
Protokół Nr XXX/2017

z XXX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 18 maja 2017 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1220 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 XXX Sesji  Rady Gminy w Wielopolu  Skrzyńskim obecni  byli  wszyscy radni  oraz
zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Jeden radny opuścił sesję w połowie obrad.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku
obrad następujących punktów:

 informacji w sprawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,

 informacji dotyczącej tematu „Dzielnicowy bliżej nas”,

 dwóch projektów uchwał:
✔  w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,
✔ w sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie inwestycji  o  wartości  przekra-

czającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok.

  dyskusję nad projektami uchwał w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu
Podkarpackiemu  oraz  określenia  wysokości  sumy,  do  której  Wójt  Gminy  Wielopole
Skrzyńskiem może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Radni jednogłośnie włączyli w/w punkty do porządku obrad przy:
 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXX Sesji

Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

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

3. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

4. Informacja w sprawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

5. Informacja dotycząca tematu „Dzielnicowy bliżej nas”.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1)  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  Województwu  Podkarpackiemu  w  zakresie

utrzymania chodników przy drodze wojewódzkiej,
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2) w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie może

samodzielnie zaciągać zobowiązania na udzielenie pomocy rzeczowej, 

3) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok,

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

5)  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”,

6)  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”,

7) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,

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

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok,

9)  w  sprawie  zaciągnięcia  i  zabezpieczenia  kredytu  długoterminowego  na sfinansowanie

deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

10)  w  sprawie  zmiany  uchwały  ustalającej  sposób  sprawienia  pogrzebu  przez  Gminę

Wielopole Skrzyńskie,

11)  w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego – licytacji  nieruchomości

zabudowanej położonej w Nawsiu,

12) dyskusja nad projektami uchwał w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu

Podkarpackiemu  oraz  określenia  wysokości  sumy,  do  której  Wójt  Gminy  Wielopole

Skrzyńskie może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej.

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

9. Sprawy różne.

10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

11. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie przy:
 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.
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Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXX sesji.

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:

 Dnia 30 marca 2017 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie podpisała umowę o dofinansowanie
realizacji  inwestycji  dotyczącej  budowy  kanalizacji  sanitarnej  i  oczyszczalni  ścieków.
Inwestycję zakwalifikowano do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014 – 2020. Gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 6.130.466 zł.
Całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 10 mln zł,  z czego wkład własny gminy wyniesie
prawie  2  mln  zł.  Natomiast  ok.  2  mln  zł  gmina  będzie  odzyskiwać  z  podatku  VAT.
Przedsięwzięcie będzie polegało na wybudowaniu oczyszczalni ścieków o przepustowości 180
m3 na dobę, wybudowane zostanie 11,2 km sieci kanalizacji, budynek socjalny z pomieszczenia-
mi  gospodarczymi  i  punkt  odbioru  ścieków  zlewnych.  Oczyszczalnia  zostanie  wyposażona
w sprzęt spełniający wymogi dla tego typu obiektów. Wykonana zostanie również instalacja
fotowoltaiczna  o  mocy 37  kW,  która  pozwoli  na  zmniejszenie  zużycia  energii  elektrycznej
stosowanej  w oczyszczalni.  Nowo wybudowana sieć kanalizacyjna,  na którą gmina posiada
pozwolenie na budowę, zapewni możliwość podłączenia ponad 250 gospodarstw domowych
zlokalizowanych w Wielopolu Skrzyńskim. Oczyszczalnię zaprojektowano w sposób umożli-
wiający  jej  rozbudowę  o  kolejny  kolektor,  pozwalający  zwiększyć  jej  przepustowość  do
wartości 400 m3  na dobę. Aktualnie przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy
tej  inwestycji,  który powinien być  ogłoszony najpóźniej  do końca maja br.  Zadanie zostało
zaplanowane do wykonania najpóźniej do końca 2018 roku.

 Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 11 kwietnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie
zatwierdzenia  listy  operacji  informującej  o  kolejności  przysługiwania  pomocy  na  operacje
dotyczące wodociągów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objętego PROW dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego
2017 roku. W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego  w  Rzeszowie  wpłynęło  78  wniosków.  Wniosek  naszej  gminy  na  budowę
wodociągów w Gliniku i  w Broniszowie znalazł się na 30 miejscu i  uzyskał 17,5 punktów.
Oznacza to, że Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyska dofinansowanie w wysokości 1.999.406 zł.
Maksymalna  kwota  dofinansowania  jaką  można  uzyskać  w  ramach  tego  programu  wynosi
2 mln zł. Przedmiotem projektu jest budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej
w miejscowościach Broniszów (koszt – 1.058.420 zł) i Glinik (koszt – 2.083.819 zł). Koszty
całkowite inwestycji wynoszą 3.142.239 zł. Termin zakończenia realizacji zadania w ograniczo-
nym zakresie zaplanowano na IV kwartał 2018 roku. Pan Wójt zapewnił, że gdyby udało się
znaleźć z innych źródeł w ciągu tego lub przyszłego roku, to zadanie będzie kontynuowane.
Niezaprojektowane są: Broniszów Górny – w okolicy drogi przez Lasek, Glinik – Krzemienica,
Zapole  Glinickie.  W sytuacji  gdyby  nie  udało  znaleźć  się  żadnych  środków,  to  będziemy
kontynuować inwestycję rok po roku systematycznie ze środków własnych. Wykonane są trzy
studnie w Gliniku i dwie w Broniszowie o odpowiedniej wydajności, które pozwolą na zasilenie
całego Broniszowa i Glinika. 
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 Rozpoczęły się prace w zakresie modernizacji, rozbudowy i integracji systemów informatycz-
nych wraz z dedykowaną instalacją elektryczną oraz uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu
serwerowego dla Gminy Wielopole Skrzyńskie w ramach projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi
w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie”. Jest to projekt partnerski prowadzony wspólnie
z  Gminą  Ropczyce,  na  który  uzyskaliśmy  85  %  dofinansowania  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego. Aktualnie trwają prace związane z modernizacją serwerowni oraz sieci
komputerowej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną. Jest to pierwsza część zadania, którą
wykonawca MPC Magdalena Oleksiewicz z Kutna wykona za kwotę 125.460 zł.  Do końca
przyszłego tygodnia prace będą wykonane do końca. Część drugą zadania wykona Biuro Usług
Komputerowych  „Softres”  z  Rzeszowa  za  kwotę  360.390  zł.  Zadanie  będzie  polegało  na
opracowaniu  i  wdrożeniu  e-usług  wraz  z  dostawą  i  montażem sprzętu  niezbędnego  do ich
uruchomienia.  Część  trzecia  zadania  dotyczy digitalizacji  zasobów informacji  przestrzennej
w obszarze ewidencji dróg, zakupu oprogramowania do zarządzania zasobami oraz uruchomie-
nie  portalu  mapowego.  Wykonawcą  będzie  Lehman  +  Partner  Polska  Sp.  z  o.o.  z  Konina.
Wartość  tej  części  zadania  wynosi  78.658  zł.  Wartość  całkowita  inwestycji  dla  Gminy
Wielopole  Skrzyńskie  wynosi  564.508  zł.  Zakończenie  realizacji  projektu  zaplanowano  na
31 grudnia 2017 roku.

 Dobiegają końca prace związane z  budową i  wyposażeniem sali  gimnastycznej  przy Szkole
Podstawowej w Gliniku. Aktualnie w obiekcie wykonano już nawierzchnię sportową i trwają
ostatnie prace wykończeniowe. Do końca sierpnia 2017 roku zaplanowano zagospodarowanie
terenu  wokół  nowo  powstałego  obiektu.  Do  8  maja  br.  były  przeprowadzane  badania
geologiczne w sprawie muru oporowego, który zabezpiecza skarpę. W tej chwili przygotowy-
wany jest  operat  dotyczący umocnienia i  poprawy tego muru,  którego dokona wykonawca.
Oddanie sali  zaplanowane zostało na 1 września 2017 roku. W środę nastąpiło  przekazanie
placu budowy na wykonanie poprawy wydajności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej
w Gliniku poprzez zmianę technologii kotłowni, budowę instalacji fotowoltaicznej i wymianę
źródeł oświetlenia. Wykonawcą tego zadania jest Konsorcjum Firm:  
Lider: Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO-BUD” Zygmunt Groele z Mielca,
Partner : Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO-BUD” Bartosz Groele z Mielca. 
Wartość tej inwestycji wynosi 196.661 zł.

