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Protokół Nr XXIII/2016 

z XXIII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 30 września 2016 roku 

 

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

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

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

obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.  

 

Na XXIII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było czternastu radnych oraz 

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

  

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku 

obrad dwóch projektów uchwał:  

 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  

z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego, 

 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej 

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok. 

Radni jednogłośnie włączyli w/w projekty uchwał do porządku obrad: 

 14 głosów – „za” 

 0 głosów – „przeciw” 

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

  

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXIII 

Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

3. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  

z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego, 

2) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/84/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  

z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2016 rok, 

3) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej 

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok, 

4) w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych. 
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5. Debata dotycząca funkcjonowania szkół i przedszkola w gminie. 

(Niezbędne wydatki dla prawidłowego funkcjonowania szkół w 2017 roku.) 

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych (w tym wnioski poszczególnych Komisji). 

7. Sprawy różne. 

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

9. Zamknięcie sesji. 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie.  

 

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXIII sesji. 

 

2. Informacje 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: 

 Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa. Wykonawca 

ma zrealizować inwestycję do 15 listopada br. 

 Został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Baj” na 

długości 1900 m. Wykonawcą zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rze-

szowa. Wartość inwestycji wynosi 514.000 zł, czego dofinansowanie z MSWiA – 80%. Po 

podpisaniu umowy wykonawca przystąpi do robót. Termin wykonania inwestycji wyznaczony 

został do 20 listopada br. Droga ta była zgłoszona do dofinansowania ze środków na odbudowę 

infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek klęsk żywiołowych. Gmina na tą inwestycję 

uzyskała promesę w wysokości 340.000 zł.  

 Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała promesę w kwocie 220.000 zł na przebudowę drogi 

Nawsie – Stachorówka, która została zgłoszona do ośmiu zadań dodatkowych, które udało się 

wywalczyć jeszcze w tym roku w związku z tym, że MSWiA ma pewne oszczędności przy 

realizacji inwestycji zniszczonych przez klęski żywiołowe. W najbliższym czasie inwestycja 

będzie realizowana. Ponadto zostały zgłoszone następujące zadania: 

 przebudowa przepustu w ciągu drogi Wielopole – Stara Droga, 

 przebudowa drogi Brzeziny – Zagrody na długości 300 m, 

 przebudowa drogi Glinik – Pasieki na długości 800 m, 

 przebudowa drogi Brzeziny – Berdechów – Szkoła na długości 999 m (od miejsca gdzie 

kończy się nawierzchnia asfaltowa do Pana Kuta), 

 przebudowa drogi Glinik – Podlas na Ziarnika, która powinna dojdzie do drogi Brzeziny 

– Dół Północny, 

 przebudowa drogi Broniszów – Zalesie, 

 przebudowa drogi Brzeziny – Podkościele na długości 800 m. 

 Trwają prace przy odbudowie mostu na rzece Wielopolce w ciągu drogi Glinik Sklep – 

Krzemienica. Budowa mostu dochodzi do końcowego etapu. Wykonawca inwestycji zapewniał, 

że przejezdność mostu zostanie otwarta 30 września, niestety nastąpi to trochę później. 

Natomiast zakończenie całkowite inwestycji nastąpi końcem października br. 
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 Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie realizowane są przez Powiat Ropczycko – Sędziszow-

ski dwie inwestycje drogowe: 

 odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Wielopole Skrzyńskie – Dębica, 

 przebudowa drogi powiatowej w Broniszowie na długości 538 m (tj. od kaplicy  

w Broniszowie do skrzyżowania z drogą gminną Broniszów – Szkoła), w wyniku czego 

droga zostanie poszerzona i na tej długości zostanie wykonany chodnik. 

W/w inwestycje realizowane są bez zaangażowania środków gminnych.  

 Został złożony wniosek na dofinansowanie dróg w ramach osiedla Podliwek w Wielopolu 

Skrzyńskim. Wniosek opiewa na kwotę 716.000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 50%. 

Wstępnie wniosek został pozytywnie zweryfikowany. 

 Od początku roku na drogi żwirowe zostało wywiezione kruszywo na poszczególne 

miejscowości w następujących ilościach: 

 Broniszów – 182 t, 

 Brzeziny – 804 t, 

 Glinik – 89 t, 

 Nawsie – 268 t, 

 Wielopole Skrzyńskie – 355 t. 

Natomiast na prace koparkowe zostały wydane środki: 

 Broniszów – 0 zł, 

 Brzeziny – ok. 32.000 zł, 

 Glinik – ok. 30.000 zł, 

 Nawsie – ok. 7.000 zł, 

 Wielopole Skrzyńskie – ok. 2.500 zł. 

Obecnie środki na koparki są prawie wykorzystane. 

Ponadto wykonana została dodatkowa barierka ochronna przy parkingu w Brzezinach.  

W najbliższym czasie zostanie zamontowana bariera energochłonna przy drodze gminnej 

prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Berdechowie. Realizowane są także wycinki zakrza-

czeń oraz naprawy dróg masą bitumiczną na zimno. Były wykonywane m.in. drobne naprawy 

na drodze Nawsie – Stachorówka, takie jak: umocnienie skarp, pobranie rowów, ułożenie 

korytek. W Broniszowie były wykonywane drobne roboty związane z ułożeniem korytek przy 

posesji Pana Świętonia oraz przy Filii Ośrodka Kultury i kaplicy, a także profilowanie korony 

drogi gminnej koło Pana Zięby. 

 Zostało zakończone malowanie dachu w Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach. W ramach 

malowania dachu zostały przebudowane kominy i wymieniono rynny. Wykonawcą zadania była 

firma Adu-Mal z Latoszyna. Koszt zadania wyniósł 31.000 zł. 

 Została zakończona przebudowa muru oporowego przy Centrum Edukacji Ekologicznej  

w Brzezinach. Koszt materiałów wyniósł ok. 6.000 zł. Zadanie to wykonali pracownicy Urzędu 

Gminy zatrudnieni w ramach prac publicznych. 

 Został wykonany demontaż linii napowietrznej i budowa linii kablowej przy Szkole Podstawo-

wej w Broniszowie w związku z budową boiska wielofunkcyjnego. Wykonawcą tych prac była 

firma Elmix z Ropczyc. Koszt zadania wyniósł prawie 19.000 zł brutto. 
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 Zostały rozpoczęte prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego i siłowni terenowej  

w Broniszowie. Inwestycję realizuje firma Kris-Bud z Jasienicy Rosielnej. Koszt inwestycji 

wynosi 565.548 zł brutto, z czego dofinansowanie przyznane ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej wynosi 400.000 zł. Do 15 listopada br. przewidywany jest termin realizacji 

inwestycji. W ramach inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, piłkę 

siatkową, koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach planszy 20 m x 40 m 

(całkowite wymiary 24 m x 44 m) wyposażone w bramki, kosze, słupki i trybuny na 108 osób. 

Wykonana będzie też siłownia terenowa z nawierzchni bezpiecznej z montażem 6 sztuk 

urządzeń do ćwiczeń oraz budowa chodnika wokół boiska i oświetlenie. 

