
Protokół Nr III/2014

z III Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 30 grudnia 2014 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowe-
go 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. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w załączeniu) oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej listy obecności). Nieobecny był Pan Tadeusz Opoń.

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zmiany w porządku obrad polegające na: 
- włączeniu do programu sesji informacji Kierownika GOPS na temat wdrożenia Ogólno-
polskiej Karty Dużej Rodziny oraz
- ściągnięciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej progno-
zie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Zaproponowane zmiany w porządku obrad zostały przyjęte przez radnych.

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

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

3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

4. Informacja Kierownika GOPS na temat wdrożenia Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 rok,

2) w sprawie wskazania przez Radę Gminy radnego do składu Gminnej Komisji Wyborczej  

do wyboru sołtysów.

6. Sprawy różne.

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

8. Zamknięcie Sesji.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie było.
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2. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy przedstawił informacje dotyczące oświetlenia ulicznego 
w gminie. Mówił, że została podjęta decyzja o oszczędzaniu na oświetleniu. W wyniku inwentary-
zacji wszystkich latarni w naszej gminie (a jest ich 185) podjęliśmy decyzję o ujednoliceniu i ogra-
niczeniu oświetlenia, bo oświetlenie całonocne w centrach wsi czy w centrum Wielopola nie jest 
konieczne. Światła uliczne zapalałyby się pół godziny po zachodzie słońca, świeciłyby się wszę-
dzie do 2330, potem zamierzamy włączać od 400 rano do pół godziny przed wschodem. To spowo-
duje, że w okresie od 23 marca do 8 października rano latarnie wcale nie będą się świeciły. Odno-
śnie oświetlenia rynku wielopolskiego podejdziemy do tego technicznie, ponieważ obecnie albo 
wszystkie światła się świecą albo żadne. Przyjęliśmy koncepcję, że do 2330 wszystkie lampy na 
rynku będą się świecić a potem cztery narożne lampy przez całą noc. Oświetlenie Orlika funkcjo-
nuje cztery dni w tygodniu. Nowe oświetlenie powstało na zapleczu stadionowym, które jeszcze 
nie funkcjonuje. 

Następnie Pan Wójt odniósł się do części północno – zachodniej Ośrodka Zdrowia, gdzie 
planowana jest przebudowa klatki schodowej od wewnątrz budynku i zniszczenie schodów na ze-
wnątrz. W budżecie na przyszły rok jest zapisana kwota 20.000 zł, która będzie niewystarczająca 
na to zadanie. W styczniu zostanie rozpisany przetarg na wykonanie klatki schodowej. Ponadto Pan 
Wójt poinformował o wygranym przetargu przez Panią Kujawską, która wzięła pomieszczenie po 
pani stomatolog, która zrezygnowała ze świadczenia usług i od 1 stycznia gabinet będzie funkcjo-
nował. Ta część Ośrodka Zdrowia brana jest również pod uwagę dla zapewnienia miejsca dla leka-
rzy i obsługi karetki pogotowia. Do tego celu może być zagospodarowany także budynek policji, 
jeżeli zdecydujemy o jego przejęciu. 

Kolejno Pan Wójt udzielił informacji na temat wodociągów. Są zaplanowane cztery od-
wierty na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie: 

- dwa w Gliniku:
1) Rzegocin na granicy Wielopola  i Glinika (Jabłonna) na działce Pana Tokarza Edwarda
2) na Łysej Górze na działce Pani Marii Skóry,
- w Broniszowie na działce Pana Józefa Świętonia,
- w Brzezinach na działce Pana Tadeusza Woskowicza. 
Jest gotowa dokumentacja i możemy wystąpić do starostwa o pozwolenie na wykonanie 

prac geologicznych czyli wykonanie konkretnego odwiertu, tylko nie mamy zabezpieczonych środ-
ków w budżecie na to zadanie. Koszt wykonania jednego udanego odwiertu to kwota 25-30 tys. zł, 
ponieważ odwierty są zaplanowane na głębokość od 70-100 m. 

