
Protokół Nr XXXV/2017

z XXXV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 19 października 2017 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1215 w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowe-
go w Wielopolu Skrzyńskim. Otwarcia sesji dokonał Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący
Rady Gminy, który przywitał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził quorum, przy którym
może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

Na XXXV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecnych było dwunastu radnych
oraz  zaproszeni  goście,  zgodnie  z  załączonymi  listami  obecności.  Nieobecni  byli:  Pani  Halina
Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy oraz radni: Pan Stanisław Pasowicz i Pan Krzysztof Traciak.
Troje radnych opuściło sesję przed jej zakończeniem.

Z wniosku Pana Wójta, Wiceprzewodniczący Rady Gminy zaproponował włączenie do
porządku obrad następujących projektów uchwał:

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,

 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie,

 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Radni jednogłośnie włączyli w/w projekty uchwał do porządku obrad przy:

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

Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XXXV

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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,

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

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

4) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie

Gminy Wielopole Skrzyńskie,

5) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

na 2018 rok,

6) w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
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7)  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły

Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim w ośmioletnią Szkołę

Podstawową im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim,

8)  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły

Podstawowej  im.  prof.  Karola  Olszewskiego  w  Broniszowie  w  ośmioletnią  Szkołę

Podstawową im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie,

9)  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły

Podstawowej w Gliniku w ośmioletnią  Szkołę Podstawową w Gliniku,

10)  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły

Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Sybiraków

w Nawsiu,

11)  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły

Podstawowej Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach w ośmioletnią

Szkołę Podstawową Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach, 

12)  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły

Podstawowej Nr 2 w Brzezinach – Berdechów w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2

w Brzezinach – Berdechów.

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

6. Sprawy różne.

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

8. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie przy:
 12 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych.

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXXV 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:

 Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek na realizację projektu pn: „Nowa jakość edukacji
w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”.  Zadanie zostanie  zrealizowane w ramach
Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014  –  2020,
działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Projekt przeszedł już pozytywnie ocenę formalną,
natomiast trwa ocena merytoryczna. Projekt zakłada zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych
dla dzieci w wieku 3-6 lat poprzez uruchomienie dodatkowych czterech oddziałów Przedszkola
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Integracyjnego  przy  szkołach  podstawowych:  w  Broniszowie,  w  Brzezinach,  w  Nawsiu
i w Gliniku. Nowo otwarte oddziały będą oferować min.: ośmiogodzinną opiekę przedszkolną,
podstawowy i specjalistyczny program edukacyjny dostosowany do potrzeb dzieci, w tym osób
niepełnosprawnych.  Otrzymana dotacja  zostanie  przeznaczona na zakup pomocy dydaktycz-
nych, sprzętu ICT oraz specjalistycznego wyposażenia sal dydaktycznych. Gmina wnioskuje
o przyznanie dofinansowania zadania, którego ogólna wartość wynosi niepełne 1.200.000 zł,
z czego 1.079.000 zł – środki unijne i 120.000 zł – środki własne (wkład budżetu gminy i wkład
prywatny). Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018 – 2019.

 Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w ramach
rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 pn: „Aktywna
Tablica”. Wniosek naszej gminy znalazł się na liście szkół, które otrzymają dofinansowanie na
zakup pomocy dydaktycznych. W ramach realizacji programu zakupione zostanie nowoczesne
nagłośnienie oraz tablice i monitory interaktywne, które trafią do pięciu szkół podstawowych
z terenu naszej gminy. Szkoły mogły wnioskować o wsparcie finansowe na zakup innowacyj-
nych pomocy dydaktycznych w wysokości 80% całości zadania. Maksymalna kwota wsparcia
finansowego dla jednej szkoły wynosi 14.000 zł. Pozostałe 20% stanowi wkład własny gminy.
Pozyskana  kwota  dofinansowania  w  wysokości  70.000  zł  trafi  do:  Szkoły  Podstawowej
im.  Tadeusza  Marii  Kantora  w Wielopolu  Skrzyńskim,  Szkoły Podstawowej  Nr  1  im.  mjra
Ludwika  Marszałka  „Zbroi”  w  Brzezinach,  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w  Brzezinach  –
Berdechowie, Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie oraz Szkoły
Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu. W obecnym naborze pomocy naukowych nie otrzyma
Szkoła  Podstawowa  w  Gliniku,  ponieważ  były  dyrektor  nie  przygotował  odpowiedniego
wniosku w odpowiednim czasie. Wniosek ten będzie złożony przez gminę  w kwietniu 2018
roku, w drugim terminie naboru wniosków.

 Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek w ramach naboru prowadzonego przez Lokalną
Grupę  Działania  C.K.  Podkarpacie  z  siedzibą  w  Czudcu o  uzyskanie  środków  na
dofinansowanie zadania pn: „Wyposażenie Budynku Kulturalno – Oświatowego w Wielopolu
Skrzyńskim”. Dzięki realizacji projektu wyposażone zostanie ogólnodostępne miejsce służące
aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców naszej gminy. Powstanie atrakcyjne miejsce
spotkań, organizacji imprez, szkoleń, warsztatów dla społeczności lokalnej oraz gości. Zadanie
swoim zakresem będzie obejmowało wyposażenie m.in. świetlicy,  jadalni, kuchni i pokojów
gościnnych. Zaplanowano także zamontowanie w budynku bezpłatnego Wi-Fi i klimatyzacji, co
zapewni  odpowiednie  warunki  korzystania  z  obiektu,  w  szczególności  w  okresie  letnim.
Zakładany koszt  inwestycji  wynosi  157.000 zł,  z  czego gmina wnioskuje o dofinansowanie
w kwocie 100.000 zł, pozostała część pochodziłaby ze środków budżetu gminy. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie
w  Czudcu o  uzyskanie  środków  na  dofinansowanie  zadania  pn:  „Odnowa  –  remont
konserwatorski zabytkowej kapliczki Św. Sebastiana i Św. Floriana zlokalizowanej na rynku
w Wielopolu Skrzyńskim”. Kapliczka ta nie została wzięta pod uwagę przy przebudowie płyty
rynku, a jest w krytycznym stanie. Jest ona wpisana do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.
Dzięki  zabiegom konserwatorskim wyeksponowana  zostanie  wartość  artystyczna,  kulturowa
i historyczna kapliczki. W ramach zadania wykonana zostanie pełna konserwacja techniczna
i estetyczna zabytkowej kapliczki oraz montaż oświetlenia. Zakładany koszt inwestycji wynosi
93.000 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 59.000 zł, reszta to wkład własny gminy. 
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 Parafia Wielopole Skrzyńskie przy pomocy Gminy Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek do
Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie w Czudcu o uzyskanie środków na dofinansowanie
zadania pn: „Konserwacja – remont konserwatorski zabytkowej dzwonnicy kościoła parafialne-
go  pw.  NMP  Wniebowziętej  w  Wielopolu  Skrzyńskim”.  Dzwonnica  ta  jest  cały  czas
zawilgocona,  leje  się  po  niej  woda  z  rynny.  W ramach  zadania  wykonana  zostanie  pełna
renowacja zabytkowej dzwonnicy, tj. remont dachu, ścian, fundamentów oraz części kamiennej.
Zakładany  koszt  inwestycji  wynosi  99.997  zł.  Parafia  ma  szansę  na  uzyskanie  pełnego
dofinansowania, bez ponoszenia wkładu własnego.

