
Protokół Nr XLV.2018

z XLV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 7 września 2018 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1610 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  XLV  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  obecnych  było
trzynastu radnych oraz zaproszeni gości, zgodnie z załączonymi listami obecności. Nieobecni byli
radni: Pani Renata Góra oraz Pan Tadeusz Opoń.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XLV nadzwyczajnej Sesji Rady

Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1)  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację

zadania publicznego,

2) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok.

3. Sprawy różne.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Zamknięcie sesji.

Zmian w porządku obrad nie było. 

Nadzwyczajna XLV Sesja Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim została zwołana w trybie
art. 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek Pana Wójta,
w związku z potrzebą przeznaczenia środków na dodatkową pomoc finansową dla Województwa
Podkarpackiego na realizację wspólnego zadania publicznego.

Pan Marek Tęczar  –  Wójt  Gminy uzasadniając  potrzebę  zwołania  nadzwyczajnej  sesji
wyjaśnił,  że  na  realizację  wspólnie  z  Województwem Podkarpackim inwestycji  polegającej  na
budowie  chodnika  wraz  z  rozbudową  przepustu  oraz  organizacją  przejścia  dla  pieszych
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ciągu drogi wojewódzkiej 986 brakuje środków w kwocie
71.000 zł.  Wymienione zadanie w przetargu zostało podzielone na dwie części.  Pierwsza część
dotyczyła wykonania chodnika przy Delikatesach Centrum wraz z oznakowanym przejściem dla
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pieszych,  natomiast  druga  część  dotyczyła  poszerzenia  przepustu  na  potoku  Liwek  na  drodze
wojewódzkiej 986 wraz z wykonaniem chodnika.  Najkorzystniejsze oferty złożyli:  w części I –
Różycki Czesław Budowa Dróg Usługi Spychaczem ze Strzyżowa, natomiast w części II – Remost
z Dębicy. We wtorek ma zostać podjęta uchwała o zwiększeniu środków przez Województwo i we
wtorek Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich chce podpisać umowę na wykonanie przedmioto-
wej  inwestycji.  Urząd Marszałkowski przeznacza kwotę 51.000 zł,  natomiast  Gmina Wielopole
Skrzyńskie 20.000 zł.  Ponadto w związku ze zwrotem funduszu sołeckiego z 2017 roku zostały
zaproponowane następujące dodatkowe zadania:
1) budowa zatoki postojowej przy Budynku Kulturalno – Oświatowym w kwocie 24.158,82 zł,

gdzie można byłoby zaparkować samochód na czas odprowadzenia dziecka do przedszkola,
z uwagi na brak przejazdu w przypadku parkowania samochodów po obu stronach jezdni,

2) remont  budynku  byłego  przedszkola  w  kwocie  8.0000  zł,  w  celu  przeniesienia  jak
najszybciej  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  (wykonanie  drobnych  prac  typu:
czyszczenie parkietu, wykonanie ścianki działowej),

3) w  związku  z  włączeniem  subwencji  ogólnej  części  oświatowej  w  kwocie  31.458  zł
proponuje się  dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych Szkoły Podstawowej w Wielopolu
Skrzyńskim.

2.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1) Pani Marek Tęczar – Wójt  Gminy odczytał  projekt  uchwały w sprawie  udzielenia
pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

Pytań i wniosków do projektu uchwały nie było.

Wśród radnych można było usłyszeć opinie, że jest to jedno z najbardziej oczekiwanych
zadań od całej społeczności Gminy Wielopole Skrzyńskie.

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 XLV.297.2018 w załączeniu.

2) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian budżetu gminy na 2018 rok.

Pytania i wnioski do projektu uchwały:

Pan Marek Kąkolewski – radny z Brzezin pytał czy zatoka postojowa zmieści się przy
Budynku Kulturalno – Oświatowym.
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Pan  Wójt  zapewnił,  że  zarówno  zatoka,  jak  i  chodnik  będą  odpowiedniej  szerokości
i zmieszczą się przy Budynku Kulturalno – Oświatowym.

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 XLV.298.2018 w załączeniu.