Odnośnie sieci kanalizacyjnej Pan Wójt mówił, że jest wykonany projekt wykonawczy na 
ok 8 km (czyli 3 km, które już mamy wykonane i na 5 km które możemy wykonywać, do tego do-
chodzi jeszcze 6 km). Pozwolenie na budowę mamy na 14 km.  Będziemy poszukiwać środków 
w formie dofinansowania, bo nie mamy zapisanych żadnych środków w budżecie na ten cel. Mamy 
pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków i chcielibyśmy to zadanie połączyć i włączyć chociaż 
z jeden wodociąg. Byłoby to zadanie bardzo duże i chcemy w najbliższym roku z tym zadaniem 
ruszyć. Realizacja może kosztować ok. 7 mln złotych czyli budowa sieci kanalizacyjnej - 11 km, 
która jest niewykonana plus oczyszczalnia ścieków. 

W kwestii zbiorników retencyjnych do 24 marca 2015 roku zostanie przedstawiona kon-
cepcja ich budowy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jest to zadanie rzą-
dowe,  dlatego  będziemy  mieli  możliwość  opiniowania,  wypowiadania,  wnoszenia  wniosków  
i uwag w tej sprawie. 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy udzielił informacji na temat Budynku Kulturalno-Oświa-
towego, w którym były wykonane drobne poprawki co do powierzchni obiektu, związanymi z roz-
liczeniem projektu. Zwrot poniesionych nakładów nastąpi do końca stycznia. Ponadto zostało wy-
konane ogrodzenie realizowane w całości ze środków gminnych w kwocie 19.850 zł. Wykonawcą 
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zadania jest  Pan Marcin Jezior.  Siłownia  w Budynku Kulturalno-Oświatowym powinna służyć 
mieszkańcom. Można czerpać z niej korzyści. W styczniu będzie rozpisany przetarg na wynajem. 
Zaczniemy od niskiej kwoty za wynajem (za m²). Jeżeli damy wysoką kwotę za wynajem to może 
się okazać, że nie będzie chętnych. Powierzchnia siłowni liczy ok 230 m². 

Następnie Pan Wójt omówił zadania związane z tematem dróg. Mówił, że zakończył się 
etap budowy drogi Wielopole – Konice – Stachorówka. Droga została wykonana solidnie na pod-
budowie kruszywa o 20 cm. Jedynym mankamentem jest szerokość tej drogi – 2,60 m. Koszt wy-
konania tej inwestycji to 254.000 zł z czego 170.000 zł jest z dotacji, reszta środki gminne. Inspek-
tor nadzoru nie miał większych zastrzeżeń. W protokole została zapisana jedynie uwaga dotycząca 
poprawy pobocza przy drodze. Ponadto udało się wynegocjować zjazdy do każdego domu po 2 m. 
Wykonawcą tej inwestycji była firma MPDiM Rzeszów. Ponadto do Urzędu Wojewódzkiego zosta-
ły zgłoszone 3 drogi zniszczone wskutek powodzi, które chcielibyśmy odbudować z powodziówki. 
Są to drogi: Wielopole – Nowa Wieś – Wytrząstka, Broniszów droga w kierunku Łączek Kuchar-
skich i Wielopole - Nowa Wieś – Różanka. W Brzezinach nie została zgłoszona żadna droga, po-
nieważ Brzeziny mają perspektywę realizacji Schetynówki, na którą został złożony projekt, który 
jest  wysoko oceniany i  prawdopodobnie dojdzie do jej  realizacji  Inwestycja  ta  pochłonie duże 
środki gminne pomimo dofinansowania. 

Kolejno Pan Wójt poinformował radnych o wykonanym na stronie internetowej  gminy 
Systemie Informacji Przestrzennej tzw. SIP – jest to geoportal gminy, gdzie można wyszukać dział-
kę, sprawdzić jej zagospodarowanie i granice. Przekazał również informacje dotyczące zakończe-
nia budowy sali  gimnastycznej w Brzezinach, gdzie w wyniku przeprowadzonej kontroli  przez 
Urząd Marszałkowski została obcięta kwota 55.000 zł. Na przełomie stycznia i lutego spłyną środ-
ki z tytułu rozliczenia tej inwestycji w kwocie ok 400.000 zł. 

Pan Wójt poinformował również, że podpisał umowę na sporządzenie programu gospodar-
ki niskoemisyjnej, który to jest niezbędny do wykonania, bo w przyszłości w oparciu o ten plan bę-
dzie można aplikować o środki. Z Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy 143.000 zł na ten cel, 
nasz udział to 5 %.