 Parafia Wielopole Skrzyńskie przy pomocy Gminy Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek do
Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie w Czudcu o uzyskanie środków na dofinansowanie
zadania pn: „Odnowa zabytkowych dzwonów znajdujących się w dzwonnicy kościoła parafial-
nego  pw.  NMP  Wniebowziętej  w  Wielopolu  Skrzyńskim  wraz  z  modernizacją  napędu”.
W  ramach  zadania  wykonana  zostanie  pełna  renowacja  zabytkowych  dzwonów,  remont
konstrukcji wsporczej oraz elektryczny napęd.  Zakładany koszt inwestycji wynosi 50.000 zł,
w tym wnioskowane dofinansowanie 39 923 zł oraz ok. 11.000 zł  – wkład własny parafii. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek o przyznanie środków na realizację inwestycji
pn:  „Przebudowa  drogi  gminnej  Brzeziny  –  Bukowina  –  Mała”,  tj.  od  Kółka  Rolniczego
w  Brzezinach  w  górę.  Przedmiotowa  inwestycja  została  zgłoszona  do  Programu  Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Droga ta jest w bardzo
złym stanie. W tym roku doraźnie zostały poprawione powstałe tam wyboje. Zadanie swoim
zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 3 km,
utwardzenie poboczy, odmulenie istniejących rowów oraz wykonanie nowych zjazdów. Zakła-
dany koszt inwestycji wynosi 2.386.000 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1.193.200 zł. 

 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014 –
2020,  zatwierdził  listę  rankingową  w  ramach  działania  3.1  Rozwój  OZE.  Są  to  projekty
parasolowe,  które  gmina  będzie  prowadzić,  natomiast  potencjalnym  beneficjentem  będą
mieszkańcy, którzy zadeklarowali udział w tym projekcie. Lista ta obejmuje 69 projektów na
łączną  kwotę  dofinansowania  w  wysokości  567,5  mln  zł.  W  przeprowadzonym  naborze
udostępniona  została  kwota  alokacji  środków w wysokości  120 mln  zł.  Do dofinansowania
wybrano 12 projektów z listy podstawowej oraz 7 z listy rezerwowej. Wniosek naszej gminy
złożony w partnerstwie z Gminą Niebylec oceniony został bardzo wysoko, otrzymał 80 pkt.
W tej chwili uplasował się na 4 miejscu listy rezerwowej spośród 48 projektów oczekujących na
dofinansowanie.  Zarząd  Województwa  Podkarpackiego  wystąpił  z  inicjatywą  przesunięcia
środków w ramach Osi  priorytetowej  III  Czysta  energia  poprzez m.in.  zwiększenie alokacji
o ok. 180 mln zł, co pozwoliłoby dofinansować wniosek OZE naszej gminy. Kwestia ta została
już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i  wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską,
jednakże  konieczne  jest  w  tym  przypadku  uzyskanie  formalnej  zgody  ze  strony  Komisji
Europejskiej  w  procedurze  renegocjacji  całego  programu,  która  jest  złożona  proceduralnie
i  długotrwała.  Nasza  gmina  ma  ogromne  szanse  na  zdobycie  dofinansowania.  W  Gminie
Wielopole Skrzyńskie zostało złożonych 345 wniosków, w tym na instalacje  fotowoltaiczne
