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Protokół Nr XVIII/2016 

z XVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 19 kwietnia 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 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 XVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było 

czternastu radnych (wg załączonej listy obecności) oraz Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy. 

 

XVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie została zwołana w trybie 

art. 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek Pana Wójta, 

w związku z potrzebą podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej 986. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy uzasadniając potrzebę zwołania nadzwyczajnej sesji 

mówił, że w dniu 14 kwietnia br. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Podkarpackiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w którym PZDW informuje, że Zarząd Województwa 

Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 roku podjął decyzję o realizacji w 2016 

roku zadań z zakresu przebudów dróg wojewódzkich na odcinkach przebiegających przez teren 

Gminy Wielopole Skrzyńskie. Biorąc pod uwagę deklarację Pana Wójta w sprawie współfinan-

sowania zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa  

w km 32+280 – 33+250 i km 34+900 – 35+550 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”, którego 

wartość szacunkowa wynosi 810.000 zł brutto, PZDW zwraca się z prośbą o jak najszybsze 

podjęcie przez radnych stosownej uchwały o pomocy finansowej dla Województwa Podkarpac-

kiego, w której zadeklarowana zostanie kwota 81.000 zł (stanowiąca 10% szacunkowej wartości) na 

realizację tego zadania. Pan Wójt mówił, że początkowo Dyrektor Departamentu Dróg i Transportu 

Drogowego zapewniał, że będą przetargi zrobione bez naszych uchwał, a dopiero po wyłonieniu 

konkretnych kwot po przetargach będą prosić o podjęcie tychże uchwał. Na chwilę obecną 

wszystko się zmieniło. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich musi mieć wszystkie dokumenty, 

w tym nasze uchwały, dopiero przystępują do prac. Jeżeli dzisiaj Rada podejmie uchwałę to już 

jutro trafi ona do PZDW i Pan Wójt poprosi odpowiednie służby, żeby został przygotowany 

przetarg, tak aby jak najszybciej wykonać przebudowy drogi wojewódzkiej, które są u nas 

zaplanowane.  

 

Porządek obrad XVIII nadzwyczajnej sesji przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego, 
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2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

3. Sprawy różne. 

4. Zamknięcie sesji. 

 

Następnie przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad. 
 

2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

1) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały.  

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zwrócił uwagę na nieścisłość  

w projekcie uchwały, a mianowicie, że przebudowa drogi wojewódzkiej będzie realizowana w miej-

scowości Wielopole Skrzyńskie. Proponował zmienić zapis na „w Gminie Wielopole Skrzyńskie”, 

bo w tym momencie Glinik jest pominięty. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że w projekcie uchwały jest dokładnie przytoczona nazwa 

zadania, która jest wymieniona w piśmie od Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Kilometraż jest odpowiednio podany i zadanie to będzie realizowane od momentu zakończenia 

przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej w Gliniku do granicy z Wielopolem Skrzyńskim (ze 

100 m dalej) i od osuwiska do centrum Wielopola Skrzyńskiego. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika pytał czy gmina dostanie zwrot środków, jeżeli po 

przetargu okaże się, że koszty tej przebudowy z kwoty 810.000 zł spadną do kwoty niższej. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że na pewno gmina dostanie zwrot środków, jeżeli nie będą one 

wykorzystane na roboty uzupełniające, bo w naszym przypadku można byłoby dokonać tzw. 

zlecenia robót uzupełniających. Tylko też się sprawa komplikuje, bo powyżej 1 km trzeba mieć 

uzgodnienia środowiskowe, czyli operat oddziaływania inwestycji na środowisko. Dlatego nie 

możemy przekroczyć 1 km, bo nie ma operatu. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich podchodzi 

do realizacji zadania w ten sposób, że jeżeli kosztorys jest na określoną kwotę to muszą mieć 

zabezpieczenie na całość i dopiero ogłaszają przetarg. Natomiast można też wystąpić do przetargu  

z niższą kwotą i jeżeli przetarg wyjdzie na wyższą kwotę to można unieważnić przetarg z powodu 

zabezpieczenia mniejszych środków na dane zadanie. Według interpretacji wielu radców prawnych 

jest to kierunek pozytywny i nasza gmina też do tego tak podchodzi. Natomiast inni są zdania, że 

trzeba zabezpieczyć 100% środków w momencie wystąpienia do przetargu. Można też ogłaszać 

przetarg pod warunkiem, że dostaniemy np. dofinansowanie unijne czy rządowe. Jeżeli gmina 

dostanie dofinansowanie to realizuje zadanie, jeżeli nie dostanie to nie realizuje, a wcześniej jest 

rozstrzygnięty przetarg. Pan Wójt poinformował także, że wykonawca, który wygrał przetarg na 

uzupełnienie kruszywa na Podliwku zrezygnował z wykonania zadania. Jeżeli nie przystąpi do 

wykonania to straci wadium w wysokości 10% zadania, czyli 6.000 zł. 
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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 XVIII/103/2016 w załączeniu. 

