiej kondygnacji, 

 dobudowanie ścianki do przebieralni na lekcje WF,  

 odnowa lamperii, 

 cyklinowanie i lakierowanie parkietu w dwóch salach lekcyjnych, 

 malowanie trzech sal, 

 zapotrzebowanie na tablice do klas, wieszaki na korytarz, ławeczki w stołówce, kilka 

mikroskopów, odtwarzacz CD, komputery, przynajmniej jedna tablica interaktywna, min. dwa 

regały biblioteczne, 

 ułożenie paneli w bibliotece. 
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8) Pan Antoni Balicki w imieniu nieobecnej Pani Barbary Musiał przedstawił informacje 

z realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu  

w Wielopolu Skrzyńskim:  

 

 liczba dzieci: 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 77, 

 w roku szkolnym 2015/2016 – 74 (w sierpniu odbędzie się dodatkowa rekrutacja) 

 

 liczba etatów nauczycielskich:  

 6,4 etatów nauczycielskich, 

 1 etat administracji – intendent i 4,5 etatu pracowników obsługi 

 

 pomoc materialna: 

 pomocą materialną objętych było 15 dzieci 

 

 wydatki na : 

 artykuły biurowe – 1.827,85 zł (23,74 zł/ucznia) 

 środki czystości –   3.090,13 zł (40,13 zł/ucznia) 

 

 potrzeby:  

 zakup stolnicy.  

 

Porównanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów w poszczególnych szkołach z terenu 

Gminy Wielopole Skrzyńskie do średnich wyników gminy, powiatu i województwa. 

 

 Średni wynik  

z j. polskiego % 

Średni wynik  

z matematyki % 

Średni wynik  

z j. angielskiego % 

SP Broniszów 68,3 54,2 53,3 

SP Brzeziny 70,0 43,8 65,4 

SP Brzeziny - 

Berdechów 
70,1 65,7 85,7 

SP Glinik 70,4 60,8 73,9 

SP Nawsie 57,1 47,8 54,7 

SP Wielopole 

Skrzyńskie 
59,1 48,1 58,0 

Średni wynik  

w gminie 
64,8 52,2 64,2 

Średni wynik  

w powiecie 
71,3 61 74 

Średni wynik  

w województwie 
72,8 62,4 77,4 
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5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 

2014 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego oraz sprawozdania 

finansowego za 2014 rok. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego na dzień  

31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie finansowe Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok 

obejmujące: 

• bilans z wykonania budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, 

• bilans zbiorczy jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, 

• rachunek zysków i strat za 2014 rok, 

• zestawienie zmian w funduszu za 2014 rok. 

 

Sprawozdania w załączeniu. 

 

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

wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr III/14/2015 z dnia 8 maja 

2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy za 2014 rok (uchwała w załączeniu). 

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie – pozytywna. 

 

7. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Wielopole Skrzyńskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2014 rok. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół  

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2015 roku wraz z opinią – wnioskiem w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie z tytułu wykonania budżetu gminy 

za rok 2014. Poinformował, że Komisja Rewizyjna przed sformułowaniem opinii – wniosku 

przeprowadziła kontrole wykonania budżetu gminy za 2014 rok we wszystkich placówkach 

oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym 

Ośrodku Kultury i Wypoczynku, Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola oraz Urzędzie Gminy. Ponadto 

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok 

wraz z informacją o stanie mienia gminnego oraz sprawozdanie finansowe Gminy Wielopole 

Skrzyńskie za 2014 rok. Komisja zapoznała się również z uchwałą Nr III/14/2015 z dnia 8 maja 2015 

roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy za 2014r. 

 

Protokół Komisji Rewizyjnej, opinia – wniosek w załączeniu. 
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8. Zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2014 rok. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Uchwałę  

Nr III/30/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

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

Skrzyńskim o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2014 rok (uchwała w załączeniu). 

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie – pozytywna. 

 

Pytania i uwagi do przedstawionych informacji dot. wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr VIII/37/2015 w załączeniu. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole 

Skrzyńskie za 2014 rok. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2014 rok zostało udzielone. 

Uchwała Nr VIII/38/2015 w załączeniu. 
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11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

1) Pan Dariusz Wośko – Kierownik Referatu Rozwoju przedstawił projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr VIII/39/2015 w załączeniu. 

 

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

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok. 