niecałe  250 i  na  instalacje  solarne  ok.  100.  Gmina  nie  będzie  dokładała  żadnych  środków
własnych do projektu. W tej chwili nie ma możliwości dopisania się do projektu, chyba że ktoś
zrezygnuje na etapie realizacji inwestycji.  
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 Gmina Wielopole Skrzyńskie przystępuje do realizacji  inwestycji  pn:  „Budowa ujęć i  stacji
uzdatniania  wody,  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Glinik  i  Broniszów”.  W  dniu
29 września 2017 roku została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania na realizację
w/w inwestycji  w kwocie 1.999.406 zł  unijnego wsparcia.  Maksymalna kwota jaka była do
uzyskania to 2 mln zł. Nasza gmina była na straconej pozycji w stosunku do gmin, które leżą
w tzw.  Dolinie  Błękitnego  Sanu,  ponieważ  te  samorządy  miały  dodatkowe  punkty  w  tym
rozdaniu.  Jednak nie wszystkie samorządy z tego obszaru składały wnioski w tym naborze.
Alokacja środków była w kwocie 90 mln zł, co oznacza, że 45 samorządów mogło uzyskać
dofinansowanie.  Nasza  gmina  znalazła  się  na  tej  liście.  W  tej  chwili  trwają  prace  nad
przygotowaniem przetargu, który będzie ogłoszony za ok. tydzień. Jeżeli aura pozwoli to prace
rozpoczną  się  jeszcze  w  tym  roku.  Zadanie  obejmuje  budowę  dwóch  ujęć  wody,  stację
uzdatniania wody i ponad 9 km wodociągu w miejscowości Glinik. Natomiast w miejscowości
Broniszów wybudowane zostanie 3,5 km wodociągu, jedno ujęcie wody oraz stacja uzdatniania
wody. Ponadto stacje uzdatniania wody będą wyposażone w monitoring, ogrodzenie i instalację
elektryczną. Termin zakończenia realizacji zadania dla miejscowości Glinik zaplanowany został
na wrzesień 2018 roku, natomiast dla miejscowości Broniszów na wrzesień 2019 roku. Wartość
całej inwestycji wynosi 3.139.000 zł. Kwotę w wysokości 1.139.000 zł musimy wygospodaro-
wać z własnych środków. Będziemy szukać także innych środków w innych źródłach. Zostaną
także podjęte prace projektowe wodociągu dla tych przysiółków w Gliniku i w Broniszowie,
które  nie  są  zaprojektowane  i  udostępniać  również  kilkunastu  gospodarstwom  domowym
w miejscowości Mała, a w przyszłości projektowane będą następne miejscowości gminy. Nie
chcemy zamykać się tylko w obrębie naszej gminy, bo Gmina Wielopole Skrzyńskie dostała
wodę  z  Gminy  Sędziszów  Małopolski  na  Granice  w  Wielopolu  Skrzyńskim  i  na  Budzisz
w Nawsiu. Mamy w tej chwili podłączonych 54 gospodarstw. Nie wszystkie z nich korzystają
z tej wody. W ostatnim czasie były problemy z tym wodociągiem, ponieważ w Zagorzycach
zostały  wykryte  bakterie  E.coli.  Dwa  dni  nie  było  możliwości  korzystania  z  wodociągu.
W poniedziałek  tego  tygodnia  okazało  się,  że  wodociąg  jest  już  czysty  i  można  z  niego
korzystać.  Są  także  gospodarstwa  w  Nawsiu,  które  chcą  przystąpić  do  tego  wodociągu
i przystępujemy już do projektowania następnych odbiorców.

