
Protokół Nr XLVI.2018

z XLVI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 18 października 2018 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Sesja  rozpoczęła  się  o  godz.  1315  w  sali  konferencyjnej  Budynku  Kulturalno  –
Oświatowego  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Otwarcia  sesji  dokonała  Pani  Halina  Poręba  –
Przewodnicząca Rady Gminy, która  przewodnicząc obradom przywitała radnych i zaproszonych
gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, przy którym może obradować
i podejmować uchwały Rada Gminy.

Na XLVI Sesji  Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecni  byli  wszyscy radni  oraz
zaproszeni gości, zgodnie z załączonymi listami obecności. Jeden radny spóźnił się na sesję, jedna
radna opuściła sesję przed zakończeniem. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w porządku obrad konieczne jest
dokonanie zmian polegających na:

 wprowadzeniu  dodatkowego  projektu  uchwały  zmieniającego  uchwałę  Nr  XIV/80/2016
Rady Gminy w Wielopolu Skrz. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,

 wycofaniu  dwóch  projektów uchwał:  pierwszy w sprawie  określenia  wzorów formularzy
i deklaracji podatkowych, z uwagi na wejście w życie od dnia 1 lipca 2019r. ustawowych
wzorów  informacji  i  deklaracji  podatkowych  oraz  drugi  w  sprawie  nadania  Statutu
Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wielopolu  Skrzyńskim,  ze  względu  na  brak
opracowanego Statutu Warsztatów Terapii  Zajęciowej,  który jest  konieczny do dokonania
rozdzielenia  obu  jednostek.  Odrębne  Statuty  zarówno  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  i  Warsztatów Terapii  Zajęciowej  zostaną  przedstawione Radzie  Gminy nowej
kadencji w terminie późniejszym. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała w/w zmiany pod głosowanie:
1) Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  Nr  XIV/80/2016  Rady  Gminy  w  Wielopolu

Skrzyńskim  z  dnia  26  stycznia  2016  r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej
Samorządowi  Województwa  Podkarpackiego  na  realizację  zadania  publicznego  został
wprowadzony do porządku obrad przy:

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

2) Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych został
wycofany z porządku obrad przy:

 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 14 radnych.
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3) Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim został wycofany z porządku obrad przy:

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

Następnie Pan Sławomir Górski – radny z Glinika zgłosił wniosek o podzielenie sesji na
dwa dni i przeniesienie uchwał dotyczących zaciągnięcia zobowiązań na poniedziałek po wyborach.

W odpowiedzi od Pana Wójta usłyszał, że po wyborach Rada Gminy jest już niewładna do
podejmowania uchwał. Rada może się zebrać na sesję, żeby podsumować kadencję, ale nie może
podejmować żadnych uchwał, ponieważ będą one uchylone przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy mówiła, że Radę niepokoi fakt, iż musi podejmować aż
14 uchwał,  większość finansowych,  na dwa dni  przed wyborami.  Uchwały dotyczą poważnych
środków finansowych. Stwierdziła, że inne gminy nie przerabiają aż tylu uchwał w ciągu jednego
dnia.  Stąd  też  wniosek,  aby  realizację  tych  uchwał  przed  podjęciem  ostatecznej  decyzji
przedyskutować na spokojnie, bez presji czasu. Pytała czy jest możliwość rozłożenia dzisiejszej
sesji na dwa dni.