   
Pani Skarbnik poinformowała, że do projektu uchwały włącza się dodatkowo środki z dotacji 

celowej z budżetu państwa na przebudowę drogi Broniszów – Łączki zarówno po stronie dochodów 

jak i wydatków w kwocie 110.000 zł oraz wydatek w kwocie 10.000 zł na zakup busa, który został 

zaakceptowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

 Pan Jan Świstak – radny z Brzezin przypomniał, że na poprzedniej sesji i ostatniej Komisji 

Rozwoju Gminy wnioskował, aby przy najbliższych zmianach w budżecie uwzględnić środki na 

zakup kruszywa, które jest potrzebne na drogi. Wniosek ten nie został uwzględniony, dlatego 

ponownie poprosił o zabezpieczenie środków na kruszywo.  

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin poprosił radnych o przychylenie się do wniosku 

Pana Świstaka. Argumentując swoją wypowiedź mówił, że kruszywo nie zostało dowiezione na 

niektóre drogi zwłaszcza w Brzezinach, bo nie było możliwości dojazdu. Samochód z kamieniem 

wówczas nie jechał, bo więcej strat by wyrządził niż pożytku. Teraz gdy jest możliwość przejazdu, 

to brakło kruszywa. Szczególnie zwrócił uwagę na drogę na Baj. Ponownie wnioskował o sporządze-

nie planu remontu dróg gminnych. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin przypomniała, że temat rozdysponowania kruszywa 

na drogi został obszernie przedyskutowany na Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, na której omawiano opracowanie strategii podziału kruszywa oraz wnioskowano o mapę 

dróg gminnych. 
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Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik proponował, aby realizować procentowy 

podział kamienia na wsie zaproponowany przez Panią Przewodniczącą na Komisji Rozwoju Gminy, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska zakładając, że: 30% puli kamienia pójdzie na Brzeziny, 25% puli 

kamienia pójdzie na Wielopole Skrzyńskie, 15% puli kamienia pójdzie na Glinik, 15% puli kamienia 

pójdzie na Nawsie, 10% puli kamienia pójdzie na Broniszów i 5% - rezerwa.  

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy poinformował, że wszystkie przesunięcia środków  

w budżecie są niezbędne, aby kontynuować te prace, które zostały rozstrzygnięte przetargami i do 

których trzeba pieniędzy dołożyć. Wydatek na zakup busa jest konieczny, bo nasz stary bus 9-cio 

osobowy nadaje się na złomowanie. W tej chwili realizujemy dużo inwestycji drogowych. Trzeba 

również wziąć pod uwagę to, że do promesy na przebudowę drogi Broniszów – Łączki trzeba będzie 

dołożyć około 30.000 zł z własnych środków. Dlatego na dzień dzisiejszy nie ma możliwości 

włączenia żadnych dodatkowych środków na kruszywo. Przygotowany harmonogram wywozu 

kruszywa pokazuje, że Brzeziny dostały bardzo dużo kruszywa, co nie znaczy że wystarczająco. 

Kruszywa na drogi jest ciągle za mało. Będziemy się starać uzupełniać tam, gdzie jest najbardziej 

potrzebne. Pan Wójt obiecał, że na następnej sesji znajdą się pieniądze na kamień. Zwrócił uwagę, że 

procentowy podział kamienia na poszczególne wsie też nie jest idealny. 

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

 12 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr VIII/40/2015 w załączeniu. 

 

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

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: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr VIII/41/2015 w załączeniu. 
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4) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr VIII/42/2015 w załączeniu. 

 

5) Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

nazwy Publicznego Przedszkola „Krasnala Hałabały” 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: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr VIII/43/2015 w załączeniu. 

 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/186/2009 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  

z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego 

Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr VIII/44/2015 w załączeniu. 
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12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik wnioskował o podwyższenie ogrodzenia 

placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Plac zabaw jest usytuowany na przedłużeniu 

boiska sportowego. Ogrodzenie placu jest stanowczo za niskie i nie zabezpiecza dzieci bawiących się 

na placu, które mogą zostać uderzone piłką z boiska sportowego.  

 

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku wyjaśnił, że problem niskiego 

ogrodzenia placu zabaw został dostrzeżony od samego początku. Zapewnił, że w miarę możliwości 

finansowych jest w planie do zrobienia.  

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów wnioskował o naprawę usterki na placu 

zabaw w Broniszowie, gdzie opony z której wystawały druty przykryte zostały połową innej opony.  