 W  dniu  24  marca  2017  roku  zostało  ogłoszone  zapytanie  ofertowe  na  zakup  i  dostawę
wyposażenia  dla  klasopracowni  ICT  oraz  matematyczno  –  przyrodniczej  dla  Szkoły
Podstawowej w Gliniku w ramach realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie projektu
pn.:  „Poprawa  jakości  kształcenia  w  Szkole  Podstawowej  w  Gliniku  poprzez  budowę  sali
gimnastycznej,  doposażenie  pracowni  szkolnych  i  poprawę  energetyczności  kompleksu”
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego. Zapytanie ofertowe zostało jednak unieważnione, ponieważ każda ze złożonych
ofert  przewyższyła kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie usługi.  W dniu 6 maja
2017 roku ogłoszono ponownie zapytanie ofertowe na realizację tego zadania. Zapytanie zostało
podzielone  na  2  części.  Część  pierwsza  dotyczyła  zakupu  i  dostarczenia  wyposażenia  dla
klasopracowni ICT (sprzęt komputerowy, tablica multimedialna). Część druga dotyczyła zakupu
i dostawy pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie klasopracowni matematyczno –
przyrodniczej. Otwarcie ofert nastąpiło 16 maja 2017 roku, wpłynęło siedem ofert. Aktualnie
trwa ich ocena.
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 Trwają prace związane z z rozbudową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.
Aktualnie  wykonano  fundamenty  i  ściany piwnic  wraz  ze  stropem.  Przedsięwzięcie  swoim
zakresem obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku mieszkalno –
dydaktycznego  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej,  wymianę  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej
i  wewnętrznej.  Obiekt  będzie  wyposażony w zasilanie  energetyczne  z  odnawialnych  źródeł
energii, system solarny do przygotowania ciepłej wody użytkowej, system oddymiania, system
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalację hydrantów wewnętrznych. W ramach zadania
wyposażone zostaną nowe pracownie dydaktyczne, rehabilitacyjne, zaplecze kuchenne i socjal-
ne. Inwestycja obejmuje także wykonanie platformy dźwigowej, ogrodzenie, zagospodarowanie
terenu oraz wykonanie oświetlenia terenu. Cały obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wartość całkowita inwestycji wynosi 2.753.355 zł, w tym dofinansowanie
z RPO – 1.927.395 zł  i  PFRON – 340.128 zł.  Wykonawcą inwestycji  jest Przedsiębiorstwo
Produkcji Handlu i Usług KK-BUD z Krosna. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest
na 30 marca 2018 roku.

 Gmina Wielopole Skrzyńskie w partnerstwie z Gminą Niebylec złożyła wniosek o dofinansowa-
nie zadania pn.: „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Wielopole
Skrzyńskie  i  Niebylec”.  Aktualnie  projekt  jest  w  trzecim  etapie  oceny.  Projekt  obejmuje
345 instalacji dla Gminy Wielopole Skrzyńskie, w tym:

✔ instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej – 127 szt.
✔ instalacje fotowoltaiczne – 218 szt.

Koszt  zadania  wynosi  5.016.620  zł,  natomiast  kwota  dofinansowania  –  4.264.127  zł.
Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2017 roku, natomiast zakończenie
realizacji projektu nastąpi w IV kwartale 2018 roku. 

 W partnerstwie  z  Podkarpackim Centrum Edukacji  Nauczycieli  gmina  złożyła  wniosek pn.:
„Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie
nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”. W projekcie bierze
udział dwadzieścia dwie szkoły z terenu Podkarpacia. Z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie
biorą udział szkoły spełniające kryteria programowe, tj. Szkoła Podstawowa w Nawsiu, Szkoła
Podstawowa  w  Wielopolu  Skrzyńskim,  Szkoła  Podstawowa  w  Brzezinach  oraz  Szkoła
Podstawowa  w  Brzezinach  –  Berdechowie.  Szkoła  Podstawowa  w  Broniszowie  i  Szkoła
Podstawowa w Gliniku miały wysoką średnią z egzaminów końcowych i nie kwalifikowały się
do wsparcia. Dla tych szkół przewidziany będzie inny projekt. W ramach w/w projektu 75%
kadry  nauczycielskiej  zostanie  przeszkolone  w  zakresie  wykorzystania  nowoczesnych
technologii w procesie nauczania, podnosząc tym samym własne kompetencje, a także metod
aktywizacyjnych  w  pracy  z  uczniem.  Uczniowie  będą  mieli  możliwość  uczestniczenia
w dodatkowych zajęciach – warsztatach kompetencji cyfrowych oraz wyjazdach edukacyjnych.
Szkoły  objęte  projektem zostaną  doposażone  w komputery,  wideo  –  projektory,  urządzenia
interaktywne  oraz  pomoce  dydaktyczne.  W  chwili  obecnej  zakończono  proces  negocjacji
z  Wojewódzkim  Urzędem  Pracy,  zawarto  odpowiednie  umowy  partnerskie  z  samorządami
zaangażowanymi  w  projekt.  Wkład  własny  niepieniężny  dla  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie
wynosi 27.334 zł oraz wydatki bezpośrednie przewidziane w budżecie i  harmonogramie dla
Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  wynoszą  55.440  zł.  Ogólna  wartość  projektu  dla  wszystkich
biorących udział w projekcie szkół wynosi 3.639.763 zł.
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 W ostatnim czasie został wykonany chodnik w ciągu drogi Nawsie – Rzeki na odcinku o długości
165  m.  Wartość  inwestycji  wyniosła  8.913,81  zł.  Wykonawcą  zadania  była  firma  Usługi
Budowlano – Drogowe Robert Darłak z Gnojnicy.

 W  najbliższym  czasie  zostanie  zagospodarowana  rabatka  koło  parkingu  koło  kościoła
w Wielopolu Skrzyńskim. Zadanie przewidziane jest do realizacji ze środków własnych budżetu
gminy w kwocie 5.000 zł.

 Złożony projekt pn.: „Przebudowa budynku starej plebanii – Ośrodka Dokumentacji i Historii
Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora” przeszedł ocenę techniczną i formalną. Obecnie jest na
etapie oceny merytorycznej. W ramach zadania wykonane zostaną prace budowlane w zakresie
przebudowy budynku obejmujące adaptację niewykorzystanej części poddasza na cele kulturo-
we, zagospodarowanie terenu wokół budynku starej plebanii wraz z dostosowaniem obiektu do
osób  niepełnosprawnych.  Wartość  inwestycji  wynosi  2.850.000  zł,  z  tego  dofinansowanie
w ramach środków RPO – 2.420.000 zł. Projekt planowany jest do realizacji od czerwca 2017
roku do grudnia 2018 roku. Jeżeli będzie pozytywna ocena projektu i uzyskamy dofinansowa-
nie, to zwrócimy się do Ministra Kultury o sfinansowanie naszego wkładu własnego.

 W najbliższym  czasie  będzie  realizowany  projekt  pn.:  „Nowoczesne  usługi  w  placówkach
oświatowych  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie”.  Całkowity  koszt  realizacji  projektu  wynosi
1.599.569  zł,  z  czego  dofinansowanie  z  RPO  –   1.359.634  zł.  Wkład  własny  gminy  jest
w kwocie 239.000 zł.  Termin realizacji  projektu wyznaczony został  do czerwca 2018 roku.
Inwestycja obejmuje zakup 130 nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkół
o  łącznej  wartości  584.869  zł,  wykonanie  infrastruktury  sieci  WI-FI  w  szkołach  (pokrycie
budynków i placu przed szkołą pełnym zasięgiem) oraz opracowanie i wdrożenie następujących
e-usług oświatowych:

✔ e-oceny – usługa będzie realizowana w oparciu o zapisy dokonywane przez nauczycieli
na  poziomie  elektronicznego  dziennika.  System  będzie  umożliwiał  automatyzację
działań  np.  wyliczanie  średniej  ocen  na  bieżąco.  Zapis  dotyczący  ocen  dziecka
zamieszczony  zostanie  w  aplikacji  e-dziennik,  który  będzie  dostępny  dla  rodzica
poprzez zalogowanie do systemu za pomocą internetu. 

✔ e-usprawiedliwienia  –  usługa  umożliwi  rodzicom  w  terminie  30  dni  (lub  innym
zdefiniowanym  przez  administratora)  od  dnia  nieobecności  dziecka  przekazać
nauczycielowi/wychowawcy  usprawiedliwienie  nieobecności  na  zajęciach.  System
będzie również umożliwiał powiadamianie rodziców drogą sms lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej o nieobecności dziecka w szkole.

✔ e-najem – usługa umożliwiająca dokonanie rezerwacji i wynajęcia sali (klasopracowni,
sali  sportowej)  za  pośrednictwem systemu informatycznego.  Usługa  zawierać  będzie
grafik/cennik  najmu  i  obowiązujący  regulamin.  Warunkiem  kompletności  transakcji
będzie  rezerwacja  dat  i  godzin  najmu  sal,  akceptacja  regulaminu  równoznaczna
z zawarciem umowy i dokonanie płatności, jeśli najem takiej wymaga.

✔ e-świetlica – usługa  umożliwiająca złożenie  przez  rodziców wniosku o świetlicę dla
dziecka, który następnie będzie podlegał weryfikacji i zatwierdzeniu przez pracownika
szkoły oraz przekazaniu zwrotnej informacji dla rodzica. Rodzic będzie miał możliwość
wypełnienia  wszystkich  niezbędnych  określonych  dokumentów/zgód/oświadczeń  za
pomocą formularza on-line.
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✔ e-dowozy  –  usługa  umożliwiająca  złożenie  wniosku  o  dowóz  dziecka  do  szkoły
w przypadku, gdy stały punkt odbioru znajduje się w znacznej odległości od miejsca
zamieszkania lub gdy dziecko jest niepełnosprawne.

✔ e-stołówka – usługa umożliwiająca złożenie przez rodziców wniosku o stołówkę dla
dziecka. Elektroniczna ewidencja dzieci korzystających ze stołówki pozwoli na lepsze
planowanie wydatków i zamówień oraz prowadzenie analiz i publikację statystyk.

✔ e-nabór – usługa umożliwiająca złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
lub  szkoły.  W przypadku  przedszkola  e-usługa  umożliwi  dokonanie  opłat  za  pobyt
dziecka i wyżywienie w przedszkolu.