Od  Pana  Łukasza  Dzioka  –  Zastępcy Wójta  otrzymała  odpowiedź,  że  jest  możliwość
rozłożenia sesji na dzisiaj  i na jutro, natomiast po wyborach do zakończenia kadencji (czyli  do
16 listopada) ani stara Rada ani nowa nie może podejmować uchwał. Przekonywał do podjęcia
uchwał  zobowiązaniowych.  Tłumaczył,  że  z  uwagi  na  problemy  na  oczyszczalni  ścieków
inwestycja przestała być realizowana przez 1,5 miesiąca. Podwykonawca generalnego wykonawcy
ogłosił  upadłość.  Były dwie  opcje do  wyboru:  I  opcja  –  odstąpienie  od  umowy z  generalnym
wykonawcą, co skutkowałoby karą w wysokości 0,5 mln zł, obmiarem tego co zostało wykonane,
nowym przetargiem i  terminem realizacji  do  października  2019r.  oraz  II  opcja  –  przedłużenie
terminu realizacji zadania obecnemu wykonawcy do 30 kwietnia 2019 r. Podjęta została decyzja
o przesunięciu terminu realizacji obecnemu wykonawcy. Rada Gminy była o tym informowana.
Wykonawca znalazł podwykonawców i realizuje inwestycję. Zabezpieczenie na rok 2019 kwoty
2,7 mln zł to jest to co zostało obniżone w tym roku i zostanie wykonane na wiosnę przyszłego
roku. W przypadku niezabezpieczenia przez Radę tych środków, Pani Skarbnik przygotuje projekt
budżetu  bez  oczyszczalni  i  będziemy  musieli  oddać  środki  w  kwocie  6  mln  zł  Marszałkowi
Województwa Podkarpackiego za kanalizację i oczyszczalnię, bo wniosek dotyczył obu inwestycji.
Pan Zastępca tłumaczył,  że nie prosi się Radę o nowe środki. To są te same środki, które były
zapisane w budżecie, tylko przesunięty jest termin wykonania robót na rok następny. W przypadku
Kantorówki  chcieliśmy poczekać  do  otwarcia  przetargu,  aby na  sesji  zaproponować  konkretne
kwoty na zabezpieczenie  realizacji  tego projektu.  Aktualnie  jesteśmy po otwarciu ofert.  Kwoty
z przetargu są niższe niż inwestorskie. Podjęcie uchwały zobowiązaniowej dzisiaj daje możliwość
wykonania  całości  zadania  do  6  kwietnia  i  otwarcia  Muzeum  na  rocznicę  urodzin  Tadeusza
Kantora.  Marszałek  Województwa  Podkarpackiego  na  prośbę  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie
przedłużył  termin  realizacji  projektu.  Zastępca  Wójta  wyjaśnił,  że  roboty  budowlane  były
wykonane w terminie, ale wszystkie uzgodnienia z Cricoteką, licencje, prawa autorskie wymagają
czasu. W przypadku niepodjęcia dzisiaj uchwały konieczne będzie rozpisanie nowego przetargu,
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poprzedzone podjęciem uchwały dopiero po 16 listopada. W związku z tym, że jest to przetarg
unijny otwarcie ofert nastąpi po upływie 40 dni od ogłoszenia, więc będzie już połowa stycznia. Od
otwarcia ofert do podpisania umowy, w obecnym stanie prawnym, to jest ok. miesiąc czasu, czyli
15 lutego. Na ten czas to Kantorówka ma być już wyposażona, więc trzeba byłoby prosić Marszałka
o kolejne przesunięcie terminu. W przypadku OZE Zastępca Wójta tłumaczył, że ponad 1 mln zł
zostało zebrane od mieszkańców, pozostałe środki zostały pozyskane z Unii. To są środki, które
zostaną wykorzystane przez gospodarstwa domowe.  Otwarcie  przetargu nastąpi  dopiero w dniu
22 października. Przez miesiąc czasu Rada Gminy finansowo działać nie będzie. Jeżeli trafi się
wykonawca  w cenie  kosztorysu  albo  poniżej  i  przedłoży wszystkie  dokumenty,  można  będzie
szybko  podpisać  umowę i  rozpocząć  realizację  inwestycji  w tym roku,  bo  termin  zakończenia
zadania upływa w maju 2019 r. Prosił Radę o podjęcie uchwał zobowiązaniowych, w przeciwnym
razie będą konsekwencje dla budżetu gminy.

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika mówił o obawach Rady, aby nie zadłużać przyszłej
kadencji. Pytał o obecne zadłużenie gminy i przewidywane na rok przyszły.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że obecne zadłużenie gminy wynosi ok. 14 mln zł, natomiast
trudno powiedzieć jakie będzie zadłużenie na rok przyszły, ponieważ projekt budżetu przedkładany
jest Radzie Gminy i RIO do 15 listopada. Zapewniała, że uchwały zobowiązaniowe nie wpływają
na zadłużenie gminy. Nie ma tutaj żadnego zobowiązania, ponieważ wszystkie zadania są zapisane
w budżecie  gminy.  Przesuwa się  środki  zarówno po stronie  dochodowej,  jak i  wydatkowej  do
realizacji  na  rok  przyszły  (zostają  zmniejszone  dochody  i  wydatki),  ponieważ  nie  zostaną
wydatkowane  w  tym  roku.  Uchwała  zobowiązaniowa  jest  po  to,  aby  można  było  realizować
inwestycje w przyszłym roku.

Pan  Wójt  przekonywał,  że  uchwały  zobowiązaniowe  w  żaden  sposób  nie  wpłyną  za
zwiększenie  zadłużenia  gminy,  ponieważ  nie  bierzemy żadnego  nowego  kredytu.  Przekładamy
wpływy i wydatki na rok przyszły. Przy kanalizacji i oczyszczalni mamy 6 mln zł dofinansowania.
Jako Gmina Wielopole Skrzyńskie upominaliśmy się o to przez wiele lat,  ponieważ poprzednie
samorządy nie sięgały po te środki. W niektórych inwestycjach jesteśmy daleko do tyłu od innych
samorządów. 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zwrócił uwagę na to, że w poprzedniej kadencji
sięgało się po środki zewnętrzne na tyle, na ile pozwalał budżet, nie było nawet na wkład własny.
Podjęte były działania dotyczące oczyszczalni, realizowana była dokumentacja, przygotowywane
były projekty, wykup ziemi, działek pod oczyszczalnię. Ponadto środków unijnych było znacznie
mniej, one szerokim strumieniem zaczęły wpływać dopiero w tej kadencji.