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że nie da się inwestycji zrealizować bez 

błędu. Nikt nie zauważył wystających drutów z opony. Zostanie wezwany wykonawca, projektant, 

inspektor nadzoru, pracownik gminy i błąd ten spróbujemy rozwiązać.  

 

13. Sprawy różne. 

 

Pani Agnieszka Ochał – radna Powiaty Ropczycko – Sędziszowskiego poinformowała, że: 

 Starosta Powiatu rozmawia z poszczególnymi burmistrzami miast i wójtami gmin w sprawie 

chodników przy drogach powiatowych. Z uwagi na określoną pulę pieniędzy długość wykonania 

chodnika uzależniona jest od ilości środków jakie gmina dołoży. 

 Został naprawiony chodnik biegnący w kierunku WTZ-ów.  

 Starostwo dostało odmowną decyzję o możliwości stacjonowania karetki pogotowia w Wielopolu 

Skrzyńskim. Pani Ochał zapewniła o dalszych staraniach w tym temacie.  

Następnie przybliżyła radnym III Forum Kobiet Podkarpacia im. dr Grażyny Gęsickiej, które 

odbyło się 20 czerwca br. w Ropczycach. Podczas uroczystości zostały wyróżnione kobiety z naszego 

powiatu za szczególną aktywność w swoich środowiskach lokalnych. Z naszej gminy wyróżnione 

zostały Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Wielopolu Skrzyńskim. 

Wyróżnienie zostało wręczone na ręce siostry Emanueli za prace wychowawczą, katechetyczną, 

charytatywno-społeczną na rzecz gminy i całego powiatu. W gronie nagrodzonych znalazły się 

również: Pani Albina Kuraś – za zaangażowanie w życie artystyczne i kulturalne powiatu, Pani 

Grażyna Madeja – właścicielka firmy z Małej, Pani Jadwiga Wójtowicz – dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Wiercanach, matka 9-ciorga dzieci i siostra Anna z Parafii w Sędziszowie Młp.  

 

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku potwierdził, że siostra 

Emanuela działa na naszym terenie, pracuje w szkołach z DSM, pracuje z osobami z różnymi 

problemami. W przypadku kłopotów można się skontaktować z siostrami i one chętnie udzielą 

pomocy. Następnie zwrócił uwagę na kilka osób w Gliniku (bracia Kiebały, Emilia Cebulska z bratem 

i Pan Przystaś), które wymagają specjalnej troski. Poprosił, aby sprawdzić jak ci ludzie korzystają 

 z pomocy, bo pomoc zapewnioną mają.  

 

Pani Bożena Rogińska-Olech – kierownik GOPS odniosła się do osób trudnych z Glinika. 

Poinformowała, że Państwo Cebulscy mają postanowienie sądu o umieszczenie w DPS. Opiekun 

prawny – brat zwleka i nie chce ich jeszcze umieścić w DPS. Dla gminy taka sytuacja pod względem 

finansowym jest lepsza, bo koszt umieszczenia osoby w DPS to kwota 2.000 zł miesięcznie. Państwo 

Cebulscy mają swoje świadczenia, z GOPS-u nie pobierają pomocy finansowej, ale współpracuje  

z nimi pracownik socjalny i są objęci pomocą. Pod opieką pracownika socjalnego są również bracia  
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Kiebały. Dowożona jest im żywność. Była podjęta próba uporządkowania ich domu, ale nie było  

z ich strony zgody. Jest orzeczenie lekarza psychiatry mówiące, że ci ludzie nie są chorzy i nie można 

na siłę ingerować w czyjeś życia, jeżeli takie osoby nie są ubezwłasnowolnione. Pan Przystaś ma 

świadczenia i nieformalnego opiekuna, który się nim opiekuje i mu pomaga. Otrzymuje również 

niektóre świadczenia rzeczowe Pracownik socjalny też się tym panem interesuje, ale nie jest w stanie 

go upilnować tym bardziej, że nie jest ubezwłasnowolniony.  

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik, zaproponował skierowanie Pana 

Przystasia na przymusowy odwyk. Następnie podziękował dyrektorowi Szkoły Podstawowej  

w Gliniku za pracę dla szkoły i na rzecz Glinika. Poprosił, aby delegacje SP w Gliniku uczestniczyły 

w uroczystościach patriotycznych. Zgłosił również księdza proboszcza z Glinika do tytułu Honoro-

wego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie. Podziękował Wójtowi za nagłośnienie, które zostało 

zainstalowane na jego wniosek. 