Następnie udzielił informacji na temat zaplecza stadionu gdzie nastąpiło odebranie prac 
dotyczących spraw budowlanych. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytko-
wanie. Potem możemy składać wniosek o rozliczenie projektu i uzyskanie zwrotu poniesionych na-
kładów. Do 31 marca 2015 r  inwestycja zostanie  rozliczona.  Zostanie dokończenie ogrodzenia
 i ewentualne rozebranie starego budynku, jeżeli Rada wyrazi taką zgodę. Zdaniem Pana Wójta bu-
dynek powinien być rozebrany, ponieważ jego remont jest nieopłacalny. W projekcie budżetu jest  
zapisana kwota 20.000 zł na to zadanie. 

W kwestii działek budowlanych Pan Wójt jest zwolennikiem jak najszybszej ich sprzedaży. 
Jest przebudowana sieć wodociągowa, teletechniczna, siec gazowa i energetyczna. Wszystko jest 
zrobione, brakuje tylko dróg. Dlatego już w styczniu będzie ogłoszony przetarg na wykonanie  
I etapu czyli wykonanie robót ziemnych wraz z utwardzeniem. 

Na koniec przedstawionych informacji Pan Wójt poinformował o złożonej rezygnacji na 
prowadzenie pizzerii. W styczniu zostanie rozpisany nowy przetarg. Są osoby zainteresowane pro-
wadzeniem pizzerii. 

Pytania i uwagi do przedstawionych informacji.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego pytała o działkę na stadionie, którą 
gmina miała kupić od Pana Misiorka.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy wyjaśnił, że jeżeli Rada Gminy podzieli pomysł rozbiórki 
starego budynku na stadionie to działka jest niepotrzebna i kupowanie jej jest bezcelowe.
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Pan Marcin Świerad – radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego poprosił Pana Wójta  
o ujęcie budynku wielofunkcyjnego w Broniszowie do zaplanowanego odwiertu, w którym wystę-
puje problem braku wody.

Pan Tadeusz Bokota – radny z Glinika pytał czy były brane pod uwagę odwierty w Gliniku 
nad szkołą, gdzie są ujęcia dla Zapola i są tam potężne ujęcia wody. Następnie wnioskował o przy-
glądnięciu się drodze w kierunku Pasiek w Gliniku, która powinna być ujęta do „powodziówki”. 
Poprosił Wójta o przedstawienie stanowiska w temacie przydomowych oczyszczalni ścieków. Ko-
lejno podjął temat drogi na Ziarnika i połączenia z Brzezinami oraz temat budowy sali gimnastycz-
nej w Gliniku. Zaproponował przeprowadzenia restrukturyzacji oświaty w naszej gminie w tym 
przeniesienie Gimnazjum do Brzezin.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do tematów poruszanych przez radnego Boko-
tę. Mówił, że drogę w Gliniku w kierunku Pasiek będziemy mieli na uwadze. Zwykle w ciągu roku 
jest więcej niż jeden nabór na powodziówki, dlatego będziemy chcieli zgłaszać więcej dróg. Obec-
nie była możliwa możliwość zgłoszenia max. trzech dróg. Drogę na Ziarnika musimy wyremonto-
wać z własnych środków, w kwestii połączenia z Brzezinami konieczne są do tego środki finanso-
we. W temacie sali gimnastycznej w Gliniku jest zapisana w projekcie budżetu kwota 200.000 zł.  
Trzeba się zastanowić co robić za te pieniądze czy szukać finansowania na całość budowy. Pan 
Wójt zapewnił, że dołożymy starań w celu poszukania dofinansowania, aby sala ruszyła w tym 
roku i aby budowa trwała nie dłużej niż rok. Odnośnie restrukturyzacji oświaty Pan Wójt na naj -
bliższej sesji przedstawi propozycję reorganizacji, która przyniesie oszczędności. Ponadto przed-
stawił swoje zdanie w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków, których w gminie w wyniku 
pilotażowego programu powstało 45. Oczyszczalnie te nie zdają egzaminu, dużo z nich nie działa, 
dużo się psuje, dlatego takim rozstrzygnięciem jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków jest sieć ka-
nalizacyjna, tam gdzie ona będzie możliwa, natomiast tam gdzie jest zabudowa pojedyncza to wte-
dy wrócimy do przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto trzeba uczulić mieszkańców, którzy 
mają przydomowe oczyszczalnie, aby o nie dbali, aby one funkcjonowały, ponieważ gmina ma pra-
wo je skontrolować.