Pan  Wójt  skomentował  przedmówcę  tym,  że  najszerszy  strumień  i  najłatwiej  do
pozyskania  środków  unijnych  była  perspektywa  2007  –  2013.  Gminy  takie  jak  my,  a  nawet
biedniejsze, jak Iwierzyce, Wiśniowa od dawna mają oczyszczalnię.
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Pan  Marek  Kąkolewski  –  radny  z  Brzezin  mówił,  że  czytając  w  uchwałach  zapis
„postanawia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na
2018 rok” w pierwszej chwili nasuwa się myśl, że jest to zwiększenie zadłużenia i Rada się tego
obawia.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że takie zapisy muszą być sprecyzowane. To wynika wprost
z ustawy, tak się formułuje uchwały. Określa się kwotę, która będzie wydatkowana w następnym
roku i wskazuje się źródło pokrycia.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego zwróciła uwagę na zapis § 2 uchwały,
który mówi, że „źródłem pokrycia zobowiązań będą przychody z kredytu oraz środki z budżetu UE
określone w budżecie gminy na 2019 rok”. Zapis ten wskazuje, że kredyt w przyszłym roku będzie
zaciągnięty.

Pani Skarbnik potwierdziła, że jakiś kredyt zaciągnięty będzie, być może na spłatę starego
kredytu. W tej chwili bezpieczniej jest tak zapisać, żeby RIO nie podważyło uchwały.

Pan Wójt dodał, że w tym roku nie weźmiemy tyle kredytu ile zakładaliśmy, ponieważ nie
zrealizujemy wszystkiego, co było planowane. Ponadto skomentował wielość uchwał przygotowa-
nych na dzisiejszą sesję, która spowodowana jest tym, że Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje
bardzo dużo inwestycji, przebudowuje się z każdej strony. Założeniem na początku kadencji było,
aby gmina przyspieszała, a nie spowalniała. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę. 

Po przerwie odczytała porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim,
zgodnie z wprowadzonymi przez Radę zmianami:

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. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

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

2) w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV.290.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z  dnia  16  sierpnia  2018  r.  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na

wyprzedzające finansowanie projektu pn.: „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci

wodociągowej  w miejscowościach Broniszów i  Glinik  oraz przydomowej oczyszczalni

ścieków w Broniszowie”,

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,
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5) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2018 rok,

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

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2018 rok,

7) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,

8) zmieniająca  uchwałę  Nr  XIV/80/2016  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  z  dnia

26 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,

9) w  sprawie  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego,

10) w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

11)  w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie,

12) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,

13) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

na 2019 rok,

14) w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Wielopolka w miejscowości Glinik.

5.   Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

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

7.   Sprawy różne.

8.   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

9.   Zamknięcie sesji.

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XLVI sesji. 

2. 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: 
 Trwają  prace  związane  z  budową  ujęć,  stacji  uzdatniania  wody  oraz  sieci  wodociągowej

w miejscowości Glinik.  W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa na długości
9 km, natomiast w Broniszowie na długości 3,5 km. Aktualnie wykonano już ponad 8 km sieci
wodociągowej w Gliniku i  do końca br.  wykonany zostanie cały zakres tego zadania.  Trwa
realizacja  ujęć,  stacji  uzdatniania  wody  i  zbiorników.  Wykonawca  rozpoczął  realizację  od
miejscowości Glinik. Wykonano już drogę dojazdową, obudowę studni oraz sieć przesyłową do
zbiorników. Wykonywana jest płyta denna zbiornika. Wartość całkowita realizowanego projektu
wynosi  ponad  3  mln  zł.  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  na  realizację  inwestycji  otrzymała
dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 1.999.406 zł. Ponadto Gmina
Wielopole Skrzyńskie złożyła w lipcu bieżącego roku wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
o  dofinansowanie  w  ramach  RPO  inwestycji  polegającej  na  wykonaniu  pozostałej
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zaprojektowanej  części  wodociągowej  w  miejscowościach  Broniszów  i  Glinik.  Aktualnie
wniosek przeszedł ocenę techniczną i  trwa ocena formalna.  Wartość ogólna projektu wynosi
2,8 mln zł. Planowany termin realizacji zadania to III kwartał 2019 roku do IV kwartału 2020 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2018 r. 

 Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę tzw. Ławki Niepodległości. Ministerstwo Obrony
Narodowej  rozstrzygnęło  konkurs  ofert  na  budowę multimedialnych  Ławek  Niepodległości.
Dwanaście  z  nich  stanie  w  województwie  podkarpackim,  w  tym  jedna  w  Wielopolu
Skrzyńskim. Gmina pozyskała na realizację zadania dotację w wysokości 30.000 zł. Komisja
konkursowa  przeanalizowała  262  oferty  z  samorządów  wszystkich  szczebli,  a  dotacje  na
budowę wraz z gotowym projektem ławki otrzyma 143 samorządy w całej Polsce. Ławki mają
powstać do końca 2018 roku. Ławka Niepodległości w Wielopolu Skrzyńskim będzie jedynym
takim obiektem w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim, na który otrzymano dofinansowanie
i powstanie na rynku w Wielopolu Skrzyńskim. Aranżację ławki stanowić będzie urządzenie
multimedialne,  dzięki  któremu  każdy  będzie  mógł  zapoznać  się  z  najważniejszymi
wydarzeniami z historii, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  uzyskała  zwiększenie  dofinansowania  na  realizację  zadania
dotyczącego przebudowy drogi gminnej Nawsie – Rzeczki. We wrześniu br. Gmina otrzymała
promesę  w  wysokości  200.000  zł  z  dotacji  celowej  Skarbu  Państwa  w  ramach  usuwania
skutków  klęsk  żywiołowych  na  realizację  przedmiotowej  inwestycji.  Minister  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  zwiększył  wartość  dotacji  o  160.000  zł  na  wniosek  Gminy
Wielopole Skrzyńskie. Łącznie wysokość przyznanej promesy po zmianie wynosi 360.000 zł.

