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Protokół Nr XXVI/2016 

z XXVI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

z dnia 19 grudnia 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1445 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 XXVI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecnych było trzynastu radnych 

oraz zaproszeni goście (według załączonych list obecności). Nieobecny był radny Pan Krzysztof 

Traciak. Jeden radny opuścił sesję w trakcie trwania obrad. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku 

obrad następujących punktów: 

 dwóch projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji  

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

 projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla 

nauczycieli wspomagających w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzą-

cym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie, 

 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/231/2014 Rady Gminy w Wielopolu 

Skrzyńskim z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Wielopolu Skrzyńskim oraz  

w oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole 

Skrzyńskie. 

 informacji dotyczącej ograniczeń w zakresie zimowego utrzymania dróg. 

Radni jednogłośnie włączyli w/w punkty do porządku obrad przy: 

  13 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

  

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXVI 

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. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok, 

2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
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3) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej 

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok, 

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

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok, 

5) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli 

wspomagających w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Wielopole Skrzyńskie, 

6) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/231/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  

z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Wielopolu Skrzyńskim oraz 

w oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole 

Skrzyńskie. 

5. Informacja dotycząca ograniczeń w zakresie zimowego utrzymania dróg. 

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

7. Sprawy różne. 

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie przy: 

  13 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

  

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXVI 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: 

 6 grudnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie i włączenie do ruchu odbudowanego mostu w ciągu 

drogi gminnej Glinik Sklep – Krzemienica. Koszt całkowity inwestycji wynosi 940.000 zł,  

z czego dofinansowanie ze środków usuwania skutków klęsk żywiołowych – 680.000 zł, reszta 

środków pochodzi z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 15 grudnia br. nastąpiło otwarcie i oddanie do użytku mostu tzw. Rzegockiego na drodze 

powiatowej Dębica – Wielopole. Koszt inwestycji wynosi 1.171.000 zł, w tym dofinansowanie 

z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w wysokości 50%. Inwestorem zadania był Powiat 

Ropczycko – Sędziszowski. Gmina Wielopole Skrzyńskie nie inwestowała w to zadanie żad-

nych środków. Pan Wójt złożył podziękowania Panu Staroście i Zarządowi Powiatu Ropczycko 

– Sędziszowskiego za przygotowanie tej inwestycji, natomiast Radzie Powiatu za przeznaczenie 

środków na jej sfinansowanie. 
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 W ostatnich dniach został oddany do użytku chodnik w Wielopolu Skrzyńskim przy drodze 

wojewódzkiej 986 w kierunku stadionu na długości 307 mb. Budowa tego chodnika kosztowała 

220.000 zł, z czego Gmina Wielopole Skrzyńskie dofinansowała 88.000 zł, a Województwo 

Podkarpackie – 132.000 zł. Pan Wójt podziękował Zarządowi Województwa Podkarpackiego za 

zaangażowanie środków w tą wspólną inwestycję i podjęcie jej realizacji przez PZDW. 

 30 listopada br. oddano do użytku drogę gminną Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, na której: 

 położono nową nawierzchnię asfaltową na długości 1 km i poszerzono do szerokości 6 m, 

 wykonano chodnik dla pieszych na całym odcinku o szerokości 1,5 m, 

 wydzielono pas ruchu dla rowerów,  

 wykonano zatokę postojową i przejście dla pieszych.  

Wartość całkowita inwestycji wyniosła ponad 1.400.000 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 

488.000 zł, reszta środków pochodzi z budżetu gminy. Jest to kosztowna inwestycja, ale warto 

było przeznaczyć środki na realizację tej drogi, ponieważ biegnie ona koło wielu instytucji, 

takich jak: ośrodek zdrowia, apteka, szkoła podstawowa, gimnazjum, dwa cmentarze, ochronka 

sióstr, ale też dużo mieszkańców tam mieszka. Zostanie jeszcze złożony wniosek o dodatkowe 

200.000 zł, ale szanse na otrzymanie tych środków są nikłe, ponieważ założenia są takie, że 

wszystkie oszczędności przekazywane są na następne inwestycje, a nie na uzupełnienie 

finansowania inwestycji zrealizowanych. 