Pan Adam Galas – radny, sołtys wsi Broniszów odniósł się do przydomowych oczyszczalni 
ścieków, które powinny być kontrolowane. Wiele z tych oczyszczalni nie działa, ludzie celowo je 
psują. Radny podkreślił, że próbował zorganizować szkolenie na temat czyszczenia tych oczysz-
czalni, jednak nie doszło ono do skutku. Następnie wnioskował o skonsultowanie się z Geofizyką 
Kraków w temacie odwiertów i studni głębinowych, która po wstrząsach posiada mapy i wie gdzie 
są źródła wody.  Kolejno poruszył  temat dróg w Broniszowie,  Mówił,  że powstała nowa droga 
przez Broniszów a stara nie została zlikwidowana. Jest kilka takich odcinków m.in. budynek Pani 
Woźny stoi na tej drodze, przez pole Pani Ewy Przybyły przebiega droga. Wnioskował o uregulo-
wanie całej drogi i skasowanie starej na koszt gminy. Wspomniał również o chodniku przy drodze 
wojewódzkiej od Łączek do Broniszowa. Ponadto złożył wniosek o przyglądnięcie się ilości go-
dzin nadliczbowych w szkołach.

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin sugerowała, że na liście dróg do powodziówki 
powinna znaleźć się jakaś droga w Brzezinach min. Stawy – Pogwizdów. Mówiła, że prawie każda 
droga w Brzezinach po powodzi jest zniszczona.

Pan Lucjan Janik – sołtys wsi Brzeziny poparł Panią radną Wiśniewską. Mówił, że jest 
dużo dróg popękanych w Brzezinach, które należy uwzględnić w najbliższym roku i dokonać ich 
lepikowania. 
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Pani Maria Żywot – radna, sołtys wsi Nawsie pytała o możliwość zasfaltowania wszystkich 
dróg do domów w tej kadencji. Zgłosiła również most na Pana Szparę na Nawsiu.

Pan Stanisław Górski – radny z Glinika apelował o całkowity remont mostu w Gliniku przy 
Remizie. Most ten był delikatnie remontowany, ale cały czas jego konstrukcja jest podmyta i grozi  
zawaleniem.  

Pan Krzysztof Traciak – radny z Nawsia wnioskował o zasypanie dziury na moście koło 
Żuczka na drodze na Budzisz. Ponadto zwrócił uwagę na światła, które się świecą cały dzień wko-
ło budynku Szkoły Podstawowej w Nawsiu.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy wnioskowała o uwzględnienie w bu-
dżecie pilnych potrzeb dotyczących Ośrodka Zdrowia takich jak: tynki w suterenach, odwodnienie 
i dokończenie wymiany okien, aby przygotować budynek pod elewację  zewnętrzną.

Pan Marek Tęczar -Wójt Gminy odniósł się do tematu dróg powodziowych w Brzezinach. 
Mówił, że z uwagi na to że w Brzezinach będzie realizowana Schetynówka, która pochłonie ponad 
600.000 zł z budżetu gminy nie została zgłoszona żadna droga do powodziówki. Brzeziny muszą 
zrozumieć i ustąpić bo trzeba inne miejscowości też uwzględnić. W kwestii asfaltowania dróg bę-
dziemy robić wszystko, aby jak najwięcej ich wykonać. Ponadto będziemy szukać środków na naj-
gorszy most w Gliniku koło Remizy. W ramach możliwości finansowych budżetu spróbujemy po-
szukać środków na zgłoszone potrzeby dot. Ośrodka Zdrowia.

3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin w imieniu całej Komisji Rewizyjnej złożył wnio-
sek o skrócenie terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów z 6 miesięcy do 3 miesięcy od wybo-
rów samorządowych. Wnioskował, aby wybory były przeprowadzone przed zebraniem I raty po-
datku. Mówił, że wybory sołtysów powinny być ogłoszone w takim terminie, aby nie kolidowały 
z wyłonieniem inkasa podatkowego.

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy poinformowała, że wybory sołtysów zostały za-
rządzone na 15 lutego 2015 r. Wcześniejszy termin trudno byłoby zarezerwować z uwagi na wiele 
spotkań (jak zebrania opłatkowe, WOŚP, zebrania OSP).  Termin ten spełnia wszystkie warunki 
określone w statucie sołectw.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wniosek o podjęcie przez Radę 
Gminy uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego minimalizowania zagrożeń powodowanych 
przez zwierzynę leśną.

Pan Lucjan Janik zaproponował dołączenie do tego zadania również bobry, natomiast Pan 
Zbigniew Gąsior zaproponował podjęcie współpracy z Kołami Łowieckimi i wspólne przeanalizo-
wanie tematu.  

