
Protokół Nr XLI.2018

z XLI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 15 maja 2018 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1115 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  XLI  Sesji  Rady Gminy w Wielopolu  Skrzyńskim obecni  byli  wszyscy  radni  oraz
zaproszeni gości, zgodnie z załączonymi listami obecności. Dwoje radnych spóźniło się na sesję,
jedna radna opuściła sesję przed jej zakończeniem.

Z  wniosku  Wójta  Gminy,  Przewodnicząca  Rady  Gminy  zaproponowała  włączenie  do
porządku obrad dwóch projektów uchwał:

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski,
2) w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji  o  wartości  przekraczającej

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2018 rok.

Radni jednogłośnie włączyli projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Sędziszów Małopolski do porządku obrad przy:

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

Również  projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji
o  wartości  przekraczającej  kwoty ustalone  w budżecie  gminy na  2018 rok  został  jednogłośnie
włączony do porządku obrad przy:

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XLI Sesji

Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przekazanie  Ochotniczym  Strażom  Pożarnym  wyposażenia  i  sprzętu  ratownictwa

zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym

oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
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3. Informacje Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy.

4. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski,

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

3) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie,

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

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2018 rok,

5)  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające  finansowanie

projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Pogwizdów, w ramach komplekso-

wej modernizacji sieci dróg lokalnych”,

6)  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające  finansowanie

projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych Wielopole – Konice, Wielopole – Konice –

Rzeki, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”,

7)  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające  finansowanie

projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół – Lasek i Broniszów – Szkoła,

w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”,

8)  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające  finansowanie

projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, w ramach

kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”,

9)  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków  ochotniczych

straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarni-

czych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Wielopole Skrzyńskie,

10) w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu

taksówkami osobowymi na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie,

11)  w sprawie  uchwalenia  regulaminu pomocy materialnej  o  charakterze  socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.

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

8. Sprawy różne.

9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

10. Zamknięcie sesji.
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Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy:
 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XLI sesji.

2. Przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym wyposażenia i sprzętu ratownictwa
zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzyw-
dzonym  oraz  Pomocy  Postpenitencjarnej,  którego  dysponentem  jest  Minister
Sprawiedliwości.

Przekazania  wyposażenia  i  urządzeń  ratownictwa medycznego dwóm jednostkom OSP
z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie wpisanym do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
dokonał  Wójt  Gminy,  informując  że  gmina  otrzymała  99%  dofinansowania  ze  środków
Ministerstwa Sprawiedliwości (1% – udział własny z budżetu gminy) na zakup wyposażenia dla
OSP służącego do niesienia specjalistycznej pomocy osobom poszkodowanym, m.in. w wypadkach
drogowych. W ramach zadania zakupiono: defibrylator, dwa zestawy ratownicze PSP R1 z pełnym
wyposażeniem wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera. Sprzęt ratowniczy odebrali strażacy
z jednostek OSP Wielopole Skrzyńskie i Brzeziny.

Pan Stanisław Wojnarowski – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Wielopolu Skrzyńskim
w imieniu wszystkich strażaków, a przede wszystkim dwóch jednostek OSP Wielopole Skrzyńskie
i Brzeziny podziękował za zakupiony sprzęt niezbędny do ratowania życia ludzkiego, jednocześnie
życząc, aby nigdy nie musiał być używany. 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu całej Rady Gminy wyraziła
słowa uznania dla strażaków za ich pracę, życząc aby sprzęt służył długo i skutecznie ratowaniu
zdrowia i życia ludzkiego.

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

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy przedstawił informacje z realizacji zadań oraz wykonania
uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, mówiąc że:
 Samorząd  Gminy Wielopole  Skrzyńskie  aktywnie  starał  się  o  dofinansowanie  zadania  pn.:

„Budowa  chodnika  wraz  z  rozbudową  przepustu  oraz  organizacją  przejścia  dla  pieszych
w  miejscowości  Wielopole  Skrzyńskie  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr  986  Tuszyma  –
Ropczyce  –  Wiśniowa”.  Aktualnie  Zarząd  Województwa  Podkarpackiego  podjął  uchwałę
w  sprawie  przyjęcia  planu  realizacji  budowy  chodników  wzdłuż  dróg  wojewódzkich  986
w 2018 roku i Gmina Wielopole Skrzyńskie znalazła się na liście samorządów, które otrzymają
dofinansowanie  na  realizację  zadań  z  zakresu  poprawy  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego.
W  ramach  inwestycji  wykonane  zostanie  połączenie  dwóch  istniejących  chodników  przy
drodze  wojewódzkiej  Tuszyma  –  Ropczyce  –  Wiśniowa  położonych  w centrum Wielopola
Skrzyńskiego poprzez wykonanie na przepuście na potoku Liwek wspornika i umieszczeniu na
nim brakującego ciągu pieszego o długości  15 mb.  Ponadto w obrębie skrzyżowania drogi
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wojewódzkiej  z  drogą  powiatową w sąsiedztwie  Delikatesów Centrum po stronie  lewej  na
odcinku 146 m wybudowany zostanie chodnik wraz z oznakowanym przejściem dla pieszych,
które  poprawi  bezpieczeństwo  pieszych  korzystających  z  pobliskich  obiektów.  Szacunkowa
wartość  zadania  wynosi  284.000  zł  w  tym  dofinansowanie  z  budżetu  Województwa
Podkarpackiego w kwocie 170.000 zł,  natomiast dofinansowanie z budżetu gminy wyniesie
114.000,00 zł. 