 1 grudnia br. została otwarta i oddana do użytku droga gminna Brzeziny – Baj. Prace związane  

z przebudową drogi były wykonane na długości 1900 m i obejmowały: 

 wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m na odpowiedniej podbudowie,  

 wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem, 

 wykonanie zjazdów indywidualnych, 

 wymianę przepustów pod koroną drogi z przyczółkami, 

 odmulenie istniejących rowów.  

Całkowita wartość inwestycji wynosi 522.000 zł, z czego dofinansowanie ze środków w ramach 

usuwania skutków klęsk żywiołowych – 350.000 zł. Inwestycja ta jest bardzo potrzebna, gdyż 

połączy Baj z drogą powiatową. Ponadto droga ta oddziałuje na kilkadziesiąt gospodarstw. 

 Dokonano przebudowy drogi Glinik Podlas na Ziarnika, w ramach której położono nawierzch-

nię asfaltową na odpowiedniej podbudowie o szerokości 3 m na odcinku 600 mb. Pobocza  

i zjazdy indywidualne zostaną wykonane nowym zadaniem na wiosnę 2017r. Wartość całkowita 

zadania wyniosła 150.500 zł, w tym dofinansowanie z dotacji celowej Skarbu Państwa  

w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 113.000 zł, reszta 

środków pochodzi z budżetu gminy. W ramach tych prac pokryto także asfaltem, po siedmiu 

latach od powodzi, odcinek od drogi powiatowej w stronę Pana Krajewskiego na drodze 

Brzeziny – Dół Północny i odcinek drogi pod Panem Lisakiem w Gliniku. 

 Została przebudowana droga Brzeziny – Zagrody. Prace prowadzone były na odcinku 900 mb, 

w tym położono nawierzchnię asfaltową o szerokości 3 m na odpowiedniej podbudowie (tj. 15 

cm kruszywa łamanego i dwie warstwy asfaltu po 4 cm) na odcinku 626 mb. Koszt inwestycji 

wyniósł 99.990,76 zł, w tym 60.000 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych, reszta środków pochodzi z budżetu gminy. W ramach tych prac dokonano także 

wyasfaltowania kawałka odcinka drogi na przepuście, zniszczonej wskutek powodzi. 
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 Trwają prace przy przebudowie drogi Nawsie – Stachorówka. W ramach prac położono 

nawierzchnię asfaltową na odpowiedniej podbudowie ze stabilizacji i podłoża z kruszywa 15 cm 

i dwie warstwy asfaltu po 4 cm. Koszt inwestycji wynosi 333.000 zł, w tym dofinansowanie  

w kwocie 245.000 zł ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pobocza, zjazdy 

indywidualne i odmulenia rowów wykonane zostaną w oddzielnej inwestycji na wiosnę 2017 r. 

 Trwają prace wykończeniowe przy dobudowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  

w Gliniku, które zostaną wykonane do końca stycznia 2017 roku. Do wykonania zostanie tylko 

nawierzchnia na sali głównej i otoczenie sali. Oddanie sali do użytku planowane jest na Dzień 

Dziecka w 2017 roku. 

 Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przygotowawcze dotyczące rozbudowy Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim, bo jest już prawomocne pozwolenie na budowę  

i można rozpoczynać prace budowlane. Termin realizacji tej inwestycji jest bardzo krótki – do 

końca stycznia 2018 roku, natomiast luty i marzec – wyposażenie i oddanie budynku do 

użytkowania. Powstanie piękny obiekt za ponad 2.700.000 zł. W tej chwili gmina ma 2 mln 

dofinansowania z RPO oraz 350.000 zł z PFRON. Zostałoby ok. 350.000 zł jeszcze na 

dokończenie tej inwestycji. Pan Wójt zapewnił, że będzie szukał jeszcze dodatkowo tych 