 Trwają prace przy budowie placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim na gruntach parafii 

realizowany w III etapach. W tym roku będzie zrealizowany I etap obejmujący roboty 

budowlano – montażowe. Budowa placu związana jest z realizacją projektu pn.: „Integracyjne 

Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans”. Z tego projektu 

mamy 120.000 zł na budowę placu zabaw, reszta to środki z budżetu gminy. Oprócz placu 

zabaw będzie także wybudowana siłownia terenowa z urządzeniami do ćwiczeń na wolnym 

powietrzu. W przyszłości planowane jest postawienie wiaty grillowej na większe spotkania. 

 Został wykonany projekt wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni budynku Ośrodka Zdrowia 

i apteki w Wielopolu Skrzyńskim, ponieważ chcemy oddzielić szkołę podstawową i gimnazjum 

oraz budynek nr 264 od ogrzewania NZOZ i apteki. Wykonawcą dokumentacji jest Ewa Wiącek 

z Mielca. Koszt dokumentacji – 3.500 zł. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie brała udział w kompleksowym zamówieniu na dostawę gazu w 

ramach Ropczycko – Sędziszowskiej Grupy Zakupowej Paliwa Gazowego. Udało się wynego-

cjować zdecydowanie niższe koszty zakupu gazu, co spowoduje oszczędności – ok. 82.000 zł. 

 Obecnie realizowany jest odwiert poszukiwawczy za wodą w Gliniku, po jego wykonaniu 

będzie realizowany otwór poszukiwawczy za wodą w Broniszowie. Docelowo mają być trzy 

studnie głębinowe w Gliniku i dwie w Broniszowie, co pozwoliłoby zaopatrzyć kompleksowo 

w wodę obie miejscowości, nawet gdyby wszyscy mieszkańcy chcieli się podłączyć do 

wodociągu. Obydwa odwierty mają kosztować ok. 86.000 zł, przy czym według umowy 

płacone będzie 350 zł za 1 mb za odwiert pozytywny. Po wykonaniu odwiertu konieczne jest 

wykonanie dokumentacji, która zrealizowana zostanie do końca października. 

 Trwają prace związane z przygotowaniem wodociągów w Gliniku i w Broniszowie. Aktualnie 

zostały wydane decyzje środowiskowe dla budowy wodociągów oraz studni i zbiorników. 

Obecnie są podpisywane umowy o wejście w teren. Zostało podpisanych ok. 100 umów  

w ostatnich dwóch tygodniach. Przygotowywana jest dokumentacja pozwoleń wodno – 

prawnych oraz decyzji lokalizacyjnych. Zakończono opracowanie map dla miejscowości 

Broniszów, natomiast mapy dla miejscowości Glinik są na ukończeniu. Po wykonaniu w/w 

dokumentacji gmina ubiegać się będzie o pozwolenie na budowę. Na przełomie stycznia  

i lutego będzie ogłoszony nabór wniosków na finansowanie wodociągów. Szanse na dofi-

nansowanie budowy wodociągów w naszej gminie nie są duże, ponieważ w województwie 

podkarpackim jest tzw. obszar „Błękitny San”, do którego Gmina Wielopole Skrzyńskie nie 

należy. Ten obszar ma dodatkowych 8 priorytetowych punktów w naborze. Na usilne starania 

Pana Wójta został obniżony próg wejściowy wniosków o wodociągi z 15 do 12. Gmina będzie 

walczyć o środki z PROW oraz występować do różnych źródeł finansowania, ponieważ jeżeli 

nie uda się otrzymać dofinansowania to nie będzie możliwa realizacja wodociągów, bo nie 

będzie środków z własnego budżetu. 
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 Obecnie wykonywana jest wstępna dokumentacja na budowę krótkiej linii wodociągowej, która 

będzie przebiegać blisko Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, docho-

dząca do Budynku Kulturalno – Oświatowego, na której będą ustawione trzy hydranty  

w razie pożaru. Ta linia spowoduje przepięcie Budynku Kulturalno – Oświatowego, który jest 

podłączony do wody z GS do wody ze spółki wodnej „Grawitacja”. 

 Obecnie realizowana jest linia wodociągowa dla mieszkańców przysiółka Nawsie – Budzisz, 

gdzie nasza gmina odkupuje wodę od Gminy Sędziszów Małopolski. Zapasu wody jest na tyle, 

że nie będzie problemu z możliwością podłączenia się do wodociągu w przyszłości, tylko trzeba 

będzie wykonać dokumentację na przyłącz we własnym zakresie. 

 Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. W tej chwili wykonano 

pokrycie dachu, elewację wraz z ociepleniem, prace związane z zagospodarowaniem terenu, 

drogi dojazdowe. Na ukończeniu są instalacje wewnętrzne, wodno – kanalizacyjne i centralnego 

ogrzewania. Wykonywane są wylewki. Planuje się zakończenie wszystkich robót do końca  

I kwartału 2017 roku. Oddanie sali zaplanowane jest na 20 czerwca 2017 roku, ale zapewne 

nastąpi to wcześniej. 

 Trwa procedura związana z zawarciem umowy o dofinansowanie na rozbudowę Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. Na ukończeniu są prace związane z opracowa-

niem projektu budowlanego, dopiero potem można ubiegać się o pozwolenie na budowę. Na tą 

inwestycję gmina otrzymała prawie 2 mln zł z RPO. Ponadto został złożony wniosek o dofinan-

sowanie w PFRON na kwotę 348.000 zł, natomiast ok. 400.000 zł byłyby to środki z budżetu 

gminy. Będą podejmowane starania o dodatkowe środki z różnych źródeł, bo w tej chwili 

można realizować inwestycje nawet do 100% dofinansowania. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup autobusu dla 

potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 200.000 zł. Zakup ten zostanie zrealizowany 

do końca roku. 

 Złożony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w partnerstwie z Gminą Ropczyce wniosek na 

realizację nowoczesnych e-usług został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i mery-

torycznym. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem 

Województwa Podkarpackiego. Wartość projektu dla Gminy Wielopole Skrzyńskie wynosi 

542.000 zł, w tym dofinansowanie 461.000 zł i 81.000 zł udział własny gminy. 

 W dniu dzisiejszym został złożony wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na 

utworzeniu dwóch oddziałów przedszkolnych w Wielopolu Skrzyńskim i w Broniszowie dla 40 

dzieci. Pozostałe szkoły nie mogą być wzięte pod uwagę, dlatego że mają trwałość poprzednich 

projektów. Koszt projektu wynosi 900.000 zł przy dofinansowaniu 90%. 

 W dniu dzisiejszym kończy się nabór wniosków na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. 

Projekt ten cieszy się w Gminie Wielopole Skrzyńskie dużym zainteresowaniem. Na chwilę 

obecną złożonych jest ponad 280 wniosków, z czego 160 jest już kompletnych. 

 Został rozstrzygnięty przetarg na odnowę dodatkowych 750 m nawierzchni na drodze woje-

wódzkiej 986 w Wielopolu Skrzyńskim. Najniższą ofertę złożył Rejon Budowy Dróg i Mostów 

w Krośnie. Termin wykonania zadania upływa 19 listopada 2016 roku. Pozostałyby tylko 500 m 

nawierzchni do wykonania, na które potrzebne są środki w kwocie ok. 200.000 zł. 