Dzięki nowoczesnym aplikacjom rodzice bez wychodzenia z domu sprawdzą oceny swojego
dziecka, usprawiedliwią jego nieobecność na zajęciach w określonym terminie, złożą wnioski za
pośrednictwem internetu, które teraz dostarczali osobiście do szkoły. W elektronicznej formie
będzie  również  prowadzony nabór  do przedszkola  lub  szkoły.  W projekcie  tym uczestniczą
wszystkie  szkoły  z  terenu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  wraz  z  Zespołem  Obsługi  Szkół
i Przedszkola.

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  uzyskała  dofinansowanie  w  ramach  RPO  inwestycji  pn.:
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole
Skrzyńskie” w wysokości 1.001.580 zł.  W ostatnim czasie odbyły się dwa przetargi na w/w
zadanie. Przetarg został podzielony na 4 części. 

✔ część  I  –  modernizacja  energetyczna  budynku  Urzędu  Gminy  i  OSP w  Wielopolu
Skrzyńskim,

✔ część  II  –  modernizacja  energetyczna  budynku  „starego”  przedszkola  w  Wielopolu
Skrzyńskim,

✔ część  III  –  modernizacja  energetyczna  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Wielopolu
Skrzyńskim,

✔ część IV – modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Broniszowie. 
W wyniku pierwszego postępowania przetargowego wpłynęło dwie oferty. Żadnego z wyko-
nawców  nie  wykluczono  i  żadnej  oferty  nie  odrzucono.  W  pierwszym  postępowaniu
przetargowym  został  wyłoniony  wykonawca  dla  części  IV  –  modernizacja  energetyczna
budynku Szkoły Podstawowej  w Broniszowie,  którym jest  Firma  Handlowa ROSE Tomasz
Leszczak ze Strzyżowa. Wykonawca zaoferował wykonanie tej części inwestycji za 250.313 zł.
W dniu 28 kwietnia 2017 roku ponownie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawców dla
pozostałych trzech części zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 15 maja 2017 roku. Wpłynęło cztery
oferty. Dla części I – modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu
Skrzyńskim postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena oferty tj. 963.433 zł znacznie
przekroczyła kwotę jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tej części inwestycji.
Został ogłoszony kolejny przetarg dla części I zadania. Natomiast dla części II – modernizacja
energetyczna budynku „starego” przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim, najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła  Firma  WALMAR  Waldemar  Marciniak  z  Sędziszowa  Małopolskiego  za  cenę
240.969  zł.  Dla  części  III  –  modernizacja  energetyczna  budynku  Szkoły  Podstawowej
w  Wielopolu  Skrzyńskim,  najkorzystniejszą  ofertę  przedstawił  Zakład  Remontowo  –
Budowlany Stanisław Wójtowicz z Grodziska za cenę 433.829 zł. Przetarg zostanie pozytywnie
rozstrzygnięty na rzecz tych dwóch firm,  ponieważ kwoty są niższe niż  aktualny kosztorys
inwestorski, który posiadamy na realizacje tych zadań.
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 W dniu  16  maja  2017 roku został  ogłoszony przetarg  na  budowę boiska wielofunkcyjnego
i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Nawsiu. Otwarcie ofert nastąpi 31 maja 2017
roku.  Powstanie  boisko  wielofunkcyjne,  takie  jak  powstało  w  Broniszowie  o  wymiarach
zewnętrznych  24  x  44  m  do  gry  w  piłkę  nożną,  koszykówkę,  siatkówkę  o  nawierzchni
bezpiecznej  poliuretanowej,  z  ogrodzeniem  i  siłownią  zewnętrzną  poza  boiskiem,  również
o nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej. Zostanie wykonany przyłącz kanalizacji deszczowej
oraz oświetlenie hybrydowe. Wyposażeniem boiska będą bramki, kosze, słupki do siatkówki,
trybuny zewnętrzne stalowe, stacjonarne dla 108 osób, po 54 miejsca z każdej ze stron boiska.
Szacunkowa wartość inwestycji  wynosi  630.000 zł.  Zadanie będzie realizowane z  udziałem
środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie
w  wysokości  400.000  zł.  Natomiast  pozostała  kwota  będzie  wkładem  własnym  gminy.
Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 30 września 2017 roku.

 Został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania pn.:
„Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne
w  miejscowości  Glinik”.  Wybrano  ofertę  wykonawcy  „BARTOM”  mgr  inż.  Rafał  Leń
Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie dróg i mostów z Brzozowa. Gmina
uzyskała  na  ten  cel  promesę  z  budżetu  państwa  na  usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych
w kwocie 160.000 zł.

 W dniu 28 kwietnia 2017 roku został ogłoszony przetarg na odbiór, transport i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.  W  wyznaczonym  terminie  wpłynęło  dwie  oferty.  Przetarg  jednak  został
unieważniony w związku z  tym,  że  oferenci  oferowali  wysokie  stawki  za  odbiór,  transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a gmina dysponowała mniejszą kwotą na realizację
zamówienia.  Przetarg został  ogłoszony ponownie w dniu 11 maja 2017 roku. Jego otwarcie
nastąpi 19 maja 2017 roku.

 W dniu  8  maja  2017 roku zostało  ogłoszone zapytanie  ofertowe na  usługi  sprzętowe wraz
z obsługą operatorską (koparki) na potrzeby Gminy Wielopole Skrzyńskie. Zamówienie zostało
podzielone na trzy części:

✔ część I – usługi sprzętowe w miejscowościach Broniszów i Glinik,
✔ część II – usługi sprzętowe w miejscowości Brzeziny,
✔ część II – usługi sprzętowe w miejscowościach Nawsie i Wielopole Skrzyńskie.

Otwarcie  ofert  nastąpiło  17  maja  2017  roku.  Usługi  sprzętowe  koparką  w  poszczególnych
rejonach będą wykonywały następujące firmy:

✔ w rejonie I – Usługi Koparką Stanisław Madeja z Małej,
✔ w rejonie II – Zakład Handlowo – Usługowy Grażyna Madeja z Małej,
✔ w rejonie III – Usługi Budowlano – Drogowe Robert Darłak z Gnojnicy.

Wykonawcy zaoferowali ceny dużo niższe niż w roku poprzednim.

 Zostały rozstrzygnięte  postępowania przetargowe na przebudowę dróg z PROW w systemie
„zaprojektuj i buduj”. Gmina realizuje cztery zadania obejmujące sześć dróg w kompleksowej
przebudowie dróg lokalnych:

✔ Wielopole – Konice na odcinku o długości 910 m i Wielopole – Konice – Rzeki na
odcinku o długości 1 km na wartość 1.239.000 zł (trwa opracowanie karty informacyjnej
przedsięwzięcia  oraz  operatu  wodno  –  prawnego)  –   termin  zakończenia  realizacji
inwestycji wyznaczony został na koniec października 2017 roku,
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✔ Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa na odcinku o długości 3,2 km na wartość 1.097.000
zł  (trwa  opracowanie  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia  oraz  operatu  wodno  –
prawnego) – przebudowa zaplanowana jest na 2018 rok, jednak wykonawca deklaruje
zamiar realizacji zadania w tym roku, a na środki poczeka do roku przyszłego.

✔ Broniszów – Dół Lasek na odcinku o długości 310 m i Broniszów – Szkoła na odcinku
o  długości  300  m na  wartość  1.650.000  zł  (trwa  opracowanie  karty  informacyjnej
przedsięwzięcia oraz operatu wodno – prawnego) – przebudowa zaplanowana jest na
2018 rok,  jednak  wykonawca  deklaruje  zamiar  realizacji  zadania  w  tym roku,  a  na
środki poczeka do roku przyszłego.

✔ Brzeziny  –  Pogwizdów  na  odcinku  o  długości  1,4  km  na  wartość  620.000  zł
(wykonawca złożył kartę informacyjną przedsięwzięcia, pracuje nad operatem wodno –
prawnym) – inwestycja będzie zrealizowana w roku bieżącym.

Wykonawcą wszystkich w/w odcinków dróg jest  Miejskie  Przedsiębiorstwo Dróg i  Mostów
z Rzeszowa. 

 Został  rozstrzygnięty przetarg na dostawę 2.000 ton kruszywa. Wybrana firma Agrol – Bud
Tęczar Sp. z o.o. z Wielopola Skrzyńskiego zaoferowała najniższą cenę, tj. 90.400 zł. Cena za
1 tonę kruszywa wynosi 45,70 zł. Zostało rozstrzygnięte także zapytanie o cenę na załadunek
kruszyw, który będzie wykonywała firma Trak Bet Godek Stanisław z Brzezin za kwotę 5,54 zł
brutto. 

 W dniu  17  maja  2017  roku  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  ogłosił  przetarg  na
przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej na długości 450 m od Wytrząski w stronę Sikornika
w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Łączna  kwota  na  przebudowę  nawierzchni  wynosi  380.000  zł,
z czego 114.000 zł pochodzi z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

 Odbył się przetarg na budowę odcinka 200 m chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze
wojewódzkiej  w  Gliniku,  tj.  od  szkoły  w  stronę  Ropczyc  do  zjazdu  na  drogę  na  Zapole.
Inwestycja będzie kosztować 200.000 zł, z czego Gmina Wielopole Skrzyńskie finansuje 40%
wartości zadania, natomiast Urząd Marszałkowski poprzez PZDW finansuje 60%. 