środków z innych źródeł. Gdyby się udało pozyskać środki to inwestycja zrealizowana byłaby 

całkowicie ze środków zewnętrznych, bez angażowania środków z budżetu gminy. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie zakupiła nowy autobus marki Mercedes na 22 osoby + kierowca 

dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej. Autobus dostosowany jest do przewozu osób 

niepełnosprawnych wraz z możliwością montażu dwóch wózków inwalidzkich. Autobus 

kosztował 268.000 zł, z czego 200.000 pochodzi z dofinansowania z PFRON, a 68.000 zł 

zostało wydane z budżetu gminy. 

 Gmina otrzymała 300.000 zł na pokrycie finansowania budowy boiska wielofunkcyjnego  

w Broniszowie. Środki te zostały przesunięte z transzy na rok 2018, ponieważ podjęliśmy 

decyzję, że boisko w Broniszowie i w Nawsiu budujemy w ciągu dwóch lat. Na realizację tych 

dwóch boisk gmina otrzymała 800.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w trzech 

transzach: na rok 2016 – 100.000 zł, na rok 2017 – 400.000 zł i na rok 2018 – 300.000 zł. 

 Wielopole Skrzyńskie zajęło II miejsce w Polsce w konkursie „Głosuj na wielbłąda” wśród 

ponad 180 miejscowości, które brały udział w tym głosowaniu. Na Wielopole Skrzyńskie 

oddano 1944 ważnych głosów i tyle też koron miejscowość otrzyma podczas Orszaku Trzech 

Króli oraz 3.500 sztuk czekoladek do rozdania podczas orszaku. Jest to ogromny sukces  

i wielka promocja miejscowości i Gminy Wielopole Skrzyńskie. I miejsce w konkursie zajęła 

miejscowość Wołów, natomiast III – Strzyżów. 

 8 grudnia br. przypadła 26 rocznica śmierci Tadeusza Kantora. W związku z rocznicą śmierci 

artysty delegacja ze Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz członkowie Towarzy-

stwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej złożyli kwiaty na grobie Tadeusza Kantora i zapalili 

znicze. Natomiast przy pomniku Tadeusza Kantora i siostry Zosi na rynku w Wielopolu 

Skrzyńskim wiązankę kwiatów oraz znicze złożyli Wójt Gminy, Zastępca Wójta i Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku. 

 14 grudnia br. odbyła się uroczysta gala przedstawiająca Złotą Setkę Gmin Podkarpackich za 

rok 2015. Gmina Wielopole Skrzyńskie zajęła godne 60 miejsce wśród 109 gmin wiejskich, 

wyprzedzając dużo większe gminy od naszej. Duży awans powinien być za rok 2016, ponieważ 

zaangażowanie jeżeli chodzi o inwestycje w tym roku jest zupełnie inne niż było w roku 2015. 
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 16 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca 

funkcjonowanie programu Rodzina 500+. Gmina Wielopole Skrzyńskie jako jedna z dwóch 

gmin była wyróżniona i uhonorowana zaproszeniem od Pani Wojewody przyjazdu dzieci  

z rodzicami. Ponadto Wójt Gminy otrzymał specjalne wyróżnienie od Pani Wojewody za bardzo 

profesjonalną realizację tego programu. Takich wyróżnień było 6 z terenu Podkarpacia. Dzięki 

temu programowi wypłaconych zostało w tym roku na terenie gminy 6 mln zł. Obecnie  

z programu 500+ korzysta 725 rodzin z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Kolejno Pan Wójt przedstawił w formie prezentacji multimedialnej inwestycje zrealizo-

wane w 2016 roku na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie: 

 remont dróg gminnych Nawsie Rzeki oraz Nawsie Ścieżki, 

 przebudowa dachu nad częścią budynku wielofunkcyjnego w Nawsiu, 

 wykonanie odwiertów poszukiwawczych za wodą dla miejscowości Glinik i Broniszów, 

 wykonanie ogrodzenia na Ośrodku Sportu w Wielopolu Skrzyńskim, 

 utworzenie miejsc postojowych w centrum Wielopola Skrzyńskiego, 

 przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa wraz z przebudową skrzyżowa-