 Zostały rozstrzygnięte dwa przetargi na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 986: 

 w Gliniku na długości 72 m. Najniższą ofertę złożyła firma FHU Grzegorz Ozga  

z Niedźwiady na kwotę 59.000 zł. Na wykonanie tego odcinka zostały założone środki  

z budżetu gminy. 
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 w Wielopolu Skrzyńskim – począwszy od miejsca, gdzie zakończyły się prace w tamtym 

roku do posesji Państwa Lechów, tam będzie przejście dla pieszych i dalej chodnik 

będzie przebiegał po stronie lewej. W tym roku wykonana zostanie tylko strona prawa, 

ponieważ nie mamy kompletnej dokumentacji drugiej strony, w związku z przepustem 

na potoku Liwek, na który trzeba uzyskać pozwolenie na budowę i pozwolenie wodno – 

prawne, a to trochę trwa. Najniższą ofertę złożył MPDiM z Rzeszowa za 219.000 zł. 

 W tym roku ogółem zostało załatwionych 139 wniosków dotyczących działalności gospodar-

czej, z czego 40 wpisów do CEIDG, 22 wykreśleń, 52 zmiany w działalności gospodarczej,  

10 wznowień i 11 zawieszeń. 

 Gmina posiada 14 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, z czego piwo nie jest limito-

wane. Koncesja roczna za sprzedaż piwa i wina wynosi 525 zł, natomiast za sprzedaż wódki – 

2.100 zł. W roku ubiegłym wpłata do budżetu gminy ze sprzedaży alkoholu wyniosła 76.339 zł. 

 W tym roku zostało skomunalizowanych 37 działek we wszystkich miejscowościach, oprócz 

Nawsia. Ogólna powierzchnia tych działek wynosi ponad 23 hektary. Są to głównie drogi  

i Kółko Rolnicze w Gliniku. 

 W roku bieżącym gmina nabyła nieruchomości w formie darowizn w następujących miejscowo-

ściach: 

 Broniszów – 17 arów (na drogi), 

 Mała – 66 ary (są to grunty, które Gmina Ropczyce skomunalizowała w roku 1990, które 

były w przeszłości przypisane szkole na Łysej Górze, a w tej części nasza gmina ma 

zbiorniki i osadniki ścieków), 

 Brzeziny – 0,5 ara (na poszerzenie drogi). 

 Gospodarka odpadami komunalnymi przedstawia się w gminie następująco: 

 Broniszów: 

188 gospodarstw zobowiązanych do uiszczania opłaty za odpady komunalne,  

wymiar składek – 32.864 zł, wpłacono – 25.081 zł.  

Nie ma wystawionych żadnych tytułów wykonawczych. 

 Brzeziny: 

507 gospodarstw zobowiązanych do uiszczania opłaty za odpady komunalne,  

wymiar składek – 85.000 zł, wpłacono – 61.000 zł.  

Jest wystawiony jeden tytuł wykonawczy. 

 Glinik: 

325 gospodarstw zobowiązanych do uiszczania opłaty za odpady komunalne,  

wymiar składek – 57.495 zł, wpłacono – 38.663 zł. 

 Nawsie: 

344 gospodarstw zobowiązanych do uiszczania opłaty za odpady komunalne,  

wymiar składek – 52.000 zł, wpłacono 40.110 zł. 

 Wielopole Skrzyńskie: 

487 gospodarstw zobowiązanych do uiszczania opłaty za odpady komunalne,  

wymiar składek 76.000 zł, wypłacono – 58.000 zł. 

Ogółem wymiar składek naliczonych wynosi 305.000 zł, zapłacono – 219.000 zł za odpady 

komunalne. Przez ostatnie lata opłata za śmieci w Gminie Wielopole Skrzyńskie nie wzrasta, 

ale też jest każdy samochód sprawdzany i ważony pod kątem odpadów zmieszanych i segre-

gowanych, bo gmina za odpady zmieszane płaci ponad dwa razy więcej niż za odpady segre-

gowane. 
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 Od początku 2016 roku do gminy wpłynęło 44 wnioski o warunki zabudowy. Wydanych 

warunków zabudowy zostało 29, wszczętych 9 postępowań i nowe dokumenty przesłane do 

Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego – 6. W poszczególnych miejscowościach 

zostało złożonych: 

 Brzeziny – 11 wniosków o warunki zabudowy, z czego 6 wniosków dot. budowy 

budynków jednorodzinnych, rozbudowy, przebudowy oraz budynki gospodarcze i gara-

żowe, 2 wnioski o zalesienie gruntu i 3 wnioski o inwestycje celu publicznego 

(przebudowa mostu, budowa sieci gazowej i przyłącz do budynków mieszkalnych) 

 Wielopole Skrzyńskie – 13 wniosków o warunki zabudowy, z czego 8 wniosków dot. 

budowy budynków jednorodzinnych, rozbudowy, przebudowy oraz budynki gospodar-

cze i garażowe i 3 wnioski dot. inwestycji celu publicznego (przebudowa WTZ, 

przebudowa sieci transportowej i przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej, 

 Nawsie – 7 wniosków o warunki zabudowy, z czego 7 wniosków dot. budowy 

budynków jednorodzinnych, rozbudowy, przebudowy oraz budynki gospodarcze i gara-

żowe, zalesienie gruntu i  inwestycji celu publicznego – brak, 

 Glinik – 3 wnioski o warunki zabudowy, z czego 3 dot. budowy budynków 

jednorodzinnych, rozbudowy, przebudowy oraz budynki gospodarcze i garażowe, 

zalesienie gruntu i inwestycje celu publicznego – brak, 

 Broniszów – 9 wniosków o warunki zabudowy, z czego 9 dot. budowy budynków 

jednorodzinnych, rozbudowy, przebudowy oraz budynki gospodarcze i garażowe, 

zalesienie gruntu i inwestycje celu publicznego – brak. 

 Podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych przedstawia się w gminie następująco: 

 Broniszów: 

410 podatników,  

wymiar zobowiązań podatkowych – 65.673 zł, wpłacono – 54.668 zł.  

Nie ma wystawionych żadnych tytułów wykonawczych. 

 Brzeziny: 

1311 podatników,  

wymiar zobowiązań podatkowych – 255.889 zł, wpłacono – 197.805 zł.  

Wystawionych jest 13 tytułów wykonawczych. 

 Glinik: 

688 podatników,  

wymiar zobowiązań podatkowych – 117.631 zł, wpłacono – 92.517 zł.  

Wystawione jest 3 tytuły wykonawcze. 

 Nawsie: 

899 podatników,  

wymiar zobowiązań podatkowych – 157.245 zł, wpłacono – 122.880 zł.  

Wystawionych jest 13 tytułów wykonawczych. 

 Wielopole Skrzyńskie: 

1251 podatników,  

wymiar zobowiązań podatkowych – 267.247 zł, wpłacono – 195.035 zł.  

Jest wystawionych 6 tytułów wykonawczych. 

 Podatek od nieruchomości od osób prawnych przedstawia się w gminie następująco: 

44 podatników,  

wymiar zobowiązań podatkowych – 649.184 zł, wpłacono – 475.941 zł.  
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 Podatek rolny od osób prawnych przedstawia się w gminie następująco: 

22 podatników,  

wymiar zobowiązań podatkowych – 7.737 zł, wpłacono – 5.929 zł.  