 

2) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

 

Projekt tej uchwały jest konsekwencją podjętej wyżej uchwały i dotyczy przeniesień 

wydatków z działu Rolnictwo i łowiectwo: przeznaczonych na budowę oczyszczalni ścieków, które 

na chwilę obecną nie jest wykonywane w kwocie 88.000 zł na następujące zadania: 

 pomoc finansową Województwu Podkarpackiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej 986 – 

81.000 zł, 

 opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją pomieszczeń w budynku 

Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim dla celów przystosowania ich do potrzeb 

integracyjnego oddziału przedszkolnego – 2.000 zł, 

 opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową placu zabaw służącego potrze-

bom Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim, który mamy zamiar wybudo-

wać z pieniędzy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na integracyjne przedszkole na parafial-

nym gruncie w Wielopolu Skrzyńskim – 5.000 zł.  

Pan Wójt poinformował, że podejmie rozmowy z księdzem proboszczem i będzie dążył do 

tego, aby uzyskać własność tego gruntu. W związku z tym, że złożony projekt w Minister-

stwie Kultury na dofinansowanie remontu organów w kościele w Wielopolu Skrzyńskim 

przepadł, Pan Wójt chciałby trochę pomóc księdzu i jeżeli ksiądz upierałby się w przekaza-

niu tego gruntu za darmo to gmina by mu zapłaciła, gdyby była taka akceptacja i zgoda 

Rady. Ponadto Pan Wójt będzie prowadził rozmowy z księdzem na temat uzyskania własno-

ści do wydzielonej działki, tam gdzie był Dom dla Ubogich, z uwagi na znajdujący się tam 

parking. Od tego parkingu w dół jest gminna ścieżka, gdyby ksiądz się zgodził na 

poszerzenie to w przyszłości można zrobić dojazd. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały.  

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zasugerował, aby Pan Wójt podjął 

rozmowy z księdzem proboszczem z Wielopola Skrzyńskiego odnośnie zorganizowania placu 

targowo – jarmarkowego na łące wzdłuż obwodnicy. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała czy oddział przedszkolny  

w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim będzie filią przedszkola czy szkoły podstawowej. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że będzie to oddział przedszkolny przedszkola mieszczący się  

w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim. Zatrudnienie będzie dokonywać Pani dyrektor 

Przedszkola. Jeżeli powiodą się prowadzone negocjacje to przedszkola integracyjne zaczną działać 

do 1 września br. a nie od 1 stycznia 2017 roku, dlatego spieszymy się z opracowaniem 

dokumentacji, aby przygotować szkołę do przyjęcia dzieci od 1 września. 
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Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał czy oddział przedszkolny konieczny jest  

w szkole podstawowej, czy nie zmieściłby się w budynku kulturalno – oświatowym. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że oddział przedszkolny jest robiony w szkole podstawowej tylko 

i wyłącznie po to, aby wykorzystać środki i przeprowadzić niezbędne remonty i wyposażenie. Inne 

szkoły miały unijne przedszkola i skorzystały ze środków. Szkoła Podstawowa w Wielopolu 

Skrzyńskim nie miała przedszkola i nie skorzystała. Natomiast w budynku kulturalno – oświato-

wym mamy trwałość projektu i nie powinniśmy zmieniać przeznaczenia niektórych pomieszczeń. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę na to, że skoro cały projekt będzie pod 

szyldem przedszkola to czy szkoła rzeczywiście na tym skorzysta, czy tylko musi oddać kilka klas. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że szkoła podstawowa skorzysta z projektu, bo w projekcie są 

pewne zapisy do konkretnych działań, które będą robione w szkole podstawowej, m.in. schodołaz, 

remont sanitariatów, stołówki, itp. Jedną klasę szkoła będzie musiała oddać. Po zakończeniu 

projektu chcemy zostawić oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyń-

skim na zawsze. Wszystkie oddziały, które tworzymy w ramach tego projektu będą to oddziały na  