nia z drogą powiatową, 

 przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec – Szkodna – Etap II, 

 odbudowa mostu w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica na rzece Wielopolce, 

 budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 986 w miejscowości Glinik  

i Wielopole Skrzyńskie, 

 dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku, 

 przebudowa drogi Brzeziny – Grudna, 

 rozbudowa drogi wojewódzkiej 986 w Gliniku i w Wielopolu Skrzyńskim, 

 budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni terenowej przy Szkole Podstawowej w Broniszowie, 

 remont sal dydaktycznych w Samorządowym Przedszkolu w Wielopolu Skrzyńskim, pomiesz-

czeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz pomieszczeń znajdujących 

się w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola, 

 budowa placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim, 

 budowa wodociągu Nawsie – Budzisz, 

 przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Dębica – Wielopole, 

 przebudowa drogi powiatowej Gnojnica – Broniszów, 

 przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Baj, 

 przebudowa drogi Nawsie – Stachorówka, 

 przebudowa drogi Glinik Podlas koło Ziarnika, 

 przebudowa drogi Brzeziny – Zagrody. 

 

3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 
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4.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

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

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  12 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych. 

Uchwała Nr XXVI/154/2016 w załączeniu. 

 

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

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  12 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych. 

Uchwała Nr XXVI/155/2016 w załączeniu. 

 

3) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 

gminy na 2016 rok (63.000 zł). 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  12 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych. 

Uchwała Nr XXVI/156/2016 w załączeniu. 
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4) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 

gminy na 2016 rok (85.000 zł). 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  12 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych. 

Uchwała Nr XXVI/157/2016 w załączeniu. 

 

5) Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wspomagających w jednost-

kach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

  12 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych. 

Uchwała Nr XXVI/158/2016 w załączeniu. 

 

6) Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XLII/231/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 6 maja 2014 

roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w Publicznym Przedszkolu w Wielopolu Skrzyńskim oraz w oddziałach przedszkolnych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag 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: 

  12 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych. 

Uchwała Nr XXVI/159/2016 w załączeniu. 

 
5. Informacja dotycząca ograniczeń w zakresie zimowego utrzymania dróg. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta poinformował, że z inicjatywy Pana Wójta w związku 

z panującą pogodą, zostały podjęte działania mające na celu ograniczenie wydatków dotyczących 

odśnieżania i uszarstniania dróg gminnych. W tym momencie wydatki te są bardzo wysokie z tego 

względu, że czasami nawet dwa razy dziennie przedsiębiorcy są wysyłani do odśnieżania  

i uszarstniania dróg gminnych. Z ostatniej niedzieli akcja kosztowała 6.000 zł. Są to spore wydatki, 

dlatego trzeba podjąć działania racjonalizacyjne i dokonać podziału dróg na dwie kategorie:  

 I kategoria – drogi, które będą utrzymywane w wysokim standardzie. Odśnieżanie  

i uszarstnianie będzie dokonywane w I kategorii i drogi te zawsze dostaną polecenie  

z Urzędu Gminy wykonania tych działań. 

 II kategoria – drogi, które będą odśnieżane i uszarstniane na wyraźne polecenie z Urzędu 

Gminy. Przy tych drogach jest rozwieziony żużel i mieszkańcy będą musieli samodzielnie 

drogę poprawić. 