 Aktualnie prowadzone są prace nad wykonaniem dokumentacji dalszej części chodnika przy
drodze wojewódzkiej 986 w Wielopolu Skrzyńskim, tj. od miejsca, gdzie został w ubiegłym
roku zakończony do zjazdu na drogę do Pana Rabachy – ok. 100 m.

 Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę następujących dróg:
✔ Wielopole – Nowa Wieś na Pana Petkę,
✔ Nawsie – Kąt,
✔ Glinik – Skórówka.

 Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę drogi gminnej Glinik Polny Gościniec – Szkodna
Etap III na długości 600 m. Wyłoniony wykonawca, tj. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe
wejdzie w teren od 22 maja 2017 roku. Koszt przebudowy tej drogi wynosi 163.440 zł. Termin
zakończenia realizacji zadania wyznaczony został do 30 czerwca 2017 roku. 

 Przeprowadzone zostało zapytanie o cenę na remont mostu w ciągu drogi Brzeziny – Rzeki.
Wykonawcą zadania będzie Zakład Budowlano – Melioracyjny Damian Pociask z Ropczyc.
Przebudowa tego mostu ma kosztować 33.000 zł.
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 Aktualnie realizowane są prace związane z wykonywaniem poboczy i zjazdów przy drogach
realizowanych  w  tamtym  roku  ze  środków  na  odbudowę  dróg  zniszczonych  przez  klęski
żywiołowe. Zakończone zostały prace w Gliniku przy drodze na Ziarnika.  Wartość złożonej
oferty wyniosła 26.000 zł, jednak koszt prac wyniesie 21.000 zł, ponieważ nie wszystkie prace
zawarte w kosztorysie były konieczne do wykonania. Aktualnie trwają prace przy wykonywaniu
poboczy przy drodze Brzeziny – Zagrody. Oferta na wykonanie tych prac była na kwotę 31.000
zł.  Również  nie  wszystkie  prace,  które  były  zaplanowane  będą  realizowane.  Zostaną  do
wykonania pobocza i zjazdy przy drodze Nawsie – Stachorówka. Najniższa oferta jest na kwotę
70.959 zł.

 W maju zostanie ogłoszony przetarg na realizację II etapu budowy placu zabaw przy kościele 
w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Gmina  uzyskała  na  ten  cel  dotację  w  wysokości  144.803  zł  ze
środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. W ramach zadania zostanie
utworzona i wyposażona siłownia plenerowa przystosowana do potrzeb osób niepełnospraw-
nych oraz ogród sensoryczny stanowiący zaplecze dla Przedszkola Integracyjnego w Wielopolu
Skrzyńskim  oraz  WTZ.  Ogłoszone  zostanie  również  zapytanie  ofertowe  na  wykonanie
oświetlenia i monitoringu placu zabaw i terenów przyległych.

 W  najbliższym  czasie  ogłoszone  zostanie  zapytanie  ofertowe  na  usuwanie  wyrobów
zawierających  azbest  z  terenu  Gminy  Wielopole Skrzyńskie.  Szacunkowa  ilość  wywozu
wyrobów zawierających azbest to 48 ton, w tym:

✔ do transportu i unieszkodliwienia – 44 tony,
✔ do demontażu i transportu – 4 tony.

Zadanie  dofinansowane  jest  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i  Gospodarki  Wodnej  w  Rzeszowie  w  85  %,  natomiast  15%  pokrywa  Gmina  Wielopole
Skrzyńskie. Gmina pokrywa pełne koszty odbioru i utylizacji oraz pełne koszty zdjęcia eternitu
z dachu, jeżeli mieszkaniec naszej gminy zgłosi taki zamiar w roku poprzednim.

 W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość z okazji 102
rocznicy urodzin Tadeusza Kantora. Uroczystość rozpoczęła się spektaklem pt. „Ci, co odeszli
i nie wrócą już” w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Wielopolu Skrzyńskim. Następnie uczestnicy spotkania udali się do Ośrodka Dokumentacji
i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora, gdzie przedstawiono prezentację fotografii pt.
„Moja Rodzina w Wielopolu”- autorstwa Pani Małgorzaty Palki. Drugą ekspozycję pod hasłem
"Wielopole,  Wielopole  –  Wojsko"  przygotowała  krakowska  Cricoteka,  natomiast  kuratorem
wystawy był Pan Bogdan Renczyński – przed laty aktor Teatru Cricot 2. Wszystkim, którzy
wzięli udział w tej uroczystości Pan Wójt złożył podziękowania.

 W Wielopolu Skrzyńskim odbyły  się  obchody  226 rocznicy  uchwalenia  Konstytucji 3 Maja.
Z tej okazji w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu
Skrzyńskim  odprawiono  Mszę  Święta  w  intencji  Ojczyzny,  a  także  w  intencji  strażaków
w związku z przypadającym 4 maja święta ich patrona – Świętego Floriana.  Po nabożeństwie
nastąpiło złożenie kwiatów przez poszczególne delegacje pod pomnikiem „Uczestników Walk
o  Wolną  Polskę”.  Następnie  uczniowie  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Gliniku  zaprezentowali
montaż słowno – muzyczny o tematyce patriotycznej. W uroczystości uczestniczyli przedstawi-
ciele władz samorządowych, delegacje pocztów sztandarowych,  strażacy,  Zespół  Mażoretek,
Gminna  Orkiestra  Dęta  działająca  przy  OSP w Brzezinach,  Związek  Strzelecki  „Strzelec”,
Orlęta,  dyrektorzy  placówek  oświatowych  z  terenu  gminy,  nauczyciele,  radni,  młodzież
gimnazjalna, dzieci ze szkół podstawowych oraz mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie.  
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Pan  Wójt  złożył  serdeczne  podziękowania  wszystkim  uczestnikom  obchodów  rocznicy
uchwalenia  Konstytucji  3  Maja.  Szczególne  podziękowania  skierował  dla  dyrektora  Szkoły
Podstawowej w Gliniku, której dzieci i nauczyciele przygotowali inscenizację na tą okoliczność

 W dniu 11 maja 2017 roku obchodzona była 62 rocznica  tragicznego pożaru baraku szkolnego
w Wielopolu Skrzyńskim, w którym zginęło 58 osób. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia
kwiatów przez poszczególne delegacje pod pomnikiem Ofiar  Pożaru.  Następnie odprawiono
mszę świętą koncelebrowaną w intencji pogorzelców, którzy zginęli podczas pożaru. Pan Wójt
skierował podziękowania wszystkim, którzy byli obecni na uroczystości.

 Odbył się konkurs na dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Broniszowie, Szkoły Podstawowej
w Gliniku oraz Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim. W wyniku konkursu została
wyłoniona kandydatka na dyrektora Szkoły Podstawowej w Broniszowie. Jest nią Pani Teresa
Świniuch, która w najbliższym czasie zostanie powołana na pięcioletnią kadencję sprawowania
funkcji dyrektora szkoły. Pan Wójt serdecznie pogratulował obecnej i przyszłej Pani dyrektor.
Komisja konkursowa po przeanalizowaniu dokumentacji pozostałych kandydatów na dyrektora
Szkoły Podstawowej w Gliniku i Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim stwierdziła
niespełnienie wymogów formalnych tych kandydatów. Procedura konkursowa formalnie nie jest
jeszcze zakończona. Aktualnie rozpatrywane są uwagi kandydatów, którzy nie zostali wyłonieni
w  tym  konkursie.  W najbliższym  czasie  podjęte  zostanie  odpowiednie  zarządzenie  w  tym
temacie.

3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zwrócił  uwagę na to, iż Pan Wójt
zapomniał dopowiedzieć, że nie jest opracowana także dokumentacja na wodociąg dla Jabłonnej.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zasygnalizowała zamontowanie stałej
toalety przy nowym placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim Prosiła także o przywiezienie piasku na
ten plac zabaw, który byłby bardzo przydatny dla mniejszych dzieci wraz przykryciem piaskownicy.

Pani Barbara Musiał  – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim
poinformowała, że koordynator projektu zamówił piasek i przykrycie na piaskownicę na nowy plac
zabaw i w najbliższym czasie zostanie on przywieziony.

Pan  Stanisław  Paryś  –  dyrektor  Publicznego  Gimnazjum  w  Wielopolu  Skrzyńskim
nadmienił o zaprojektowaniu i zagospodarowaniu piwnic w budynku Kantorówki.
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4.  Informacja w sprawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Pan  Piotr  Krysa  –  Kierownik  Rewiru  Dzielnicowych  i  Ruchu  Drogowego  Komendy
Powiatowej Policji w Ropczycach poinformował, że od 20 września 2016 roku na terenie garnizonu
podkarpackiego  została  wdrożona  aplikacja  pn.:  „Krajowa  Mapa  Zagrożeń  Bezpieczeństwa”  –
kanał komunikacji policji ze społeczeństwem i społeczeństwa z policją. Dzięki tej mapie obywatel
za pośrednictwem internetu może wskazać policji miejsca zagrożenia. Na mapie obywatel może
wskazać punkty, gdzie według niego dochodzi do jakiś zdarzeń. Jest to aplikacja anonimowa, na
którą  można wejść  poprzez  stronę  podkarpackiej  policji  i  wskazać  rodzaj  zagrożenia,  np.  akty
wandalizmu,  miejsca niebezpieczne na terenach wodnych,  przekroczenie dozwolonej  prędkości,
spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, itd. Mapa nie służy do zgłaszania interwencji
policyjnych.  Jeżeli  jest  potrzeba  pilnej  interwencji  pozostaje  numer  112  lub  997.  W  każdej
komendzie powiatowej  i  miejskiej  policji  są wyznaczeni  policjanci  do obsługi  tego urządzenia.
W Ropczycach jest trzech policjantów obsługujących tą aplikację. Po naniesieniu zgłoszenia przez
obywatela policja ma dwa dni na dotarcie na miejsce i  pięć dni na weryfikację zgłoszenia.  Na
chwilę  obecną  jest  ponad  200  zgłoszeń  z  terenu  Powiatu  Ropczycko  –  Sędziszowskiego
naniesionych  na  mapę.  Najczęstszą  kategorią  zgłaszaną  przez  obywateli  jest  przekroczenie
dozwolonej prędkości na danych odcinkach dróg. Drugą kategorią jest nieprawidłowe parkowanie,
natomiast trzecią – spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Zdarza się, że obywatel
zgłasza spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych u sąsiada w ogródku. To nie jest miejsce
niedozwolone. Z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, od chwili powstania tej mapy i wdrożenia jej
do działania, obywatele nanieśli pięć zgłoszeń, z czego dwa potwierdzone i trzy niepotwierdzone.
Zgłoszenia  te  dotyczyły  w  jednym  przypadku  aktu  wandalizmu  i  w  czterech  przypadkach  –
spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, tj. na rynku w Wielopolu Skrzyńskim. Analizy
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego wskazują, że Gmina Wielopole Skrzyńskie jest gminą
bezpieczną.