3.  Sprawy różne.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik podziękował radnym za obecność
podczas Dożynek Gminnych oraz za środki, które zostały przeznaczone na organizację dożynek.
Następnie prosił o interwencję w sprawie usunięcia ziemi, która blokuje przejazd na drodze Glinik
Podlas  na  łąki  koło  kapliczki.  Ziemia  wysypana  została  na  wymienioną  drogę  w  wyniku
czyszczenia rowu przez Spółkę Wodną.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zgłosił zniszczenia asfaltu i załamany przepust na
drodze gminnej Brzeziny Górne Nowa Wieś – Berdechów. Pytał czy Gmina ma podpisaną umowę
z Powiatem w zakresie naprawy zniszczeń wymienionej drogi,  która stanowi objazd w związku
z przebudową przez Powiat przepustu. Następnie zaproponował dowóz dzieci z tamtego rejonu
mniejszym samochodem, skąd wsiada tylko troje dzieci. Prosił również o interwencję w sprawie
przywrócenia kursów autobusowych do Brzezin (niektóre zostały skrócone tylko do krzyżówki),
ponieważ  młodzież  ma  problem z  dojazdem do  szkoły  i  powrotem do  domu,  a  w  weekendy
komunikacja autobusowa w ogóle nie kursuje.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że Gmina Wielopole Skrzyńskie nie ma
żadnej umowy ze Starostwem w zakresie naprawy zniszczeń na drodze gminnej  Brzeziny Górne
Nowa Wieś  – Berdechów. Mówił,  że  w przyszłości  nie  będziemy pozwalać na takie  działania,
ponieważ będzie nas to za drogo kosztowało. Powinna być tymczasowa przeprawa. Pan Wójt dodał,
że  zabiega  o  dwie  inwestycje  chodnikowe na  drodze  powiatowej  na  terenie  Gminy Wielopole
Skrzyńskie.  Aktualnie  jest  ogłoszony przetarg na  204 m chodnika  – kontynuacja od Wielopola
Skrzyńskiego w stronę Brzezin  po  stronie  prawej.  Druga obiecana  przez  Starostę  inwestycja  –
chodnik o długości 400 m od drogi Nawsie Szkodna do drogi na Kąt. Pan Wójt zapewnił, że podjęte
są działania w temacie komunikacji autobusowej, podjęte są rozmowy ze Starostą i rozważane są
wszystkie możliwości, łącznie z wprowadzeniem innych przewoźników. Starosta rozważa nałożenie
na przewoźnika kar. Na chwilę obecną Arriva decyzją z Torunia zlikwidowała większość kursów,
nie informując nikogo o tym fakcie i z nikim tego nie konsultując. Od 1 stycznia 2019 roku gmina
będzie miała obowiązek organizować komunikację na swoim terenie poprzez wyznaczanie stałych
tras.
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radnych o rozpropagowanie
wśród  mieszkańców  informacji  o  szkoleniu  na  temat  możliwości  uzyskania  dotacji  i  nisko
oprocentowanego kredytu  na  termomodernizację  budynków (m.in.  ocieplenie,  wymiana stolarki
okiennej  i  drzwiowej,  instalacji  centralnego  ogrzewania  oraz  wymiana  starego  pieca  na
nowoczesny),  w  ramach  rządowego  programu  „Czyste  powietrze”,  które  będzie  miało  miejsce
w Wielopolu Skrzyńskim dnia 14 września o godz. 1600. Z uwagi na zajętą salę w GOKiW, Pani
Przewodnicząca  zaproponowała  salę  konferencyjną  w  Budynku  Kulturalno  –  Oświatowym.
Następnie w imieniu rodziny z Wielopola poprosiła o kilka betonów na rów, który biegnie przy
drodze  koło  ich  domu.  Pytała  o  drogę  Wielopole  –  Frysztak  oraz  o  realizację  drogi  sołeckiej
w Wielopolu Skrzyńskim. Wspomniała również o problemach z komunikacją autobusową. Ponadto
prosiła,  aby  budynek  Urzędu  Gminy  świecił  się  podczas  Nabożeństwa  Fatimskiego  w  dniu
13 września ok. godz. 2000. Prosiła także o projektowanie drogi na Stachorówkę.