 W październiku   2018  roku  Gmina  podpisała  umowę  na  realizację  projektu  pn.  „Aktywni
rodzice – aktywne maluchy”.  W ramach projektu powstaną nowe miejsca opieki  żłobkowej
w Wielopolu Skrzyńskim dla 16 dzieci  do lat  3.  W ramach projektu zostanie  sfinansowane
doposażenie  budynku  oraz  wykonanie  niezbędnych  prac  adaptacyjnych.  Ponadto  zostaną
sfinansowane bieżące wydatki związane z  funkcjonowaniem placówki przez okres 24 miesięcy.
Żłobek uruchomiony zostanie od stycznia 2020 roku, natomiast prace zostaną rozpoczęte od
września 2019 roku, kiedy to wygaszone zostanie gimnazjum. Łączna wartość projektu wynosi
1.096.589,29 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 919.500,29 zł.

 Trwa prace związane z budową następujących dróg realizowanych ze środków PROW:
✔ Broniszów  –  Szkoła  –  odcinek  o  długości  300  m  wraz  z  chodnikiem  dla  pieszych

prowadzącym do budynku szkoły podstawowej. Do końca przyszłego tygodnia wykonany
zostanie przejazd tymczasowy przez most/przepust.  Koszt ogółem wynosi 449.566,12 zł,
w tym dofinansowanie w kwocie 286.058 zł.

✔ Broniszów Dół – Lasek – odcinek o długości 3,1 km m i 326 m chodnika dla pieszych,
będącego  kontynuacją  nowo  wybudowanego  chodnika  od  szkoły.  Trwają  prace
wykończeniowe związane z umocnieniem rowów. Koszt ogółem wynosi 1.216.174,21 zł,
w tym dofinansowanie w kwocie 703.757 zł. 

✔ Brzeziny – Pogwizdów –  odcinek o długości 1,4 km. Wykonano nawierzchnię na całości
drogi, trwają prace związane z umocnieniem rowów, wykonaniem zjazdów i oznakowaniem
pionowym. Koszt ogółem wynosi 626.453,54 zł, w tym dofinansowanie – 296.922 zł. 

✔ Wielopole Konice – odcinek o długości 910 m. Zadanie zostało zakończono. Koszt ogółem
wyniósł 661.987,64  zł, w tym dofinansowanie w kwocie 393.023,00 zł.
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✔ Wielopole  Konice  –  Rzeki  –  odcinek  o  długości  1  km.  Prace  zostały  zakończone,  do
wykonania pozostało zamontowanie oznakowania pionowego drogi. Koszt ogółem wynosi
591.971,71  zł, w tym dofinansowanie w kwocie 357.065 zł.

✔ Wielopole  –  Sośnice  –  Jaszczurowa  –  odcinek  o  długości  3,2  km.  Została  wykonana
nawierzchnia,  dzisiaj  rozpoczną  się  prace  wykończeniowe  (rowy,  zjazdy,  umocnienia).
Koszt ogółem wynosi 1.109.372,36 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 679.261 zł.

 Otrzymane  dofinansowanie  w  kwocie  55.000  zł  ze  środków  Funduszu  Ochrony  Gruntów
Rolnych w ramach działania  pn.  „Budowa lub modernizacja dróg dojazdowych do gruntów
rolnych” przeznaczono na przebudowę następujących dróg:
✔ Brzeziny  –  Zagrody  na odcinku  o  długości  280  mb  i  szerokości  3  m  –  wykonanie

nawierzchni tłuczniowej o wartości 34.440 zł. 
✔ Wielopole  –  Konice  pod  Masarnią –  odcinek  o  długości  204  m  i  szerokości  5  m  –

wykonanie nawierzchni tłuczniowej o wartości: 35.420,93 zł.
 Trwają  prace  związane  z  budową  chodnika  dla  pieszych  koło  Delikatesów  Centrum

w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach zadania powstanie chodnik na odcinku o długości 60 m
i przejście dla pieszych. Zadanie realizowane jest we współpracy z Podkarpackim Zarządem
Dróg Wojewódzkich. Wartość zadania wynosi 142.989 zł (40% środki budżetu gminy).

 Została  ukończona  dokumentacja  na  budowę  chodnika  przy  drodze  powiatowej  w  Nawsiu
odcinek  –  640  m.  Na  ukończeniu  jest  dokumentacja  na  budowę  chodnika  przy  drodze
powiatowej w Brzezinach do mostu Rzegockiego – 1,2 km. Ponadto do końca bieżącego roku ze
środków Powiatu wykonany zostanie  chodnik na odcinku o długości 204 m od istniejącego
mostu w kierunku Brzezin.