 Zarząd  Województwa  Podkarpackiego  podjął  decyzję  o  przyznaniu  środków  na  realizację
zadania  polegającego  na  przebudowie  ostatniego  odcinka  drogi  wojewódzkiej  Tuszyma  –
Ropczyce – Wiśniowa przebiegającego przez miejscowość Wielopole Skrzyńskie. W ramach
zadania przebudowany zostanie odcinek o długości 822 mb, począwszy od Sikornika do zjazdu
na drogę gminną w kierunku Nowej Wsi.  Środki,  które zostaną przeznaczone na realizację
zadania z budżetu Województwa Podkarpackiego wyniosą 264.620 zł  oraz środki z budżetu
Gminy Wielopole Skrzyńskie w kwocie 113.500 zł, co stanowi 30% wartości całego zadania.
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na realizację inwestycji,
której zadaniem będzie m.in. wykonanie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy i wykonanie
poziomego oznakowania drogi. Otwarcie ofert nastąpi w najbliższym czasie.

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  realizuje  bardzo  ważną  inwestycję  pn.:  „Adaptacja  i  zmiana
sposobu  użytkowania  części  budynku  komunalnego  w  Wielopolu  Skrzyńskim na  potrzeby
SOR”. Celem zadania jest przystosowanie pomieszczeń budynku dawnego posterunku policji
w Wielopolu  Skrzyńskim na  potrzeby dyżurki  Zespołu  Ratownictwa  Medycznego.  W dniu
17 kwietnia 2018 r. przekazano obiekt wykonawcy inwestycji, tj. Firmie Handlowej „ROSE”
Tomasz  Leszczak  ze  Strzyżowa.  Aktualnie  przeprowadzono  prace  związane  z  wykonaniem
instalacji  wodno –  kanalizacyjnej,  c.o.,  teletechnicznej,  elektrycznej,  wykonano  konstrukcję
żelbetową zewnętrznej klatki schodowej za budynkiem i zamontowano nową stolarkę okienną.
Wewnątrz obiektu prowadzone są prace tynkarskie. Wartość inwestycji wynosi 332.735,71 zł
w  całości  finansowana  ze  środków  własnych  budżetu  gminy.  Termin  zakończenia  prac  to
czerwiec 2018 roku. Od 1 lipca 2018 roku Pani Wojewoda obiecała kontrakt na finansowanie
Zespołu Ratowników Medycznych i karetkę, która będzie stacjonować w Wielopolu Skrz.

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  realizuje  projekt  pn.:  „Nowoczesne  usługi  w  Placówkach
Oświatowych  Gminy Wielopole  Skrzyńskie”.  W ramach  projektu  zakupionych  zostało  130
sztuk komputerów dla ośmiu jednostek oświatowych objętych projektem, które przeznaczone
zostaną  do  obsługi  opracowywanego  e-dzinnika.  Aktualnie  opracowywana  i  wdrażana  jest
platforma  siedmiu  e-usług  szkolnych:  e-oceny,  e-usprawiedliwienie,  e-najem,  e-świetlica,
e-dowozy,  e-stołówka,  e-nabór.  Kolejnym  etapem  będzie  przeprowadzenie  szkoleń  dla
użytkowników systemu. Wykonawcą tej części zadania jest Firma Agendo z Rzeszowa. Wartość
tej  części  zadania  wynosi  600.855  zł.  W ramach  III  części  projektu  uruchomiona  zostanie
infrastruktura techniczna niezbędna do wykonania pełnego zasięgu sieci Wi-Fi w placówkach
oświatowych.  Gmina  ogłosiła  w tym zakresie  przetarg.  Całkowity  koszt  realizacji  projektu
wynosi  1.599.569  zł,  z  czego  85%  stanowi  dofinansowanie  z  Regionalnego  Programu
Operacyjnego.  Ostatecznie  koszty  tego  projektu  będą  zdecydowanie  niższe.  Z  uwagi  na
powstałe  oszczędności  z  części  II  projektu,  zostało  wystosowane  pismo  do  Marszałka
Województwa Podkarpackiego o przesunięcie  środków na III  część (wykonanie sieci  Wi-Fi
w poszczególnych placówkach), na którą mamy mało środków. Dwa przetargi w tym zakresie
zostały  przeprowadzone,  oba  unieważnione  ze  względu  na  to,  iż  wartość  złożonych  ofert
przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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 Gmina Wielopole Skrzyńskie w partnerstwie z Gminą Niebylec realizuje projekt pn. „Rozwój
OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”
w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Aktualnie zakończył się nabór uzupełniający w ramach
realizowanego projektu oraz dobiega końca procedura podpisywania umów z mieszkańcami na
dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych i solarnych. W ramach projektu zostanie
zamontowanych 351 sztuk instalacji, w tym: 
✔ instalacje fotowoltaiczne: 223 szt,
✔ instalacje solarne: 128 szt.

W najbliższym czasie gmina przystąpi do opracowania dokumentacji niezbędnej do przeprowa-
dzenia procedury przetargowej.

 Trwają  prace  związane  z  remontem  Ośrodka  Dokumentacji  i  Historii  Regionu  Muzeum
Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Aktualnie dobiegają końca prace wykończeniowe
na poddaszu budynku. Ponadto wykonano zewnętrzną izolację fundamentów oraz nowe tynki
wewnętrzne i przyłącz gazowy. Jednocześnie prowadzone są prace przy elewacji zewnętrznej
obiektu  i  wykonaniu  instalacji  wentylacji  oraz  klimatyzacji.  Kolejnym etapem prac  będzie
wymiana  zewnętrznej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej.  Wykonawcą  inwestycji  jest  Firma
Handlowa ROSE Tomasz Leszczak ze Strzyżowa.  Zakończenie realizacji projektu nastąpi we
wrześniu  2018 roku.  Wartość  inwestycji  wynosi  ponad  2,8  mln  zł,  w tym dofinansowanie
w ramach RPO WP w kwocie 2.419.417 zł. 

