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Protokół Nr XVII/2016 

z XVII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 12 kwietnia 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1210 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 XVII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było czternastu radnych oraz 

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

radna spóźniła się na obrady, natomiast czworo radnych opuściło obrady sesji przed jej zakończe-

niem. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała następujące zmiany do 

porządku obrad: 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie środków na udziele-

nie pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zostaje zastąpiony 

dwoma projektami uchwał: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rop-

czycko – Sędziszowskiego oraz w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji 

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok, 

 wyłączeniu z porządku obrad ulega projekt uchwały w sprawie utworzenia oddziału przed-

szkolnego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. 

Następnie poddała w/w propozycje zmian pod głosowanie. 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany do porządku obrad: 

 13 głosów – „za” 

 0 głosów – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych. 

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu 

Skrzyńskim, 

2) w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wielopole Skrzyńskie, 

3) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania schronienia w ośrodkach wsparcia 

osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce  

zameldowania posiadały na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, a także matkom  
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z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdujące się  

w innej sytuacji kryzysowej, jak również zasad ustalania odpłatności i wnoszenia jej, 

4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego, 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, 

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

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok, 

7) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok. 

4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

5. Sprawy różne. 

6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

7. Zamknięcie sesji. 
 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. 

 

Następnie przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad. 

 

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

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta przedstawił informacje z realizacji zadań oraz 

wykonania uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym mówiąc, że: 

 Został uzupełniony wniosek drogowy z PROW na drogi w Broniszowie. Formalnie wniosek ten 

został oceniony pozytywnie, czekamy na listę rankingową. Uzupełnienia wymagają także 

wnioski na drogi: Wielopole – Sośnice i Brzeziny Pogwizdów. Na drogę Wielopole – Konice 

jeszcze nie ma pisma o uzupełnienie wniosku, ale takie na pewno do gminy trafi. 

 W tym tygodniu będą rozstrzygnięcia merytoryczne dotyczące złożonego przez gminę wniosku 

na tzw. przedszkole integracyjne z Wojewódzkiego Urzędu Pracy finansowane z RPO. Mamy 

zapewnienie, że projekt dostanie dofinansowanie. 

 Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku W tym 

tygodniu zakończone zostaną prace nad ścianami i nastąpi budowa dachu. Wniosek o dofinan-

sowanie budowy tej sali w ramach RPO na dodatkową kwotę 962.000 zł został pozytywnie 

oceniony pod względem formalnym.  

 Cztery szkoły z Gminy Wielopole Skrzyńskie przystąpią do programu poprawy jakości 

kształcenia ogólnego w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli. Są to: 

Szkoła Podstawowa w Brzezinach, Szkoła Podstawowa w Brzezinach – Berdechowie, Szkoła 

Podstawowa w Nawsiu i Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach tego 

projektu jest możliwość uzyskania dofinansowania do zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów 

głównie matematyczno – przyrodniczych i językowych. Dofinansowanie jakie można uzyskać 

to 95%. Możliwe jest również zakupienie środków trwałych, czyli; laptopów, telewizorów, 

pomocy naukowych, itp. Do tego dofinansowanie jest 15%. Wymienione szkoły zostały 

włączone do projektu, ponieważ miały troszkę gorsze wyniki sprawdzianów końcowych,  

a konkurs jest tak rozpisany, że te szkoły mają większe szanse otrzymania dofinansowania. 
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 Został złożony wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicz-

nej na terenie gminy w RPO. Prace projektowe przy tych budynkach będą musiały być zakoń-

czone w tym roku i być może realizacja niektórych inwestycji wykonana też w tym roku, 

ponieważ projekt musi być zakończony do końca 2017 roku. Płatności mogą być ściągnięte na 

rok 2018. Wniosek został złożony na kwotę 1.508.000 zł. Możliwe jest dofinansowanie 85%,  

z tym że w przypadku naszego wniosku, tj. 1.001.580 zł, ponieważ część zadań, które są 

zaplanowane przy termomodernizacjach są to zadania tzw. niekwalifikowalne, np. wymiana bla-

chy na dachu i trzeba je pokryć z własnych środków. Wkład własny gminy wyniesie 394.000 zł. 

 Został złożony wniosek na rozbudowę i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielo-

polu Skrzyńskim na kwotę 2.275.000 zł. Dofinansowanie wyniesie 85% i jest możliwość 

uzyskania 1.934.000 zł. Wkład własny gminy wynosi 341.000 zł. Termin realizacji inwestycji – 

koniec marca 2018 roku. Projekt obejmuje rozbudowę budynku WTZ i pełne wyposażenie 

wszystkich pracowni, które będą w tym budynku się znajdować. Zarówno do termomoderniza-

cji budynków użyteczności publicznej, jak i do rozbudowy WTZ-ów mamy duże szanse na 

pozyskanie dofinansowania, ponieważ środków w tych programach jest więcej niż zostało 

złożonych wniosków. Przy WTZ-ach do podpisania umowy, Urząd Marszałkowski żąda 

prawomocnego pozwolenia na budowę, dlatego przetarg na realizację tego zadania będzie 

ogłoszony najpóźniej w tym lub w następnym tygodniu. Zostały już podjęte prace. W tej chwili 

w uzgodnieniach jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na tę rozbudowę. 

Dokumentacja projektowa będzie również dofinansowana w 85%. 

 Został złożony wniosek w PFRON na zakup busa do Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 

310.000 zł, tj. nowy samochód w pełni wyposażony. PFRON maksymalnie dofinansowuje  

w 80%, nie więcej jednak niż 250.000 zł. Wkład własny gminy byłby w kwocie 60.000 zł. 

 Został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji sportowej w Urzędzie Marszałkowskim na 

dwa boiska sportowe, wielofunkcyjne wraz z dwoma siłowniami na świeżym powietrzu przy 

Szkołach Podstawowych w Broniszowie i w Nawsiu. Koszt inwestycji wynosi po 630.000 zł na 

każde z boisk. Dofinansowanie na każde z tych boisk możliwe do uzyskania wynosi po 440.000 

zł. W tej chwili zostały zlecone po zapytaniu ofertowym oba projekty. Koszt realizacji projektu 

boiska dla Nawsia wynosi 8.000 zł brutto, natomiast dla Broniszowa 10.000 zł brutto. 

Dokumentacja dla Broniszowa jest droższa niż dla Nawsia, dlatego że w Broniszowie jest 

bardziej skomplikowana sytuacja, bo nie ma na mapach wskazanego drenażu, jeśli chodzi  

o wody deszczowe. Boisko musi być odwodnione, więc musimy uzyskać pozwolenie wodno – 

prawne na odprowadzenie wód deszczowych z tego terenu. Ponadto jest tam sieć elektroenerge-

tyczna, która wymaga przełożenia i też wymaga pozwolenia na budowę. W Nawsiu również są 

problemy, bo działki te trzeba odrolnić, gdyż jest tam trzecia klasa gruntu. Taka decyzja została 

już przez starostę wydana, jest jeszcze nieprawomocna. Opłata za odrolnienie tego terenu 

wynosi 5.000 zł za rok. Natomiast jest możliwość wnioskowania do Urzędu Marszałkowskiego 

o umorzenie tej opłaty, co na pewno gmina uczyni. 

 W tym roku będzie kontynuacja zaprojektowanego chodnika przy drodze wojewódzkiej 986  

w Gliniku za kwotę 150.000 zł (130.000 zł to są środki Zarządu Dróg Wojewódzkich, a 20.000 

zł – środki gminy). Jest to tzw. zwrot z tamtego roku. Po ogłoszeniu przetargu i ustaleniu 

ostatecznej kwoty na realizację tego chodnika mamy wpisaną pozostałą część chodnika na listę 

zadań do wykonania. Prawdopodobnie całość zaprojektowanego chodnika, czyli 269 m będzie 

zrobiona w tym roku, tylko w dwóch etapach. 
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 Został ukończony projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wielopolu Skrzyńskim  

w kierunku przysiółka Nowa Wieś na 513 m. Została przyznana kwota 170.000 zł, z czego 

kwota 113.000 zł zostanie przekazana z naszego budżetu na część chodnika. Po przetargu okaże 

się na jaką część kwota ta wystarczy. Druga część tego chodnika też jest wpisana na listę  

i prawdopodobnie jest do zrobienia w tym roku. Także w dwóch etapach byłoby to realizowane. 

 Będzie realizowana odbudowa nawierzchni asfaltowej na drodze wojewódzkiej 986 w Gliniku  

na odcinku 970 m, tj. od nowej nawierzchni do granicy i troszkę poza granicą Wielopola 

Skrzyńskiego i w Wielopolu Skrzyńskim na odcinku 650 m, tj. od osuwiska do centrum 

Wielopola Skrzyńskiego. Kwota kosztorysowa tych dwóch zadań wynosi 810.000 zł. Po wielu 

negocjacjach w Zarządzie Dróg Wojewódzkich udało się wynegocjować 10% dofinansowania 

od Gminy Wielopole Skrzyńskie, czyli 81.000 zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich wnioskował  

o 30%. To była zdecydowanie za duża kwota. Większość gmin zobowiązała się dofinansować  

w 15%, część w 30%.  