Pan Adam Galas jako członek Polskiego Związku Łowieckiego poinformował, że ilość  od-
strzałów dzików jest ustalana na walnym zgromadzeniu. Nie ma ustalonych limitów. W tym roku 
170 dzików zostało odstrzelonych. Zobowiązał się na wiosennym zebraniu Koła wnioskować o 
zwiększenie odstrzału. Następnie złożył wniosek o przeznaczenie kwoty 2-3 tys. zł na pomoc Koło-
wi, która byłaby większą motywacją dla myśliwych.
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała wniosek o podjęcie przez Radę 
Gminy uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego minimalizowania zagrożeń powodowanych 
przez zwierzynę leśną pod głosowanie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy:
 13 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego minimalizowania zagrożeń powodowa-
nych przez zwierzynę leśną zostanie podjęta na najbliższej Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Kierownika GOPS na temat wdrożenia Ogólnopolskiej Karty Dużej Ro-
dziny.

Pani Bożena Rogińska-Olech – Kierownik GOPS poinformowała, że Ogólnopolska Karta 
Dużej Rodziny została przyjęta uchwałą z dnia 27 maja 2014 roku a wprowadzona 16 czerwca 2014 
roku. Pan Wójt przekazał realizację tej Karty Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Karta na-
leży się rodzicom lub opiekunom prawnym wychowującym co najmniej troje dzieci. Rodzice otrzy-
mują kartę bezterminowo natomiast dzieci do ukończenia 18 roku życia, do ukończenia 25 lat  
w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub na uczelni wyższej, bez ograniczeń wiekowych, 
gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – na czas jego 
ważności. Karta jest wydawana na wniosek. Do wniosku dołącza się w przypadku osoby niepełno-
sprawnej orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie ze szkoły, jeżeli osoba ukończyła 18 lat 
i uczy się dalej (do 18 roku życia nie potrzeba zaświadczenia). Jeżeli rodzina korzysta z pomocy 
GOPS to nie żąda się dokumentów potwierdzających, tylko sprawdzamy co rodzina wypełniła we 
wniosku z bazą, którą posiadamy.  Do dnia 29 grudnia 2014 roku 97 rodzin złożyło wnioski o wy-
danie karty. 90 kart zostało dostarczone i wydane rodzinom. Zostały wydane 544 karty dla 184 dla 
rodziców lub opiekunów i 360 dla dzieci. Nie wydano żadnej decyzji o odmowie wydania karty.  
Odnośnie kosztów, budżet państwa daje na realizację karty 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną.

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin pytała co daje nam na dzień dzisiejszy Karta Du-
żej Rodziny na terenie naszej gminy.

Pani Bożena Rogińska-Olech wyjaśniła, że gmina nie ma lokalnej Karty i na dzień dzisiej-
szy nie ma na terenie gminy partnerów, którzy by w ten program weszli.  Natomiast na stronie 
www.rodzina.gov.pl znajduje się wykaz partnerów, którzy weszli do programu rodziny wielodziet-
nej i oferują zniżki i ulgi min. w przejazdach koleją.

Pan Jan Bokota – sołtys wsi Glinik pytał o ulgi w kolejach oraz czy studia zaoczne upraw-
niają do otrzymania karty. Następnie ponowił składany wielokrotnie wniosek o zróżnicowanie opłat 
odpadów komunalnych z uwzględnieniem rodzin wielodzietnych. Zwrócił uwagę, że gdy śmieci 
odbierała Zagroda płacił 7-9 zł miesięcznie, po przetargu cena wzrosła do ponad 30 zł za miesiąc. 
Po przetargu koszty powinny się zmniejszyć a nie zwiększyć.

Pani Bożena Rogińska-Olech poinformowała, że przy wydaniu karty nie ma znaczenia kry-
terium dochodowe ani czy dana osoba studiuje dziennie czy zaocznie. Przedstawiła również ulgi  
w kolejach:

1. Przewozy Regionalne – zakup pierwszej Regiokarty dla posiadaczy Karty Dużej rodziny 
w cenie 140 zł (cena normalna wynosi 175 zł). Posiadacz Regiokarty może kupić bilet we-
dług taryfy Razem, co w przypadku nabycia biletu jednorazowego pozwala obniżyć cenę o 
30%, a w przypadku biletu miesięcznego do 15%. Posiadacz Regiokarty ma możliwość na-
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bycia tańszych biletów na przejazdy na trasach obsługiwanych przez Przewozy Regionalne, 
Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie.