 Trwają  prace  związane  z  termomodernizacją  budynku  Urzędu  Gminy  i  OSP w Wielopolu
Skrzyńskim. Zakres inwestycji obejmuje: 
✔ docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz wykonanie elewacji akrylowej, 
✔ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
✔ docieplenie i wykonanie dodatkowej izolacji ścian fundamentowych, 
✔ wykonanie iniekcji przeciwwilgociowych, 
✔ ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w technologi suchej (wełna mineralna), 
✔ remont instalacji centralnego ogrzewania, 
✔ wymiana oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach użytkowych na nowoczesne energo-

oszczędne oświetlenie typu LED, 
✔ montaż nowego orynnowania oraz wykonanie nowej odbojówki budynku, 
✔ montaż energooszczędnego oświetlenia elewacji oraz terenu wokół budynku, 
✔ wykonanie  zadaszeń  nad  wejściami  do  pomieszczeń  Urzędu  Gminy,  Poczty,  Zespołu

Obsługi Szkół i Przedszkola, 
✔ przebudowa wejścia i podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym. 

Na  realizację  przedsięwzięcia  gmina  otrzymała  dofinansowanie  w  ramach  projektu  pn.:
„Modernizacja  energetyczna  budynków  użyteczności  publicznej  na  terenie  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie”.  Aktualnie  wykonano częściową izolację  fundamentów,  ocieplenie  ścian  i  elewację
akrylową na części budynku. Rozpoczęto prace przy wymianie instalacji centralnego ogrzewania.
Jest  to  ostatni  obiekt,  który  realizowany  jest  w  ramach  głębokiej  termomodernizacji  czterech
budynków komunalnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie. Termomodernizację wykonano w Szkole
Podstawowej w Broniszowie, Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz budynku byłego
przedszkola  w  Wielopolu  Skrzyńskim,  który  w  przyszłości  będzie  przeznaczony  na  siedzibę
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wartość inwestycji wynosi 925.074 zł. Termin zakończe-
nia prac nastąpi w sierpniu 2018 roku. Wykonawcą inwestycji jest WAL MAR Waldemar Marciniak
z Sędziszowa Małopolskiego.
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 Dobiegają  końca  prace  związane  z  zagospodarowanie  terenu  obiektu  Warsztatów  Terapii
Zajęciowej (wykonanie  chodników,  ogrodzenia  i  dróg  dojazdowych).  Pracownicy  WTZ
przymierzają  się  do  urządzenia  terenu  wokół  budynku:  nasadzenia,  urządzenie  zieleni.
W przyszłości  Warsztaty  będą  liczyć  40  uczestników:  8  grup  terapeutycznych  po  5  osób.
Wartość  inwestycji  wynosi  2.753.355  zł,  w  tym  dofinansowanie  z  RPO  WP  w  kwocie
1.927.395  zł  i  PFRON –  340.128  zł.  Wykonawcą  inwestycji  jest  Przedsiębiorstwo  Handlu
i Usług „KK-BUD” z Krosna. Termin zakończenia realizacji zadania to maj 2018 roku.

 Dobiegły  końca  prace  związane  z  dobudową sali  gimnastycznej  przy Szkole  Podstawowej
w Gliniku. Aktualnie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół powstałego
obiektu.  Do  końca  maja  br.  wykonawca  uzupełni  prace  związane  z  zamykaniem  bramy
wjazdowej, uzupełnieniem koryt i kratki ściekowej przy chodniku wzdłuż drogi wojewódzkiej,
wymieni  obrzeża  przy  chodniku  obok  drogi  wojewódzkiej,  wyrówna  kostkę  na  drodze
dojazdowej, poprawi estetykę murka oporowego przy wejściu do pomieszczeń wentylatorowni,
zabezpieczy  fragment  drogi  dojazdowej  i  płytki  odbojowej  w  okolicy  wejścia  do  sali
gimnastycznej. W zakresie muru oporowego uzupełnione zostaną pęknięcia przy pomocy żywic
– zgodnie z ekspertyzą i programem naprawczym, na powierzchniach poziomych wykonana
zostanie  obróbka  blacharska,  natomiast  na  powierzchniach  pionowych  wykonana  zostanie
elewacja.  Wykonawcą  zadania  jest  Przedsiębiorstwo  Produkcji  Handlu  i  Usług  „KK-BUD”
z Krosna. Wartość zadania wynosi 2.063.674 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju
Regionalnej Infrastruktury Sportowej 48,5% oraz w ramach RPO WP w wysokości 47,85%
i  5%  udziału  własnego  z  budżetu  gminy.  Pan  Wójt  złożył  podziękowania  za  prace  przy
skarpach prowadzone przez Panią dyrektor szkoły i  rodziców oraz za obcięcie drzew przed
szkołą przez strażaków.

 Trwają  prace  związane  z  budową oczyszczalni  ścieków i  kanalizacji  sanitarnej.  Inwestycja
kosztuje ponad 10 mln zł z dofinansowaniem z RPO WP. Gmina podejmie działania związane
z odzyskaniem od Urzędu Skarbowego podatku VAT (ok. 2 mln zł), który miał być kosztem
kwalifikowalnym. Zmiany w Ministerstwie Finansów spowodowały, że podatek VAT od tych
inwestycji  jest  niekwalifikowalny. Po zakończeniu prac związanych z kanalizacją  sanitarną,
każdy  właściciel  działki,  przez  którą  przebiega  sieć  będzie  musiał  podpisać  firmie
wykonawczej, że wykonała roszczenia, które w ramach zniszczeń powstały przy budowie sieci
kanalizacji sanitarnej. Dopiero po przywróceniu przez wykonawcę terenu do stanu pierwotnego
nastąpi odbiór tej części zadania.