9 godzin. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin pytał czy plac zabaw, który planuje się wybudować na 

plebańskim gruncie dotyczyłby tylko szkoły podstawowej czy byłby wspólny dla szkoły i dla 

przedszkola. Dobrze byłoby, żeby każda szkoła miała swój plac zabaw i przedszkole miało swój. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że w tym momencie planowany plac zabaw dotyczyłby i szkoły 

podstawowej i przedszkola. Na razie przy szkole podstawowej nie mamy możliwości zlokalizowa-

nia placu zabaw. Ponadto mówił, że jeżeli zostaną utrzymane gimnazja to będziemy podejmować 

decyzję o budowie jeszcze jednej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wielopolu 

Skrzyńskim, bo jest ona niezbędna i potrzebna. Jeżeli nie zmienią się przepisy to będziemy mogli 

starać się o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu w wysokości 70%. Następnie poinformował, że 

projekt na dodatkowe środki na salę gimnastyczną w Gliniku został pozytywnie oceniony pod 

względem formalnym i pewnie zostanie umieszczony na liście rezerwowej. Nie powinien tam się 

długo znajdować, ponieważ założenia Zarządu Województwa są takie, aby jak najszybciej wydawać 

środki w tej perspektywie 2014 – 2020. Jest już prawie połowa 2016 roku, a środków z tej 

perspektywy nikt nie wydał, nawet złotówki. Wówczas dostalibyśmy na salę dodatkowe 920.000 zł 

i niedużo wydatkowalibyśmy środków gminnych (ok. 500.000 zł). Oddanie sali zaplanowane jest 

najpóźniej na czerwiec 2017 roku, a być może nastąpi to dużo wcześniej. Obecnie przygotowywany 

jest aneks do zakresu rzeczowego robót w ten sposób, że wykonawca będzie miał możliwość 

realizacji całego zadania nawet w tym roku, jeżeli tylko będzie w stanie. Nawet jeżeli pod koniec 

roku braknie środków to będziemy się posiłkować krótkotrwałym kredytem na prefinansowanie. 

 

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 XVIII/104/2016 w załączeniu. 
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3. Sprawy różne. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła prośbę od sołtysa  

z Brzezin dotyczącą zwiększenia limitu świadczeń gabinetu rehabilitacji w Brzezinach. Wyjaśniła, 

że z taką prośbą do NFZ może wystąpić Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych  

i Porządku Publicznego. Zapoznała Radę z przygotowanym wnioskiem, w którym Komisja 

wnioskuje do NFZ o zwiększenie limitu świadczeń opieki zdrowotnej dla gabinetu rehabilitacji  

w Brzezinach, który pozwoliłby na skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi i znacznie ułatwiłby 

lecznictwo na terenie naszej gminy. Wniosek ten Pani Przewodnicząca przekazała Panu 

Sławomirowi Górskiemu – Przewodniczącemu ww. Komisji celem wyrażenia ewentualnej zgody 

na jego podpisanie. 

 

Pan Sławomir Górski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 

Socjalnych i Porządku Publicznego zwrócił uwagę, że wniosek powinien być najpierw przedyskuto-

wany na posiedzeniu Komisji Oświaty. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik mówił, że sołtys z Brzezin zwrócił się 

do wszystkich sołtysów, aby mieszkańcy wyrażali poparcie dla tematu, który przedstawiła Pani 

Przewodnicząca i ok. 80 osób poparło tą inicjatywę. 

 

Pani Renata Góra jako Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 

Socjalnych i Porządku Publicznego zgodziła się podpisać wniosek, jeżeli nie chce tego zrobić 

Przewodniczący Komisji. Mówiła, że nie zaszkodzi podjęcie takiej decyzji, tym bardziej, że nie jest 

to pismo wiążące tylko prośba, którą NFZ może uwzględnić albo nie uwzględnić. Nie ma potrzeby 

zwoływania Komisji Oświaty do tego celu. 

 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie poparła Panią Renatę Górę. Mówiła, że 

zbierała także podpisy w tej sprawie w Nawsiu i ludzie licznie popierali tą inicjatywę. 