Pan  Wójt  odpowiedział,  że  nie  będzie  realizowana  żadna  inwestycja  koło  Państwa,
o  których  mówiła  Pani  Przewodnicząca  w  tym  roku,  ponieważ  nie  ma  na  to  środków.  Jest
planowana całościowa przebudowa Starej Drogi, w tym wykonanie chodnika, nowa nawierzchnia,
zatrzymanie  spływu wody.  Kolejno  poinformował,  że  droga  Wielopole  –  Frysztak  nie  zostanie
zrealizowana w tym roku,  ponieważ nie  mamy tam dokumentacji,  własności,  pasa  drogowego.
Kolejno mówił, że 19 września br. zostanie podpisany przez gminę kontrakt na zakup gruntu na
parking przy cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim za kwotę 40.000 zł – 40 arów. Następnie zostanie
zlecona dokumentacja na drogę do cmentarza, koło cmentarz, cała droga Wielopole – Frysztak do
skrzyżowania  z  drogą  powiatową łącznie  z  parkingiem.  W roku przyszłym droga Wielopole  –
Frysztak zostanie zgłoszona na miejscu pierwszym do dofinansowania ze środków na usuwanie
skutków  klęsk  żywiołowych.  Na  chwilę  obecną  podjęte  są  działania  w  celu  uzyskania
dofinansowania  na  drogę  Nawsie  –  Rzeczki.  Ponadto  realizowana  jest  droga  Glinik  –  Pasieki,
została wykonana droga sołecka w Brzezinach. Drogi Broniszów – Zalesie i Brzeziny – Podkościele
będą realizowane w najbliższym czasie. Aktualnie są wyłonieni wykonawcy i podpisane z nimi
umowy na wykonanie inwestycji. Na drogę sołecką w Wielopolu Skrzyńskim jest ogłoszony drugi
przetarg.  W  pierwszym  przetargu  nie  było  nikogo  chętnego.  Być  może  zadanie  to  zostanie
podzielone  tak,  aby w tym roku wykorzystać  fundusz  sołecki,  a  jeżeli  będzie  z  tym kłopot  to
konieczne będzie  podjęcie  uchwały przez  sołectwo o zmianie  przeznaczenia środków funduszu
sołeckiego.

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin pytała o realizację drogi na Pogwizdów.

Pan  Wójt  odpowiedział,  że  prace  powinny  rozpocząć  się  w  przyszłym  tygodniu.
W najbliższym czasie będzie ZRID na tą drogę. Poinformował, że aktualnie mamy ZRID na drogę
Wielopole Konice – Rzeki. Od dzisiaj pracuje tam podwykonawca i wykonuje rowy, pobocza. Po
zakończeniu prac przejdzie do następnej inwestycji. 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego pytał o oczyszczalnię ścieków
oraz o odbiór kanalizacji sanitarnej i możliwość zgłaszania przez mieszkańców wszelkich zniszczeń
dokonanych wskutek budowy kanalizacji.
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W zakresie zniszczeń dokonanych wskutek budowy kanalizacji Pan Wójt odpowiedział, że
mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi w pok. nr 18. Pracownicy Urzędu Gminy wraz z inspektorem
nadzoru  będą  sprawdzać  czy  w  miejscach  wykonanej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  teren  został
przywrócony  przez  wykonawcę  do  stanu  pierwotnego.  Wszystkie  zniszczenia  muszą  być
naprawione, żeby inwestycja została odebrana.

Pan  Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  poinformował,  że  inwestycja  dotycząca  budowy
oczyszczalni  ścieków  została  zatrzymana  ze  względu  na  problemy  generalnego  wykonawcy
z  podwykonawcą.  Generalny  wykonawca  przedłożył  pismo  o  przedłużenie  terminu  realizacji
zadania do kwietnia 2019 roku i zaproponował, że dwie firmy podwykonawcze od wtorku wchodzą
na teren budowy. Gmina na chwilę obecną ma dwie opcje do wyboru: a przyjęta jednogłośnie przy:

 I opcja – odstąpienie od umowy z generalnym wykonawcą, co skutkuje karą w wysokości
0,5  mln  zł,  obmiarem  tego  co  zostało  wykonane,  nowym  przetargiem  i  przesunięciem
terminu realizacji zadania do października 2019 roku.