 Dobiegają końca prace dotyczące przebudowy drogi gminnej Nawsie Kąt na odcinku o długości
260  mb.  Zakres  przedsięwzięcia  obejmuje:  wykonanie  podbudowy  z  kruszyw  łamanych,
wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 3 m, odwodnienie drogi w postaci rowów
otwartych,  przepustów  pod  drogą  oraz  utwardzenie  poboczy.  Wykonawcą  zadania  jest
Przedsiębiorstwo  Drogowo  –  Mostowe  z  Dębicy.  Wartość  inwestycji  wynosi  191.011  zł.
Inwestycja finansowana jest ze środków sołeckich oraz środków własnych budżetu gminy.

 Dobiegają końca prace związane z przebudową drogi gminnej Glinik Skórówka na odcinku
o  długości  285  mb.  Wartość  zadania  wynosi  254.588  zł.  Inwestycja  finansowana  jest  ze
środków  własnych  budżetu  gminy.  Wykonawcą  zadania  jest  EUROVIA POLSKA Oddział
Małopolski  z  Ropczyc.  Wszyscy  mieszkańcy,  którzy  mają  przyległe  do  tej  drogi  działki
nieodpłatnie przekażą część swoich działek pod drogę.
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 Trwają prace przy przebudowie dróg realizowanych z PROW:
✔ Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa 

Zadanie obejmuje poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku 1.694 m do
szerokości 4,5 m, przebudowę istniejącego przepustu okularowego na przepust ze stalowych
blach falistych, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 1.510 m o szerokość
3,5  m,  wykonanie  podbudowy  o  grubości  20  cm  na  całym  odcinku,  wykonanie
obustronnych  poboczy  o  szerokości  0,75  m,  przebudowę  istniejących  wjazdów  oraz
wykonanie odwodnienia drogowego w postaci rowów otwartych. 

✔ Wielopole – Konice (przebudowa zrealizowana została w tamtym roku) 
✔ Wielopole – Konice – Rzeki 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych
pozwoleń  i  uzgodnień  wymaganych  przepisami  prawa,  wykonanie  nowej  nawierzchni
bitumicznej  o  szerokości  od  3,5 m wraz  z  mijankami,  wykonanie  przebudowy zjazdów
indywidualnych  z  dostosowaniem  ich  do  właściwego  spadku  rowów  odwadniających,
odmulenie istniejących rowów wraz z nadaniem im właściwych spadków. 

✔ Broniszów Dół – Lasek 
Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi pobo-
czami i  odwodnieniem drogowym na długości 3.100 m. Powstanie również chodnik dla
pieszych na długości 326 m. Szerokość jezdni od skrzyżowania z drogą powiatową wzdłuż
całego  odcinka,  na  którym powstaje  chodnik  dla  pieszych  będzie  wynosić  4,75  m.  Na
dalszym odcinku droga będzie miała szerokość 4,5 m. Na odcinku od drogi wojewódzkiej
do  skrzyżowania  przy  szkole  szerokość  jezdni  będzie  wynosić  3,5  m.  W  ramach  tej
inwestycji przebudowany zostanie także przepust na potoku Broniszowianka.

✔ Broniszów – Szkoła
W 2017 roku wykonano chodnik dla  pieszych na odcinku 300 mb o szerokości  1,5 m.
Powstały trakt  dla  pieszych  prowadzi  do budynku Szkoły Podstawowej  w Broniszowie.
W 2018 roku wykonawca wykona nową nawierzchnię bitumiczną na przebudowywanym
odcinku drogi. 

✔ W dniu 8 maja 2018 roku Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dokonał
otwarcia  ofert  na  realizację  zadania,  którego  przedmiotem  jest  wydłużenie  przepustu
okularowego wraz  z  wykonaniem brakującego  12 m odcinka  chodnika  w miejscowości
Wielopole Skrzyńskie przebiegającego wzdłuż drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce –
Wiśniowa. Zadanie będzie uzupełnieniem prowadzonych w 2017 r. prac. Najkorzystniejszą
ofertę przedstawił Rączka Krzysztof Usługi Sprzętowe z miejscowości Przysieki koło Jasła,
który zaoferował wykonanie zadania za kwotę 41.289,85 zł. W wyniku naszych zabiegów
zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackie-
go, ze środków na poprawę bezpieczeństwa dróg wojewódzkich.

 W dniu 10 maja 2018 roku gmina ogłosiła przetarg pn.: „Przebudowa drogi Glinik – Pasieki”.
Na  realizację  tej  inwestycji  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  otrzymała  dotację  celową
z  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  kwocie  680.000  zł  na  usuwanie
skutków  klęsk  żywiołowych.  Zakres  zadania  obejmuje:  przebudowę  drogi  na  odcinku
o długości 1.460 m poprzez wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwy profilowej
z masy bitumicznej oraz warstwy nawierzchniowej oraz wykonanie poboczy. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 28 maja 2018 roku.
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 W dniu 4 maja 2018 roku nastąpiło otwarcie przetargu w zakresie wykonania ocieplenia oraz
izolacji  fundamentów  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Wielopolu  Skrzyńskim  w  ramach
zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Wielopole Skrzyńskie”. Zadanie obejmuje wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wykona-
nie odbojówki, przełożenie chodnika przy szkole, odtworzenie nawierzchni z płytek gresowych
przed wejściem głównym do budynku – odtworzenie poziomej izolacji ścian fundamentowych.
Aktualnie  trwa  ocena  złożonych  ofert.  Najniższą  ofertę  zaproponowała  firma  WAL MAR
Waldemar Marciniak z  Sędziszowa Małopolskiego na kwotę 103.471,97 zł.  Zadanie będzie
realizowane w trakcie wakacji.