2. PKP Intercity – 25% upustu dla każdej osoby uprawnionej do Karty Dużej Rodziny na prze-
jazdy jednorazowe w klasie drugiej  w wybranych pociągach dla członków rodzin wielo-
dzietnych, jeżeli przejazd będą odbywały jednocześnie minimum 3 osoby.

3. Zniżki w Warsie i Kolejach Małopolskich.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1) Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt  uchwały  
w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2014 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:

 13 głosach - „za”
 0 głosach - „przeciw”
 0 głosach - „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych

Uchwała Nr III/6/2014 w załączeniu.

2) Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wskazania przez Radę Gminy radnego do składu Gminnej Komisji Wyborczej  
do wyboru sołtysów.

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 III/7/2014 w załączeniu.
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6. Sprawy różne.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin odniósł się do tematu odwiertów. Mówił, że był planowa-
ny odwiert na przysiółku Witek w Brzezinach, gdzie brak wody jest bardzo dotkliwy. Wnioskował, 
aby sprawdzić i  uwzględnić przysiółek w kwestii  wykonywanych odwiertów. Następnie wyraził 
opinię na temat przydomowych oczyszczalni ścieków, które według użytkowników są bardzo dobre 
tylko trzeba o nie dbać i je pilnować, a nie sprawdziły się tylko z winy samych użytkowników. Dla -
tego Pan Świstak jest  zdania,  aby „przydomówki” dalej  funkcjonowały.  Zaproponował,  aby do 
wniosku odnośnie oczyszczalni ścieków i dokończenia kanalizacji dołożyć z 100 przydomowych 
oczyszczalni, bo gmina nie jest w stanie położyć 50 km sieci kanalizacyjnej do 2017 roku, kiedy to 
ustawa obliguje nas, abyśmy gminę skanalizowali. Ponadto wnioskował o zabezpieczenie środków 
na remont mostu pod Józkiem Ozgą na Brzezińskim Rzegocinie oraz zastanowienie się nad pomy-
słem wprowadzenia w przyszłości Gminnej Karty Dużej Rodziny. Poprosił  również o stawianie 
płotków przeciwśnieżnych, o które dopominają się mieszkańcy wsi lub umożliwienie ludziom ich 
stawiania.