 Podatek leśny osób prawnych przedstawia się w gminie następująco: 

8 podatników,  

wymiar zobowiązań podatkowych – 22.420 zł, wpłacono – 16.953 zł.  

Zaległości podatkowe z lat ubiegłych wynoszą 150.348 zł. 

 4 września 2016 roku odbyły się Dożynki Gminne w Broniszowie. Pan Wójt złożył podzięko-

wania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tych dożynek, za zaangażowanie  

i uczestnictwo.  

 17 września 2016 roku odbył się Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Nawsiu i Światowy 

Dzień Sybiraka. 

 

3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał o termin realizacji inwestycji dotyczący 

przebudowy drogi gminnej Brzeziny – Baj. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy skierował do Pana Wójta 

następujące zapytania: 

 Czy w budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku przewidziana jest 

tylko rekuperacja, czyli uniemożliwienie strat ciepła wewnątrz budynku, czy jeszcze 

dodatkowa instalacja? 

 Jaki jest kilometraż przewidzianej do przebudowy drogi Nawsie – Stachorówka (odkąd się 

zaczyna i dokąd kończy)? 

 Jaki jest czasookres wynajmu gruntu pod plac zabaw w Wielopolu Skrzyńskim? 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał czy będzie możliwość 

wykonania jednego mostka koło Darłaka. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zwrócił uwagę na drogę Glinik – 

Podlas na Ziarnika, która jest zgłoszona do powodziówki, gdzie jest wzięta pod uwagę droga do 

Świerada prowadząca do jednego domu, a nie uwzględniona została droga na Stasiowskiego 

prowadząca do trzech domów. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu mieszkańców Sośnic pytała: 

 Czy byłaby możliwość uwzględnienia progu zwalniającego na drodze Wielopole – Sośnice 

powyżej szkoły podstawowej? 

 Czy będą założone jumby na rowach przydrożnych wzdłuż drogi Wielopole – Sośnice? 
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do zapytań radnych, mówiąc że: 

 Termin wykonania drogi gminnej Brzeziny – Baj wyznaczony jest do 20 listopada br. 

 W budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku jest przewidziana 

tylko rekuperacja, nic innego nie jest planowane. 

 Przebudowa drogi Nawsie – Stachorówka będzie wykonywana na odcinku 999 m (powinna 

dojść do końca tej drogi), ponieważ gmina nie może robić dłuższego odcinka, bo musiałaby 

przygotowywać uzgodnienia środowiskowe. 

 Wynajem gruntu na plac zabaw w Wielopolu Skrzyńskim jest na okres 10 lat z możliwością 

przedłużania. Taka sama umowa została zawarta na Kantorówkę, w związku z tym, iż gmina 

przygotowuje się do złożenia wniosku o remont tego budynku. 

 Przepust w Broniszowie zostanie wykonany, jeżeli znajdziemy pieniądze w budżecie gminy. 

 Przebudowa drogi Glinik – Podlas na Ziarnika powinna dojść z nawierzchnią asfaltową do 

drogi Brzeziny – Dół Północny. Dokładne działki, na których będzie robiona droga trzeba 

sprawdzić u geodety. 

 Na drodze Wielopole – Sośnice jest zrobiony projekt organizacyjny ruchu, który nie przewi-

duje progu zwalniającego, co nie znaczy, że nie można zamontować tzw. „zwalniaczy”, bo 

są one tam konieczne. W tej chwili nie są one montowane ze względu na to, że droga nie 

jest do końca skończona. 

 W kwestii rowów przydrożnych wzdłuż drogi Wielopole – Sośnice trzeba przeglądnąć 

dokumentację, na jakich odcinkach są one przewidziane. 

 

4.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwały. 

 

1) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  

24 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpac-

kiemu na realizację zadania publicznego. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  14 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XXIII/137/2016 w załączeniu. 
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2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XIV/84/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016r. 

w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2016 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pani Skarbnik dodała, że dodatkowo w projekcie uchwały dokonuje się przeniesień 

wydatków między paragrafami zadania związanego z dobudową sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Gliniku. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  14 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XXIII/138/2016 w załączeniu. 

 

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

zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty 

ustalone w budżecie gminy na 2016 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  14 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XXIII/139/2016 w załączeniu. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin w imieniu całego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 

Ziemi Wielopolskiej im. T. M. Kantora złożył serdeczne podziękowania radnym za podjęcie w/w 

uchwały, dzięki której na 100-lecie urodzin Kantora będzie przeprowadzony remont Kantorówki. 
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4) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie pozbawienia 

dróg kategorii dróg gminnych. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  14 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XXIII/140/2016 w załączeniu. 

 

5.  Debata dotycząca funkcjonowania szkół i przedszkola w gminie. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy mówiła, że po spotkaniu z Panią 

Minister Edukacji Narodowej pewne jest to, że ustawa dotycząca reformy oświaty wchodzi w życie 

w następnym roku szkolnym, przywracając osiem klas szkoły podstawowej. Stąd Rada Gminy 

postanowiła wszcząć debatę dotyczącą oświaty w naszej gminie. Z zapewnień Pani Minister 

wynika, że reforma pomoże utrzymać małe szkoły, chociażby poprzez przywrócenie subwencji dla 

dzieci 6-letnich w wysokości 4.300 zł na 1 dziecko. To na pewno przynajmniej w znacznym stopniu 

subwencję oświatową nam korzystnie podniesie. Niepokoić może jednak fakt, że na terenie naszej 

gminy odnotowujemy niż demograficzny i w ubiegłym roku do szkół podstawowych i gimnazjum 

uczęszczało 858 dzieci, a w obecnym roku szkolnym już tylko 786, to jest spadek dzieci ponad 9%. 

W przedszkolach jest 78 6-latków i 77 5-latków, co średnio na placówkę przypada tylko 13 dzieci. 

Analizując wydatki bieżące szkół przez Komisję Rewizyjną, jak i Komisję Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Rada Gminy stoi na stanowisku, aby zaopa-

trzenie szkół w artykuły papiernicze i środki chemiczne odbywały się w drodze przetargu 

ogłaszanego nie przez szkoły, ale przez ZOSiP, który działałby w imieniu wszystkich szkół. 

Spowodowałoby to ujednolicenie tych materiałów we wszystkich szkołach, odciążenie dyrektorów 

od zajmowania się sprawami zaopatrzenia i pozwoliłoby ewentualnie zaoszczędzić nieco finanse na 

ten cel. Pani Przewodnicząca zwróciła się do dyrektorów szkół o wypowiedzi dotyczące potrzeb 

placówek oświatowych, aby jak najlepiej przygotować budżet na nadchodzący rok. 