 8 kwietnia br. został otwarty gabinet stomatologiczny w Wielopolu Skrzyńskim, w budynku 

Piomaru, który gmina wyremontowała i jest on wynajęty. 

 7 kwietnia br. zostały przeprowadzone badania geofizyczne, elektrooporowe gruntu na siedmiu 

działkach w naszej gminie, tj. trzy w Broniszowie, trzy w Gliniku i jedna w Wielopolu 

Skrzyńskim. Wyniki analizy będą pod koniec tego tygodnia. Badania te zostały wykonane  

w celu wytypowania kolejnych miejsc na przyszłe odwierty. W najbliższych dniach zostanie 

wszczęte postępowanie środowiskowe dotyczące budowy wodociągów w Broniszowie i w Gli-

niku, dlatego Zastępca Wójta zwrócił się z prośbą do sołtysów wsi Glinik i Broniszów o pomoc 

w uzyskaniu zgód od osób, które jeszcze nie podpisały takich zgód do pozwolenia na budowę 

wodociągu. 

 Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na odwiert w Gliniku na działce nr 2993, powyżej 

tego odwiertu, który jest wykonany. Cena za metr odwiertu wynosi 320 zł. Wykonanie tego 

odwiertu będzie od 15 – 30 kwietnia br. 

 Zostało rozstrzygnięte w ramach zapytania ofertowego zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń 

gospodarczych na sanitariaty dla pracowników gospodarczych w budynku Urzędu Gminy  

w Wielopolu Skrzyńskim” za kwotę 21.915,48 zł. Wykonawcą zadania została firma Tomasza 

Mikuszewskiego z Wiśniowej. Termin wykonania zadania upływa 25 kwietnia br. Wykonawca 

już wszedł na teren budowy i wstępne prace już wykonuje. 

 Został wyłoniony wykonawca na zadanie pn.: „Przebudowa dachu na części budynku OSP  

w Nawsiu” za kwotę 24.856,44 zł. Jest nim Spółdzielnia Pracy Pokój Ropczyce. Termin wyko-

nania zadania upływa 29 kwietnia br. Wykonawca wszedł na teren budowy i prace już realizuje. 

 Jest wykonywane ogrodzenie działki na byłym basenie w Wielopolu Skrzyńskim. Kwota 

realizacji zadania – 46.831 zł. Wykonawcą zadania jest Asbud Andrzej Stasiowski z Glinika. 

Termin realizacji zadania upływa 30 maja br. 

 Został rozstrzygnięty przetarg na remont dróg gminnych Nawsie – Rzeki i Nawsie – Ścieżki. 

Wykonawcą zadania została firma Eurovia Polska z Ropczyc. Koszt realizacji tego zadania 

wynosi 79.817,09 zł. Termin realizacji zadania upływa 30 kwietnia 2016 roku. Zadanie jest 

realizowane ze środków sołeckich z udziałem środków gminnych. 

 Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę drogi gminnej Glinik Polny Gościniec – Szkodna 

Etap II. Wykonawcą zadania zostało PDM z Dębicy. Koszt inwestycji wynosi 72.158 zł. Termin 

realizacji inwestycji upływa 30 czerwca 2016 roku. Zadanie jest realizowane ze środków 

sołeckich z udziałem środków gminnych. 
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 Został rozstrzygnięty przetarg na drogę gminną Wielopole – Podliwek w zakresie uzupełnienia 

kruszywem. Wykonawcą zadania została firma Trans-Ziem Adam Niedziałek z Babicy. Koszt 

realizacji zadania wynosi 75.750,48 zł. Termin wykonania zadania upływa 30 maja br. Prace  

w tym zakresie są już wykonywane. Po wykonaniu tych dróg będzie ogłoszony kolejny przetarg 

na sprzedaż działek przy tej drodze. 

 Został wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji na budowę kładki dla pieszych  

w ciągu drogi wojewódzkiej 986 w Wielopolu Skrzyńskim, którym jest Beta Projekt z Rze-

szowa. Kwota zaprojektowania dokumentacji wynosi 18.960 zł. Termin realizacji zadania 

upływa 30 września br. 

 Po dokonaniu zgłoszenia budowy będzie realizowane w ramach zapytania ofertowego zadanie 

dotyczące zabezpieczenia skarpy w Brzezinach obok kościoła przy drodze Brzeziny Łęg.  

W budżecie gminy mamy zapisane na ten cel 30.000 zł i w tych środkach uda się to zadanie 

zrealizować, bo wstępny kosztorys też jest na taką kwotę. 

 Zostało unieważnione przez Wójta Gminy zapytanie ofertowe na realizację parkingu przy 

Urzędzie Gminy. Zapytanie ofertowe było skierowane do sześciu wykonawców, tylko jeden 

złożył ofertę na kwotę 89.000 zł. Kwota ta przekracza kwotę zapisaną w budżecie gminy na to 

zadanie, czyli 50.000 zł. Ponadto jedna oferta nie daje możliwości porównania cen. Zapytanie 

ofertowe zostało powtórzone. Większą liczbę wykonawców próbujemy zainteresować tym 

tematem. 

 

Pytania i uwagi do przedstawionych informacji.  

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał o uzupełnienie wniosku drogo-

wego z PROW na drogi w Broniszowie. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik pytał czy dokumentacja, która była 

robiona za poprzedniej Rady na chodniki w Gliniku bezpowrotnie straciła ważność, bo wydane 

zostało 250.000 zł. W samym Gliniku zostało zaprojektowane 2,5 km chodnika, a wykonane zostało 

tylko 500 m. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin pytała o uzupełnienie wniosku z PROW do drogi 

Brzeziny – Pogwizdów. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała czy wniosek na drogę Wielopole 

– Konice ma jakąkolwiek szansę realizacji. 

 

Zastępca Wójta odpowiedział na pytania radnych: 

 Uzupełnienia do wniosku drogowego z PROW w Broniszowie dotyczyły nieścisłości w nume-

rach nieruchomości nr 607/9 i 607/7. Ponadto wyjaśnienia wymagało porozumienie z Zarządem 

Melioracji, gdyż tam drogi wchodziły w działkę rzeczną, która należy do Melioracji. Eksperci 

żądali również zaznaczenia zakresu inwestycji na tzw. wypisie miejscowego planu bądź 

studium. 

 Dokumentacja na chodniki nie jest stracona, bo część zostało wykorzystane z tej dokumentacji 

na budowę chodnika w Gliniku. Również część chodnika w Wielopolu Skrzyńskim było  

w tej dokumentacji opracowane. Niewątpliwie jakieś odcinki stracą ważność co do ważności 
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zgłoszenia budowlanego, natomiast dokumentacja techniczna jest w posiadaniu gminy. To nie 

jest kwestia zaprojektowania tego chodnika tylko aktualizacji tej dokumentacji. Pracy projekto-

wej jest dużo mniej, bo prawa autorskie co do tej dokumentacji zostały przekazane w ramach 

umowy gminie. 

 Uzupełnienia wniosku na drogę Brzeziny – Pogwizdów z PROW wymagają: numery działek, 

porozumienie z Gminą Wiśniowa, w którym to Urząd Marszałkowski stwierdził, że za mało 

szczegółowo zostało opisane zadanie ze strony Gminy Wiśniowa, jakie ona zrealizuje. Nato-

miast najtrudniejsza kwestia związana jest z ewentualną własnością części tej nieruchomości, 

gdzie gmina ma użytkowanie a nie własność. Obecnie został złożony wniosek do ksiąg 

wieczystych o wpisanie własności.  

 Droga Wielopole – Konice ma szansę realizacji, bo wniosek formalnie został przyjęty, ale na 

chwilę obecną nie dostaliśmy żadnego pisma o uzupełnienie wniosku, które na pewno do gminy 

wpłynie i będzie on wymagał uzupełnienia bardzo podobnego jak pozostałe wnioski. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przywitała Pana Witolda Darłaka – Starostę 

Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, który na krótko zawitał na obrady sesji i poprosiła o infor-

mację na temat zadań jakie powiat zamierza zrealizować na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie  

w bieżącym roku. 