 

Pani Bożena Rogińska-Olech – kierownik GOPS wyjaśniła, że jest możliwość skierowania 

danej osoby na przymusowe leczenie poprzez złożenie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Osoba ta jest wzywana na rozmowę. Jeżeli się nie stawia, wówczas jest 

kierowany wniosek do sądu o przymusowe leczenie.  

 

Pan Henryk Olech – dyrektor SP w Gliniku zapewnił Pana Bokotę, że szkoła stara się brać 

udział w uroczystościach patriotycznych i innych, jeżeli tylko może. 

 

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny odniósł się do tematu kruszywa. 

Mówił, że w Brzezinach jest połowa dróg w całej gminie i do Brzezin musi iść więcej kamienia. 

Poprosił, aby próbować stopniowo naprawiać drogi. Wnioskował o równiarkę na drogę na Bełcha. 

Ponadto zaprosił na zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się 5 lipca na stadionie w Wielopolu 

Skrzyńskim o godz. 1700.  

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zwrócił się z prośbą o rozsądne i gospodarne 

rozdysponowanie koparką, bo środków w budżecie nie ma za dużo. Proponował, aby w pierwszej 

kolejności zabezpieczyć te odcinki, które najbardziej wymagają zabezpieczenia przed burzami, aby 

woda miała ujście i nie niszczyła dróg. Zaproponował, aby utworzyć gminę w Brzezinach.  

 

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie zwrócił się do dyrektorów szkół 

z apelem, aby szkoły włączały się w dożynki gminne w postaci wystawiania delegacji sztandarów.  

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Wielopolu Skrzyńskim: jak się mu udało przebrnąć cały rok szkolny po tak niskich kosztach za 

artykuły biurowe i środki czystości.  

 

Pan Marek Śliwiński – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim odpowie-

dział, że szkoła oszczędza, ogranicza wydatki m.in. poprzez dwustronne kserowanie, kupowanie 

zamienników tonerów. Pomimo bardzo niskich kosztów na środki czystości w szkole jest czysto  

i Sanepid nie miał żadnych uwag. 
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy złożyła podziękowania Wójtowi za :  

 wydłużony czas pracy w urzędzie, 

 przedszkole, które będzie czynne w okresie wakacji, 

 plac zabaw, 

 znaki poziome na jezdni, które zwiększyły ilość miejsc parkingowych w Wielopolu Skrzyń-

skim oraz pasy, które ułatwiły przejście dzieciom koło kościoła,  

 uporządkowanie placu przy Piomarze, dzięki czemu również zwiększyła się ilość miejsc 

parkingowych.  

Następnie zasygnalizowała, aby zastanowić się czy w szkołach nadal będzie catering czy zostanie 

wprowadzona własna kuchnia. Poprosiła również o zajęcie się problematyką pozyskania środków na 

profilaktykę zdrowotną. Zasugerowała, że niektóre szkoły złożyły wnioski do Ministra Oświaty w tej 

sprawie. Gdyby udało się pozyskać takie środki w Wielopolu Skrzyńskim to gabinet stomatologiczny 

miałby kolejne wsparcie. Ponadto pytała czy są zatwierdzone wszystkie arkusze organizacyjne  

w szkołach oraz czy wzorem roku ubiegłego będą przyznawane odznaczenia dla rolników podczas 

dożynek. Przedstawiła również radnym pismo od sołtysa wsi Brzeziny z posiedzenia Rady Sołeckiej, 

podczas którego wypracowano następujące wnioski: 

 dokonanie odnowy stolików w Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach,  

 wykonanie remontu kominów i malowanie dachu,  

 zaświecenie czterech lamp parkowych przez całą noc. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego poinformowała, że remont stolików  

w Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach dyrektor GOKiW zaplanował na wrzesień. Przypomniała 

również, że farbę do malowania koledzy radni wyrzucili z budżetu.  

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin pytał o sprawę sprzedaży części działki Panu Brzozow-

skiemu. Wspomniał również o tragedii dwóch braci, która wydarzyła się w Brzezinach. Następnie 

złożył podziękowania: 

 dyrektorom szkół za trud nauczania i wychowania przez cały miniony rok szkolny, 

 Pani Skarbnik za czuwanie nad całością budżetu za 2014 r.  