 

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku zwrócił uwagę na to, że 

zamówienie zbiorcze na środki czystości ogłaszane przez ZOSiP już było przeprowadzone i nie 

dało to żadnych oszczędności. Specyfika każdej szkoły jest inna, chociażby Szkoła Podstawowa  

w Gliniku, gdzie prowadzona jest budowa sali gimnastycznej potrzebuje innych środków 

chemicznych. Mówił, że każdemu dyrektorowi zależy, aby kupować środki jak najtaniej, chociaż 

nie jest to do końca takie proste, bo Sanepid żąda do każdego środka certyfikatu. Zdaniem Pana 

dyrektora wielkich nadużyć w tym temacie nie ma.  
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy mówił, że proponowany system zbiorowego zaopatrzenia 

szkół w środki czystości nie przyniesie żadnych oszczędności. Sprawa ta powinna być już dawno 

rozwiązana w gronie dyrektorów szkół i dyrektora ZOSiP. Proponował, aby debatę skierować na 

problemy, które mogą wynikać w przyszłości w oświacie na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

w związku z tym, że gimnazjum będzie wygaszone i będą zmiany we wszystkich szkołach 

podstawowych, bowiem od przyszłego roku szkoły podstawowe będą miały klasę siódmą oraz 

więcej dzieci w przedszkolach, bo rodzice dzieci 3-letnich będą mieli prawo zapisania dziecka do 

oddziału przedszkolnego. W związku z tym może dojść do tego, że we wszystkich placówkach 

będzie trzeba tworzyć dwa oddziały przedszkolne. Dlatego trzeba myśleć o przebudowach 

niektórych placówek oświatowych, rozbudowach czy ewentualnie remontach, aby nie doszło do 

tego, że w szkole brakuje pomieszczeń i trzeba uczyć na dwie zmiany. Wobec powyższego prosił 

dyrektorów o zgłaszanie takich problemów, aby przewidywać pewne środki w budżecie na wydatki 

majątkowe w niektórych szkołach. 

 

Pani Teresa Świniuch – dyrektor Szkoły Podstawowej w Broniszowie zwróciła się do Rady 

Gminy z prośbą o zastanowienie się nad dużym problemem lokalowym w szkole. Zwróciła uwagę 

na to, że pomimo, iż liczba dzieci w szkole nie jest duża to metraż szkoły jest niewielki, sale są 

bardzo małe, zwłaszcza w obecnym oddziale przedszkolnym, gdzie jest 19 dzieci. Od przyszłego 

roku szkolnego, kiedy dojdzie klasa VII i dzieci 3 i 4-letnie, które nie mogą być w jednej sali  

i uczestniczyć w tych samych zajęciach, tych sal lekcyjnych będzie brakować. Proponowała 

zastanowić się nad ewentualną rozbudową szkoły na miarę możliwości finansów gminy czy też 

wyremontować budynek gospodarczy znajdujący się przy szkole na oddział przedszkolny. Prosiła 

także o wzajemny szacunek, wzajemną pomoc, a nie szkodzenie sobie nawzajem. 

 

Pani Krystyna Stusik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Berdechowie zasygnalizowała, że 

w szkole pomieszczeń lekcyjnych jest wystarczająco, ale wyposażenia tych pomieszczeń od 

przyszłego roku nie będzie, bo dojdą takie przedmioty jak: fizyka, geografia, chemia, biologia, itp. 

Zwróciła uwagę na brak sali gimnastycznej, przestarzałe komputery oraz naukę dzieci 4, 5  

i 6-letnich, które uczą się razem w jednym oddziale przedszkolnym. Ponadto zwróciła się z prośbą 

do Rady Gminy i Pana Wójta o otrzymanie wpłaconych pieniędzy z oazy za wynajem i wykorzysta-

nie ich na wymianę kilku okien w szkole. Ponadto dodała, że problemy ze środkami czystości  

w szkołach narodziły się z tego powodu, że w ubiegłym roku na Sesji Rady Gminy przedstawiono 

zużycie środków czystości w przeliczeniu na 1 ucznia. W Szkole Podstawowej w Berdechowie 

wyszło to zużycie dosyć wysokie, ponieważ metraż szkoły jest duży, a dzieci mało.  

 

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

zował, że sytuacja pod względem lokalowym w szkole poprawiła się, ale od przyszłego roku, kiedy 

dojdzie klasa VII, a potem VIII tych pomieszczeń znowu zabraknie. Zwrócił uwagę także na małą 

bibliotekę, gdzie obecnie dokonywany jest zakup książek za 15.000 zł. Jest to kilka tysięcy 

egzemplarzy, które nie mieszczą się w bibliotece. Do tego dochodzą darmowe podręczniki, które 

też trzeba gdzieś trzymać, bo są one na zasadzie wypożyczenia. Mówił także o trwającym remoncie 

na parterze oraz o zaplanowanym remoncie szatni, stołówki, drzwi wejściowych oraz o termomo-

dernizacji budynku. Ponadto poparł funkcjonujący w gminie trzy lata temu system zbiorowego 

zaopatrzenia szkół w środki czystości, gdzie dyrektor ZOSiP robił zapytanie o cenę w imieniu 

wszystkich szkół i były trzy firmy, które dowoziły te środki do szkół. 
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Pan Stanisław Paryś – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim mówił, 

że problem braku sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim rozwiązał się 

samoistnie, bo gimnazjum będzie wygaszone i pomieszczenia przejmie podstawówka. Zasugerował, 

aby Rada Gminy zastanowiła się nad strukturą oświatową na terenie gminy, bo taką decyzję trzeba 

podjąć do końca lutego 2017 roku. Trzeba się zastanowić nad istnieniem Szkoły Podstawowej  

w Berdechowie czy w Broniszowie. Szczególnie prosił, aby zadbać o przyszłość osób, które wiele 

lat pracowały w gimnazjum poprzez zatrudnienie ich na naszym terenie. Zasygnalizował 

propozycję przekwalifikowania się nauczycieli na wychowanie przedszkolne. Ponadto zwrócił 

uwagę na wilgoć w piwnicach budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielopolu Skrzyń-

skim, przez co budynek gnije od dołu i te piwnice wcześniej czy później trzeba remontować. 

 

Pan Józef Chodak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach zwrócił uwagę na 

zorganizowanie pracowni przedmiotowych dla oddziałów klas VII i VIII, które wrócą do szkół 

podstawowych oraz o stworzenie dwóch niezależnych oddziałów przedszkolnych, bo rodzice będą 

mieli prawo zapisać do przedszkola dzieci 3, 4 i 5-letnie, natomiast dzieci 6-letnie objęte są 

przygotowaniem przedszkolnym. Rodzice też będą mieli prawo zorganizowania dodatkowych zajęć 

świetlicowych dla dzieci, które będą chcieli zostawić na dłużej w szkole po lekcjach. Dlatego, aby 

rozwiązać te potrzeby lokalowe trzeba pomyśleć o wykorzystaniu budynku Centrum Edukacji 

Ekologicznej dla umieszczenia tam oddziałów przedszkolnych. Natomiast z potrzeb remontowych 

Pan dyrektor zaplanował na przyszły rok wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i malowanie 

gruntowne klatki schodowej, korytarzy, w razie potrzeby odnowienie tynków, w miarę możliwości 

finansowych szkoły. Zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o pomoc w sfinansowaniu wymiany 

stolarki okiennej i wewnętrznej odnowy budynku. 

 

Pani Barbara Musiał – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim 

mówiła, że niezbędne wydatki na następny rok związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkola. 