 Dnia 30 kwietnia 2018 roku rozstrzygnięto przetarg na  budowę sieci wodociągowej o długości
9.263,4  m  dla  miejscowości  Glinik  oraz  sieci  wodociągowej  o  długości  3.491,2  m
w  miejscowości  Broniszów.  Wykonawcą  wyłonionym  w  postępowaniu  przetargowym  jest
Zakład Instalacyjno – Budowlany Edward Kwiek z Czudca. Firma zaoferowała wykonanie sieci
wodociągowej  w Gliniku za kwotę 1.494.332 zł  oraz w Broniszowie za kwotę 796.949 zł.
Natomiast przetarg w części dotyczącej budowy ujęć i stacji uzdatniania wody w miejscowo-
ściach Glinik i Broniszów ogłoszono ponownie. Jego otwarcie nastąpiło 10 maja 2018 roku.
W  części  dotyczącej  budowy  ujęć  i  stacji  uzdatniania  wody  dla  miejscowości  Glinik,
wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 1.348.780 zł, natomiast
w  części  dotyczącej  budowy  ujęć  i  stacji  uzdatniania  wody  dla  miejscowości  Broniszów
przedstawiona oferta  wynosi  784.766 zł.  Postępowanie  przetargowe zostanie  unieważnione,
ponieważ wartości złożonych ofert przekraczają kwotę, jaką zamawiający zamierza przezna-
czyć na realizację zamówienia. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie.
Terminy realizacji:

✔ budowa ujęć wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Glinik – listopad 2018 r.,
✔ budowa sieci wodociągowej w Gliniku – czerwiec 2019 r.,
✔ budowa ujęć wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Broniszów – czerwiec 2019 r.,
✔ budowa sieci wodociągowej w Broniszowie – czerwiec 2019 r.

Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  na  realizację  inwestycji  otrzymała  dofinansowanie  w  ramach
PROW w wysokości prawie 2 mln zł. 

 W dniu  11  maja  2018 roku ogłoszono przetarg  pn.:  „Odbiór,  transport  i  zagospodarowanie
odpadów komunalnych  z  terenu  Gminy Wielopole  Skrzyńskie  od  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych”. Otwarcie ofert nastąpi 21 maja 2018 roku. 

 W dniu  11 kwietnia 2018 roku Szkoła Podstawowa im Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu
Skrzyńskim świętowała uroczystość poświecenia i wręczenia sztandaru. 

 W dniu 3 maja 2018 roku mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie świętowali 227 rocznicę
uchwalenia  Konstytucji  3  Maja  w  Brzezinach.  Uroczystość  rozpoczęła  się  mszą  świętą
w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Brzezinach, po
której  nastąpił  przemarsz  pod  „Pomnik  Bohaterów  Walczących  o  Wolność  i  Niepodległość
Polski”. Pan Wójt podziękował wszystkim za obecność.

 W dniu  11 maja 2018 roku odbyła  się  uroczystość upamiętniająca 63 rocznicę  pożaru kina
objazdowego w Wielopolu Skrzyńskim. Odprawiona została msza święta w intencji tych, którzy
zginęli  podczas  pożaru.  Po  nabożeństwie  odbyła  się  projekcja  filmu  dokumentalnego  pt.
„Sprawa do Załatwienia”.  Film przedstawiał  tragiczne  wydarzenia  z  kart  historii  Wielopola
Skrzyńskiego z 1955 roku.
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Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
 
4.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Nikt nie zabrał głosu.

5.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
przy dwóch głosach wstrzymujących na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta przy:

 10 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 2 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych.

Uchwała Nr XLI.270.2018 w załączeniu.

2)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
przy dwóch głosach wstrzymujących na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta przy:

 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 2 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLI.271.2018 w załączeniu.
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3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLI.272.2018 w załączeniu.

4)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  kwoty
ustalone w budżecie gminy na 2018 rok.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 roku. 

Pytania i uwagi do projektu uchwały:

Pan  Adam Galas  –  radny,  sołtys  sołectwa  Broniszów  pytał  u  kogo  jest  przewidziana
przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że przydomowa oczyszczalnia ścieków
przewidziana jest u Pana Dariusza Cebuli ze względu na to, że przynajmniej jedna oczyszczalnia
ścieków dawała dodatkowe punkty w projekcie.

Pan Tadeusz Bokota  – radny,  sołtys  sołectwa Glinik  stwierdził,  że  w Gliniku  również
przydałyby się przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Pan  Wójt  odpowiedział,  że  nie  chcieliśmy  dodatkowo  projektować  w  przydomowe
oczyszczalnie ścieków w Gliniku ze względu na to, że była ograniczona kwota dofinansowania –
max. 2 mln zł. Obecny wodociąg mamy zaprojektowany na kwotę 8 mln zł.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLI.273.2018 w załączeniu.
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5)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn.:
„Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Pogwizdów, w ramach kompleksowej moderni-
zacji sieci dróg lokalnych”.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLI.274.2018 w załączeniu.

6)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn.:
„Przebudowa  dróg  gminnych  Wielopole  –  Konice,  Wielopole  –  Konice  –  Rzeki,
w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLI.275.2018 w załączeniu.

7)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn.:
„Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół – Lasek i Broniszów – Szkoła, w ramach
kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 roku. 
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Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLI.276.2018 w załączeniu.