Następnie omówił drogi zaproponowane do I kategorii, przedstawiając je na mapie multimedialnej 

(wykaz w załączeniu): 

 Broniszów Dół Lasek, 

 Broniszów Szkoła, 

 Broniszów Zagorzyce, 

 Broniszów Zapole, 

 Broniszów k. Misiaka, 

 Glinik pod Kościół, 

 Glinik Zapole, 

 Glinik Krzysztoniowa Góra, 

 Brzeziny Rędziny, 

 Brzeziny Dół Południowy, 

 Brzeziny Rzeki, 

 Brzeziny Bukowina, 

 Brzeziny k. Krawiec, 

 Brzeziny Nowa Wieś Kamienica, 

 Brzeziny Górne Nowa Wieś, 

 Brzeziny Górne k. Nowak, 

 Brzeziny Rynek, 

 Brzeziny Berdechów Szkoła, 

 Brzeziny Berdechów Środkowy, 

 Brzeziny Berdechów Podkościele, 

 Brzeziny Berdechów Wielki Dział, 
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 Brzeziny Pogwizdów, 

 Brzeziny Stawy, 

 Brzeziny Pogwizdów k. Przywary, 

 Glinik Sklep Krzemienica, 

 Glinik Łysa Góra Mała, 

 Brzeziny Dół Północny, 

 Glinik Łysa Góra Dąbki, 

 Brzeziny Zalas na Stasika, 

 Brzeziny Baj, 

 Brzeziny Baj Zalas, 

 Wielopole Sośnice, 

 Wielopole Wytrząska, 

 Wielopole Nowa Wieś Wytrząska, 

 Wielopole Rynek, 

 Wielopole Nowa Wieś Różanka, 

 Wielopole Nowa Wieś, 

 Wielopole Nowa Wieś k. Dudy, 

 Wielopole Nowa Wieś Szufnarowa, 

 Wielopole Grobla, 

 Wielopole Konice Stachorówka, 

 Wielopole Konice k. Rządkowskiego, 

 Nawsie Budzisz, 

 Nawsie Szkodna + Traciak, Noga, 

 Glinik Jabłonna, 

 Glinik za Rzeką, 

 Glinik Podlas k. Ziarnika, 

 Wielopole Postronie, 

 Wielopole Granice, 

 Brzeziny Dół Północny na Lisaka, 

 Nawsie Ścieżki, 

 Nawsie Rzeki, 

 Nawsie Kamieniec, 

 Nawsie Stachorówka. 

 

Pan Stanisław Pasowicz – radny z Glinika zaproponował włączenie drogi Glinik – Pasieki 

do I kategorii odśnieżania, ze względu na samochód, który codziennie jeździ tą drogą po mleko. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin zaproponowała odśnieżanie w I kategorii drogi 

Brzeziny Pogwizdów na Chmurę K., ponieważ jest tam wiele osób poważnie chorych oraz 

niepełnosprawne dziecko, które jest dowożone przez matkę codziennie do szkoły. Bez odśnieżania 

tej drogi ci ludzie są odcięci od świata i nie mają wyjazdu do głównej drogi. 
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Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów proponował włączenie krótkiego 

odcinka drogi Broniszów – Łączki do I kategorii odśnieżania, ponieważ na tym odcinku jest 

niewidoczna górka, z obu stron jest las, przez co jest ślisko i niebezpiecznie i dochodzi do licznych 

kolizji. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin proponował na spokojnie przeanalizować katego-

ryzację dróg gminnych. Zwrócił uwagę na to, że w Brzezinach tylko 16 dróg zostało w I kategorii, 

natomiast 32 drogi zostały wyłączone. Zasygnalizował, że w niektórych przypadkach nie są wzięte 

pod uwagę duże wzniesienia, przez co drogi są śliskie. Poza tym brakuje żużlu na górnych 

odcinkach dróg. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy wyjaśnił, że pełne odśnieżanie jest brane pod uwagę 

względem dróg, które mają nawierzchnię asfaltową oraz to jak dużo domów przylega do danej 

drogi, bo jak dużo samochodów przejeżdża drogą to robi się ona bardziej śliska. Natomiast krótkie 

odcinki dróg 200 – 300 m w terenie płaskim, drogi w technologii z kruszywa lub gruntowe, gdzie 

nie ma dużo domów zaliczone zostały do II kategorii i będą one odśnieżane doraźne na konkretne 