 

Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego mówił, że są złożone 

wnioski do PROW na: remont mostu z Wielopola do Brzezin, odbudowę nawierzchni drogi wraz  

z położeniem chodnika w Broniszowie, modernizację części drogi w Brzezinach w granicach 

Jaszczurowej. Na chwilę obecną nie ma jeszcze pewności i zapewnień, że wszystkie ww. wnioski 

uzyskają odpowiednią ilość punktów i zakwalifikują się do dofinansowania. Natomiast zapewnił, że 

w najbliższym czasie zostaną postawione, na wniosek Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, bariery 

na drodze w Wielopolu Skrzyńskim w stronę Masarni Kabanospol. Pan Starosta wspomniał również 

o współuczestnictwie samorządów gmin w budowie infrastruktury chodnikowej w relacji finanso-

wej: 60% - powiat, 40% - gmina. Mówił, że gdyby była deklaracja Samorządu Gminy Wielopole 

Skrzyńskie to Powiat Ropczycko – Sędziszowski się nad nią pochyli, bo chce budować infrastruk-

turę chodnikową, która jest bardzo ważna. Świadomość mieszkańców powiatu jest duża i bezpie-

czeństwo trzeba ciągle podnosić, a zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest spore, bo 

jest coraz więcej samochodów na drogach. Pan Starosta podkreślił, że chce równomiernie traktować 

wszystkie gminy w powiecie i we wszystkich gminach tej infrastruktury chodnikowej wybudować. 

Następnie w imieniu Samorządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zwrócił się  

z prośbą do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim o wsparcie zarówno partnerstwem, jak  

i konkretnymi kwotami budowy łącznika autostrady A – 4 (węzeł w Sędziszowie Małopolskim)  

z drogą krajową  nr 94, pomimo że nie wprost można wykazać korzyści tej inwestycji dla Gminy 

Wielopole Skrzyńskie, bo jest ona trochę oddalona od łącznika. Łącznik ten będzie liczył ok. 4,5 

km i podzielony został na III etapy. Powiat stać na budowę I etapu, tj. ok. 2,5 km. Zaczyna się ten 

odcinek na drodze z Borku do Kamionki i w Borku pętlą wraca do drogi powiatowej. Na tym 

odcinku jest jeden most. II etap zaczyna się od węzła w Borku do ulicy Kolonia w Ropczycach. Na 

tym odcinku jest most i wiadukt nad torami kolejowymi. III etap zaczyna się od ulicy Zielonej  

w Ropczycach do drogi krajowej nr 94 na wysokości między Ropczycami a Sędziszowem 

Małopolskim, jak jest zjazd do Gnojnicy. Cały łącznik będzie kosztował 60 mln zł. I etap będzie  
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kosztował 17.250.000 zł. Powiat może uzyskać dofinansowanie w RPO w 85%, tj. 15 mln zł. 

Natomiast 2.250.000 zł to jest wkład własny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego i poszczegól-

nych samorządów. Termin składania wniosku upływa 28 kwietnia br., a rozstrzygnięcia będą 

jesienią. Rozliczenie I etapu inwestycji musi nastąpić do 2018 roku. Powiat chce zrealizować tą 

inwestycję na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, czyli żeby jedna firma zaprojektowała całość  

i zrealizowała jej I etap. Pan Starosta poinformował, że w Ministerstwie Infrastruktury trwają 

rozmowy, aby budowa kolejnych etapów była dofinansowana w 80%. Ponadto powiat niekoniecz-

nie zgadza się z tym, aby inwestorem i wykonawcą kolejnych dwóch etapów był Samorząd 

Powiatowy. Pan Starosta prosił Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie o kwotę 90.000 zł 

rozłożoną na trzy lata (po 30.000 zł rocznie), podobnie jak Samorząd Gminy Ostrów i Gminy 

Iwierzyce. Gmina Ropczyce zadeklarowała, że podejmie uchwałę w tej sprawie i przeznaczy kwotę 

trzy razy większą. Samorząd Gminy Sędziszów Małopolski przyjął już uchwałę w tej sprawie na 

kwotę 600.000 zł. Również Samorząd Województwa Podkarpackiego przyjmie taką uchwałę, ale 

dopóki uchwała nie zostanie przyjęta Starosta nie zdradzi kwoty dotacji. Mówił, że 90.000 zł to nie 

jest duża kwota i powiat będzie za nią dziękował. Pan Starosta wspomniał także o służbie zdrowia: 

o problemie podkupywania lekarzy oraz potrzebie rozwijania oddziałów szpitalnych.  

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik wspomniał o potrzebie całodobowej 

karetki pogotowia w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Pan Starosta zapewnił, że radni powiatowi z Gminy Wielopole Skrzyńskie są aktywni w tej 

sprawie i monitorują temat. Mówił, że jest państwowe pogotowie ratunkowe z dyspozytornią  

w Krośnie na pięć powiatów. Na te pięć powiatów jest 19 zespołów ratunkowych. Obecnie są 

zakusy, aby zmniejszyć je do 18 zespołów. Powiat bardzo mocno walczy, aby nie odpuścić żadnego 

zespołu ratunkowego. Ponadto jest poważna obawa, że jeżeli by doszło do ogłoszenia przetargu  

i wygrałaby firma prywatna, a takie firmy świadczą już usługi karetkami, to będzie ona działać 

przez pryzmat zysku. Wiele jest przypadków gdzie prywatne dyspozytornie nie funkcjonują, tak jak 

publiczne i karetki pogotowia nie dojeżdżają na czas do chorego. Jest to duży problem, żeby służba 

zdrowia pozostała w rękach samorządu a nie w niepublicznych placówkach i prywatnych firmach 

świadczących usługi pogotowia ratunkowego. 

W tym momencie Pan Starosta opuścił Sesję Rady Gminy w spiesząc się na konwent 

starostów. W związku z licznymi pytaniami, jakie chcieli zadać Panu Staroście radni, Pani 

Przewodnicząca zaproponowała zapisanie wszystkich pytań i pisemne przekazanie Panu Staroście, 

który w późniejszym czasie na nie odpowie. 

 

Pan Marcin Świerad – radny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego kontynuował tematy 

poruszane przez Pana Starostę. Mówił, że problem z budową łącznika autostrady A – 4 w Sędziszo-

wie Małopolskim pojawił się wtedy, gdy Starosta ustalił, że łącznik będzie budował powiat. Klub 

radnych powiatowych Samorząd i Gospodarka, którego Pan Marcin Świerad jest członkiem jest 

przeciwny, żeby ten łącznik budował powiat, bo powiatu nie stać na taką inwestycję, tym bardziej, 

że takie łączniki buduje województwo. Województwo nie chce tego łącznika budować, dlatego że 

już buduje dwa łączniki w sąsiednim Powiecie Dębickim oraz w Przeworsku. Łącznik będzie 

kosztował 60 mln zł, to jest prawie cały roczny budżet Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.  

Dlatego też radni z ww. klubu wystąpili z propozycją, aby Zarząd Powiatu starał się, żeby tą  
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inwestycję przejął Urząd Marszałkowski, ale on też tej inwestycji nie chce przejąć. Podobnie jest  

z rządem, który także nie przejmie inwestycji. I etap tego łącznika będzie kosztował 18 mln zł. Nikt 

nie potrafi powiedzieć, również Pan Starosta co z II i III etapem. I etap powiat wybuduje, a potem 

nie wiadomo kiedy będzie budowany II etap, nie mówiąc o III etapie. Wspomniał także  

o alternatywnej propozycji, z którą wystąpił Wójt Gminy Ostrów, czyli budowie łącznika węzła 

autostradowego na drodze dojazdowej z Ostrowa poprzez jej poszerzenie. Pomysł Wójta Cielca nie 

jest zły, bo na pewno koszt inwestycji nie byłby w wysokości 60 mln zł, ale znacznie mniejszy. To 

byłoby najlepsze rozwiązanie dla Gminy Wielopole Skrzyńskie. Ponadto mówił, że Gmina 

Wielopole Skrzyńskie w ubiegłym roku nie dostała ani złotówki z Powiatu Ropczycko – Sędzi-

szowskiego na jakąkolwiek inwestycję. Podnosił ten temat wielokrotnie na sesjach powiatowych 

oraz złożył propozycję, aby zmniejszyć wkład własny gmin przy budowie chodników przy drogach 

powiatowych, bo obecnie gmina żeby coś dostać musi dołożyć 40%. Nasza gmina nie powinna  

w ogóle dokładać do chodników powiatowych, tak też było w poprzedniej kadencji. W tym roku 

jest 1 mln zł przeznaczone na chodniki. W gminach, które dołożą 40% będą budowane chodniki 

przy drogach powiatowych, a w tych które nie dołożą 40% nie będą budowane chodniki. Dlatego 

zaproponował, aby środki przeznaczone na chodniki dzielić sprawiedliwie po 200.000 zł na każdą 

gminę. Przy 200.000 zł gmina musiałaby dołożyć 80.000 zł, licząc po 500 zł za metr chodnika to 

mamy 560 m chodnika, który można dzielić na drogi powiatowe znajdujące się w naszej gminie. 

Mówił, że Pan Wójt proponował udział gminy w 20%, ale Pan Starosta odniósł się negatywnie do 

tej propozycji. Niesprawiedliwe jest to, że gmina musi dokładać zarówno do budowy chodników 

przy drogach powiatowych, jak i dróg i chodników wojewódzkich. Podkreślił, że dla Gminy 

Wielopole Skrzyńskie są najważniejsze: 

 budowa mostu na granicy Wielopola z Brzezinami, który będzie w tym roku realizowany, 

 osuwisko w Nawsiu, które zagraża mieszkańcom i przejezdności drogi, ta inwestycja 

rozpocznie się w 2017 roku, 

 budowa chodników i poprawa nawierzchni dróg powiatowych. 