8)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn.:
„Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, w ramach komplekso-
wej modernizacji sieci dróg lokalnych”.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLI.277.2018 w załączeniu.

9)  Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  projekt  uchwały
w  sprawie ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków  ochotniczych
straży  pożarnych  uczestniczących  w  działaniach  ratowniczych  lub  szkoleniach
pożarniczych organizowanych przez  Państwową Straż  Pożarną lub  Gminę  Wielopole
Skrzyńskie.

Pan  Sławomir  Górski  –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Spraw
Socjalnych  i  Porządku  Publicznego  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego
projektu uchwały, przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 roku. 

Pytania i uwagi do projektu uchwały:

Pan Marek Kąkolewski – radny z Brzezin poprosił Prezesa Gminnego Zarządu OSP, aby
w ramach ćwiczeń strażacy pomogli mieszkańcom przysiółka Rzeki przy udrożnieniu przepustów
przy drogach.

Pan Stanisław Wojnarowski – Prezes Gminnego Zarządu OSP odpowiedział, że strażacy
wykonują takie roboty w miarę potrzeb i nie w ramach ekwiwalentu. Warunkiem jest konieczność
udrożnienia odpływu wody.
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLI.278.2018 w załączeniu.

10) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi
na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLI.279.2018 w załączeniu.

11)  Pan  Antoni  Balicki  –  Dyrektor  ZOSiP  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie
uchwalenia  regulaminu  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLI.280.2018 w załączeniu.
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6. Ocena zasobów pomocy społecznej.

Pani  Bożena  Rogińska  –  Olech  –  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
zreferowała  ocenę  zasobów  pomocy  społecznej  w  Gminie  Wielopole  Skrzyńskie  za  2017  rok
przedstawiając następujące dane: 

W 2017  roku  Gminę  Wielopole  Skrzyńskie  zamieszkiwało  8.289  osób,  w  tym  4.154
kobiet. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach zarejestrowanych było 389 bezrobotnych
z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, z czego 67 pobierało zasiłek dla bezrobotnych. 

Ze  świadczeń pomocy społecznej  w 2017 roku skorzystało 1.183 osoby z  297 rodzin.
Świadczenie  pieniężne  zostało  przyznane  216  osobom,  natomiast  niepieniężne  –  447  osobom.
Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej borykały się z wieloma problemami, które
były powodami ubiegania się o pomoc. Najwięcej osób ubiegających się o pomoc korzystało ze
względu na występującą w rodzinie niepełnosprawność. Z pomocy w formie usług opiekuńczych
i pomocy sąsiedzkiej skorzystało w 2017 roku 28 osób na łączną kwotę 110.748 zł, natomiast ze
specjalistycznych usług  opiekuńczych skorzystało  6 dzieci  autystycznych,  na  które  ze  środków
Wojewody wydatkowano kwotę 27.480 zł. Z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 53 osoby,
w  tym  29  samotnie  gospodarujących  na  łączną  kwotę  197.549  zł  w  całości  finansowanej  ze
środków zewnętrznych. Zasiłek okresowy pobierało 107 rodzin na kwotę 182.661 w całości ze
środków zewnętrznych. Z zasiłku celowego skorzystało 169 rodzin, z czego dla 48 rodzin udzielono
świadczenie pieniężne w ramach  programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania”.
Z pomocy w formie świadczenia niepieniężnego (dożywianie w przedszkolu) korzystało 433 dzieci
na łączną kwotę 175.756 zł. Na pomoc w formie schronienia gmina z zadań własnych wydatkowała
w 2017 roku kwotę 16.792 zł dla trzech osób, wówczas przebywających w schroniskach. Na DPS-y
gmina wydatkowała kwotę 291.920 zł za 12 osób przebywających w DPS-ach. Za pobyt dzieci
w  pieczy  zastępczej  w  2017  roku  z  zadań  własnych  gminy  wydatkowano  kwotę  48.565  zł
(6 dzieci).  Świadczenia rodzinne przyznane były dla 520 rodzin na łączną kwotę 2.456.625 zł,
świadczenie wychowawcze 500+ przyznano dla 670 rodzin na ok. 1.220 dzieci na łączną kwotę
7.849.780 zł. W 2017 roku wypłacono 3.812 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 583.236 zł, w tym:
dla dzieci niepełnosprawnych, dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści i dla osób, które ukończyły 75 rok życia. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacony został na
kwotę 345.270 zł (672 świadczenia po 520 zł), natomiast zasiłek dla opiekuna był wypłacony na
kwotę  210.516 zł  (406 świadczenia).  Świadczenia  z  Funduszu Alimentacyjnego wypłacono dla
12 rodzin, w których jest 21 dzieci na łączną kwotę 90.550 zł. 

W 2017 roku w GOPS zatrudnionych było 48 osób, w tym 31 osób na podstawie umowy
o  pracę  oraz  17  osób  na  podstawie  umowy  zlecenie.  Środki  finansowe  na  wydatki  pomocy
społecznej i inne obszary polityki społecznej w 2017 roku wyniosły 14.913.808 zł.