potrzeby. Po to też jest rozwożony żużel, aby mieszkańcy samodzielnie rozsypali ten materiał na 

krótkich odcinkach. Ograniczenie odśnieżania dróg jest konieczne, bo wydane byłoby zbyt wiele 

pieniędzy na zimowe utrzymanie dróg. Drogi I kategorii stanowią trzon dróg gminnych, które  

w pełni utrzymywane powinny zapewnić w miarę dobre korzystanie z dróg gminnych przez 

mieszkańców, natomiast czasami mieszkańcy muszą sobie pomóc sami, użyć łopaty i rozsypać 

żużel. Zasygnalizował także, że w przyszłości trzeba będzie też zmodyfikować sposób wyłaniania 

przedsiębiorców, przeprowadzania przetargów, bo trochę za dużo płaci się na odśnieżanie.  

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała czy na wszystkich drogach  

II kategorii pojawi się materiał do posypywania, aby w razie śliskości mieszkańcy mieli czym 

posypać drogę. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że drogi II kategorii będą miały materiał do posypywania. 

Podkreślił, że jeżeli brakuje żużlu na tych drogach to w najbliższym czasie będzie on uzupełniony. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy mówił, że kategoryzacja dróg 

gminnych pod względem zimowego utrzymania będzie wymagała na pewno jeszcze uwagi zarówno 

radnych, jak i służb drogowych, które pracują w Urzędzie Gminy. Czas zweryfikuje, czy system 

sprawdzi się w praktyce. Jako mieszkaniec sołectwa Nawsie mógłby też powiedzieć, że nie jest 

zadowolony z tego podziału, ale mając na uwadze finanse gminy trzeba próbować zaoszczędzić  

i dążyć do tego, żeby to się udało zrealizować. Sięgając pamięcią wstecz było interwencyjne 

odśnieżanie i też dużo ludzi było niezadowolonych. Zwrócił uwagę na to, że nawet gdyby Pan Wójt 

podjąłby się pełnego odśnieżania wszystkich dróg też znaleźliby się ludzie, którzy by narzekali.  

 

 

 

 

 

 



11 

 

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

 

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o przeprowa-

dzonej kontroli Komisji Rewizyjnej w dniu 7 grudnia 2016 roku wykonania budżetu za I półrocze  

w Urzędzie Gminy w zakresie wydatków drogowych i inwestycyjnych, Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej i Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku. W wyniku dokonanej kontroli Komisja 

wypracowała następujące wnioski: 

 duże zróżnicowanie w wydatkach inwestycyjnych w poszczególnych miejscowościach,  

z uwagi na to, że niektóre inwestycje były w danej miejscowości dopiero rozpoczęte,  

a w innej już zakończone, 

 zwiększenie środków na umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej w porozumieniu 

z kierownikiem GOPS-u, w zależności od potrzeb, 

 brak lokalu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Następnie w imieniu swoim zgłosił następujące wnioski: 

 obcięcie wiszących gałęzi zagrażających w ruchu drogowym nad drogą powiatową  

w Brzezinach za „Białym Domkiem” oraz na Brzezinach Dolnych przed mostem obok 

przystanku autobusowego, 

 uzupełnienie strony internetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, na której znajdują się sławni 

ludzie pochodzący z terenu gminu o brakującego m.in. Marszałka Ludwika „Zbroję”. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów wnioskował o kamień na wykonaną 

mijankę przy drodze Broniszów – Lasek. 

 

7. Sprawy różne. 

 
Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu całej Rady Gminy złożyła 

podziękowania Panu Wójtowi za oświetlenie rynku w Wielopolu Skrzyńskim. Prosiła, aby w I i II 

Dzień Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Trzech Króli światła świeciły się 24 godziny na dobę. 

Podziękowała także za przyjęcie do realizacji w 2017 roku odcinka drogi o długości 123 m na 

Stachorówce, co spowoduje, że droga o nawierzchni asfaltowej połączy wszystkie domy w tej 

miejscowości, bo w chwili obecnej jeden z domów pozostał nadal przy nieutwardzonej drodze. 