Następnie Pan Marcin Świerad odniósł się do tematu karetki pogotowia. Mówił, że  

w Ropczycach są dwie karetki, a prawdopodobnie powiat kupuje jeszcze jedną starszą karetkę. 

Jedną karetkę pogotowia można przesunąć do Wielopola Skrzyńskiego. Ona dalej jest pod ZOZ-em 

w Ropczycach, nie tworzy się osobnego punktu w Wielopolu Skrzyńskim, ale ta karetka 

funkcjonowałaby w Wielopolu Skrzyńskim. Starosta stoi na stanowisku, że nie będzie się starać  

o karetkę, bo zabrany zostałby dziewiętnasty zespół ratunkowy. Natomiast tu nie chodzi o tworze-

nie dwudziestego punktu, ale o przesunięcie. Podkreślał to wielokrotnie na sesjach powiatowych, 

ale nikt tego nie rozumie. Zapewnił, że będzie ten temat do końca kadencji drążył, pytał i oczekiwał 

działań ze strony Starostwa, bo w 2014 roku 465 razy pogotowie spóźniło się do pacjenta. To jest 

bardzo dużo. Następnie poruszył temat budowy szpitala powiatowego. Mówił, że w tamtej kadencji 

został zrobiony projekt rozbudowy szpitala powiatowego w Sędziszowie Małopolskim za 300.000 

zł i są gotowe wszystkie pozwolenia. Natomiast obecny zarząd i dyrektor ZOZ upiera się, że ten 

projekt jest zły i żeby go nie realizować, a wystarczy złożyć wniosek o dofinansowanie. Kosztowa-

łoby to 20 mln zł z wyposażeniem, z czego drugie tyle powiat dostałby dofinansowania. Dzięki 

temu szpital miałby przede wszystkim możliwość istnienia. Podkreślił, że jest za rozbudową 

szpitala, natomiast Starosta chce kupić budynek od Filtrów za 10 mln zł i w tym budynku zrobić 

część szpitala. Kupując stary budynek trzeba dołożyć 15 mln zł, co daje w sumie 25 mln zł. 

Lepszym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego budynku i przeniesienie ZOL-u do Rudnej  
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Wielkiej i dobudowanie części tego ośrodka, bo tam byłoby dobre miejsce. Natomiast jest kilka 

koncepcji i nie wiadomo, w którym kierunku to pójdzie. Z tym że nie ma na to czasu, bo do końca 

roku jest warunkowo przedłużone spełnienie przez szpital pewnych norm, bo w przeciwnym razie 

szpital nie będzie mógł działać. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy mówiła, że Pan Marcin Świerad 

wspomniał, że w ubiegłym roku nasza gmina nie dostała z powiatu ani złotówki na inwestycje, przy 

czym chce zauważyć, że w tamtym roku powiat realizował budżet opracowany przez poprzednią 

Radę. 

 

Pan Marcin Świerad odpowiedział, że nie jest tak do końca jak mówi Pani Przewodni-

cząca, bo radni zostali wybrani w październiku, a budżet przyjmuje się w styczniu, więc zmiany 

mogą być. Tak samo można powiedzieć, że Pan Wójt Marek Tęczar w tamtym roku realizował 

budżet opracowany przez Wójta Czesława Leję. Budżet w powiecie tak naprawdę jest wtedy, gdy 

zysk się dzieli i to jest w miesiącu marcu. Gdyby Starosta chciał cokolwiek zrobić, to te pieniądze 

w marcu by znalazł. Trzeba mieć nadzieję, że w tym roku może trochę podgoni i będzie więcej 

inwestycji powiatowych w naszej gminie. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin odniósł się do planowanej budowy mostu między 

Wielopolem a Brzezinami, gdzie jest ograniczenie tonażu. Most ten będzie budowany na więcej ton 

i zwiększy się ruch tirów. Pytał czy powiat wziął pod uwagę stan drogi powiatowej w Brzezinach, 

bo tam ostatnio były robione tylko częściowe naprawy, a dzisiaj droga jest całkowicie spękana. Czy 

w związku z tym powiat myśli i planuje przebudowę czy modernizację tej drogi, bo jak tiry tam 

pojadą to z tej drogi nic nie zostanie. W przypadku zwiększonego ruchu na tej drodze automatycz-

nie zmniejszy się bezpieczeństwo mieszkańców, tym bardziej, że brak jest poboczy na zakrętach  

i pourywane są rowy. Potem dojdzie do tego, że droga będzie nieprzejezdna. I powiat będzie chciał 

automatycznie 40% wkładu gminy do odbudowy drogi. Stwierdził, że powiat dostaje subwencje na 

drogi, tak jak i województwo i dlatego może lepiej żeby ta subwencja przyszła do gminy to sami 

zrobimy sobie drogi bez niczyjej pomocy. 

 

Pan Marcin Świerad mówił, że trzeba się cieszyć z tego, że powiat zdecydował się na 

remont mostu w Brzezinach, bo jest on ostatnim mostem na terenie naszej gminy na drodze 

powiatowej, który trzeba zrobić. Do remontu mostu gmina nie dokłada żadnych środków. 

Wspomniał, że środki na drogi gminne i powiatowe mają być zwiększone i trzeba planować 

całościowy rozwój powiatu odnośnie chodników. Niepokojącym jest jednak fakt, że w wieloletnim 

planie inwestycyjnym, który był przyjęty w ubiegłym roku na Gminę Wielopole Skrzyńskie, Powiat 

Ropczycko – Sędziszowski planuje tylko 5,5 mln zł, na Gminę Iwierzyce – 4 mln zł, a są tam 

wszędzie chodniki przy drogach powiatowych i 11 mln zł na Gminę Ostrów. Pan Marcin Świerad 

wielokrotnie zgłaszał propozycję zwiększenia środków na naszą gminę na budowę dróg powiato-

wych w związku z tym, że tak mało środków przeznaczone jest na infrastrukturę chodnikową. 
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2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały 

 

1) Pani Bożena Rogińska – Olech – Kierownik GOPS odczytała projekt uchwały w spra-

wie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  14 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XVII/96/2016 w załączeniu. 

 

2) Pani Bożena Rogińska – Olech – Kierownik GOPS odczytała projekt uchwały w spra-

wie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zasugerowała, że w paragrafie 6 

projektu uchwały, procent zapłaty za sprawienie pogrzebu jest wysoki w porównaniu do innych 

gmin.  

 

Pani Bożena Rogińska – Olech wyjaśniła, że zapis ten został poprawiony do kwoty nie 

wyższej niż 50%. 

 

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 XVII/97/2016 w załączeniu. 
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3) Pani Bożena Rogińska – Olech – Kierownik GOPS odczytała projekt uchwały w spra-

wie ustalenia szczegółowych zasad udzielania schronienia w ośrodkach wsparcia osobom 

i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce 

zameldowania posiadały na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, a także matkom  

z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdujące się  

w innej sytuacji kryzysowej, jak również zasad ustalania odpłatności i wnoszenia jej. 

 

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 XVII/98/2016 w załączeniu. 

 

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

udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego 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 XVII/99/2016 w załączeniu. 

 

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

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska była przedstawiona uchwała intencyjna w tej sprawie, która jest 

nieodpowiednia, bo beneficjent czyli Powiat Ropczycko – Sędziszowski w momencie składania 

wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia musi mieć pewność finansowania tej części, poza 

finansowaniem z RPO. Musi mieć uchwały zobowiązaniowe, dlatego pierwsza uchwała dotyczy 

udzielenia pomocy finansowej powiatowi, a druga uchwała dotyczy zaciągnięcia zobowiązania 

przez gminę na ten cel. Apelował do radnych o podjęcie uchwał, aby dać szansę powiatowi na 

realizację budowy łącznika. Podejmując uchwały, Rada daje także szansę Wójtowi argumentacji  

w stosunku do Zarządu i Rady Powiatu, aby Powiat Ropczycko – Sędziszowski usytuował w Gmi-

nie Wielopole Skrzyńskie odpowiednie inwestycje. 90.000 zł nie jest kwotą, która oddziaływałaby 

bardzo intensywnie na nasz budżet, bo to jest tylko 30.000 zł przez trzy lata. Łącznik ten nie jest 

idealnie usytuowany, jeśli chodzi o Gminę Wielopole Skrzyńskie, ale jest też ważny i potrzebny. 

Środki te, które zadeklarujemy są tylko na I etap. Starostwo zakłada, że będzie projektowało całość. 