Pytania do przedstawionych informacji:

Pan Lucjan  Janik  –  radny z  Brzezin  pytał  o  konsekwencje  głośniejszego  śpiewu przy
ognisku w ogrodzie.

Pan  Piotr  Krysa  –  Kierownik  Rewiru  Dzielnicowych  i  Ruchu  Drogowego  KPP
w Ropczycach odpowiedział, że jeżeli śpiew nie przeszkadza sąsiadom i jest w godzinach od 600 do
2200 to nie ma żadnego czynu zabronionego. Natomiast jeżeli śpiew jest w porze ciszy nocnej, tj. po
2200 i przed 600 i zostanie zgłoszony to obowiązkiem policji jest przyjęcie zgłoszenia i rozpoznanie
sytuacji.
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5.  Informacja dotycząca tematu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Pan  Piotr  Krysa  –  Kierownik  Rewiru  Dzielnicowych  i  Ruchu  Drogowego  Komendy
Powiatowej Policji  w Ropczycach poinformował,  że zgodnie z założeniami Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji dzielnicowy ma być:

 policjantem pierwszego kontaktu, który ma wskazać, podpowiedzieć, jak rozwiązać dany
problem,

 jest jednym z ogniw realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego
(m.in. współpraca dzielnicowego z Komisją Rady Gminy w tym zakresie),

 inicjuje dialog ze społecznością lokalną przez organizowanie debat społecznych, w których
bierze udział (m.in. spotkanie z seniorami),

 jest animatorem działań edukacyjno – prewencyjnych (spotkania w szkołach przy okazji
różnych wydarzeń – karta rowerowa, bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie),

 ma być bankiem informacji  dla  wydziału dochodzeniowo – śledczego i  wsparcia  służb
operacyjnych.

Oczekiwania przełożonych i społeczeństwa wobec dzielnicowych są takie, iż ma on być przyjazny,
otwarty, komunikatywny, dostępny, aktywny w swoim rejonie, wykształcony (ukończony specjali-
styczny  kurs  o  profilu  dzielnicowego),  efektywny.  Przełożeni  mają  tak  planować  służbę
dzielnicowego,  aby  ten  dzielnicowy  jak  najwięcej  służby  spędzał  w  terenie.  Zmienionym
zarządzeniem Komendanta Głównego Policji w sprawie służby dzielnicowego, dzielnicowy został
odciążony od mnóstwa spraw typowo papierowych na rzecz tego, aby udał się w teren. Założeniem
jest również podniesienie poziomu rozpoznawalności dzielnicowego, żeby obywatele wiedzieli kto
jest  ich  dzielnicowym.  Przez  to  każdy  dzielnicowy  został  wyposażony  w  telefon  służbowy
komórkowy z zaznaczeniem, że odbiera telefon w godzinach pracy, posiada dostęp do internetu,
został wyposażony w pocztę elektroniczną. Ponadto każdy obywatel może pobrać i zainstalować na
telefonie bezpłatną aplikację mobilną „Moja Komenda”, która pokazuje najbliższe jednostki policji
z miejsca gdzie się znajdujemy. Zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego Policji podniosło rangę
dzielnicowego  i  wprowadziło  stanowisko  służbowe  starszego  dzielnicowego.  Takich  stanowisk
służbowych  w  Powiecie  Ropczycko  –  Sędziszowskim  jest  trzy.  Na  stanowisko  starszego
dzielnicowego został  w tym roku awansowany Pan Łukasz Pietrucha. Od 1 stycznia 2017 roku
w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach powstał Rewir Dzielnicowych, który obsługuje
trzy gminy:  Ropczyce,  Ostrów i Wielopole Skrzyńskie.  Każda gmina jest  podzielona na rejony
służbowe. Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie są dwa rejony pozamiejskie, które obsługują:

 mł.  asp.  Piotr  Gotkowski  –  obsługuje  rejon  służbowy  w  skład,  którego  wchodzą
miejscowości: Wielopole Skrzyńskie i Nawsie
tel. 17 22 10 374
kom. służbowa 572 908 656
e-mail: dzielnicowy.ropczyce8@rz.policja.gov.pl

 st.  asp.  Łukasz  Pietrucha  –  obsługuje  rejon  służbowy  w  skład,  którego  wchodzą
miejscowości: Glinik, Broniszów i Brzeziny
tel. 17 22 10 374
kom. służbowa 571 203 280
e-mail: dzielnicowy.ropczyce9@rz.policja.gov.pl

Dane dzielnicowych są również dostępne na stronie internetowej ropczyckiej policji w zakładce:
Twój dzielnicowy albo w strukturach.
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Pytań do przedstawionych informacji nie było.

Pan  Piotr  Krysa  –  Kierownik  Rewiru  Dzielnicowych  i  Ruchu  Drogowego  KPP
w Ropczycach prosił  o  informowanie  dzielnicowych o zebraniach  sołeckich  w poszczególnych
wsiach, na które chętnie przyjadą. Następnie w imieniu Pana Komendanta złożył podziękowania za
udzielone  wsparcie  finansowe Komendzie  Powiatowej  Policji  w Ropczycach  oraz  za  wzorową
współpracę  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  z  Zespołami  Interdyscyplinarnymi
w zakresie problematyki przemocy w rodzinie.

6.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
udzielenia  pomocy  rzeczowej  Województwu  Podkarpackiemu  w  zakresie  utrzymania
chodników przy drodze wojewódzkiej.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 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:

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

Uchwała Nr XXX/187/2017 w załączeniu.

2)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
określenia  wysokości  sumy,  do  której  Wójt  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  może
samodzielnie zaciągać zobowiązania na udzielenie pomocy rzeczowej.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 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:

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

Uchwała Nr XXX/188/2017 w załączeniu.
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3)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 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:

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

Uchwała Nr XXX/189/2017 w załączeniu.

4) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie  zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 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:

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

Uchwała Nr XXX/190/2017 w załączeniu.

5)  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”.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 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:

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

Uchwała Nr XXX/191/2017 w załączeniu.
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6)  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”.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 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:

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

Uchwała Nr XXX/192/2017 w załączeniu.

7)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 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:

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

Uchwała Nr XXX/193/2017 w załączeniu.

8)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  kwoty
ustalone w budżecie gminy na 2017 rok.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

16



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 XXX/194/2017 w załączeniu.

9)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia  i  zabezpieczenia  kredytu  długoterminowego  na  sfinansowanie  deficytu
budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 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:

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

Uchwała Nr XXX/195/2017 w załączeniu.

10)  Pani  Wiesława  Madro  –  Zastępca  Kierownika  GOPS odczytała  projekt  uchwały
w  sprawie zmiany  uchwały  ustalającej  sposób  sprawienia  pogrzebu  przez  Gminę
Wielopole Skrzyńskie.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 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:

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

Uchwała Nr XXX/196/2017 w załączeniu.
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11) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie  sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego – licytacji nieruchomości zabudowanej położonej
w Nawsiu.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 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:

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

Uchwała Nr XXX/197/2017 w załączeniu.

12)  Pan  Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  przedstawił  projekty  uchwał  w  sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu oraz określenia wysokości
sumy, do której Wójt Gminy Wielopole Skrz. może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Pan Zastępca Wójta poinformował, że Marszałek Województwa Podkarpackiego zwrócił
się  do  Wójta  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  z  prośbą,  jednocześnie  z  projektem  porozumienia
dotyczącego wsparcia utrzymania trwałości projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomera-
cyjnej – PKA” w latach 2021 – 2025. W ramach tego porozumienia zobowiązaniem Wójta Gminy
jest przedłożenie do dyskusji na majowej Sesji Rady Gminy dwóch projektów uchwał. Uchwały na
dzisiejszej  sesji  głosowane  być  nie  muszą,  ponieważ  nie  były  one  przedmiotem  dyskusji  na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  Marszałek Województwa
Podkarpackiego wystąpił o wsparcie finansowe do wszystkich gmin na Podkarpaciu bez względu na
to czy kolej na terenie danej gminy występuje czy nie występuje. Zastępca Wójta podkreślił, że
Marszałek nie wybuduje kolei na terenie naszej gminy w ramach tego projektu. Mieszkańcy gminy
mogą  dojechać  do  Ropczyc,  Dębicy  czy  Wiśniowej  i  skorzystać  z  tej  kolei,  która  będzie
modernizowana. Kwoty dotacji celowej nie są małe – 48.000 zł rocznie i 240.000 w ciągu pięciu
lat. To jest wysokie zobowiązanie jak na naszą gminę. Zasygnalizował i pytał, czy obecna Rada
Gminy ma legitymację do tego, aby zobowiązać przyszłą Radę w latach 2021 – 2025 na taką kwotę.
Prosił o głosy w tej sprawie.