Skierowała także słowa podziękowania nieobecnemu Panu Janowi Wójtowiczowi, który zrezygno-

wał z pracy w Radzie Gminy ze względu na stan zdrowia. Następnie z okazji nadchodzących Świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku złożyła wszystkim życzenia spokoju, zdrowia, radości, 

wzajemnej życzliwości, wszelkiej pomyślności, by Nowy Rok był czasem spełnienia marzeń, 

realizacji dążeń osobistych, społecznych oraz nadziei na lepsze jutro. 

 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie złożyła serdeczne podziękowania Panu 

Wójtowi i Radzie Gminy za przychylność w realizacji drogi Nawsie – Stachorówka, która jest  

w trakcie pracy. Zapewniła także, że będzie dbać o to, aby wykonać drogę do Pani Siutowej. 
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Pan Jan Świstak – radny z Brzezin proponował na spokojnie przeanalizować podział dróg 

gminnych na I i II kategorie odśnieżania, bo jest to temat bardzo ważny, który wszystkich kosztuje 

poważne pieniądze. Poprosił uzupełnić brakujący żużel, bo nie na wszystkich drogach II kategorii 

jest rozwieziony. Złożył także podziękowania Panu Wójtowi za dołożenie wszelkich starań  

i wykonanie drogi na Ziarnika wraz z ubytkami w asfalcie, które zabrała powódź. Poprosił  

o wykonanie na tej drodze w niedługim czasie mijanki, aby mogły się wymijać samochody. 

Następnie złożył wszystkim życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy złożył podziękowania Panu 

Wójtowi za wszystkie inwestycje, przedsięwzięcia i roboty, które zostały wykonane w 2016 roku na 

terenie naszej gminy, bo to Pan Wójt za tym chodził. To jest jego energia i pomysły, a Rada Gminy 

pomagała w tym, chociażby słowem i doradą. Wszystko to, co udało się nam zrobić jest dumą dla 

całej gminy. Następnie przyłączył się do życzeń złożonych przez Panią Przewodniczącą, życząc 

zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy zwrócił uwagę na to, że oświetlenie rynku w Wielopolu 

Skrzyńskim w okresie świątecznym nie będzie 24 godziny na dobę, tylko od zmierzchu do świtu. 

Następnie podziękował za słowa uznania i podziękowania ze strony Pana Wiceprzewodniczącego, 

bo wszystko co udało się osiągnąć jest wspólnym sukcesem. Złożył podziękowania Radzie Gminy 

za poparcie wszystkich zrealizowanych inwestycji, za przeznaczenie niezbędnych środków  

z budżetu gminy na te inwestycje, których w 2016 roku było bardzo dużo. Wspomniał, że udało się 

także już w tym roku dostać kilka promes na realizację inwestycji na rok 2017 i 2018, jak m.in. 

rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej, przebudowa dróg z PROW, poprawa usług elektronicz-

nych w Urzędzie Gminy, termomodernizacja czterech budynków użyteczności publicznej. Podzię-

kował także za konstruktywne i odpowiedzialne podejście do wszystkich uchwał, które podejmo-

wane były w zdecydowanej większości jednomyślnie, za zaufanie, za to że podejmowane działania 

mają sens i przyszłość. Następnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożył radnym i zaproszonym 

gościom życzenia pięknych, spokojnych świąt, odpoczynku i energii w Nowym Roku. 

 

Pani Teresa Świniuch – dyrektor Szkoły Podstawowej w Broniszowie w imieniu swoim  

i wszystkich dyrektorów złożyła życzenia świąteczne, życząc zdrowia, spokoju, pokoju, radości, 

miłych spotkań rodzinnych i miłości w rodzinach. 

 

8.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z XXV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2016 

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

 12 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych. 
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9.  Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia XXVI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyń-

skim. Sesja trwała do godziny 1820. 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

 

                   mgr Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