 

Pan Sławomir Górski stwierdził, że wniosek popiera, ale jako Przewodniczący Komisji 

Oświaty powinien dowiedzieć się o wniosku jako pierwszy, a nie ostatni. Wystarczyło tylko, aby 

Pani Przewodnicząca poinformowała o wniosku wcześniej telefonicznie czy mailowo, wówczas nie 

byłby zaskoczony. Proponował także, aby w porządku obrad sesji dołożyć punkt: wnioski z po-

szczególnych Komisji. 

 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że interpelacje, wnioski i zapytania radnych są na każdej 

sesji i poszczególne Komisje mogą składać wnioski w ramach tego punktu. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy mówił, że Regulamin Rady Gminy 

w Wielopolu Skrzyńskim jest na tyle sprawny, że pozwala obradować na sesji, podejmować decyzje 

oraz uchwały. W tym regulaminie określone jest, że sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy 

przedstawia się nie częściej niż raz do roku. Apelował do radnych o czytanie Regulaminu Rady 

Gminy i nie interpretowanie go na własną rękę. Zwrócił także uwagę, że nie ma konieczności 

zwołania Komisji Oświaty do rozpatrzenia wniosku o zwiększenie limitu świadczeń opieki 

zdrowotnej dla gabinetu rehabilitacji w Brzezinach, bo można to zrobić w ciągu dwóch minut, 

przeprowadzając głosowanie wśród członków Komisji Oświaty po sesji. 
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Następnie Pani Przewodnicząca wyjaśniła sprawę z ostatniej sesji dotyczącą podjęcia 

uchwał. Mówiła, że zgodnie z paragrafem 32 Regulaminu Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  

z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić: co najmniej 3 radnych, Wójt lub Komisja.  

W związku z tym, że inicjatywa zmiany uchwały dotyczyła jednego radnego, dlatego nie poddała 

jej pod głosowanie. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin nie zgodził się z Panią Przewodniczącą, ponieważ 

sytuacja dotyczyła złożenia wniosku o zmianę formy zapisu uchwały, a to jest całkiem co innego  

i nie dotyczy to paragrafu 32 Regulaminu Rady Gminy. Każdy wniosek powinien być poddany pod 

głosowanie, albo przynajmniej powinno być zapytanie do radnych czy wyrażają zgodę na przyjęcie 

takiego wniosku. Wniosek w ogóle nie był wzięty pod uwagę, a był wnioskiem dalej idącym  

i mógł zmienić całkowicie formę tej uchwały. Zwrócił uwagę, że nie byłoby żadnego problemu, 

gdyby Pan Starosta udzielił szerszej informacji, bo mówił m.in., że droga w Brzezinach jest 

przewidziana do realizacji, a okazuje się, że jest ona zagrożona i niepewna. Nigdy nie był prze-

ciwko rozwojowi, ale pewne rzeczy należy wyjaśnić dogłębnie, a nie podejmować pochopnie 

decyzji. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał: 

 Czy w projekcie placu przy szkole podstawowej ujęta będzie zmiana sieci elektrycznej? 

 Czy w Ośrodku Zdrowia w Brzezinach wynajęte zostało mieszkanie? 

 

Pan Wójt odpowiedział, że zmiana sieci elektrycznej będzie ujęta w projekcie placu przy 

Szkole Podstawowej w Broniszowie. Potwierdził również, że w Ośrodku Zdrowia w Brzezinach 

zostało wynajęte mieszkanie, bo Wójt ma takie prawo i to należy do jego kompetencji. Pan Wójt 

uznał, że mieszkanie, które stoi puste od 5 lat i jest w nim grzyb i stęchlizna należy wynająć, bo 

będzie ogrzewane i przede wszystkim będzie wpływał czynsz do kasy gminy. To nie jest czas, kiedy 

trzymało się mieszkanie dla lekarza. Pan Wójt prowadzi rozmowy na temat uruchomienia Ośrodka 

Zdrowia w Brzezinach i może one zakończą się sukcesem, ale na pewno lekarz, który będzie tam 

ewentualnie przyjmował nie będzie chciał tam mieszkać. Nie jest to jedyne mieszkanie, które Pan 

Wójt w ostatnim czasie wynajął. 17 listopada 2015 roku zostało wynajęte mieszkanie w Nawsiu. 