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika zwrócił uwagę na osuwisko przy drodze wojewódz-
kiej w Wielopolu Skrzyńskim, przy którym prowadzone są prace. Wnioskował o lepsze zabezpie-
czenie drogi, aby nie doszło do nieszczęścia. Następnie poruszył temat lamp zasilanych energią od-
nawialną. Zaproponował kupno kilku takich lamp, wyznaczenie odpowiednich miejsc do ich usta-
wienia w każdej wsi i ich przetestowanie. 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że pomysł lamp za-
silanych energią słoneczną jest dobry i był sygnalizowany w poprzedniej kadencji Rady. Większość 
z radnych opowiedziałaby się za wprowadzeniem tych lamp pod warunkiem, że znajdą się odpo-
wiednie fundusze na ten cel. Podjął również temat niedoszacowanych szkód wyrządzonych przez 
zwierzynę łowną. Wnioskował, aby Komisja Rozwoju Gminy pochyliła się nad tym tematem, aby 
poszkodowanym rolnikom pomóc w tej kwestii. Zaproponował wyznaczenie odpowiednich radnych 
z Komisji Rozwoju na teren poszczególnych sołectw, którzy by w przypadku szacowania szkód 
wspierali rolników. Warto również poprosić o pomoc Izbę Rolniczą, aby te szacowania lepiej wy-
chodziły czyli na większą korzyść poszkodowanym a tym samym większe odszkodowania. Ponadto 
przypomniał o przełomie na drodze Nawsie – Budzisz za Panem Bełchem. Zaproponował na dzień 
dzisiejszy postawienie znaku. Następnie wnioskował o uwzględnienie niektórych odcinków dróg, 
tam gdzie jest potrzeba ich odśnieżania a nie są ujęte w spisie. Wymienił następujące odcinki dróg 
w Nawsiu: droga na Stanisława Trznadel, droga na Marię Kut, droga na Tomasza Urbanowicza 
(koło Sitnika), droga na Krzysztofa Traciaka. Zwrócił się również z prośbą o umożliwienie dojazdu 
ludziom na cmentarz podczas pogrzebu poprzez odśnieżanie drogi, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin poparł wniosek Pana Świstaka o odwiert na przy-
siółku Witek w Brzezinach. Ponadto zwrócił uwagę na to, że przysiółek ten ma dojazd od strony 
Małej czyli sąsiedniej Gminy Ropczyce. Prawnie gmina nie może naprawiać obcej drogi. Zapropo-
nował zawarcie układu z Gminą Ropczyce o przekazanie części działki, na której jest droga. W ten 
sposób mielibyśmy możliwość podjęcia naprawy tej drogi lub przeznaczenia kruszywa. Następnie 
zaapelował do członków Komisji Rozwoju Gminy, aby przejechali się po całej Gminie, sami ocenili 
stan dróg i przepustów, zastanowili się nad kwestią zabezpieczenia środków i wybrali priorytety do 
zrobienia. W przeciwnym razie na każdym posiedzeniu będziemy zgłaszać drogi do naprawy i się o 
nie kłócić. Następnie odniósł się do  przydomowych oczyszczalni ścieków. Mówił, że taka „przydo-
mówka” kosztuje ok. 3.000 zł. Zaproponował, aby gmina kupiła „przydomówki” z przetargu. Jeżeli 
ktoś byłby chętny, dostanie przydomówkę, założy sobie na własny koszt i zamontuje pod nadzorem 
odpowiedniego pracownika, bo za 3.000 zł nie podłączymy się do kanalizacji. Odnośnie funkcjo-
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nalności „przydomówek” mówił, że one dobrze funkcjonują pod warunkiem, że się wywozi co jakiś 
czas osady. Problem jest w tym, że dużo kosztuje kubik wywozu ścieków i temu trzeba się przyj-
rzeć. Zaproponował ogłoszenie przetargu, może by się udało cenę zmniejszyć i ludzie częściej wy-
woziliby nieczystości. Kolejno wnioskował, aby wziąć pod uwagę prywatny odwiert na Sośnicach, 
gdzie jest tyle wody, że właściciel – Pan Andreasik jej nie wykorzysta i byłby zgodny odsprzedać 
studnię.

Pan Lucjan Janik – sołtys wsi Brzeziny apelował, aby pierwsze przydomowe oczyszczalnie 
ścieków dać dużym gospodarstwom w gminie zabudowanym daleko od centrum, którzy postawili 
na innowacyjność. Gospodarstwa te będą pierwsze rozliczane ze ścieków i mogą na nich być nało-
żone kary. Oni powinni otrzymać pierwsze oczyszczalnie, żeby wywiązali się z tych umów. 

Pan Jan Bokota – sołtys wsi Glinik stwierdził, że gminę nie stać na przydomowe oczyszczal-
nie dla wszystkich. Mówił, że na zebraniach wiejskich ludzie opowiadali się przeciwko tym oczysz-
czalniom. Sytuacja spowoduje tylko skłócenie wsi. Następnie przypomniał o składanych kilkakrot-
nie w ubiegłej kadencji Rady wnioskach:

1) poszukanie konkretnego źródła wody, aby zwodociągować całą wieś lub większą część gmi-
ny,

2) skanalizowanie całej gminy a nie tylko niektóre wioski,
3) oświetlenie – wziąć pod uwagę kontrowersyjne miejsca jak: pod Panem Królem w Gliniku 

przy drodze wojewódzkiej, na Polesiu – dołożenie ze 2 lampy,
4) odnośnie chodnika przy drodze wojewódzkiej ująć we wniosku barierkę pod Muchą Janem 

w Gliniku i koło Jana Cabaja i Pana Wrony w kierunku Pana Tęczara.
Ponadto zwrócił się z prośbą do Pana Wójta i członków Komisji Oświaty o zebranie wiej-

skie  w celu  omówienia  tematów dot.  sali  gimnastycznej  przy Szkole  Podstawowej  w Gliniku  
i Szkoły na Łysej Górze. Apelował również, aby korzystać ze środków Leadera i wykorzystać je na  
duże roboty jak np. na budowę hali w Gliniku.