 

Pani Bożena Rogińska-Olech – kierownik GOPS wyjaśniała, że bracia z Brzezin byli pod 

opieką GOPS-u i korzystali ze świadczeń. Mieli również pomoc żywnościową. Jeden z braci miał 

wyznaczony termin do lekarza na koniec maja i pracownik socjalny przypominał o tym terminie, ale 

nie pojechał. Drugi z nich był tak uległy psychicznie, że zrobił to samo co brat. GOPS zrobił 

wszystko, aby tym ludziom pomóc, jednak pracownicy socjalni nie są w stanie wszystkiego 

przewidzieć.  

 

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

informując, że: 

 Wielokrotnie były podjęte rozmowy ze Starostą na temat budowy chodników przy drogach 

powiatowych w Gminie Wielopole Skrzyńskie przez powiat. Nie przewidywaliśmy żadnego 

dofinansowania dla Starosty Powiatu w ramach realizacji wspólnych zadań. Liczyliśmy, że 

Starosta wykona chodniki z własnego budżetu. Zadeklarowaliśmy wstępnie, że bierzemy na 

utrzymanie chodniki przy drogach powiatowych, czyli kosimy przy nich trawy. Starosta przyjął 

decyzje pozytywnie i w zamian obiecał, że w te chodniki inwestował będzie. Ponadto Pan Wójt 

wnioskował do Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, aby wzięli pod uwagę most/przepust na 

początku Brzezin, gdzie jest ograniczenie tonażowe. Jest on w planie do przebudowy.  

 Równiarkę na wykonanie niezbędnych prac obiecała pożyczyć nam firma, która wykonuje drogę 

Brzeziny – Łęg.  
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 Analizujemy wprowadzenie własnej kuchni pod względem finansowym. Jeżeli wprowadzimy 

własną kuchnię, to będzie jedna kuchnia w gminie i będziemy rozwozić jedzenie własnymi 

samochodami do wszystkich szkół.  

 Nie został zatwierdzony arkusz organizacyjny dla Szkoły Podstawowej w Nawsiu, gdyż Pani 

dyrektor wykazała w klasie I – 29 dzieci i próbuje zorganizować dwa oddziały. W tej chwili już 

wiadomo, że kilka dzieci odeszło i wtedy byłoby 25 dzieci (jeden oddział).  

 Remont w Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach zostanie przeprowadzony ze środków budżetu 

GOKiW i leży w gestii dyrektora GOKiW. Jeżeli środków braknie, to wspomożemy z budżetu 

gminy.  

 Świecenie lamp w centrum Brzezin przez całą noc raczej nie jest konieczne, gdyż podjęliśmy 

wspólną decyzję, że ograniczamy świecenie, bo uznaliśmy że trzeba oszczędzać.  

 Odznaczenia dla rolników są potrzebne i trzeba się pochylić nad tym tematem. Można również 

zgłaszać osoby do tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie. Zgłoszenie 

takiej osoby musi być poprzedzone odpowiednio umotywowanym wnioskiem.  

 Nie ma pośpiechu w sprawie sprzedaży części działki Panu Brzozowskiemu, bo Pan Brzozowski 

działkę użytkuje. Trzeba sprawdzić, czy działka jest rolna czy budowlana. Być może nie będzie 

potrzeby podejmowania uchwały przez Radę Gminy, bo Wójt ma prawo sprzedać działkę 

niezabudowaną rolną.  

 

14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z VII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie uwagi zgłosili: 

 Pan Jan Świstak, który poprosił o dopisanie do swojej wypowiedzi dot. głosowania do Izb Rolni-

czych, że „prawo głosowania mają rolnicy posiadający powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczenio-

wego oraz współmałżonkowie, którzy posiadają prawo współwłasności”, 

 Pan Tadeusz Bokota, który poprosił o sprecyzowanie wypowiedzi dot. zmiany lamp przy boisku 

koło Remizy na inny typ, a nie zmianę ich ukierunkowania.  

 

Uwagi zostały uwzględnione w protokole z VII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Protokół z dnia 26 maja 2015 roku został przyjęty jednogłośnie. 

 

15. Zamknięcie sesji. 

  

Na zakończenie sesji dokonano przeliczenia środków zebranych na Kamilka Rasia. Pani 

Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za zebraną kwotę 605 zł, która zostanie 

przekazana matce dziecka. Następnie podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w sesji 

i dokonała zamknięcia VIII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Sesja trwała do godziny 1930. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                  

Beata Ozga                                                                 mgr inż. Halina Poręba 