Jeżeli się zwrócą o dofinansowanie na II i III etap to wtedy się zastanowimy. Na pozostałe etapy 

powiat powinien poszukać pieniędzy w budżecie państwa. Wójtowie Gmin Ostrów i Iwierzyce 

potwierdzili, że podejmą takie uchwały i w takiej samej kwocie, czyli po 90.000 zł. Burmistrz 

Ropczyc przeznaczy na tą inwestycję trzy razy więcej, a Gmina Sędziszów Małopolski 

przeznaczyła na ten cel 600.000 zł. Pan Wójt prosił o poparcie uchwały, bo warto mieć dobrą 

współpracę w powiatem. Za to powiat powinien się zrewanżować inwestycjami w Gminie 

Wielopole Skrzyńskie. Ponadto Pan Wójt poinformował, że wrócił z Urzędu Wojewódzkiego, 

dlatego nie był obecny od początku sesji i odebrał promesę na odbudowę mostu na rzece 

Wielopolce w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica w kwocie 540.000 zł, pochodzącą ze 

środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin mówił, że całe przedsięwzięcie budowy łącznika ma 

kosztować 60 mln zł, ale czy powiat da radę tą inwestycję wykonać, bo podejmuje się zadania, na 

które w ogóle go nie stać. Zgodził się, aby partycypować w kosztach inwestycji, ale w mniejszej 

kwocie, bo bezpośrednio nas ten łącznik tak bardzo nie dotyczy jak innych gmin, tym bardziej, że 

następna uchwała dotyczy zaciągnięcia zobowiązania przez gminę. Dlatego złożył wniosek  

o zmniejszenie kwoty do 10.000 zł rocznie i prosił o jego przegłosowanie. Zwrócił uwagę, że  

w tamtym roku współpracy ze strony powiatu w ogóle  nie było, bo ani złotówki powiat nie 

przeznaczył na inwestycje na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. Zauważył, że angażowanie się 

powiatu w tak dużą inwestycję może negatywnie odbić się na Gminie Wielopole Skrzyńskie  

i zagrażać interesom gminy, bo powiatowi będzie brakować pieniędzy i nie będzie mógł angażować 

środków na drobniejsze inwestycje, które mogłyby być realizowane na naszym terenie, takie jak: 

chodniki, nowe nawierzchnie dróg czy inne zadania. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów mówił, że gdyby Starostwo nie miało 

wsparcia od Posła Moskala, Senatora Pupy czy z województwa to na pewno tej inwestycji by się 

nie podjęło. Uważa, że deklarowanie kwoty 10.000 zł do tak dużej inwestycji jaką jest budowa 

łącznika węzła autostradowego jest niepoważne. 
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Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny poparł Pana Jana Świstaka. Jego 

zdaniem trzeba pomóc w budowie łącznika, ale w mniejszej kwocie, bo zawsze można ją 

podwyższyć. 

 

Pan Wójt zwrócił uwagę sołtysowi, że w kwestii wysokości kwoty mogą zabierać głos 

tylko radni, bo oni podejmują uchwałę. Nie jest tak, że kwotę dotacji można będzie podwyższać, bo 

Starosta ma złożyć wniosek do 28 kwietnia i musi mieć wszystkie uchwały tych samorządów, które 

mają go wspomagać, łącznie z Samorządem Województwa Podkarpackiego. Na pewno wszystkie 

samorządy podejmą te uchwały przed 28 kwietnia br. Jeszcze raz poprosił o poparcie uchwały, tym 

bardziej, że wszystkie drogi do PROW, które Gmina Wielopole Skrzyńskie składała, gdzie tylko 

była potrzeba to Starostwo zadeklarowało swój udział i podpisało umowy o współpracy, co daje 

nam dodatkowe dwa punkty. Pan Wójt nie chciałby, aby przez niepodjęcie uchwały jakość 

współpracy z powiatem się pogorszyła. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy prosiła o przyjęcie uchwały, 

argumentując tym, że powiat bez jednej gminy może się obejść, natomiast jedna gmina bez powiatu 

będzie miała duże problemy. Ponadto mieszkańcy i przedsiębiorcy z naszej gminy znajdą 

zatrudnienie przy budowie łącznika. To nie jest bez znaczenia dla terenu, gdzie jest tak duże 

bezrobocie. 30.000 zł to jest kwota do udźwignięcia przez naszą gminę. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy apelował o poparcie uchwały, 

mówiąc że Pan Starosta zrelacjonował w jaki sposób chce zrealizować budowę łącznika. Ponadto 

na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska została ustalona 

zasadnicza rzecz, że ten łącznik będzie dla naszej gminy służył, może nie w sposób bezpośredni ale 

w sposób pośredni i że inicjatywę tą Rada wesprze. Ustaliliśmy, że będziemy się przyglądać 

deklaracjom złożonym przez ościenne gminy. Te deklaracje są z tych gmin, bo Pan Wójt wspo-

mniał, że Gminy Ostrów i Iwierzyce dają po 90.000 zł, Gmina Ropczyce – 3 razy tyle, a Gmina 

Sędziszów Małopolski – 600.000 zł. Deklarowanie wsparcia w wysokości 10.000 zł dla tak dużej 

inwestycji dla Starosty nie będzie miało żadnego znaczenia, natomiast Pan Starosta będzie miał 

obraz naszej gminy. Dlatego mając na uwadze dobrą współpracę z powiatem, bo do końca kadencji 

jest jeszcze wiele wyzwań, zobowiązań i inwestycji do zrealizowania, prosił o przyjęcie uchwały. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik prosił o poparcie uchwały, a nie 

rozgrywanie tego w sposób polityczny, bo to nic dobrego nie da. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zwrócił uwagę na to, że Starosta nie wiedział  

w ogóle o sesji, szybko ją opuścił i nikt z radnych nie zdążył zadać mu pytań. Głosowanie nad 

uchwałą uzależniał od odpowiedzi Starosty na pytanie, które chciał mu zadać. Chciał zapytać 

Starostę w jakiej formie miałoby być podziękowanie w zamian za podjęcie uchwały. Czy to będzie 

polegało jedynie na ustnych podziękowaniach czy będzie wyrażone inwestycjami powiatu na 

terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. Dla powiatu kwota 90.000 zł nie jest dużą sumą, ale dla 

Gminy Wielopole Skrzyńskie są to duże środki.  
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Pan Wójt wyjaśnił, że na sesję swoją obecność zadeklarowała Pani Dorota Sędłak – 

etatowy Członek Zarządu, która jest odpowiedzialna za drogi i ona monitoruje łącznik autostrady. 

Zaproszenie w formie pisemnej nie zostało wysłane, ponieważ Pani Sędłak została zaproszona 

osobiście przez Pana Wójta. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zapewniła, że następny termin Sesji Rady Gminy dostosuje 

do Pana Starosty i zaprosi go na sesję. Wówczas wszystkie sprawy zostaną wyjaśnione. Zapewniła 

także, że będą wysyłane zaproszenia pisemne niezależnie od zaproszeń ustnych. 

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

  11 głosach – „za” 

  3 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XVII/100/2016 w załączeniu. 

 

6) 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. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

  11 głosach – „za” 

  3 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XVII/101/2016 w załączeniu. 

 

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

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu 

gminy na 2016 rok przedstawiony na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska został troszkę zmieniony. Zmiany te dotyczą: 

 W dochodach i wydatkach majątkowych zostało dodatkowo zapisane zadanie dotyczące 

odbudowy mostu na rzece Wielopolce w Gliniku, w związku z otrzymaną promesą  

w kwocie 540.000 zł. 

 W załączniku Nr 3 w przeniesieniach między działami i rozdziałami dodatkowo zostały 

zapisane środki na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na budowę 

łącznika autostrady A – 4 z drogą krajową nr 94 w Sędziszowie Małopolskim w kwocie 

30.000 zł. Środki te zostały przesunięte z działu: Gospodarka komunalna z oświetlenia dróg,  
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bo na chwilę obecną nie ma wolnych środków. Jeżeli okaże się, że tych środków na 

oświetlenie dróg jest mało, to trzeba będzie końcem roku dołożyć. 

 Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Baj w zakresie podbudowy z kruszywa 

kamiennego” w kwocie 15.000 zł zostało przeniesione z wydatków bieżących na wydatki 

majątkowe. 

 Została zmieniona nazwa zadania opracowania dokumentacji na przebudowę dachu na 

budynku OSP w Nawsiu w kwocie 30.000 zł na opracowanie dokumentacji i przebudowa 

dachu na budynku OSP w Nawsiu. 

Pozostałe zapisy projektu uchwały pozostały bez zmian. 

 

Pytania  i uwagi do projektu uchwały.  

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy prosiła o rozwinięcie zapisu odnośnie 

szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zamieszczonego w załącz-

niku Nr 2 projektu uchwały. 

 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zapis ten dotyczy włączonych środków w dziale Oświata 

i wychowanie w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach 

podstawowych. Nauczyciel, który będzie te zajęcia prowadził, a równocześnie będzie wysłany na 

szkolenie to będzie płatny z tego paragrafu. 

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

  11 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XVII/102/2016 w załączeniu. 