 Trwają prace budowlane polegające na całkowitym zabezpieczeniu osuwiska po lewej stronie
drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała (część południowa) – I etap. Ponadto w 2019 roku
w ramach II etapu zabezpieczona zostanie prawa strona osuwiska i  przeprowadzone zostaną
prace  związane  z  odbudową zniszczonej  drogi.  Wartość  inwestycji  wynosi  2.056.827,67 zł,
w tym 1,6 mln zł z dofinansowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 Dobiega  końca  realizacja  inwestycji  polegającej  na  przebudowie  drogi  Glinik  Pasieki  na
odcinku o długości 1460 m. Trwają czynności odbiorcze. Zakres zadania obejmuje: wykonanie
podbudowy  z  kruszyw  łamanych,  wykonanie  warstwy  profilowej  z  masy  bitumicznej,
wykonanie  warstwy  nawierzchniowej,  odnowienie  rowów  odwadniających  oraz  wykonanie
poboczy. Wartość inwestycji wynosi 901.637,87 zł, w tym 680.000 zł pochodzi z dofinansowa-
nia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu usuwania
skutków klęsk żywiołowych.

 Trwają  prace  dotyczące  przebudowy  drogi  gminnej  Brzeziny  –  Podkościele  na  odcinku
o długości  990  m.  Inwestycja  swoim zakresem obejmuje  wykonanie  stabilizacji  cementem,
wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 10 cm, wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej,  utwardzenie  poboczy  i  odmulenie  istniejących  rowów.  Aktualnie  wykonano  już
wymianę przepustów i stabilizację na całej długości. Wartość inwestycji wynosi 561.000,61 zł.
Na  realizację  zadania  gmina  otrzymała  dofinansowanie  w  wysokości  395.986  zł  z  dotacji
celowej Skarbu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 
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 Zostało  zakończone  zadanie  dotyczące  przebudowy  drogi  gminnej  Brzeziny  –  Łęg,  które
obejmowało:
✔ wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 250 mb i szerokości 2,60 m,
✔ wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o szerokości 40 cm,
✔ odmulenie rowów,
✔ wykonanie zjazdów indywidualnych.
Wartość  inwestycji  wyniosła  99.000  zł.  Zadanie  realizowane  zostało  z  udziałem  środków
funduszu sołeckiego w wysokości 40.000 zł.

 Zakończono przebudowę dwóch dróg gminnych w Nawsiu: Zakres inwestycji obejmował:
✔ wykonanie podbudowy drogi oraz nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 260 m

i  szerokości  2,5  m wraz  z  utwardzonymi  poboczami  oraz  rozbiórkę  i  ułożenie  nowych
przepustów – wartość inwestycji wyniosła 139.925,86 zł,

✔ wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 102 m, w tym warstwy wiążącej o grubości
4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm (szerokość jezdni 2,5 m), wykonanie podbudowy
z  kruszywa  łamanego  grubości  10  cm  oraz  wykonanie  poboczy  z  kruszyw  łamanych
o szerokości 30 cm – wartość inwestycji wyniosła 46.130 zł.

 Prowadzone są prace dotyczące przebudowy drogi gminnej Broniszów – Zalesie na odcinku
o  długości  414  m,  a  swoim zakresem obejmują:  wykonanie  nowej  nawierzchni  asfaltowej,
wymianę przepustów pod drogą, a także utwardzenie poboczy i odmulenie istniejących rowów.
Aktualnie  wykonano  stabilizację  na  całej  długości  przebudowywanej  drogi,  wymieniono
przepusty.  Wartość  inwestycji  wynosi  273.241  zł.  Na  realizację  zadania  gmina  otrzymała
dofinansowanie w wysokości 192.238 zł z dotacji celowej Skarbu Państwa w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych.

 Trwają  prace  przy  oczyszczalni  ścieków  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Wykonawca  budowy
oczyszczalni ścieków poradził sobie z przejściowymi problemami i wznowił prace w pełnym
zakresie. Wykonano zapuszczenia zbiornika pompowni ścieków – znajduje się już w całości pod
ziemią, w tej chwili wykonywana jest jego obudowa. Wznowiono prace na reaktorze głównym
FBR, został on uszczelniony, wykonano strop. W tej chwili powstaje budynek oczyszczalni na
reaktorze FBR. Zamontowano stelaż pod urządzenia fotowoltaiczne. W dniu 12 października
generalny  wykonawca  budowy  kanalizacji  firma  PRID  zgłosiła  gotowość  wykonania  sieci
kanalizacyjnej. Czynności odbiorcze potrwają ok. 1 miesiąca. Jest jeszcze możliwość zgłaszania
przez mieszkańców powstałych szkód, celem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 

 Ze środków własnych budżetu gminy przeprowadzono prace związane z  termomodernizacją
budynku  Szkoły  Podstawowej  w Gliniku,  które  obejmowały  m.in.  odnowienie  części  ścian
budynku  szkoły,  wymianę  części  stolarki  okiennej  i  wykonanie  nowej  odbojówki.  Wartość
inwestycji wyniosła 103.984,20 zł sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy.