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  otrzymała  dofinansowanie  na  drugie  zadania  powodziowe
w wysokości 480.000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę
drogi Brzeziny Berdechów – Szkoła (od Państwa Kutów do skrzyżowania koło Pana Widzyka,
w  bliskiej  odległości  poprzedniego  Wójta).  W  ramach  zadania  zostanie  wykonana  m.in.
nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi o długości 1,3 km. Droga ta jest bardzo potrzebna. Pan
Wójt zapewnił, że podejmie wszelkie starania, aby tą drogę wykonać w tym roku, ponieważ są
bardzo poważne kłopoty z wykonawcami. Jutro zostanie ogłoszony przetarg na w/w inwestycję.
Dzisiaj  zostaną  przeznaczone  pewne  środki  na  realizację  tej  inwestycji,  po  otrzymaniu
i włączeniu promesy do budżetu będzie możliwe podpisanie umowy.

 Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji długo wyczekiwanej przez mieszkańców
inwestycji  dotyczącej  budowy  kanalizacji  sanitarnej  i  oczyszczalni  ścieków  w  Wielopolu
Skrzyńskim.  Zadanie  jest  realizowane  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Prace dotyczące budowy sieci kanalizacji
sanitarnej przebiegają prawidłowo. Do końca bieżącego tygodnia zostanie wykonane ok. 1 km
sieci  kanalizacyjnej.  Pierwsza płatność za realizację inwestycji  nastąpi  w ostatnim tygodniu
października.  Inwestycja  obejmuje  budowę sieci  kanalizacji  sanitarnej  o  długości  11,2  km,
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jednej pompowni ścieków, montaż rurociągu tłocznego – 22 mb, studzienki – PE1000 – 186
szt.,  PE425 – 255 szt.  Powstała sieć kanalizacyjna zapewni możliwość podłączenia ok. 250
gospodarstw domowych zlokalizowanych w Wielopolu Skrzyńskim. Wykonawcą zadania jest
Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjnych i  Drogowych w Krośnie.  Wartość inwestycji  wynosi
4.457.700 zł, w tym dofinansowanie w ramach realizowanego projektu w wysokości 2.785.757
zł i wkład własny z budżetu gminy w kwocie 1.671.943 zł. Mamy nadzieję, że uda się również
odzyskać podatek VAT. Podczas składania wniosków była pewność odzyskania całości środków
z podatku VAT. Ostatnio przepisy te zostały zmienione. Zmienił się sposób odliczania podatku
VAT.  Został  wprowadzony  współczynnik,  który  określa  wysokość  zwrotu  VAT  w  danych
jednostkach samorządowych. U nas aktualnie  ten współczynnik wynosi ok.  2 – 3%. Firma,
z  którą  gmina  ma  podpisaną  umowę będzie  się  starać  o  odzyskanie  dużo  większej  kwoty.
Termin  zakończenia  realizacji  przedsięwzięcia  zaplanowany  został  na  wrzesień  2018  roku.
Natomiast  przedsięwzięcie  budowy  oczyszczalni  ścieków  obejmuje  budowę  oczyszczalni
ścieków o przepustowości 180 m3 na dobę,  położonej na łąkach w Rzegocinie w Wielopolu
Skrzyńskim.  W  ramach  budowy  oczyszczalni  ścieków  przewiduje  się  budowę:  budynku
oczyszczalni,  budynku  techniczno-socjalnego,  zbiornika  ścieków  dowożonych,  kontenerową
stację zlewczą ścieków dowożonych oraz tacę ociekową dla wozów asenizacyjnych, wykonanie
instalacji elektrycznej odbiorczej z oświetleniem terenu oraz instalację fotowoltaiczną o mocy
37 kW. W ramach zadania zakupione zostanie również pełne wyposażenie oczyszczalni w sprzęt
na stałe montowany, jak i  ruchomy,  w tym wyposażenie pomieszczeń biurowych i  zaplecza
sanitarnego.  Aktualnie  wykonano  drogę  tymczasową  prowadzącą  do  powstającego  obiektu
i wymieniono grunt pod ławę fundamentową dla budynku technologiczno – socjalnego. Obecnie
wymieniany jest grunt pod oczyszczalnię. Ze względu na niesprzyjające dotychczas warunki
pogodowe  wystąpiły  niewielkie  utrudnienia  z  uzyskaniem  współczynnika  nośności,  jednak
wykonawca  zrealizował  już  tę  pracę.  Do  końca  tygodnia  rozpoczną  się  prace  przy  ławach
fundamentowych.  Pierwsze  płatności  za  realizację  inwestycji  przewidujemy  w  ostatnim
tygodniu  października  br.  Oczyszczalnię  zaprojektowano  w  sposób,  umożliwiający  jej
rozbudowę o kolejny kolektor, pozwalający zwiększyć jej przepustowość do wartości 400 m3 na
dobę.  Umożliwi  to  rozbudowę  sieci  kanalizacyjnej  i  podłączenie  kolejnych  budynków
z pozostałych miejscowości Gminy Wielopole Skrzyńskie, tj.: Nawsia, Brzezin i części Glinika.
Dla pozostałej części Glinika i Broniszowa będziemy się zastanawiać nad rozwiązaniem spraw
sanitarno – ściekowych. Są pewne koncepcje. Koszt realizowanej inwestycji wynosi 5,2 mln zł,
w tym dofinansowanie w ramach RPO  – 3.236.592 zł  oraz wkład własny poniesiony przez
gminę w wysokości  prawie  2  mln  zł,  w ramach którego będziemy się  starać  o  odzyskanie
podatku VAT. Wykonawcą inwestycji jest P.P.H. „EKO-SYSTEM-POLSKA” Dorota Szarnecka
– Placko z miejscowości  Tajęcina. Termin zakończenia realizacji tej części inwestycji upływa
30 września 2018 roku.