Pytania i uwagi do projektów uchwał:

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin mówił, że w/w uchwały działają z wyprzedzeniem
na przyszłą kadencję. Obecna Rada Gminy nie może narzucać komuś własnej woli na przyszłość.
To będzie przyszły samorząd. Na pewno będą zmiany w Radzie Gminy. Nawet Marszałek nie może
być pewny tej funkcji, bo to będzie następna kadencja. Wskazał, że kwota 48.000 zł rocznie to jest
500 godzin prac koparką co roku. Można sobie wyobrazić, ile ta koparka mogłaby przez 500 godzin
wyczyścić rowów, które są nam niezbędne. Ponadto 48.000 zł to jest 1000 ton kruszywa co roku,
którego  nam zawsze  brakuje.  Zwrócił  uwagę  także  na  to,  że  zobowiązanie  zostałoby  pokryte
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z dochodów własnych gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pytał
jak oceniliby nas mieszkańcy wiedząc, że ich podatki, które wypracowali, oddajemy lekką ręką do
Województwa Podkarpackiego na kolej, z której nie będą korzystać. Byłoby to działanie Rady na
szkodę Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pan  Jan  Świstak  –  radny  z  Brzezin  poparł  wypowiedź  przedmówcy  wskazując,  że
angażowanie  środków  na  tak  daleki  okres  jest  narzucaniem  woli  przyszłej  Radzie  Gminy.
Zauważył,  że  linia  kolejowa  została  zmodernizowana  do  Wiśniowej,  jak  i  do  Dębicy.
Zasygnalizował, że moglibyśmy się dołożyć, aby pomóc zrealizować zjazd z autostrady w Ostrowie
i kompleksowo zmodernizować naszą drogę wojewódzką poprzez podniesienie jej tonażu, dodanie
szerokości,  wykonanie  chodników.  W  tym  kierunku  należałoby  iść,  bo  rzeczywiście  zjazd
z autostrady w Lubzinie i w Sędziszowie Małopolskim nie jest nam po drodze.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik mówił, że Marszałek Województwa
Podkarpackiego  na  dzień  dzisiejszy  gubi  pieniądze  na  takiej  zasadzie,  że  jego  postępowanie
z  Podkarpackim  Zarządem  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  trwa  kilka  lat.  Ciągle  są  robione
badania  i  koncepcje,  środki  są  wydawane  na  to  co  nigdy służyć  nie  będzie.  Pytał  czy  gmina
w  dalszym  ciągu  odprowadza  składkę,  która  była  zawarta  w  porozumieniu  na  zabezpieczenia
przeciwpowodziowe. Nadmienił,  że jeżeli byśmy tą składkę wpłacali  to automatycznie kopiemy
sami  siebie,  gdzie  wszystko  jest  robione  przeciw  nam.  Mówił,  aby  Marszałek  zajął  się  tymi
sprawami, gdzie są gubione pieniądze w PZMiUW, na pewno tam są grube miliony i znajdzie tam
środki na tą kolej.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała:
 Czy kwota, która jest wymieniona w projekcie uchwały w wysokości 48.000 zł rocznie jest

narzucona czy zdeklarowana przez kogoś i przez kogo?
 Na jakim terenie będzie ta kolej podmiejska obsługiwała przewozy pasażerskie i jak daleko

będzie sięgała?
 Czy będzie kolej modernizowana, czy będzie to nowa linia, czy zupełna wymiana taboru

kolejowego i na jakim obszarze?

Pan Zastępca Wójta odpowiedział, że kwota w projekcie uchwały została narzucona przez
Marszałka Województwa Podkarpackiego. Została ona przeliczona w stosunku do ilości mieszkań-
ców dla poszczególnych gmin. Kolej podmiejska ma być w ramach istniejącego taboru kolejowego
w województwie podkarpackim i ma docierać też do Ropczyc, Sędziszowa Małopolskiego, Dębicy
czy Wiśniowej. 

Pan Marek Tęczar  –  Wójt  Gminy dodał,  że  gmina  ma  problemy ze  spięciem budżetu
w wielu tematach i nie posiada takich środków na wsparcie kolei. Nasi mieszkańcy będą korzystać
z tej kolei w bardzo ograniczonym zakresie, bo jeżeli mają dojechać do Ropczyc i wsiadać na kolej
to dojadą już bezpośrednio do Rzeszowa. Nad tym tematem będziemy jeszcze debatować, mając
więcej informacji. Odpowiadając na pytanie radnego Pana Bokoty wyjaśnił, że gmina nie wpłaca
żadnych pieniędzy do PZMiUW.
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7.  Ocena zasobów pomocy społecznej.

Pani Wiesława Mądro – Zastępca Kierownika GOPS przedstawiła ocenę zasobów pomocy
społecznej w Gminie Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok, przedstawiając następujące dane.

W 2016 roku Gminę Wielopole Skrzyńskie zamieszkiwało 8308 osób, w tym 4149 kobiet
i 4159 mężczyzn. Osoby w wieku do lat 18 stanowią 22% ogółu, 61% stanowiły osoby w wieku
produkcyjnym, pozostałe 17% to osoby w wieku poprodukcyjnym. W Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ropczycach na  koniec  2016 roku zarejestrowanych było  418 bezrobotnych  z  terenu Gminy
Wielopole  Skrzyńskie,  w tym 226 było  długotrwale  bezrobotnych,  a  tylko  72 osoby pobierały
zasiłek dla bezrobotnych.

Gmina Wielopole Skrzyńskie w swoich zasobach posiada 9 mieszkań komunalnych, nie
posiada mieszkań socjalnych. Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie znajduje się 6 przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach, do których uczęszczało 184 dzieci.

Ze świadczeń pomocy społecznej w 2016 roku skorzystało 754 osoby, z czego 363 osoby
długotrwale korzystające. Świadczenie pieniężne przyznano 243 osobom, natomiast ze świadczeń
niepieniężnych skorzystało 511 osób. Główną przyczyną ubiegania się o pomoc była:

 niepełnosprawność – w 158 rodzinach, 
 bezrobocie – w 130 rodzinach,
 długotrwała lub ciężka choroba w – 87 rodzinach,
 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – w 77 rodzinach, 
 ubóstwo – w 37 rodzinach,
 alkoholizm – w 5 rodzinach,
 zdarzenie losowe – w 3 rodzinach,
 w 61 istniała konieczność ochrony macierzyństwa, w tym 57 to rodziny wielodzietne.

Z  pomocy  w  formie  usług  opiekuńczych  skorzystało  w  2016  roku  26  osób,  w  tym  pomocy
sąsiedzkiej 16 osób na łączną kwotę 121.076 zł, natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych
skorzystało 6 osób, na które ze środków Wojewody wydatkowano kwotę 43.720 zł.

W 2016  roku  zasiłek  stały  został  wypłacony  dla  48  osób,  w  tym  27  osób  samotnie
gospodarujących na łączną kwotę 213.003 zł.  Zasiłek okresowy pobierało 114 rodzin na kwotę
241.470 zł,  z  zasiłku  celowego skorzystało  45 rodzin  na  łączną  kwotę  18.113 zł. Świadczenie
pieniężne  na  zakup posiłku  lub żywności  w ramach  programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie  dożywania” wypłacone było dla  198 osób na łączną kwotę 168.636 zł.   Z pomocy
w formie dożywiania skorzystało 485 osób (dzieci) na łączną kwotę 191.224 zł w ramach programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie  dożywania”.  Pomoc w formie schronienia udzielona
została 3 osobom na kwotę 20.281 zł, natomiast w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób,
za które ponoszona jest odpłatność z  budżetu gminy w wysokości  224.512 zł. Za pobyt dzieci
w pieczy zastępczej w 2016 roku wydatkowano kwotę 55.589 zł (8 dzieci). 

Zasiłki  rodzinne  wraz  z  dodatkami  przyznane  były  dla  527  rodzin  na  łączną  kwotę
2.515.215  zł.  Jednorazowy  dodatek  z  tytułu  urodzenia  dziecka  wypłacony  był  dla  65  osób,
natomiast  jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  dziecka  wypłacona  była  81  osobom.
Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.300 zł wypłacone zostało 56 osobom na kwotę 755.865
zł, z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało 366 osób na kwotę 628.677 zł, w tym:  

 dla 81 niepełnosprawnych dzieci na kwotę 129.591 zł, 
 dla 177 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności na kwotę 306.918 zł,
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 dla 105 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na kwotę 190.332 zł,
 dla 1 osoby w wieku powyżej 75 roku życia na kwotę 1.836 zł.