 

4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wnioskował, aby zmienić porządek obrad sesji i po 

informacji Pana Wójta zamieścić zapytania radnych. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że po informacjach Pana 

Wójta zawsze są pytania radnych do przedstawionych zagadnień, tak jak i są pytania do 

poszczególnych projektów uchwał. Natomiast punkt: interpelacje, wnioski i zapytania radnych jest 

oddzielnym punktem i dotyczy zgłaszanych wniosków, interpelacji i pytań radnych we wszystkich 

sprawach jakie radni mają. Obecny porządek obrad naszych sesji jest podobny do porządku obrad 

sesji w innych gminach. W poprzedniej kadencji po wystąpieniu Pana Wójta były interpelacje, 

wnioski i zapytania radnych, ale sesja dotyczy przede wszystkim uchwał. Aby te uchwały nie 

odwlekać na sam koniec, bo interpelacje i wnioski radnych się przedłużały i na uchwały 

niejednokrotnie nie było czasu, zostały one przeniesione po uchwałach. 

 

 

 



16 

Pan Jan Świstak zwrócił uwagę na to, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w porządku 

obrad sesji po informacjach Pana Wójta zapisać punkt: zapytania radnych odnośnie informacji 

Wójta. Punkt ten dotyczyłby tylko pytań do zagadnień przedstawionych przez Wójta, natomiast 

punkt: interpelacje, wnioski i zapytania radnych dotyczyłyby całości globalnej sytuacji na gminie. 

 

Pani Przewodnicząca zapewniła, że w porządku obrad sesji po informacji Pana Wójta 

zostanie zamieszczony punkt: pytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów wnioskował o: 

 poprawę drogi przez rzekę Wielopolkę z Broniszowa w kierunku Niedźwiady, która jest 

nieprzejezdna i wyboista, 

 poprawę masztu telekomunikacyjnego na budynku wielofunkcyjnym w Broniszowie, gdyż 

niszczy on cały dach lub zamontowanie go poniżej stropu, ponieważ obecnie maszt 

zamontowany jest powyżej stropu, przez co oderwane są pustaki, 

 wykorzystanie kostki koło remizy na podjazd przed dożynkami gminnymi oraz odwodnienie 

do piwnicy strażackiej. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik wnioskował o: 

 wycięcie dęba, który zagraża na drodze wojewódzkiej w Gliniku albo przynajmniej obcięcie 

wiszących na drodze suchych gałęzi, 

 gruz na drogę na Pana Władysława Chodaka, 

 malowanie dachu na budynku byłej szkoły na Łysej Górze, 

 oznakowanie dróg gminnych w Gliniku, 

 wycinkę zakrzaczeń, wiszących gałęzi oraz w dalszym ciągu kopanie rowów i przepustów  

w Gliniku.  

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy złożył wnioski dotyczące spraw 

zgłaszanych w grudniu 2015 roku, tj.: 

1) Drogi gminnej Nawsie – Kamieniec Nr 2834/9, gdzie w części asfaltowej tej drogi należy 

poprawić drożność rowów, ponieważ w czasie deszczu woda wylewa się na drogę asfaltową. 

Natomiast w części ziemnej, gruntowej tejże drogi w kierunku Buczyny na samym jej 

szczycie należy usunąć głębokie koleiny i dziury, a szczególnie w rejonie przepustu tej 

drogi, gdzie w tej chwili jest dość duża dziura powodująca zagrożenie bezpieczeństwa osób 

i zwierząt poruszających się w tej części. W tym celu potrzebna jest koparka, aby to 

naprawić. 

2) Dróg gminnych: Nr 2940 oraz Nr 2877. Pierwsza droga z powodu osuniętej ziemi jest  

w części nieprzejezdna. Konieczny jest remont drogi i przepustu na tej drodze na cieku 

wodnym, bo ziemia się osunęła i widać betony. 

Następnie poprosił Pana Marcina Świerada – radnego powiatowego o interwencję  

w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim w sprawie chodnika na drodze powiatowej w Nawsiu  

w części od cmentarza w kierunku szkoły. Zwrócił się także z apelem i prośbą do Pana Wójta  

o zainwestowanie wolnych środków (jeżeli takie się pojawią) w nawierzchnie asfaltowe na 

krótszych drogach o nawierzchni tłuczniowej położonych w Nawsiu, takich jak: droga na Pana 

Zbigniewa Śledzionę (Rędzina), droga na Pana Piotra Kuta (Rzeczki) czy tzw. droga procesyjna 

koło kościoła. 
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Pan Krzysztof Traciak – radny z Nawsia zgłosił potrzebę koparki na niedrożne rowy na 

drodze Nawsie –  Rzeki. Zwrócił również uwagę na drogę Nawsie – Ścieżki, gdzie w ubiegłym 

roku była tam koparka i koło Błażejowskiego miał być poprawiony łuk. Do tego czasu nie został on 

zrobiony ani pobocza, których w ogóle tam nie ma.  

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin w imieniu mieszkańców Podkościela prosiła  

o obiecane kruszywo na drogę z FOGR-u. Jest to droga ziemna, zrobiona za poprzedniej Rady  

i w chwili obecnej nieprzejezdna. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin złożył interpelacje odnośnie: 

1) Drogi na Rędziny, która wymaga naprawy, ponieważ jest tam duża ilość przełomów na 

drodze i ubytków w poboczach, przez co może dojść do tragedii. Konieczne są również do 

zrobienia rowy na części tej drogi. Ponadto jest tam mostek dojazdu do pól na tej drodze na 

potoku, który idzie z Rędzin pod Olechami, na wysokości Eugeniusza Wojnarowskiego są 

poobrywane pobocza, poszerza się wyrwa i niedługo trzeba będzie cały ten mostek remonto-

wać. Dlatego przydałoby się zrobić przyczółki, wówczas nie trzeba byłoby przebudowywać 

od podstaw tego przepustu. Poprosił także, aby na wiosnę próbować zrobić dalszy ciąg tej 

drogi w górę, gdzie jest tragiczny dojazd do pól. 

2) Remontu mostu pod Ozgą. 

3) Remontu mostu pod Bełchem wraz z zjazdem z asfaltu, który jest urwany. 

Ponadto odniósł się do wypowiedzi Pani Beaty Wiśniewskiej w sprawie dopominania się mieszkań-

ców Pogwizdowa o kruszywo na drogę z FOGR-u. Stwierdził, że wówczas gdy droga była robiona 

wystarczyło pieniędzy z FOGR-u tylko na roboty ziemne, a na kamień już nie starczyło. Mówił, że 

dopóki nie uzupełnimy kruszywa na drogach gminnych, z których wiele osób korzysta, to nie 

myśmy o drogach do dwóch domów, bo w innych przysiółkach nie było w ogóle kruszywa i trudno 

jest przejechać. W pierwszej kolejności uzupełniajmy kruszywem te drogi gdzie ludzie jeżdżą,  

a dopiero potem systematycznie takie drogi. Tam też ludzie jeżdżą, ale mają drugi dojazd do góry. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin odpowiedziała, że droga na Państwa Kmiecików 

jest to droga gminna z FOGR-u. Z tej drogi dzieci nie są dowożone do szkół i chodzą po błocie. Jest 

tam pięć numerów, a nie dwa. Ponadto mieszkańcy Pogwizdowa mieli zadeklarowane, że będzie 

ona uzupełniona kamieniem. Deklaracje te padły także podczas zebrania, które odbyło się 10 marca 

br. Wówczas Pan Wójt zapewnił, że postara się dać troszkę kamienia w tym roku na tą drogę. 

Pracownik ds. dróg również obiecał mieszkańcom, że będzie droga uzupełniona kruszywem. Ci 

mieszkańcy nie rozumieją, czemu inne drogi są robione z FOGR-u i są automatycznie uzupełniane 

kamieniem, a tu się nie da. Jeżeli ona została zrobiona to jaki jest sens, żeby ludzie tą drogą 

nieprzejechani i kolejna droga zarosła krzakami, tak jak to było na Szydła. Jeżeli radni w tamtej 

kadencji podjęli decyzję, żeby zrobić tą drogę, to trzeba ją uzupełnić kamieniem, żeby to miało 

sens. Poinformowała także, że w najbliższym czasie planuje zwołać Komisję Rozwoju Gminy, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu obejrzenia dróg i zapisania tych, które według radnych  

w pierwszej kolejności wymagają uzupełnienia kruszywem czy poprawienia poboczy. Ponadto 

pytała czy jest ogłoszony przetarg na koparkę. 
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Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wyjaśnił, że radni nie podjęli decyzji o wykonaniu 

drogi na Pogwizdowie z FOGR-u, o której mówi Pani Wiśniewska. Wówczas Rada doszła do 

wniosku, że nie będzie robiona tam droga, bo są zbyt duże koszty, tylko zostanie wykonana droga 

asfaltowa od góry i słowa jako samorząd dotrzymaliśmy. Natomiast nikt nie informował, że droga 

jest w ogóle robiona, a radni dowiedzieli się po fakcie. Ponadto mówił, że za te pieniądze, które 

zostały wydane na tą drogę można byłoby zrobić kilkaset metrów asfaltu z góry i byłoby połączenie  

z Jaszczurową. Każdy chce żeby drogi były przejezdne, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że 

na wszystko nam nie starczy. Trzeba ludziom tłumaczyć, że są drogi główne przez główne 

przysiółki, których mamy ok. 25 km niezrobionych w Brzezinach i one wymagają naprawy  

w pierwszej kolejności. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego wnioskował o doraźną naprawę 

drogi na Konice. Zwrócił także uwagę na drogę z Rzegocina do góry koło Granice, gdzie przed 