W związku z tym, że dużo jest sprzętu w przedszkolu to ciągle coś trzeba naprawiać, ponieważ się 

psuje, dlatego to utrzymanie przedszkola kosztuje, a pieniędzy nie jest za dużo. Obecnie realizo-

wany jest projekt „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych 

szans” i są sukcesywnie kupowane rzeczy założone w projekcie. Ponadto kupowany jest sprzęt, 

które zaleci Sanepid, np. zamrażarka. Zakupione zostały ostatnio rolety, meble do gabinetu logo-

pedy i psycholog i wiele innych potrzebnych rzeczy.  

 

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku proponował wizytę w każdej 

szkole Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego lub Komisji 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska razem z Panem Wójtem i Przewodniczącą Rady 

Gminy, ponieważ na miejscu lepiej widać rzeczywiste problemy placówki, a większość radnych jest 

twardo stąpających po ziemi, poza jednym przypadkiem i rozsądnie oceni potrzeby szkoły. Wytknął 

także błędy przy budowie sali gimnastycznej, gdzie zmarnowano pewne szanse lokalowe, które tam 

mogły być. 

 

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

Środowiska zapewniła dyrektora Olecha, że Komisja odwiedzi szkoły w celu przyjrzenia się 

rzeczywistym potrzebom szkół. 
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Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik odnosząc się do wypowiedzi dyrektora 

Olecha mówił, że nieżyjący nauczyciele mają ogromny autorytet i są w pamięci do dnia dzisiej-

szego, natomiast obecnie kilku nauczycieli swoim zachowaniem postępuje tak, że potrafi zniżyć 

autorytet całego grona pedagogicznego, uważając się za lepszych, nie szanując dzieci. To dzieje się 

w niektórych szkołach na terenie naszej gminy. 

 

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku zwrócił uwagę radnemu 

Panu Bokocie, że rozpowszechniając nieprawdziwe informacje podważa autorytet nauczyciela  

i szkoły. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego wyjaśniła, że Radzie Gminy nie 

chodzi o wielkie oszczędności wprowadzając standaryzację środków czystości w szkołach, ale o ich 

ujednolicenie, aby nie było tak, że w jednej szkole jest papier biały, a w drugiej szary, tylko jedna-

kowy dla wszystkich szkół. System działający trzy lata temu, gdzie były zamawiane środki przez 

ZOSiP i dostarczane do poszczególnych szkół, funkcjonował bez żadnych problemów. Następnie 

zwróciła uwagę Panu Wójtowi mówiąc, że ośmieszył Komisję Oświaty i Komisję Rozwoju Gminy, 

bo na Komisji Rozwoju była o tym mowa i z ust Pana Wójta nie padło takie stwierdzenie. 

Wyjaśniła także, że temat wydatków na środki czystości w szkołach pojawił się już w poprzedniej 

kadencji. Wtedy były widoczne różnice w wydatkach szkół przy porównywalnej liczbie dzieci, 

metrażu szkoły i też nie był w danym momencie przeprowadzony żaden remont. Wówczas już było 

założenie, aby trochę zniwelować te różnice. Natomiast analizując obecne wydatki na środki 

czystości można stwierdzić, że koszty w szkołach się obniżyły i nie jest tak źle. 

 

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

Socjalnych i Porządku Publicznego mówił, że Wójt ośmiesza Radę Gminy, Komisję Oświaty, 

Komisję Rozwoju i Komisję Rewizyjną mówiąc, że debatujemy tylko nad środkami czystości,  

a przecież tak nie jest. Komisja Oświaty zajmowała się nie tylko tymi sprawami, ale i zapoznaniem 

ze stanem ilości dzieci w poszczególnych szkołach, wydatkami związanymi ze środkami trwałymi. 

Ponadto sukcesem w tej kadencji jest doprowadzenie do przekazania dwóch sal z Gimnazjum 

Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim i wybudowanie toalet, bo wcześniej ten problem był 

zauważany, tylko nie był rozwiązany. Stwierdził, że Pan Wójt chyba zapomniał, że Rada głosuje,  

a Wójt wykonuje. Temat środków czystości w szkołach podejmowany jest z uwagi na liczne pytania 

mieszkańców gminy, dlaczego jest takie zróżnicowanie w szkołach, czemu dzieci z jednej 

miejscowości są gorsze od drugiej. Rada Gminy chce przede wszystkim, żeby było sprawiedliwie. 

Ponadto ułatwiłoby to prace dyrektorom. Każdy radny stara się szukać oszczędności, bo za chwilę 

będą następne remonty, termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim  

i w Broniszowie. Na to pieniądze na pewno się przydadzą. Prosił dyrektorów, aby zgłaszać 

wszystkie problemy, bo nie zawsze Komisja Oświaty dostaje takie informacje. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zwrócił uwagę na to, że zaopatrzenie 

wszystkich szkół przez jedną firmę funkcjonuje w Ropczycach i tam dyrektorzy bez problemu się 

do tego dostosowali. Mówiąc o zmianach w oświacie zasugerował zmianę postępowania i zachowa-

nia Pani dyrektor Świniuch na bycie przyjaznym dla dzieci. 
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Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin poparł Panią dyrektor Stusik w kwestii tego, że 

środki czystości nie powinny być przeliczane na ilość dzieci, ale do powierzchni szkoły. Prosił 

także, aby pieniądze zarobione za oazy przez szkołę przeznaczyć na wymianę kilku okien. 

Następnie wyjaśnił, że nie chodzi o ograniczanie szkołom środków czystości, ale o ich 

ujednolicenie. Sprostował także, że Komisja Rewizyjna nigdy nie zbierała się w błahych, 

pojedynczych sprawach, ale zwoływana jest do analizy budżetu, aby wykonać uchwałę Rady 

Gminy w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna i Komisja Oświaty złożyła 

wniosek o rozwiązanie problemu środków czystości w szkołach, aby funkcjonowało to sprawniej  

i lepiej. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy mówiła, że rolą szkoły jest to, aby 

wychowywać. Nie jest to proste zadanie. Szczególnie zwróciła uwagę, aby w przekształceniu  

w oświacie nie skrzywdzić żadnego nauczyciela, bo człowiek jest najważniejszy. Trzeba zrobić 

wszystko, aby problem nauczycieli jak najmniej boleśnie rozwiązać. Rada Gminy chciałaby zrobić 

wszystko, aby nauczyciele z gimnazjum zostali na terenie naszej gminy i aby zapewnić im 

zatrudnienie. Należałoby także wziąć pod uwagę przekwalifikowanie się nauczycieli, ale aby to 

przekwalifikowanie wiązało się z gwarancją zatrudnienia w danej placówce.  