 Aktualnie realizowany jest projekt pn.: „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu
Krasnala  Hałabały”,  w  ramach  którego  powstały  cztery  nowe  oddziały  przedszkolne  przy
Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Brzezinach, Nawsiu i Gliniku. Za pozyskane środki
zakupiony został nowy samochód (wartość zakupu pojazdu – 64.206 zł, w tym 90% dotacji),
którym  dowożone  są  posiłki  przygotowane  we  własnym  zakresie  do  nowo  powstałych
oddziałów przedszkolnych. Ponadto środki przeznaczono również na zakup wyposażenia sal
edukacyjnych, materiałów edukacyjnych dla dzieci. Wartość projektu wynosi: 1.199.894,40 zł,
w tym dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 1.079.894,40 zł oraz 120.000 zł – środki własne
(wkład budżetu gminy, m.in. poprzez udostępnienie sal  i wkład prywatny).
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 Trwa  realizacja  projektu  pn.:  „Nowoczesne  usługi  w  Placówkach  Oświatowych  Gminy
Wielopole Skrzyńskie”. Projekt obejmuje:
✔ zakup 130 nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem  dla szkół,
✔ wykonanie infrastruktury sieci WI-FI w szkołach,
✔ opracowanie i wdrożenie e-usług oświatowych.

 Zostały zakupione samochody:
✔ osobowy dla pracowników Urzędu Gminy, którego koszt wynosi 16.900 zł,
✔ bus do przewozu osób – dzieci niepełnosprawnych, którego koszt wynosi 15.000 zł.

 Zakończono prace związane z przebudową i utwardzeniem placu przy budynku OSP w Gliniku.
Wartość  zadania  wyniosła  58.389  zł  sfinansowana  ze  środków  własnych  budżetu  gminy.
Wykonawcą zadania była Firma Eden Ogrody Marzeń Usługi Ogólnoogrodnicze. Zakończono
również prace związane z wymianą drzwi w budynku wielofunkcyjnym. Wartość prac wyniosła
23.979 zł, sfinansowana również ze środków własnych budżetu gminy Wykonawcą zadania była
firma: F.H.U EKO-BUD z Ropczyc.

 W  dniu  22  października  2018  roku  nastąpi  otwarcie  przetargu  pn.:  „Dostawa  i  montaż
kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”.

 W dniu 10 października 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert przetargu pn.: „Dostawy aranżujące
przestrzeń ekspozycyjną „Kantorówki” – Ośrodka Dokumentacji i  Historii Regionu Muzeum
Tadeusza  Kantora”.  Aktualnie  trwa  ocena  złożonych  ofert  na  część  I  dotyczącą  dostawy
wyposażenia  ekspozycyjnego  i  część  II  –  dostawy  sprzętu  multimedialnego  i  aplikacji
interaktywnych. 

 W  dniu  2  września  2018  roku  w  sołectwie  Glinik  odbyły  się  Dożynki  Gminne  2018.
Dziękczynienie  za  zbiory  rozpoczęła  uroczysta  Msza  Święta  w  kościele  parafialnym  p.w.
Św.  Maksymiliana  Kolbe  w  Gliniku.  Po  zakończonym  nabożeństwie  barwny  korowód
przemaszerował na plac obok Filii Ośrodka Kultury, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości.
Nieodłącznym  elementem  dożynek  był  konkurs  wieńca  dożynkowego.  Na  scenie  przed
publicznością swoje wieńce zaprezentowało 15 grup wieńcowych, które przedstawiły również
bogaty  program  artystyczny.  Jednym  z  punktów  programu  było  odznaczenie  medalem
Podkarpackiej  Izby  Rolniczej  13  rolników  z  sołectwa  Glinik.  Pan  Wójt  złożył  gratulację
sołtysowi wsi Glinik Panu Tadeuszowi Bokocie.

 W dniu 12 września 2018 roku odbyła się uroczystość otwarcia i  poświęcenia nowej części
budynku  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Wydarzenie  rozpoczęła
Msza  Święta  koncelebrowana,  której  przewodniczył  ksiądz  biskup  Jan  Wątroba.  Wartość
budowy  obiektu  to  2,7  mln  zł.  Gmina  na  realizację  inwestycji  otrzymała  1,9  mln  zł
dofinansowania w ramach RPO oraz 340.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Głównym celem rozbudowy i wyposażenia WTZ w Wielopolu Skrzyńskim
była  poprawa  dostępności  i  jakości  świadczonych  usług  w  zakresie  opieki  nad  osobami
niepełnosprawnymi.  Ponadto  zamierzeniem  było  umieszczenie  wszystkich  pracowni  WTZ
w obrębie jednego budynku (dotychczas w 2), a tym samym zwiększenie liczby uczestników
z 30 do 40 osób.
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 W  dniu  23  września  2018  roku  przy  Urzędzie  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  została
przeprowadzona  akcja  honorowego  krwiodawstwa,  którą  zorganizował  Klub  HDK-PCK
„Solidarne  Serce”  przy  Urzędzie  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  we  współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W akcji wzięło udział
49 osób,  w tym członkowie  Klubu oraz  osoby niezwiązane z  Klubem.  Podczas  akcji  krew
oddało 38 osób, co pozwoliło wzbogacić zapas tego cennego leku o kolejne 17 litrów krwi. 