Specjalny  zasiłek  opiekuńczy  został  wypłacony  dla  62  osób  na  kwotę  309.450  zł,  zasiłek  dla
opiekuna  dla  47  osób  na  łączną  kwotę  257.693  zł.  Świadczenia  z  Funduszu  Alimentacyjnego
wypłacono dla 26 dzieci, które wychowują się w 14 rodzinach na łączną kwotę 113.950 zł. Składki
na  ubezpieczanie  społeczne  opłacono  110  osobom na  kwotę  284.617  zł,  natomiast  składki  na
ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 44.507 zł opłacono za 42 osoby. Świadczenie wychowawcze
(500+) zostało wypłacone na kwotę 5.983.665 zł  dla 1372 dzieci. Stypendia szkolne przyznano
595 uczniom na kwotę 200.000 zł.

W 2016 roku w GOPS zatrudnionych było 48 osób, w tym 31 osób na podstawie umowy
o pracę oraz 17 osób na podstawie umowy zlecenie,  tj.  kierownik GOPS, pracownicy socjalni,
księgowa,  asystent  rodziny,  osoby prowadzące  świadczenia  rodzinne  i  Fundusz  Alimentacyjny,
opiekunki  społeczne,  kierownik  oraz  terapeuci  zajęciowi  WTZ,  księgowa  WTZ,  kierowca,
fizjoterapeuta, osoby świadczące usługi pomocy sąsiedzkiej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W 2016 roku budżet GOPS wynosił 7.244.777 zł, z czego na:
 pieczę zastępczą – 55.589 zł,
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.156 zł,
 wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 21.072 zł,
 świadczenia rodzinne,  świadczenia wychowawcze,  Fundusz Alimentacyjny oraz składki

społeczne – 5.314.985 zł,
 składki zdrowotne – 45.771 zł,
 zasiłki i pomoc w naturze – 254.683 zł,
 zasiłki stałe – 213.003 zł,
 zasiłki okresowe – 241.470 zł,
 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 185.071 zł,
 utrzymanie  GOPS:  wynagrodzenia,  składki  ZUS,  materiały biurowe,  wszelkie  usługi  –

389.264 zł,
 pozostała działalność Ośrodka: udzielanie schronienia, domy pomocy społecznej, koszty

dożywiania – 620.210 zł,
 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – działalność WTZ – 53.320 zł,
 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej: świetlica socjoterapeutyczna – 14.943 zł.

Pytań i uwag do przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej nie było.

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

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła wnioski z przeprowadzonej w dniu 18 kwietnia br. kontroli stanu dróg
gminnych w sołectwie Brzeziny:

 Brzeziny – Dół Północny: uzupełnienie drogi kruszywem oraz wykonanie rowów,
 Brzeziny – Rzeki: od strony Jaszczurowej należy dokonać:

✔  oczyszczenia przepustu obok posesji Pana Stanisława Makuch,
✔  wykonania  rowu  od  przepustu  do  rzeki  i  od  drogi  powiatowej  w  kierunku  Pana

Zbigniewa Łaszczyk (prowadzącej do 15 domów),
✔  przebudowy mostu na drodze do posesji Pana Marka Wiśniowskiego.
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 Brzeziny  –  Dół  Południowy:  poprawa  drogi  do  posesji  Pana  Marka  Bełch  wraz
z poszyciem mostu, pogłębieniem rowów i wykonaniem przepustu koło Pana Stanisława
Wojnarowskiego,

 Brzeziny  –  Rędziny:  umocnienie  poboczy  przy  drodze  wraz  z  wykonaniem  rowów
przydrożnych,

 Brzeziny – Bukowina: uzupełnienie kruszywa na drodze i zabezpieczenie osuwiska koło
posesji Pani Marii Gąsior,

 Brzeziny –  Zagrody:  wykonanie  rowów przy drodze  od Pana Józefa  Świstak  do Pana
Wiesława Chmura, utwardzenie kruszywem drogi Brzeziny – Kaczeniec oraz wykonanie
rowów,

 Brzeziny – Zalas: utwardzenie drogi kruszywem i wykonanie rowów,
 Brzeziny  Górne:  utwardzenie  drogi  kruszywem  i  wykonanie  rowów  do  posesji  Pana

Ziarnik i Jaskółka,
 Brzeziny – Nowa Wieś: wykonanie rowów wzdłuż drogi,
 Brzeziny – Baj – Zalas – Kosiba: utwardzenie drogi kruszywem oraz wykonanie rowów,
 Brzeziny – Podkościele na Pana Jana Kmiecik: utwardzenie drogi kruszywem,
 Brzeziny – Podkościele od Figurki do Państwa Gąsior: utwardzenie drogi kruszywem,
 Berdechów Średni Dział od Kamila Raś do Pana Dziok: uzupełnienie drogi kruszywem,
 Brzeziny – Pogwizdów na Pana Bogdana Ludwin: uzupełnienie  drogi  kruszywem oraz

wykonanie rowów,
 Brzeziny Rynek: poprawa przepustu na rzece i naprawa rowów wzdłuż drogi na Stawy

(od Pani Łucji Pocałuń),
 Brzeziny – Stawy (koło cmentarza), Kamienica – Grudna: umocowanie barier ochronnych,
 poprawa rowów od posesji Państwa Teresy i Jana Święch do Pana Jana Boruta.

Pan Tadeusz  Bokota  –  Zastępca  Przewodniczącej  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przedstawił wnioski z przeprowadzonej w dniu 9 maja br. kontroli stanu
dróg gminnych w następujących sołectwach: 

1. Nawsie: 
✔ należy  wykonać rowy koło  posesji  Pana  Roberta  Wlezień,  Czesława Rzeźnikiewicz,

Bogdana Szydło przy drodze na Stachorówce i Nawsiu Rzekach.
2. Wielopole Skrzyńskie:

✔ w miarę możliwości finansowych wykonać nawierzchnię asfaltową na drodze Konice –
Stachorówka  (w  kierunku  posesji  Pana  Józefa  Tęczara)  oraz  Nowej  Wsi  
(w kierunku posesji Pana Łukasza Chruniak),

✔ wykonać przepust na rzece przecinającej drogę na Stachorówce,
✔ utwardzić  kruszywem drogi:  Nowa  Wieś  –  Wytrząska  (Pan  Płoucha),  Sośnice  (Pan

Longosz), Sośnice – Jaszczurowa,
3. Broniszów:

✔ wykonać  rowy  odwadniające  przy  drodze  obok  Remizy  Strażackiej  (zgodnie  
z zobowiązaniem wobec Starosty),

✔ uzupełnić kruszywem drogę na Zapolu.
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4. Glinik:
✔ Podlas:  wykonać  roboty  ziemne  na  drodze  wraz  z  utwardzeniem  kruszywem  

i poprawą przepustów,
✔ Pasieki: utwardzić drogę kruszywem (Pan Paśko),
✔ utwardzić drogę koło posesji Pana Muchy w kierunku Jamszcza,
✔ wykonać roboty ziemne na drodze na Pana Jerzyka Muchę,
✔ zakup działki pod parking przy cmentarzu,
✔ wyłożyć jumby przy drodze koło Pana Drygaś,
✔ droga na cmentarz od dołu,
✔ Zapole: wykonać rowy i poprawić uszkodzony przepust,
✔ naprawa przepustów na drogach za rzeką,
✔ roboty ziemne Siółkówka, Jabłonna „Głęboka”i rowy (wskazane).

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  wnioski
z przeprowadzonej w dniach 21 i 28 kwietnia br. kontroli placówek oświatowych z terenu Gminy
Wielopole Skrzyńskie:

 poszukanie oszczędności w całej  oświacie na terenie Gminy Wielopole Skrz. w sposób
mądry i  rozsądny oraz  wypracowanie  ekonomicznych rozwiązań dotyczących szkół  na
terenie gminy przez organ prowadzący przy zaangażowaniu dyrektorów wszystkich szkół,

 konsultowanie wszystkich większych zakupów i wydatków z organem prowadzącym,
 zakup środków czystości i materiałów biurowych w drodze przetargu dla wszystkich szkół.

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin pytała Pana Wójta czy zwrócił się do Starosty
o naprawę drogi Brzeziny – Podkościele, która została zniszczona przy budowie mostu pod Panią
dyrektor  Stusik.  Prosiła  o  doraźną  naprawę  tej  drogi.  Następnie  złożyła  wniosek  o  naprawę
nawierzchni drogi powiatowej od Kółka Rolniczego do nowego mostu.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów wnioskował o przystąpienie w tym
roku do realizacji inwestycji drogi Broniszów Bokocie –  Łączki Kucharskie.

Pan Zbigniew Gąsior  –  radny z  Brzezin  złożył  wniosek o  naprawę lub  sfinansowanie
wyrządzonych szkód przez Energetykę na drodze Brzeziny – Nowa Wieś koło Pana Stanisława
Wójtowicza. W wyniku przeprowadzonych prac konserwacyjnych, w/w droga została zniszczona
wskutek przejazdów od początku roku dużymi samochodami.

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  złożył  podziękowania  Panu
Wójtowi za likwidację żeremi bobrowych na terenie Nawsia. Ponadto pytał o służby geologiczne,
które na terenie naszej gminy sporządzają mapy.

 Pan  Tadeusz  Bokota  –  radny,  sołtys  sołectwa  Glinik  złożył  interpelację  w  sprawie
powiadamiania  sołtysów  o  wejściach  w  teren  przez  firmy  z  różnymi  pracami,  dlatego  że
mieszkańcy pytają, a sołtysi często nie wiedzą o takich sprawach.