Pytania i uwagi do przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej:

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał czy liczba bezrobotnych wzrasta czy spada
na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz o program, który mógłby się wpisać w naszą gminę
i zaktywizować osoby bezrobotne.
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Pani Bożena Rogińska – Olech – Kierownik GOPS odpowiedziała, że liczba bezrobotnych
z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie spada. W 2015 roku zarejestrowanych w PUP z naszej gminy
było 530 bezrobotnych z prawem do zasiłku – 76, w 2016 r. – 418 z prawem do zasiłku – 73,
w 2017 r.  –  389 osób z prawem do zasiłku – 67.  Aktywizacją osób bezrobotnych zajmuje się
Powiatowy Urząd Pracy.  Pani Kierownik przedstawiła  projekty,  które funkcjonują w sąsiednich
gminach mające na celu aktywizację bezrobotnych, tj. Centrum Integracji Społecznej utworzone
przez  Urząd  Miasta  Strzyżów  oraz  spółdzielnia  socjalna  w  Wiśniowej  utworzona  przez
stowarzyszenie.  Jednocześnie  Pani  Kierownik  podkreśliła,  że  GOPS  nie  jest  w  stanie  napisać
programu i utworzyć CIS. Jest to niemożliwe.

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy pytał czy wzrasta liczba urodzeń.

Pani  Kierownik  Bożena  Rogińska  –  Olech  odpowiedziała,  że  posiada  dane  dotyczące
liczby osób w wieku od 0 – 17 lat, tj. w 2015 r. było 874 osób, w 2016 r. – 885 osób, a w 2017 r. –
872 osób. Świadczenie wychowawcze 500+ nie spowodowało znacznego wzrostu urodzeń dzieci.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała o liczbę osób z terenu Gminy
Wielopole Skrzyńskie w wieku 75+, liczbę osób z I grupą inwalidzką i upośledzeniem ciężkim oraz
o liczbę rodzin z Niebieską Kartą.

Pani Kierownik Bożena Rogińska – Olech odpowiedziała, że kobiet w wieku 60 i więcej
w 2015 r. było 939, w 2016 r. – 957 i w 2017 r. – 963, natomiast mężczyzn w wieku 65 i więcej –
w 2015 r.  było  459,  w 2016 r.  –  478 i  w 2017 r.  –  485.  Wyjaśniła,  że  po  przeprowadzonym
rozeznaniu na terenie gminy nie ma zapotrzebowania na usługi opiekuńcze 75+. Osoby nie godzą
się  na  te  usługi,  z  uwagi  na  odpłatność.  Pani  Kierownik  zaznaczyła,  że  nie  posiada  danych
dotyczących liczby osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, PCPR nie sporządza takich
rejestrów, posiada jedynie zestawienie osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
które pobierają  zasiłki  pielęgnacyjne.  Poinformowała Również,  że na dzień dzisiejszy jest  pięć
rodzin z Niebieską Kartą do monitorowania. Problem przemocy jest mniejszy. W tamtym roku było
najwięcej „Niebieskich Kart”.

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin pytała czy z projektu 75+ mogą korzystać osoby
(syn, córka), które opiekują się rodzicami.

 
Pani Kierownik Bożena Rogińska – Olech odpowiedziała, że takie osoby mogą korzystać

z tego programu, ponieważ jest on skierowany do osób, które nie są w stanie zaspokoić swoich
potrzeb i osoby wspólnie zamieszkujące (wstępni i zstępni) nie są w stanie zapewnić opieki.
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7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych (w tym wnioski poszczególnych Komisji).

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  wnioski
z  przeprowadzonych  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  dotyczących  wykonania  budżetu  Gminy
Wielopole  Skrzyńskie  za  2017  rok  oraz  wykonania  budżetów jednostek  oświatowych  z  terenu
gminy za 2017 rok:

 brak zrównoważonego rozwoju w Gminie Wielopole Skrzyńskie 
(duże dysproporcje w wydatkach inwestycyjnych w poszczególnych miejscowościach)

 zakup materiałów biurowych oraz środków czystości w drodze przetargu dla wszystkich
jednostek oświatowych.
Komisja Rewizyjna zwróciła  również uwagę na niewykorzystane środki w jednostkach
oświatowych  w  kwocie  944.127,98  zł,  które  zostały  przekazane  na  rachunek  bieżący
budżetu gminy.

Pani Halina Poręba  –  Przewodnicząca Rady Gminy pytała z jakiego powodu powstały
w tak dużej wysokości niewykorzystane środki w jednostkach oświatowych.

Pan Wójt odpowiedział,  że bardzo ciężko jest  przewidzieć wydatki w oświacie. Nieko-
niecznie są one idealnie trafione. Środki te wracają do budżetu gminy i można nimi dysponować
w roku następnym.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów złożył wniosek o remont przystanku
w Broniszowie i pomalowanie zardzewiałej ławy na rzece Broniszowiance..

Pan Wójt nadmienił, że ława zostanie pomalowana, a przystanki będą remontowane, gdy
będą dodatkowi pracownicy z prac publicznych.

8.  Sprawy różne.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zgłosił popękany chodnik przy drodze
wojewódzkiej  od szkoły w kierunku kościoła,  wnioskując  o wykonanie przez  wykonawcę prac
naprawczych  w  ramach  gwarancji  wraz  z  poprawą  powyginanych  krat  przy  przepustach  przy
chodniku. 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego poruszył problem drogi w kierunku
jego  posesji,  na  którą  został  przywieziony  gruby  kamień  i  pomimo  wielokrotnych  próśb
niezasypany piaskiem. W wyniku czego jest problem z przejściem zwierząt gospodarskich.

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poruszył  temat  zwalczania
barszczu Sosnowskiego. Pytał czy w systemie krajowym coś w tym temacie się zmieniło, ponieważ
w ubiegłym roku mówiono,  że  państwo  ma  się  przyczynić  do  zwalczania  tej  rośliny.  Ponadto
nadmienił o zabezpieczeniu drobnych ubytków na drogach gminnych asfaltowych.
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Pan  Adam  Galas  –  radny,  sołtys  sołectwa  Broniszów  zwrócił  uwagę  na  problem
z kolejnością  wywożenia  kruszywa na drogi.  Mówił,  że  pomimo wielu  zgłoszonych wniosków
o kruszywo na  Zapole,  gdzie  jest  kilkanaście  domów i  dzieci  dojeżdżają  do  szkoły,  kruszywo
dotychczas nie zostało przywiezione, natomiast kamień został przywieziony na drogę pod jeden
dom, gdzie nikt nie jeździ do pracy, tylko ktoś był kilka razy w Urzędzie.