Pan  Adam  Galas  –  radny,  sołtys  wsi  Broniszów  odniósł  się  do  tematu  przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Mówił, że firma, która zakładała te oczyszczalnie upadła i pomimo gwarancji 
nikt ich nie poprawił. Wnioskował, aby w przyszłości w umowie zabezpieczyć, że w przypadku 
bankructwa firmy ktoś gwarancji dotrzyma. Pytał również o zebranie wiejskie w Broniszowie przed 
podjęciem budżetu. Następnie złożył wniosek o założenie oświetlenia od początku Broniszowa do 
Dworu przy drodze wojewódzkiej i płacenie z pieniędzy, które są za maszt na Remizie. Jest to kwo-
ta ponad 5.000 zł. Ponadto wyraził swoje zdanie na temat planowanego postawienia pomnika Kan-
tora w Wielopolu Skrzyńskim. Zdaniem Pana Galasa gmina nie będzie miała z tego żadnych korzy-
ści, gdyż Kantorem interesują się tylko jednostki. Nie przyniesie to promocji dla gminy. Wniosek 
można by było napisać na coś innego.

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin poprosiła o odszukanie mapy gminy, na której 
były zaznaczone wykonane drogi asfaltowe i te które pozostały do zrobienia. 

Pan Tadeusz Bokota – radny z Glinika zaproponował zaproszenie na sesję Rady Gminy Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego oraz zastanowienie się nad sprowadzenie do gminy i utrzy-
maniem rodziny z Ukrainy w związku z nadaniem przez Rząd Karty Polaka na Ukrainie.
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Pan Janusz Misiora – sołtys Wielopola Skrzyńskiego podziękował za zgłoszenie drogi na 
Piękosia do powodziówki. Ponadto wnioskował o poprawę warunków lokalowych i ściągnięcie le-
karza stomatologa,  wzięcie pod rozwagę lepszego wystroju świątecznego Wielopola,  godniejsze 
uczczenie uroczystości patriotycznych w przyszłości w Wielopolu. Ponadto pytał o PSZOK i ścież-
kę Tadeusza Kantora.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy wnioskowała o dokończenie w tym roku 
chodnika w kierunku cmentarza w Wielopolu. Mówiła, że oświetlenie koło kościoła jest w całości 
na utrzymaniu parafii. Środki, które gmina zaoszczędziła na tym oświetleniu na pewno wystarczą 
na dokończenie chodnika. Poprosiła również o czuwanie nad  projektem przebudowy drogi w kie-
runku Wiśniowej oraz umieszczenie w internecie wszystkich protokołów z wyborów samorządo-
wych. Poinformowała radnych o opłatku gminnym, który jest zaplanowany na dzień 17 stycznia 
2015 r. w Domu Kultury. Ponadto Pani Przewodnicząca przedstawiła apel Pana Stanisława Wleźnia 
o wsparcie akcji Honorowego Krwiodawstwa poprzez pozyskanie strażaków na akcje wyjazdową 
do Jasła 10 stycznia 2015r. W imieniu kasjerki gminy poprosiła radnych o wyrażenie zgody na 
przekazywanie diet na konta radnych. 

Zdania w tej kwestii były podzielone.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy udzielił informacji i odniósł się do zgłaszanych wniosków 
przez radnych i sołtysów. W kwestii przydomowych oczyszczalni ścieków mówił, że przeglądnie-
my te, które są i spróbujemy je uzdatnić, aby funkcjonowały. Będziemy chcieli przekazać je miesz-
kańcom w dobrym stanie. W temacie PSZOKU-u znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości 
nakłada na gminę utworzenie takiego Punktu, jednak nie ma określonych terminów, sankcji, kar. 
Jak na razie istniejące, mobilne PSZOK-i spełniają te wymogi. Następnie poinformował, że projekt 
ścieżki kantorowskiej realizowany byłby z Leadera i obejmuje postawienie pomnika Tadeusza Kan-
tora z siostra Zosią w postaci dzieci na rynku w Wielopolu oraz trzech tablic informacyjnych. Pan 
Wójt zadeklarował zastanowienie się nad wygospodarowaniem środków na chodnik koło cmentarza 
w Wielopolu Skrzyńskim. Odnośnie wprowadzenia lamp solarnych Pan Wójt mówił, że  pomysł nie 
jest taki prosty do zrealizowania, ale pilotażowo można by było spróbować.

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z II Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Protokół 
z dnia 9 grudnia 2014 roku został przyjęty jednogłośnie.

8. Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 
gościom za udział w sesji. Następnie dokonał zamknięcia III Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyń-
skie. Sesja trwała do godziny 1615.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                       

Beata Ozga mgr inż. Halina Poręba
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