Panem Rydzem napłynęła woda i zrobił się w tym miejscu wielki staw. Ponadto zasygnalizował, że 

pomimo zgłoszonej w Urzędzie Gminy zmiany adresu przez pewnego mieszkańca gminy, nakazy 

podatkowe przychodzą na stary numer. Prosił, aby pisma wysyłać na adres, który został zgłoszony. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radę o stwierdzeniu 

nieważności w ostatnim czasie dwóch uchwał: w sprawie zawarcia ugody z GS oraz w sprawie 

przyznawania nagród dla nauczycieli. Zwróciła się z prośbą do pracowników przygotowujących 

uchwały, aby były one konsultowane z radcą prawnym, aby w przyszłości do takich sytuacji jak 

najmniej albo w ogóle nie dochodziło. Następnie zaproponowała jednorazową składkę, aby 

wspomóc Pan Stanisława Wleźnia w krwiodawstwie, który zakupił zwiększoną ilość czekolad. 

Prosiła także o doraźną poprawę drogi na Konice, zanim będzie położona nowa nawierzchnia, bo 

przejezdność jest bardzo trudna na tej drodze. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone przez radnych 

interpelacje, wnioski i zapytania mówiąc, że: 

 Wszystkie zgłoszenia drogowe będzie miał na uwadze, ale radni jak i mieszkańcy muszą 

wykazać trochę cierpliwości, bo wszystkiego nie da się naraz zrobić, tym bardziej, że jest tylko 

dwóch pracowników ds. dróg, którzy ciężko pracują i tylko trzech pracowników z robót 

publicznych. Cały czas poprawiamy drogi i reagujemy na zgłoszenia. W ostatnim czasie zostało 

zakupione 1.200 ton kruszywa i już się kończy. Mamy bardzo dużo dróg i bardzo rozproszoną 

zabudowę nie tylko w Brzezinach, ale i w innych miejscowościach. Wszystkich nie zadowo-

limy. Pan Wójt zwrócił się z apelem, aby kruszywo, które jest wysypane, mieszkańcy próbowali 

zagospodarować i zasypać tym kruszywem nierówności.  

 W sprawie poprawy drogi przez Wielopolkę z Broniszowa w stronę Niedźwiady spróbujemy 

zainterweniować, ale trzeba ustalić czyja tam jest infrastruktura. 

 Za poprawę masztu na budynku wielofunkcyjnym w Broniszowie odpowiada dyrektor GOKiW. 

Pan Wójt poprosił go o inwentaryzację wszystkich niezbędnych do wykonania tam prac przed 

dożynkami gminnymi, które w tym roku odbędą się w Broniszowie. 

 Podjazd koło budynku wielofunkcyjnego Broniszowie należy wykonać przed świętem 

dożynków gminnych. W razie gdyby kostki brakło to można wykorzystać kostkę z rozbiórki za 

Urzędem Gminy. Ponadto będzie kostka z ulicy gdzie jest bank i sprzed Urzędu Gminy, gdzie 

będzie robiony parking. 
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 Na drogę na Pana Chodaka w Gliniku trzeba przygotować odpowiednią ilość kruszywa  

i dopiero wówczas wysypać, bo droga musi być cały czas przejezdna. 

 Malowanie dachu na budynku byłej szkoły na Łysej Górze będzie wykonane, bo mamy 

zapisane środki na ten cel. 

 Systematycznie będziemy wycinać zakrzaczenia i trochę oznakowywać drogi gminne i wskazy-

wać przysiółki. 

 Droga Nawsie – Kamieniec wymaga gruntownej poprawy i pewnie zostanie ona poprawiona. 

 W sprawie chodnika na drodze powiatowej w Nawsiu, Pan Wójt zainterweniuje telefonicznie  

i pisemnie. Na wniosek Pana Wójta, Starostwo Powiatowe natychmiast zareagowało po 

wypadku na drodze w Wielopolu Skrzyńskim w stronę Kabanospolu i będzie tam postawiona 

barierka na długości 30 m. Była tam także wyrwa na poboczu, która natychmiast została 

wyrównana kruszywem. Ponadto zostało także zamontowanych przez gminnych pracowników 

kilka barier na gminnych mostach, przepustach, m.in. bariera na przepuście na Berdechowie, 

która czekała od powodzi. 

 Na krótkie odcinki dróg, które moglibyśmy asfaltować na razie nie mamy żadnych środków 

zapisanych w budżecie, a na takie krótkie odcinki nie dostaniemy dofinansowania. 

 W temacie drogi Brzeziny Rędziny musimy popracować nad sprawami własnościowymi, które 

są nieuregulowane. 

 Most pod Ozgą w Brzezinach wymaga gruntownego remontu. Na razie nie ma pomysłu na 

pozyskanie środków i jego realizację. 

 Kruszywo na drogę na Państwa Kmiecików w Brzezinach zostanie wywiezione, bo skoro były 

zapewnienia w tej kwestii to trzeba zrobić przynajmniej początek w tym temacie. 

 Został rozstrzygnięty przetarg na koparkę. Gmina została podzielona na trzy rejony: 

 I rejon: Broniszów i Glinik – wygrała firma Trans-Kop z Błażkowej, 

 II rejon: Brzeziny – wygrała firma ZHU Madeja z Małej, 

 III rejon: Nawsie i Wielopole Skrzyńskie – nie wpłynęła żadna oferta, zostało 

ponowione zapytanie ofertowe. 

 Droga na Konice w Wielopolu Skrzyńskim będzie doraźnie naprawiona ze względu na to, że nie 

wiadomo kiedy będzie realizowana, jeżeli przejdzie wniosek w PROW. Jeden pracownik został 

przeszkolony w obsłudze ubijarki i wycinarki do asfaltu. Jeszcze nie zostały zakupione te 

maszyny. Chcemy to robić we własnym zakresie, a nie wynajmować do tego typu innych ekip, 

bo to kosztuje, a nie mamy pieniędzy. 

 W sprawie drogi pod Panem Rydzem nie mamy zgody właścicieli przyległych działek na 

poszerzenie drogi. 

 Stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie zawarcia ugody pomiędzy Urzędem Gminy a GS 

było podyktowane tylko tym, że jest to wyłącznie kompetencja Wójta i Wójt w ogóle nie 

powinien prosić Radę o podjęcie takiej uchwały. Wystarczyło tylko podyskutować, przegłoso-

wać i zaprotokołować. 

 Pan Wójt poparł propozycję jednorazowego wsparcia dla Pana Stanisława Wleźnia w krwio-

dawstwie, który zakupił dodatkowe czekolady. Spowodowało to wzrost krwiodawców, bo nawet 

Pan Wójt oddał krew. Poinformował Radę, że obowiązki koordynowania krwiodawstwem ze 

strony Urzędu Gminy przejęła Pani Beata Ozga, bo Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa nie chce 

polegać na ustaleniach Pana Wleźnia. 
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Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odpowiedział na wniosek Pana Tadeusza Bokoty 

dotyczącego wycięcia dębu przy drodze wojewódzkiej w Gliniku. Mówił, że Zarząd Województwa 

wystąpił do gminy o decyzję na wycinkę. Gmina tego typu drzewa musi uzgadniać z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska, co zostało uczynione. Według gminy dąb ten zagraża bezpie-

czeństwu, natomiast według RDOŚ jest to piękne drzewo, które ma walory estetyczne, jest zdrowe  

i nie zagraża bezpieczeństwu. Zarząd Dróg Wojewódzkich od tego się nie odwołał. W tym momen-

cie jesteśmy w stanie zawnioskować do Zarządu Dróg Wojewódzkich o obcięcie gałęzi drzewa. 

Następnie poinformował o postępach dotyczących ugody z GS. Mówił, że w tamtym tygodniu 

został złożony operat ostateczny, geodezyjny do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej. W kolejnym 

tygodniu zostaną zaktualizowane mapy, co daje podstawę do tego, żeby można było zlecić wycenę. 

Dalej to już będzie postępowanie sądowe. 