 

Pan Wójt przeprosił radnych i wyjaśnił, że nie miał zamiaru ośmieszać Rady Gminy ani 

żadnej Komisji, ale z wypowiedzi Pani Przewodniczącej wywnioskować można było, że dyskusja 

na temat środków czystości wynikła z inicjatywy Wójta, a tak nie jest. Prosił o wzajemny szacunek 

i zaufanie. Zapewnił, że nie ma zamiaru w tym momencie likwidować żadnej szkoły podstawowej, 

chyba że któraś ze szkół zlikwiduje się samoistnie i nie będzie dzieci. Mówił, że wprowadzając 

szkoły ośmioklasowe będzie więcej dzieci i większa subwencja na tą samą szkołę. Koszty osobowe 

wzrosną, natomiast koszty stałe będą takie same. Pan Wójt jasno powiedział, aby nie dawać 

żadnych nadziei nauczycielom gimnazjum, bo nie będzie dla wszystkich pracy. W pierwszej 

kolejności szkoły będą uzupełniały niepełne etaty nauczycieli. Ponadto nie zalecał przekwalifi-

kowania się nauczycieli na wychowanie przedszkolne, bo mamy w tej chwili bardzo dużo 

nauczycieli z takim wykształceniem. Chociażby przedszkolne, które ma pięć oddziałów ma 

wszystkich nauczycieli wspomagających z wyższym wykształceniem pedagogicznym w zakresie 

nauczania zintegrowanego, czyli 1 – 3 lub w zakresie wychowania przedszkolnego. Nawet w przy-

padku utworzenia we wszystkich szkołach po dwa oddziały przedszkolne, to już w tej chwili mamy 

tych nauczycieli. Poinformował także o projektach składanych dla oświaty, tj.: 

 „Nowoczesne e-usługi w placówkach oświatowych na terenie gminy”, gdzie na wszystkie 

szkoły w gminie będzie ponad 130 komputerów wraz z oprogramowaniem, 

 „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans”, 

który jest realizowany, 

 Program przedszkolny, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Wielopolu 

Skrzyńskim i w Broniszewie. 
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Pan Jan Świstak – radny z Brzezin zwrócił uwagę na popełniony na początku kadencji błąd 

dotyczący niezapraszania na Sesje Rady Gminy dyrektorów szkół, ponieważ wiele spraw porusza-

nych na sesjach dyrektorzy dowiedzieliby się bezpośrednio, a nie innymi kanałami. Ten przekaz 

powinien być prosty i czytelny. Mówił, że nie ma ani jednego radnego, który miałby jakiekolwiek 

wątpliwości, że dyrektorzy i placówki oświatowe są niepotrzebne. Zawsze dążyliśmy do tego, żeby 

szkoły się rozwijały i dzięki współpracy te wszystkie placówki świecą. W latach 90-tych nie było 

środków na kredę, na opał, a teraz mamy standardy, które będziemy podnosić. Ponadto przychylił 

się do wypowiedzi Pana Wójta dotyczącej nielikwidowania żadnej z placówek. Mówił, że nie 

wyobraża sobie, aby teraz kiedy z powrotem wracają ośmioklasowe szkoły podstawowe brakło  

w którejś miejscowości podstawówki. Przychylił się także do prośby Pani dyrektor Stusik 

dotyczącej oddania szkole środków za oazy na wymianę okien. Następnie złożył życzenia 

wszystkim dyrektorom i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

 
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych (w tym wnioski poszczególnych Komisji). 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał o sprawę przywrócenia zlikwidowanych 

kursów autobusowych. 

 
Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył wniosek o podjęcie interwencji 

w sprawie braku pobocza przy drodze wojewódzkiej w Gliniku, gdzie koło Państwa Wronów piesi 

nie mają jak przejść.  

 
Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do wniosków i zapytań radnych, mówiąc że: 

  Zostało wysłane pismo o przywrócenie kursów autobusowych. W odpowiedzi przewoźnik 

poinformował, że aby kurs opłacał się ekonomicznie koniecznych jest dziesięć biletów 

miesięcznych, natomiast wykupionych jest sześć. Zaproponował, aby gmina dopłacała do 

kursu. Z uwagi na brak środków finansowych gmina raczej nie zobowiąże się do dopłat.  

W sytuacji gdy na terenie gminy będzie coraz mniej autobusów będą podejmowane roz-

mowy z nowymi przewoźnikami, aby weszli na teren Gminy Wielopole Skrzyńskie i świad-

czyli usługi dla ludności. 

 Uwagi dotyczące pobocza przy drodze wojewódzkiej w Gliniku koło Państwa Wronów 

zostaną przekazane kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich. 

 

7. Sprawy różne. 

 
Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku pytał o drogę Glinik –  

Pasieki i przebudowę osuwiska na Łysej Górze. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zasygnalizował, aby jak najwięcej 

starać się używać takich słów jak: proszę, dziękuję i przepraszam oraz takich zwrotów, które nikogo 

w sposób bezpośredni by nie dotyczyły. Prosił także o wzajemny szacunek. Następnie w imieniu 

mieszkańca wsi Nawsie poruszył sprawę wiaty przystankowej koło Pana Balzy. Wyjaśnił, że jest to 

końcowy przystanek na Nawsiu, na którym zatrzymują się autobusy i kierowcy niejednokrotnie 

urządzają sobie sprzątanie swoich pojazdów. W przypadku większej ilości śmieci nie mieszczą się  
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one w małym koszu na przystanku. Służby z Urzędu Gminy, które opróżniają te kosze obiecały 

interwencję w tej sprawie u przewoźnika. Zgłosił także problem braku wody na Nawsiu Górnym, 

gdzie zdarzały się takie lata, że nawet przez kilka tygodni brakowało wody w gospodarstwach. 

Zasygnalizował, aby pomyśleć o głębinowym ujęciu wody. Prosił także o uwzględnienie w przy-

szłorocznym budżecie środków na krótkie odcinki dróg, takie jak: Nawsie Rzeczki, Nawsie 

Rędziny, Nawsie na Pana Kuta, droga tzw. procesyjna. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin poruszył problem drogi na Krajewskiego i na Ziarnika, 

która ostatnio jest bardziej uczęszczana z uwagi na remont mostu i w związku z tym pasowałoby 

drogę poszerzać a nie zwężać. Droga ta w przyszłości jak będzie wyasfaltowana nabierze 

większego znaczenia. Jest to ważna droga, bo łączy dwie miejscowości, łączy drogę wojewódzką  

z drogą powiatową i znacznie skraca drogę do Ropczyc. Następnie prosił o zabezpieczenie środków 

w budżecie gminy na 2017 rok na wykonanie odcinka chodnika przy zatoczce autobusowej koło 

przystanku w centrum Brzezin. Zgłosił także potrzebę wywozu kruszywa na drogę na Bukowinę 

pod Longoszem i na Bełcha. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika skierował do Pana Wójta następujące pytania: 

 Czy są uwzględnione środki na przyszły rok na planowaną budowę chodnika przy drodze 

wojewódzkiej w Gliniku w stronę Broniszowa? 

 Czy jest zainteresowanie działkami gminnymi w Wielopolu Skrzyńskim i czy będzie jeszcze 

możliwość ich sprzedaży?  

Następnie skierował pytanie do Pani Przewodniczącej dotyczące realizacji zgłoszonego 

przez Komisję Oświaty, Komisję Rewizyjną i Komisję Rozwoju Gminy wniosku o standaryzację 

środków czystości w szkołach. 