Pan Krzysztof Traciak – radny z Nawsia pytał czy będzie realizowana droga „procesyjna”
na Nawsiu.
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Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  odpowiadając  na  zgłoszone  interpelacje  i  wnioski
radnych, mówił że:

 Były prowadzone rozmowy ze Starostwem Powiatowym na temat naprawy drogi Brzeziny –
Podkościele.  Decyzja  o  skierowaniu  żądania  o  naprawę  drogi  uzależniona  jest  też  od
zaangażowania środków Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w infrastrukturę, którą Powiat
ma  na  terenie  naszej  gminy.  Jeżeli  to  zaangażowanie  ocenimy na  zbyt  małe  to  będziemy
dochodzić  takich  roszczeń.  Starostwo  wie,  że  na  Podkościelu  te  drogi  zostały  zniszczone.
Tłumaczą  oni  też  tym,  że  robili  dla  nas  tą  drogę.  Można  było  wymóc  od  Starostwa
Powiatowego przejazd tymczasowy,  z  tym że pewnie kosztowałoby to trochę drożej.  Dobra
współpraca ze Starostwem jest nam niezbędna, jeżeli chodzi o wydatki związane z drogownic-
twem (drogi  powiatowe i  chodniki  przy drogach powiatowych).  Doraźna naprawa tej  drogi
będzie.

 Temat naprawy drogi Brzeziny od Kółka Rolniczego w stronę Wielopola Skrzyńskiego jest cały
czas  monitorowany. Starostwo  posiada  dokumentację  na  1  km odcinka  drogi.  Wniosek  na
realizację  tego  odcinka  był  składany  już  w  dwóch  naborach  (w  trzecim  został  wycofany
z PROW), nie uzyskał dofinansowania, ponieważ jest źle przygotowany. Trzeba go zmodyfiko-
wać, poprawić i będzie miał szansę na dofinansowanie. Prowadzone były rozmowy o złożenie
wniosku  do  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Powiatowych  i  Gminnych,  jednak
z  informacji  ze  Starostwa  Powiatowego  wynika,  że  na  rok  2018  zostanie  złożony  projekt
drogowy w Klęczanach. Ponadto prowadzone są uzgodnienia dotyczące projektów chodników,
jednak te prace idą bardzo wolno, bo nic jeszcze nie zostało zlecone. Natomiast w tym roku
będzie  projektowany  przepust/most  przy  skręcie  z  drogi  powiatowej  Wielopole  –  Dębica
w stronę Berdechowa.

 Gmina w tym momencie nie podejmuje żadnych działań w temacie realizacji drogi Broniszów –
Bokocie, ponieważ żadnych środków na tą drogę nie mamy przeznaczonych.

 Rejon Energetyczny nie zwrócił się do Urzędu z zapytaniem i prośbą o wjazd sprzętem ciężkim
na drogę Brzeziny – Nowa Wieś. Rozpoznamy temat, ocenimy i pewnie wystąpimy do Rejonu
Energetycznego o zadośćuczynienie.

 Pracownicy  Państwowego  Instytutu  Geologicznego  sporządzają  na  terenie  gminy  mapy
dotyczące  występowania  osuwisk,  m.in.  takie  osuwisko  jest  w  Nawsiu,  które  miało  być
zabezpieczone przez Powiat Ropczycko – Sędziszowski w 2017 roku, ale nie będzie. Wypadło
ono z mapy działań inwestycyjnych Powiatu, bo uznano, że nie jest to osuwisko gruntowe i nie
ma wpływu na drogę. Geolodzy ci nie wykonują tych dokumentów na zlecenie Wójta. Sołtysi
będą powiadamiani o takich sytuacjach, jednak często takie działania nie są zgłaszane w gminie.

 Gmina nie podjęła żadnych działań w temacie realizacji drogi „procesyjnej”, gdyż nie ma na to
zadanie środków. Na doraźną naprawę kruszywo jest przeznaczone.
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9.  Sprawy różne.

Pan Tadeusz  Opoń –  radny z  Wielopola  Skrzyńskiego  zwrócił  uwagę  na  to,  że  bobry
przeniosły się i zrobiły zalew na samym łuku drogi w Nawsiu przy skręcie na Kąt. Następnie prosił
o doraźną naprawę drogi Wielopole – Konice, gdzie wskutek dziur nie można przejechać.

Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin pytał Pana Wójta o środki na naprawę dróg z FOGR
oraz o planowane prace przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przy rzekach,
ponieważ  są  takie  odcinki  w  Brzezinach,  które  należałoby  poprawić.  Prosił  również,  aby
w przyszłości poszerzyć wjazd do starej szkoły w Brzezinach.

Pan Jan  Świstak  –  radny z  Brzezin  zgłosił  doraźną  naprawę w krótkim okresie  czasu
następujących odcinków dróg powiatowych, gdzie występują liczne doły, wyrwy i przełomy:

 w stronę krzyżówki berdechowskiej, powyżej krzyżówki i w stronę Górnych Brzezin,

 w kierunku Jaszczurowej na wysokości Pana Dudy.
Następnie prosił o uzgodnienie ze Starostwem postawienia przystanku w centrum Brzezin łącznie
z przeniesieniem słupka, aby dzieci mogły wejść do autobusu z chodnika, a autobusy nie stawały
bezpośrednio na krzyżówce. Zwrócił uwagę, aby środki z FOGR przeznaczać zgodnie z nazwą,
czyli na dojazdy do gruntów rolnych. Ponadto prosił o poruszenie w Powiecie tematu czyszczenia
rowów melioracyjnych, ponieważ jest problem z wjazdem na łąki.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów prosił o wyposażenie sali konferen-
cyjnej w klimatyzację.

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny zwrócił się z prośbą o wykonanie
odejścia wody od przepustu w centrum Brzezin koło przystanku, aby można było odmulić rów. 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zgłosił niebezpieczny otwór w drodze
koło kapliczki koło Pana Jaworka, jadąc od Ziarnika w kierunku mostu na Bieszczada.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy prosiła w miarę możliwości finanso-
wych o naprawę krótkich odcinków dróg w centrum Wielopola Skrzyńskiego:

 droga od Pana Krowiaka do drogi powiatowej,

 droga błotnista koło Pana Kmiecika,

 droga za Panem Pająkiem.
Następnie zgłosiła zagłębienia na chodniku koło kościoła w Wielopolu Skrzyńskim powstałe po
okresie zimowym oraz remont kładki na rzece Wielopolce w kierunku cmentarza na Rzegocinie,
która jest w opłakanym stanie i niebezpiecznie jest przez nią przechodzić. Zasygnalizowała również
potrzebę  wcześniejszego  zaświecania  lamp  na  rynku  w  Wielopolu  Skrzyńskim,  szczególnie
w okresie od maja do października, kiedy trzynastego dnia miesiąca odbywają się procesje wokół
rynku, a oświetlenie zaświeca się dopiero po procesji.
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do spraw różnych, mówiąc że:

 Droga Wielopole – Konice będzie realizowana w tym roku ze środków z PROW. Obecnie są
prowadzone na tej drodze naprawy doraźne.

 Pan  Wójt  nie  posiada  informacji  w  sprawie  planów  Podkarpackiego  Zarządu  Melioracji
i  Urządzeń  Wodnych  na  temat  działań  związanych  z  regulacją  rzek.  Pan  Wójt  zamierza
wnioskować  do  PZMiUW o  regulację  części  rzeki  w  centrum  Nawsia,  tam  gdzie  zostało
zlikwidowane żeremie bobrowe.

 Gmina otrzyma 40.000 zł ze środków FOGR. Będziemy także aplikować o dodatkowe środki
końcem lipca/początkiem sierpnia, ponieważ mamy bardzo dużo dróg w związku z wyjątkowo
rozproszoną zabudową na terenie naszej gminy, m.in. w Brzezinach. Dyrektor Departamentu
Geodezji  i  Gospodarki  Mieniem Urzędu Marszałkowskiego złożyła  deklarację  wsparcia  nas
w tym działaniu.

 Zostanie  wysłane  pismo  do  Starostwa  o  naprawę  zgłoszonych  dróg  powiatowych,  jednak
Starostwo nie ma środków nawet na bieżące utrzymanie.

 Krótkie odcinki dróg w centrum Wielopola Skrzyńskiego nie są planowane w budżecie,  ale
mamy je na uwadze. Projektant zobowiązał się do wykonania krótkiego 100 m odcinka drogi
w stronę  Konic.  Planowana jest  tutaj  całkowita  odnowa nawierzchni  i  chodnik  po  obydwu
stronach, dlatego że zamierzamy rozwiązać problem z przejściem dla pieszych, na który nie
mamy żadnych warunków, ale mamy pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa z PZDW.

 Zagłębienia  na  chodniku  koło  kościoła  w Wielopolu  Skrzyńskim powstały jeszcze  podczas
prowadzenia  światłowodów.  Zagłębienia  te  zostaną  wyrównane  przez  pracowników  gminy,
mimo że chodnik ten należy do Starostwa Powiatowego.

 Kładka na rzece Wielopolce na Rzegocinie zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy
i zamontowana.

 Oświetlenie  na rynku w Wielopolu Skrzyńskim jest  sterowane włącznikiem zmierzchowym.
Lampy włączają się, wówczas gdy robi się ciemno. Lampy w rynku zapalają się wcześniej niż
lampy uliczne. W tym momencie wcześniejsze zaświecanie lamp nie jest potrzebne.

10.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017
roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy:

 14 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

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

11.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym
gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia XXX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.
Sesja trwała do godziny 1735.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

                   mgr Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba
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