 II opcja – przedłużenie terminu realizacji obecnemu wykonawcy do 30 kwietnia 2019 roku.
W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja o dalszych działaniach w tym zakresie.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał o realizację zadania z funduszu
sołeckiego w Broniszowie, o realizację dróg ze środków powodziowych oraz o projekt chodnika
przy drodze wojewódzkiej w Broniszowie

Pan Wójt odpowiedział,  że dokumentacja zadania z funduszu sołeckiego jest  w trakcie
opracowania. Drogi ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych będą realizowane. Są
wyłonieni wykonawcy. Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej jest zlecony i zostanie opraco-
wany w tym roku (od granicy z Gminą Ropczyce do zjazdu na drogę Broniszów Dół – Lasek).
Następnie Pan Wójt podał terminy zebrań wiejskich w poszczególnych miejscowościach:

 9 września 2018 r. godz. 1000  – Wielopole Skrzyńskie
 16 września 2018 r. godz. 1130  – Nawsie
 23 września 2018 r. godz. 1130  – Brzeziny
 30 września 2018 r. godz. 1045 – Broniszów
 30 września 2018 r. godz. 1215 – Glinik

Pan  Krzysztof  Traciak  –  radny  z  Nawsia  pytał  o  możliwość  wykorzystania  kręgów
betonowych. Zgłosił wyboje na drodze powyżej szkoły.

W odpowiedzi Pan Wójt skierował radnego do pracownika ds. bieżącego utrzymania dróg.

Pan Marek Kąkolewski – radny z Brzezin pytał o termin przetargu na fotowoltaikę. 

Zastępca Wójta poinformował, że jest zgoda Marszałka na rozdzielenie z Gminą Niebylec
w  zakresie  realizacji  projektu.  W dniu  dzisiejszym  przetarg  zostanie  przesłany  do  Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej. W następnym tygodniu będzie ogłoszony w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
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Pan Jan Świstak – radny z Brzezin pytał o termin rozpoczęcia remontu drogi na Bukowinę.
Prosił  o  wystosowanie  do  Powiatu  wniosku  o  przebudowę  przepustu  przy  drodze  powiatowej
w Brzezinach. Zwrócił uwagę na znacznie ograniczoną komunikację autobusową. Następnie złożył
podziękowanie Panu Wójtowi za naprawę mostu/przepustu oraz słowa uznania i podziękowania dla
sołtysa z Glinika za Dożynki Gminne. Ponadto prosił  o 2-3 samochody kruszywa na zasypanie
kolein na drodze przez Zagrody.

W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że na realizację przebudowy drogi na Bukowinę
została złożona jedna oferta. Postępowanie to zostało unieważnione, z uwagi na wysoką cenę, jaką
zaproponował  oferent.  Zapytanie  o  cenę  zostało  ponowione.  Kontynuując  Pan Wójt  mówił,  że
zostanie  wystosowany wniosek do Starostwa o  przebudowę przepustu  przy drodze  powiatowej
w Brzezinach. Ponadto poinformował, że został doraźnie naprawiony most/przepust w Brzezinach.
Przedmiotowa droga wraz z  mostem jest  planowana do całkowitej  przebudowy ze środków na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Droga Brzeziny – Zagrody będzie realizowana w tym roku
ze  środków  FOGR.  Zostanie  skrócony  zakres  drogi  na  Konicach,  ponieważ  są  problemy  z
szerokością  pasa w dalszej części drogi. Zostanie położona warstwa kruszywa tylko na tej części
drogi, gdzie jest wyznaczona szerokość drogi, czyli od drogi powiatowej do drogi, która prowadzi
w kierunku Pana radnego Oponia.

4.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Po uwzględnieniu zgłoszonej  uwagi,  protokół z  XLIV Sesji  Rady Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie
przy:

 14 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

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

5.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym
gościom  za  udział  w  sesji  i  dokonała  zamknięcia  XLV  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1830. 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba
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