Oba te mieszkania ( w Brzezinach i w Nawsiu) zostały wynajęte na czas określony, co ma skutek 

taki, że jeżeli zostanie podjęta decyzja w przyszłości o sprzedaży tych mieszkań, to Państwo, którzy 

tam mieszają będą musieli brać udział w przetargu tak samo jak inne osoby z zewnątrz. Natomiast 

Wójt Leja robił to w ten sposób, że wynajmował mieszkania na czas nieokreślony, co już po 

podpisaniu umowy upoważniało lokatora do ewentualnego kupna bez przetargu tylko po wycenie, 

gdyby gmina zamierzała mieszkanie sprzedać. Prawo mówi jednoznacznie, że nie można 

wynajmować mieszkania na czas określony, chyba że wynajmujący o to wnosi. Tak też było  

w przypadku lokatorów, którym wynajęliśmy mieszkania w Brzezinach i w Nawsiu. Ci lokatorzy 

wnieśli o wynajęcie na czas określony. Powinniśmy dbać o interesy gminy, bo jeżeli chcielibyśmy 

w przyszłości sprzedać mieszkanie to chcemy uzyskać jak najwyższą cenę. Obecnie czynsz wynosi 

2,52 zł/m2. Wszystkie czynsze końcem maja zostaną wypowiedziane i stawka zostanie podniesiona 

do 3,36 zł/m2. Podkreślił także, że gmina nie inwestuje w mieszkania wynajmując tym osobom. 

Lokatorzy remontują mieszkania na własny rachunek i na pewno nie dostaną żadnego zwrotu  

w czynszu. 
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Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin stwierdził, że radni nic nie wiedzieli o wynajęciu 

mieszkania w Brzezinach i prosił Wójta, aby informować radnych o takich sprawach. Mówił, że 

decyzja o wynajęciu mieszkania w Brzezinach była dobra, bo stało ono puste, tylko że staramy się  

o lekarza i może ktoś młody, po studiach chciałby tu pracować i nie będzie miał mieszkania. 

Proponował, aby zgodnie z decyzją Rady Sołeckiej i zebrania wiejskiego w Brzezinach, w umowie 

najmu zawrzeć zapis, że jeżeli będzie chętny lekarz to wynajmujący mieszkanie automatycznie  

z niego zrezygnuje. Ośrodek Zdrowia mieszkańcy Brzezin budowali w czynie społecznym z myślą, 

że będzie lekarz w Brzezinach i teraz są oburzeni, że łatwo oddajemy to mieszkanie. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin mówiła, że mieszkańcy Brzezin bulwersują się 

tym, że były sołtys trzymał to mieszkanie dla lekarza, a wynajmuje się teraz to mieszkanie jego 

synowi. Dodała także, że tradycją w gminie było, że jak Wójt chciał wynająć mieszkanie to był 

powiadomiony sołtys, Rada Sołecka i radni. Wszyscy decydowali czy ta osoba ma tam zamieszkać, 

czy nie i na jakich zasadach. 

 

Pan Wójt wyjaśnił, że sołtys Janik nie miał żadnych kompetencji ani do trzymania 

mieszkania, ani do pozostawienia. Zwrócił się z prośbą do radnych, aby nie wchodzili w kompeten-

cje Wójta, a Wójt nie będzie wchodził w kompetencje Rady. Ponownie zapewnił, że nie będzie 

żadnego lekarza, który chciałby tam mieszkać. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego pytał Pana Wójta czy prawdą jest, że 

kilkoro dzieci nie zostało przyjętych do przedszkola. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że przedszkole ma prawo odmówić przyjęcia dzieci, które nie 

mają trzech lat oraz dzieci spoza gminy. Nieprzyjęte dzieci zostaną przyjęte, jeżeli złożą odwołanie 

od decyzji. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin proponował zorganizować boisko sportowe w Brzezi-

nach na wzór boiska w Wielopolu Skrzyńskim. Byłaby to rezerwa dla Pogórza, ponieważ za dużo 

jest zniszczeń na boisku w Wielopolu Skrzyńskim po treningach i po meczach. Takie treningi 

mogłyby się odbywać na innym boisku. Zaproponował teren za Ośrodkiem Zdrowia w Brzezinach, 

który dziekan mógłby przeznaczyć na to boisko. Mówił, że teraz jest okazja ku temu, bo są 

fundusze europejskie, jest dużo pieniędzy do rozdania i takie boisko może udałoby się zrobić 

niewielkim kosztem. 

 

4. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia XVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 

Wielopole Skrzyńskie. Sesja trwała do godziny 1630. 
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