 W  dniu  11  października  2018  roku  w  sali  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Wypoczynku
w  Wielopolu  Skrzyńskim  odbyło  się  uroczyste  pasowanie  na  Przedszkolaka  dzieci
z Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały. Był to szczególny dzień dla dzieci, które we
wrześniu po raz pierwszy poszły do przedszkola. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały
program  artystyczny.  Dzieci  wykazały  się  ogromną  odwagą,  występując  przed  tak  liczną
publicznością, która obdarowała naszych małych artystów gromkimi brawami.

 Dnia 16 października 2018 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Świętego Jana Pawła II
Szkole Podstawowej w Gliniku. Uroczystość nadania szkole imienia oraz przekazania sztandaru
rozpoczęła  się  Mszą  Świętą  koncelebrowaną  w  kościele  p.w.  Św.  Maksymiliana  Kolbe
w Gliniku,  której przewodniczył ksiądz biskup Jan Wątroba. Po zakończonym nabożeństwie
wszyscy uczestnicy przeszli do budynku nowej sali gimnastycznej w Gliniku, gdzie rozpoczęła
się  oficjalna  część  uroczystości,  podczas  której  dokonano  odsłonięcia  pamiątkowej  tablicy
z  wizerunkiem  Świętego  Jana  Pawła  II.  Aktu  poświęcenia  dokonał  ksiądz  dziekan  Józef
Kłosowski.  Na  zakończenie  uroczystości  wszyscy  zebrani  udali  się  przed  budynek  sali
gimnastycznej,  gdzie  nastąpiło  zakopanie  pamiątkowej  kapsuły  czasu  i  posadzenie  drzewa
pamięci.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę. 
 
3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Nikt nie zabrał głosu.

4.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  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
na posiedzeniu w dniu 17 października 2018 roku. 

Pytań i wniosków do projektu uchwały nie było.

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

 14 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLVI.299.2018 w załączeniu.
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2)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie
uchylenia  uchwały  nr  XLIV.290.2018  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  z  dnia
16 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie projektu pn.: „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej
w  miejscowościach  Broniszów  i  Glinik  oraz  przydomowej  oczyszczalni  ścieków
w Broniszowie”.

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 17 października 2018 roku. 

Pytań i wniosków 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 XLVI.300.2018 w załączeniu.

3) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła 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
na posiedzeniu w dniu 17 października 2018 roku. 

Pytań i wniosków 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 XLVI.301.2018 w załączeniu.

4)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  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
na posiedzeniu w dniu 17 października 2018 roku. 

Pytań i wniosków do projektu uchwały nie było.
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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 XLVI.302.2018 w załączeniu.

5)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  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 negatywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
na posiedzeniu w dniu 17 października 2018 roku. 

Pytań i wniosków do projektu uchwały nie było.

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

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

Uchwała Nr XLVI.303.2018 w załączeniu.

6)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  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
na posiedzeniu w dniu 17 października 2018 roku. 

Pytań i wniosków do projektu uchwały nie było.

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

 14 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLVI.304.2018 w załączeniu.
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7)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
na posiedzeniu w dniu 17 października 2018 roku. 

Pytań i wniosków do projektu uchwały nie było.

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

 14 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XLVI.305.2018 w załączeniu.

8) Pani Janina Drygaś – Skarbnik  Gminy przedstawiła projekt  uchwały zmieniający
uchwałę Nr XIV/80/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na
realizację zadania publicznego.

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 17 października 2018 roku. 

Pytań i wniosków 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 XLVI.306.2018 w załączeniu.

9) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie  oceny
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

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 17 października 2018 roku. 

Pytań i wniosków do projektu uchwały nie było.
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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 XLVI.307.2018 w załączeniu.

10)  Pan  Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie
aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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 17 października 2018 roku. 

Pytań i wniosków 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 XLVI.308.2018 w załączeniu.

11) Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Pani Maria Żywot – Przewodnicząca Komisji Regulaminowo – Mandatowej przedstawiła
pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego  projektu  uchwały,  przyjętą  jednogłośnie  na
posiedzeniu w dniu 11 października 2018 roku. 

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
na posiedzeniu w dniu 17 października 2018 roku. 

Pytań i wniosków 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 XLVI.309.2018 w załączeniu.
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12) Pani Bożena Rogińska – Olech – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków  za
świadczenia z pomocy społecznej.

Pytań i wniosków 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 XLVI.310.2018 w załączeniu.

13) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy  z  organizacjami pozarządowymi na 2019
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 17 października 2018 roku.

Pytań i wniosków 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 XLVI.311.2018 w załączeniu.

14)  Pan  Tadeusz  Bokota  –  Zastępca  Przewodniczącej  Komisji  Rozwoju  Gminy,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
mostowi na rzece Wielopolka w miejscowości Glinik.

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 17 października 2018 roku.