 

5. Sprawy różne. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin poprosił Pana Marcina Świerada – radnego powiato-

wego o interwencję w powiecie w sprawie pobocza przy drodze powiatowej w Brzezinach na 

wysokości Pana Stanisława Godka. Następnie proponował pomyśleć o zaprojektowaniu zatoczek 

autobusowych na drodze powiatowej w Brzezinach, bo droga nie jest szeroka. Poprosił także Pana 

Wójta o podjęcie interwencji z ramienia gminy odnośnie telefonii komórkowych, bo są takie 

miejsca w Brzezinach, że nie da się w ogóle zadzwonić. Ponadto zasugerował, aby rewitalizację, 

która jest planowana dla części Wielopola Skrzyńskiego rozszerzyć na poszczególne miejscowości, 

aby można było składać wnioski na remonty dróg na krótkich odcinkach. Pytał także Pana Wójta 

czy jest szansa na bezpłatnego radcę prawnego w gminie jeden dzień w tygodniu do dyspozycji 

naszych mieszkańców i czy w szczególnej sytuacji przyjęłaby Pani Urzędowska. Ponadto zwrócił 

uwagę Pani Przewodniczącej, upominając się o swoje prawa jako radny Gminy Wielopole 

Skrzyńskie, że przy uchwale o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszow-

skiego składał wniosek o zmniejszenie kwoty do 10.000 zł rocznie i prosił o przegłosowanie. 

Wniosek w ogóle nie został wzięty pod uwagę, a był wnioskiem dalej idącym, bo mógł zmienić 

całkowicie formę tej uchwały. Wniosek powinien przynajmniej być poddany pod dyskusję. 

Mogłaby być całkiem inna decyzja radnych, jeżeli wniosek byłby przedyskutowany. Nigdy nie był 

przeciwko rozwojowi i nigdy nie był przeciwko takim działaniom, ale powinno być więcej 

przedstawionych informacji. Dlatego jeżeli w przyszłości będzie dochodziło do takich sytuacji, to 

będą wyciągane konsekwencje z tego powodu. 

 

Pan Marcin Świerad – radny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wyjaśnił, że poprawę 

chodnika w Nawsiu zgłaszał jeszcze w tamtym roku na sesji powiatowej. Pani Sędłak odpowie-

działa, że jak będzie pogoda to będzie on robiony. W tym roku na sesji powiatowej poruszył także 

temat chodnika na Konice. Też było obiecane, że będzie robione jak będzie pogoda. Ponadto będzie 

wnioskował o postawienie lustra na zjeździe drogi z Kabanospolu w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie 

miał miejsce ostatnio wypadek. Zgłaszał także problem drogi w Brzezinach, ale jest to wszystko na 

razie w opracowaniu. 
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Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zgłosił problem związany z parkingiem  

w Brzezinach przy kościele, na którym stoi woda i nie schodzi. Odniósł się także do problemu 

braku łączności telefonicznej w Brzezinach. Mówił, że na zebraniu strażackim ten temat był 

zgłaszany, bo praktycznie nie ma łączności od Wielopola Skrzyńskiego aż po Brzeziny Górne. 

Strażacy też nie mają łączności radiowej ze Strażą Powiatową w Ropczycach w kwestii powiada-

miania o pożarze, jak i o wypadkach. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów poruszył temat poszerzenia drogi na 

Łączki Bokocie, gdzie są zbierane zgody na to poszerzenie. Ludzie zgadzają się ale pod warunkiem, 

że będą mieć mostki do zjazdów. 

 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie poprosiła o postawienie lustra jak się 

zjeżdża z cmentarza na Nawsiu oraz o poprawę mostu koło Pana Szpary. Pytała także: czy będzie 

coś robione w temacie barszczu Sosnowskiego na Nawsiu oraz czy stomatolog w Wielopolu 

Skrzyńskim przyjmuje na kasę chorych czy prywatnie. 

 

Pan Marek Tęczar –  Wójt Gminy odniósł się do spraw różnych mówiąc, że: 

 Wydział Dróg Powiatowych, do którego został zgłoszony problem związany z poboczem na 

drodze powiatowej w Brzezinach koło Pana Godka nie widzi żadnego problemu. Spróbujemy 

się przyjrzeć tej sprawie i jeszcze raz zainterweniować. Jeżeli nie będzie żadnej reakcji to 

posypiemy swoim kruszywem, bo bezpieczeństwo naszych mieszkańców i gości, którzy odwie-

dzają naszą gminę jest najważniejsze. 

 Nie mamy żadnego wpływu na projektowanie zatoczek autobusowych przy drodze powiatowej 

w Brzezinach. Możemy jedynie sugerować.  

Jednocześnie Pan Wójt poinformował, że będzie odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi 

wojewódzkiej 986 w Gliniku na długości 970 m (od miejsca gdzie kończy się nowa 

nawierzchnia do granicy Wielopola Skrzyńskiego i ze 100 m poza nią) i w Wielopolu 

Skrzyńskim na długości 650 m (od osuwiska do centrum Wielopola Skrzyńskiego). Te odcinki 

już idą do przetargu. Kosztorys tych dwóch odcinków wynosi 810.000 zł. 10% do kwoty jaka 

wyjdzie po przetargu, dołoży gmina, bo taka propozycja została przyjęta i zaakceptowana przez 

Zarząd Województwa Podkarpackiego. Pozostałby tylko odcinek od granicy Wielopola 

Skrzyńskiego koło Pana Łuszcza do osuwiska. Pan Wójt zapewnił, że będzie się starał, aby ten 

odcinek też był zrobiony. Ponadto w rejonie Sikornika, gdzie dochodziło do licznych wypadków 

są prowadzone badania asfaltu. Na razie będą postawione znaki ostrzegawcze. 

 Sprawę braku łączności telefonicznej w Brzezinach mamy na uwadze i będzie to załatwione, bo 

centrum Brzezin musi mieć łączność. Nie może tak być, aby jednostka OSP w Brzezinach, która 

jest w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym nie miała łączności. 

 W temacie rewitalizacji Pan Wójt nie ma szczegółowej wiedzy. 

 Zarząd Powiatu zdecydował, że dwóch radców prawnych będzie dyżurowało i przyjmowało 

bezpłatnie ludzi w Ropczycach i jeden w Sędziszowie Małopolskim. Z tą decyzją się nie 

zgadzamy, bo zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w Powiecie Strzyżowskim, gdzie ci 

bezpłatni radcy prawni są raz w tygodniu w gminach wiejskich. Radca prawny Urzędu Gminy – 

Pani Maria Urzędowska jest do dyspozycji Urzędu Gminy, ale w szczególnej sytuacji, jeżeli 

ktoś przyjdzie do Urzędu po poradę, to nikogo nie odsyłamy. Próbujemy pomóc, podpowie-

dzieć, pokierować, ale nie może tak być, że przejmie prowadzenie sprawy. 
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 Zostanie sprawdzona sprawa wody na parkingu w Brzezinach koło kościoła, którą trzeba 

odprowadzić. 

 Zadanie poszerzenia drogi na Łączki Bokocie, jeżeli będą zgody na poszerzenie, to będzie ono 

realizowane, ale nie w tym roku, bo byłoby to zadanie inwestycyjne, na które nie będziemy 

mieć pieniędzy, bo chcemy bardzo mocno zaczynać m.in. wodociąg w Nawsiu, na który  

w chwili obecnej nie mamy odpowiedniego zabezpieczenia. Mostki do zjazdów na posesje 

mieszkańców byłyby zrobione, bo przy kompleksowej przebudowie drogi takie rzeczy się robi. 

 Na działkach gminnych próbujemy trochę walczyć z barszczem Sosnowskiego. Kupiliśmy 

odpowiednie kombinezony dla dwóch strażaków. Będziemy kontynuować to działanie. 

Natomiast na prywatnych działkach niewiele możemy. Do wszystkich właścicieli tych działek 

zostały wysłane odpowiednie pisma. Zgłaszaliśmy problem do Starostwa Powiatowego do 

Wydziału Ochrony Środowiska i do Urzędu Marszałkowskiego, ale na chwilę obecną barszcz 

Sosnowskiego nie jest wpisany jako roślina niebezpieczna i gmina nie może wkroczyć na 

prywatne działki i robić porządku. Pan Wójt poprosił, aby oddziaływać na mieszkańców, którzy 

lekceważą sobie ten problem, bo roślina ta zagraża ludziom, a szczególnie dzieciom. 

 Most koło Pana Szpary w Nawsiu jest zniszczony i trzeba go wyremontować. Tam są również 

niezbędne bariery. 

 Stomatolog w Wielopolu Skrzyńskim przyjmuje prywatnie, ale razem w doktorem Franczykiem 

będziemy walczyć o kontrakt na NFZ. Chcemy też otworzyć jeszcze jeden gabinet stomatolo-

giczny w Gimnazjum, który głównie oparty byłby na świadczeniach dla dzieci. Ponadto staramy 

się o lekarza do Brzezin. 

 

6. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 

 

Do protokołu z XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia  

21 marca 2016 roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy: 

 10 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 10 radnych. 

 

 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

gościom za udział sesji i dokonała zamknięcia XVII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Sesja 

trwała do godziny 1800. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