 

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że wniosek w sprawie standaryzacji środków 

czystości w szkołach będzie jeszcze konsultowany na najbliższej Komisji. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zgłosił: 

 postawienie znaku ograniczenia prędkości do 30 km/h na drodze Broniszów – Zagorzyce,  

z uwagi na brak widoczności ostrego zakrętu szczególnie po zmroku i częste wypadki, 

 przygotowanie umowy dzierżawy parkingu koło kościoła. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego odniósł się do wypowiedzi 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w sprawie przystanku na Nawsiu. Mówił, że jest tam jeden 

jedyny kurs o godz. 1300, na którym kierowca może stać. Pozostałe kursy są przejazdowe. Trudno 

jest uwierzyć, aby aż tyle śmieci było z jednego kursu. Prosił także, aby uzgodnić zgodnie  

z dokumentacją sprawę zatoki autobusowej w centrum Brzezin. Mówił, aby nie winić kierowców za 

zatrzymywanie się nie na zatoczce tylko przy chodniku obok przeciwnej strony przystanka, bo tam 

stoją pasażerowie. Następnie pytał o przebudowę drogi na Wytrząskę. Zwrócił także uwagę 

dyrektorom, aby poważali radnych, mając nadzieję, że więcej z ust dyrektora szkoły nie padnie 

stwierdzenie, że tylko dwoje radnych jest inteligentnych, a pozostali są głupi. Mówił o wzajemnym 

szacunku, bo nie sztuką jest kogoś kopnąć i przeprosić. 
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Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik pytał o sprawę zakupu działki na 

parking koło cmentarza w Gliniku. Prosił także o:  

 przystąpienie do wycinki wiszących gałęzi w Gliniku, 

 kruszywo na drogi w Gliniku, 

 prace koparkowe na Zapolu oraz dokończenie robót koparkowych na drodze Glinik – 

Siółkówka, gdzie nie są wybrane rowy, 

 oznakowanie dróg gminnych w całej wsi oraz postawienie znaku „uwaga zwierzęta 

domowe” na Krzemienicy, 

 wystąpienie z pismem do odpowiednich organów o ONW dla Wielopola Skrzyńskiego  

i Glinika. 

 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie w imieniu starszych mieszkańców 

Nawsia złożyła podziękowania Panu Wójtowi i radnym z Nawsia za zatoczkę na Zawadce. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego prosiła o zabezpieczenie środków  

w budżecie gminy na Orszak Trzech Króli oraz o zamontowanie monitoringu na parkingu koło 

kościoła w Wielopolu Skrzyńskim i w rynku. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała o kontrakt z NFZ dla gabinetu 

stomatologicznego w Wielopolu Skrzyńskim. Kolejno zwróciła się z prośbą o uzupełnienie 

zagłębień masą bitumiczną na zimno na drodze gminnej Wielopole –  Konice. Przedstawiła także 

prośbę Komendy Powiatowej Policji o wsparcie finansowe w kwocie 3.000 zł na zakup komputera  

i drukarki. Następnie złożyła podziękowania Pani kierownik GOPS za bardzo szybką i skuteczną 

interwencję w postaci posiłków dla dzieci, którym mama uległa wypadkowi i ma uszkodzony 

kręgosłup. Złożyła również życzenia dla dyrektorów szkół z okazji Dnia Nauczyciela. 

 

Pan Wójt odniósł się do zgłoszonych spraw różnych, mówiąc że: 

 Na drodze Glinik – Pasieki zostały wykonane roboty ziemne. Jest nadzieja, że 800 m drogi od 

Pana Ścibiora w stronę Pana Pasowicza zostanie wyasfaltowana ze środków na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych. Dalsza część drogi w tym roku na pewno nie będzie wykonywana. 

Natomiast w przyszłym roku będziemy próbować utwardzać drogę kamieniem. 

 W sprawie osuwiska na Łysej Górze przygotowywana jest dokumentacja geologiczna, która 

musi być zaakceptowana przez Urząd Wojewódzki najpóźniej do 15 grudnia br. Następnie  

w roku 2017 wystąpimy o pełne sfinansowanie dokumentacji techniczno – budowlanej i dopiero 

w 2018 roku będziemy wnioskować o środki na zabezpieczenie osuwiska. 

 Wybudowanie zatoki autobusowej w centrum Brzezin jest sprawą Powiatu Ropczycko – 

Sędziszowskiego, ponieważ jest to droga powiatowa i gmina nie może prowadzić tam prac, 

chyba że za zgodą Starostwa. 

 Inwestycja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gliniku od szkoły podstawowej do 

zjazdu na Zapole została zgłoszona do Urzędu Marszałkowskiego i Podkarpackiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich do realizacji na przyszły rok. 

 Sukcesywnie będą sprzedawane działki gminne. W ostatnim przetargu sprzedano jedną działkę. 

W tym roku będzie ogłoszony jeszcze jeden przetarg. W sumie na 22 działki, sprzedanych 

zostało 9. 
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 Oznakowanie dróg gminnych jest bardzo słabe na terenie gminy i będziemy dążyć do poprawy. 

Powoli to się zmienia, chociaż jest jeszcze dużo do zrobienia. 

 Umowa dzierżawy na parking przy kościele w Broniszowie zostanie przygotowana w najbliż-

szym czasie i podpisana przez ks. Barana. 

 Planowana do przebudowy droga wojewódzka na Sikorniku została zamieniona na kontynuację 

odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej w Wielopolu Skrzyńskim. Odcinek na Sikorniku 

został zgłoszony do realizacji na przyszły rok. 

 W sprawie zakupu działki na parking koło cmentarza w Gliniku, Pan Wójt nie rozmawiał  

z braku czasu. 

 Na wszelkiego rodzaju prace koparkowe, znaki drogowe nie ma środków w budżecie gminy. Na 

prace najbardziej drażliwe spróbujemy znaleźć pieniądze. Żadnych środków także nie ma na 

zimowe utrzymanie dróg i na kruszywo. 

 Gmina zabezpieczy środki w budżecie na Orszak Trzech Króli w ramach środków na promocję 

gminy. Jeżeli będzie potrzeba to dodatkowo zostaną zabezpieczone także środki w budżecie 

Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku. 

 Monitoring w Wielopolu Skrzyńskim pojawi się w ramach placu zabaw. Spróbujemy wydzielić 

także środki w przyszłym roku na monitoring parkingu przy kościele i w rynku. 

 W najbliższym czasie zostanie złożony kolejny wniosek o kontrakt z NFZ na usługi stomatolo-

giczne w Wielopolu Skrzyńskim. Podejmiemy wszelkie starania, aby Pan Franczyk otrzymał 

kontrakt. 

 Dofinansowanie do zakupu komputera i drukarki dla Komendy Powiatowej Policji na pewno  

w tym roku nie zostanie udzielone, ponieważ w tym roku gmina dofinansowała policję  

w wysokości 15.000 zł w zamian za budynek posterunku policji. Tam jest działka 16 arowa, 

która przylega do naszych działek szkolnych i w ramach konieczności ewentualnie można 

będzie coś na tej działce robić. Budynek posterunku policji w Wielopolu Skrzyńskim będzie 

przeznaczony dla stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego, bo jest na to bardzo realna 

szansa i może to nastąpić końcem tego roku lub początkiem przyszłego roku. Warunkiem jest 

wykonanie zadaszenia nad karetką. 

 Sukcesywnie naprawiane będą wyboje na drodze Wielopole –  Konice. 

 

8.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia XXIII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Sesja trwała do godziny 1735. 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