Pytań i wniosków 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 XLVI.312.2018 w załączeniu.
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5. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

Pani  Krystyna  Wlezień  –  Sekretarz  Gminy  poinformowała,  że  ustawa  o  samorządzie
gminnym nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy informacji  z przeprowadzonej  analizy
oświadczeń majątkowych w terminie do 30 października każdego roku. Wobec powyższego Pani
Sekretarz  przedłożyła  następującą  informację:  Ogółem  zostało  złożonych  32  oświadczenia
majątkowe, w tym 15 radnych i 17 pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia,
według stanu na 31 grudnia 2017 roku. Oświadczenia majątkowe zostały złożone terminowo. Po
dokonaniu  analizy  oświadczeń  majątkowych  przez  właściwe  podmioty  zostały  one  przekazane
zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie. Dwa oświadczenia majątkowe,
tj. Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy zostały przekazane do Wojewody Podkarpackiego,
dwadzieścia  siedem  do  Urzędu  Skarbowego  w  Ropczycach  i  trzy  do  Urzędu  Skarbowego
w Strzyżowie według właściwości miejscowej. Pani Wojewoda nie stwierdziła nieprawidłowości
w oświadczeniach Pani Przewodniczącej i Pana Wójta. Urząd Skarbowy w Ropczycach przedłożył
informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy i pracowników
samorządowych.  Stwierdzone zostały nieprawidłowości  w sześciu oświadczeniach  majątkowych
pracowników i czterech oświadczeniach radnych. Nieprawidłowości dotyczyły np. niewykazania
dodatkowego  dochodu,  o  którym  Urząd  Skarbowy  miał  wiedzę,  rozbieżności  w  wielkości
posiadanego  gruntu  czy  gospodarstwa  rolnego  pomiędzy  powierzchnią  wykazaną  a  zapisami
w  dokumentach,  jakimi  dysponuje  Urząd  Skarbowy,  nabycia  udziału  w  spadku,  wartości
gospodarstwa rolnego w stosunku do 2016 roku, braku zapisu, że któryś składnik majątkowy jest
własnością indywidualną, czy też stanowi małżeńską wspólność majątkową, brak wskazania w pkt
6  ust.  2  zapisu  nie  dotyczy,  wykazanie  przychodu  zamiast  dochodu.  Wszyscy,  którzy  mieli
nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym sporządzili odpowiednie wyjaśnienia, które zostały
zbiorczo  przekazane  do  Urzędu  Skarbowego  w  Ropczycach.  Natomiast  Urząd  Skarbowy
w Strzyżowie jeszcze nie ustosunkował się do oświadczeń majątkowych (termin do 30 października
2018r.) albo wogóle nie będzie się ustosunkowywał, jeżeli uzna, że nie ma nieprawidłowości.

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

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o przeprowa-
dzonej kontroli Komisji Rewizyjnej GOKiW, GOPS i UG za I półrocze 2018 roku, w wyniku czego
nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja nie wniosła wniosków.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik ponownie wnioskował o usunięcie
ziemi, która blokuje przejazd na drodze Glinik Podlas na łąki koło kapliczki. Ziemia miała być
wyrównana  przez  Spółkę  Wodną,  do  dnia  dzisiejszego  nie  jest  to  wykonane.  Następnie  złożył
wniosek o posypanie dróg gminnych w Gliniku kamieniem, tam gdzie były wykonane w tym roku
roboty ziemne, żeby nie zostały zniszczone przez jesienne, zimowe i wiosenne opady.
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7.  Sprawy różne.

Pan  Adam  Galas  –  radny,  sołtys  sołectwa  Broniszów  pytał  o  budowy  parkingu
z funduszu sołeckiego. Zgłosił, aby okopać brzeg za przystankiem w Broniszowie, który niszczeje. 

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  pytała  o  realizację  funduszu
sołeckiego  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Przedstawiła  również  wniosek  o  rozbudowę  Szkoły
Podstawowej  w  Broniszowie,  kierując  go  do  rozpatrzenia  przez  przyszłą  Radę  Gminy  oraz
informację  z  przeprowadzonej  kontroli  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  w  zakresie  utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy.

Pan  Wójt  zapewnił,  że  fundusz  sołecki  zostanie  przeznaczony  zgodnie  z  uchwałami
zebrań wiejskich.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin złożył podziękowania za dobrą współpracę,  dzięki
której  udało  się  na  terenie  gminy zrealizować  wiele  zadań i  życzył  sukcesu  w nadchodzących
wyborach.

Podziękowania za cało-kadencyjną pracę i zaangażowanie złożyli także Przewodnicząca
Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Pan  Wójt  podziękował  Radzie  Gminy  za  podjęcie  wszystkich  uchwał,  które  zostały
przygotowane  na  dzisiejszą  sesję,  za  współpracę,  za  rozsądek.  Życzył  wszystkim  wygrania
mandatu.  Przekazał  również  Radzie,  że  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  jest  właścicielem gruntu
(prawie 41 arów) koło II cmentarza w Wielopolu Skrzyńskim oraz gruntu (18 arów) w Gliniku,
który przylega do działki  gminnej,  tam gdzie jest  usytuowane boisko sportowe. Ponadto dzięki
dobrej współpracy z PDM udało się wykonać drogę na cmentarz na Rzegocinie.

8.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Protokół  z  XLV  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  z  dnia
7 września 2018 roku został poddany pod głosowanie i przyjęty przy:

 13 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 14 radnych.

8.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym
gościom  za  udział  w  sesji  i  dokonała  zamknięcia  XLVI  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu
Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1720. 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga                                                           mgr inż. Halina Poręba
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