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika prosił  o wystosowanie pisma do Komendanta
Powiatowego  Policji  o  częstsze  kontrole  drogowe,  szczególnie  podczas  weekendów,  podczas
których jest wzmożony ruch na drodze wojewódzkiej, a na prostym odcinku od Broniszowa do
Glinika  pojazdy  zwiększają  prędkość.  Ponadto  prosił  o  naprawę  najbardziej  zniszczonych
fragmentów drogi na Zapole, która ulega niszczeniu.

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  zwrócił  uwagę  na  problem  z  nadmierną
prędkością motocykli na drodze powiatowej na Brzeziny Górne.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  zgłosiła  wycięcie  usychających
świerków wokół placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim i ratowanie tych, które są zielone. Mówiła,
że palisady obniżyły teren i być może z tego powodu drzewa mają za mało wilgoci. Ponadto jest ich
za dużo. Prosiła także o informacje na temat światłowodów w Wielopolu Skrzyńskim. Następnie
zwróciła się z prośbą o oświetlenie Wielopola Skrzyńskiego na nabożeństwa fatimskie, trzynastego
dnia każdego miesiąca, w okresie od maja do października, ok. godz. 2000, ponieważ wtedy procesja
przechodzi przez rynek. Ponadto poruszyła temat krótkich odcinków dróg w Wielopolu Skrzyńskim
wymagających remontów.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy kierując słowa do radnych mówił, że dziwi się im, że
zgłaszają zadania, inwestycje, wiedząc że w budżecie nie ma na to zapisanych środków. Być może
jest to po to, żeby zaistnieć w protokole, żeby wyborcy wiedzieli, że radni walczą  z Wójtem czy
przeciwko Wójtowi. Jeżeli tylko środki są w budżecie, to je przeznaczamy na zgłaszane zadania.
Wszelkie remonty na drogach będą realizowane w miarę możliwości finansowych. Odnosząc się do
poszczególnych spraw różnych, Pan Wójt mówił, że:
 Kamień gruby (tłuczeń)  został  zawieziony na drogę w kierunku Pana Oponia na konkretną

prośbę  mieszkańców.  Na  chwilę  obecną  nie  ma  osób  do  rozwożenia  kruszywa,  ponieważ
skończyły się prace publiczne i dopiero będziemy mieli więcej osób od 4 czerwca.

 Nic się nie zmieniło w temacie barszczu Sosnowskiego. Można było składać wnioski w działa-
niu  „bioróżnorodność”  na zwalczanie  tej  rośliny.  Gmina Wielopole Skrzyńskie  nie  składała
w tym naborze wniosku, z uwagi na brak środków.

 W temacie kolejności wywożenia kruszywa na drogi gminne, Pan Wójt wskazał, aby ustalić
harmonogram z drogowcem i go realizować.

 Zostanie wystosowane odpowiednie pismo do Komendanta Powiatowego Policji.
 Świerki, które usychają na placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim będą wycinane, ponieważ jest

ich za dużo. Wybudowanie placu zabaw nie wpłynęło na usychanie świerków w alei. 
 Gmina  prowadzi  rozmowy  z  kilkoma  firmami  w  zakresie  usług  światłowodowych.  Firma

Novaia podłączyła internet światłowodowy Szkole Podstawowej w Nawsiu oraz ma podłączyć
internet Warsztatom Terapii Zajęciowej, w zamian za korzystanie z naszych słupów.
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 Drogi zgłoszone przez Panią Przewodniczącą są w następującym stanie: 
✔ Droga  tzw.  Stachorówka  postanowieniem sądu uległa  zasiedzeniu,  po  jego  uprawomoc-

nieniu  będzie  można  dokonać  podziałów  i  właściciele  będą  mogli  przekazać  drogę  na
gminę. Nie potrzeba na tę drogę żadnego kamienia. Droga przygotowana jest do ewentual-
nej przebudowy.

✔ Droga do Pani Świerad została zagospodarowana przez sąsiadów i jej w rzeczywistości już
nie ma. Trzeba wystąpić o rozgraniczenie i odzyskanie tej drogi. Nie robimy tego na razie,
bo nie mamy na to środków. 

✔ Pod  drogą  koło  Pana  Olecha biegnie  gaz,  ponadto  mamy  tam  miejscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego pokazujący obwodnicę. Plan ten będzie wymagał zmiany.
To są kolejne koszty, uzgodnienia. Nie mamy żadnych środków na ten cel zabezpieczonych
w budżecie gminy.

✔ Droga w stronę Konic będzie realizowana w tym roku ze środków sołeckich i budżetu gminy.

Pan  Jan  Świstak  –  radny  z  Brzezin  dodał,  że  tzw.  mała  obwodnica  w  Wielopolu
Skrzyńskim przyjęta  w planie  zagospodarowania  przestrzennego  miała  na  celu  niewpuszczanie
tirów do Wielopola Skrzyńskiego. Jest to przyszłościowa sprawa, do której można wrócić.

9.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z XL Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 marca 2018 roku
uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy:

 14 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

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

10.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym
gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia XLI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
Wspólnie z sołtysem wsi Glinik zaprosiła radnych na zebranie wiejskie w Gliniku na godz. 1600

w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Sesja trwała do godziny 1510. 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba
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