 Trwa rozbudowa  budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. Wartość
inwestycji  wynosi  2.700.000 zł,  w tym dofinansowanie  z  RPO – 1.927.000 zł  i  PFRON –
340.000 zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlu i Usług „KK-BUD” z Krosna.
Zakończenie budowy zaplanowane jest na styczeń 2018 roku, natomiast do końca marca 2018
roku budynek ma być wyposażony. Po zakończeniu inwestycji, Warsztaty Terapii Zajęciowej
będą funkcjonować w jednym budynku. Budynek ,,dawnego przedszkola" będzie przeznaczony
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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 W  ostatnich  dwóch  miesiącach  wykonano  szereg  czynności  związanych  z  usunięciem
nieprawidłowości związanych z murem oporowym przy sali gimnastycznej w Gliniku. Gmina
zleciła  wykonanie  programu  naprawczego,  który  został  opracowany.  Końcem  września  br.
znaleziono  wykonawcę  robót  specjalistycznych,  którym  jest  doświadczona  firma  REMOST
z  Dębicy,  która  podjęła  się  naprawy  muru  i  wykonania  drugiego  muru  MOP2  powyżej
istniejącego  muru,  a  w  pobliżu  płyty  boiska  sportowego.  Najpóźniej  do  końca  przyszłego
tygodnia mur MOP2 zostanie wykonany. Następnie wykonawca przystąpi do wykonania prac
naprawczych przy uszkodzonym murze, tj.:
✔ odkopanie muru i odwóz gruntu rodzimego,
✔ naprawa uszkodzeń odpowiednimi materiałami,
✔ wykonanie drenażu u podstawy muru i zasypanie muru właściwym gruntem zbrojonym.
Po  zakończeniu  tych  prac  opracowana  zostanie  ekspertyza  połączona  z  pomiarami
geodezyjnymi. Pan Wójt podkreślił, że za wszelkie prace, które zostały wykonane niewłaściwie
i  ich  naprawa  wynika  z  błędów  wykonawcy,  koszty  poniesie  firma  prowadząca  roboty  tj.
Przedsiębiorstwo  Produkcji  Handlu  i  Usług  „KK-BUD"  z  Krosna.  Szacowany  koszt  robót
naprawczych  wynosi  ok.  200.000 zł.  W związku  z  tymi  pracami  przesunięciu  uległ  termin
oddania sali. Gmina musiała wystąpić do Marszałka Województwa Podkarpackiego o przesunię-
cie terminu realizacji  inwestycji  do 31 marca 2018 roku. Sala gimnastyczna jest  gotowa do
użytku, tylko nie ma pozwolenia na jej użytkowanie. Po zabezpieczeniu uszkodzonego muru
i  wykonaniu  drugiego,  wystąpimy  do  Podkarpackiego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego
o  pozwolenie  na  oddanie  do  użytku  części  wewnętrznej  sali,  natomiast  zagospodarowanie
terenu przyszkolnego przełożone zostałoby na wiosnę 2018 roku.

 Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji II etapu inwestycji dot. rozbudowy i wy-
posażenia placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim. Zadanie zostało podzielone na dwie części:

✔ Część I dotyczy rozbudowy placu zabaw (koło sensoryczne) oraz siłowni plenerowej. Prace
obejmują:  wykonanie  drenażu  odwadniającego  oraz  odwodnienia  powierzchniowego,
wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod siłownią terenową, nawierzchni trawiastej na placu
zabaw,  wykonanie  ogrodzenia  siłowni,  wykonanie  podjazdu  z  kostki  brukowej  obiektu,
dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej. Umowa z wykonawcą tego zadania została
już podpisana i przekazano plac budowy. Termin zakończenia realizacji dla tej części zadania
zaplanowany  jest  na  listopad  2017  rok.  Wykonawcą  robót  jest  FPUH  „KRIS-BUD”
Krzysztof Śnieżek z Jasienicy Rosielnej. 

✔ Część  II  dotyczy budowy ogrodu sensorycznego.  Prace  dobiegają  końca.  Wykonawca –
GARDEN STORE Beata Orłow z miejscowości Hucisko wykonał już nasadzenia ogrodu
sensorycznego i ścieżki żwirowo – grysowej. Całkowita wartość inwestycji wynosi 282.000
zł.  Gmina Wielopole  Skrzyńskie  uzyskała  dofinansowanie  na  realizację  tego zadania  ze
środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  wysokości
144.803 zł.  Ponadto obiekt będzie oświetlony i uruchomiony zostanie monitoring całości
placu zabaw i terenów przyległych. Aktualnie zamontowano i uruchomiono już lampy nad
placem  zabaw  i  ogrodem  sensorycznym.  Do  wykonania  są  jeszcze  lampy  parkowe.
Wykonawcą  tej  części  zadania  jest  Zakład  Usługowo  Remontowy  Elmix  z  Ropczyc.
Budowa  przyłącza  energetycznego  wraz  z  monitoringiem  i  oświetleniem  placu  zabaw
wynosi 89.000 zł i są to w całości środki z budżetu gminy.
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 Zakończono prace  związane  z  termomodernizacją  trzech budynków użyteczności  publicznej
w  ramach  realizowanego  projektu  pn:  „Modernizacja  energetyczna  budynków  użyteczności
publicznej  na  terenie  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie”.  Inwestycja  obejmowała  modernizację
energetyczną  następujących  budynków:  Szkoły  Podstawowej  im.  Tadeusza  Marii  Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie
oraz budynku „dawnego” przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. Przedmiotowym projektem
objęty jest również budynek Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim. Aktualnie gmina
przygotowuje dokumentację przetargową na realizację tego przedsięwzięcia. Samorząd uzyskał
dofinansowanie na modernizację energetyczną w/w budynków z RPO WP na lata 2014 – 2020. 
1)  Termomodernizacja  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Wielopolu  Skrzyńskim  – wartość

inwestycji  wynosi  433.829 zł,  natomiast  uzyskane dofinansowanie  dla  tej  części  zadania
w ramach RPO wynosi 299.619 zł oraz wkład własny z budżetu gminy w kwocie 134.210 zł.
Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Wójtowicz z Różanki.

2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Broniszowie  – prace modernizacyjne
zostały podzielone na dwa etapy:
✔ Etap I obejmował wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły, elewacji

akrylowej, ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji, wymianę oświetlenia  we wszystkich
pomieszczeniach szkolnych na nowoczesne energooszczędne oświetlenie typu LED oraz
przebudowę  instalacji  centralnego  ogrzewania  (montaż  nowych  grzejników,  częściowa
wymiana  instalacji).  Wartość  zadania  dla  tej  części  wyniosła  260.000  zł,  w  tym
dofinansowanie z UE w ramach RPO – 196.738 zł oraz wkład własny z budżetu gminy –
63.287  zł.  Wykonawcą  zadania  była  Firma  Handlowa  „Rose”  Tomasz  Leszczak  ze
Strzyżowa. 

✔ Etap II  prac dotyczył wymiany pokrycia dachowego wraz z częścią więźby dachowej,
wymiany  rynien  dachowych,  ocieplenia  i  zabezpieczenia  kominów  wentylacyjnych,
wykonania tzw. odbojówki wokół ścian budynku, wykonania prac związanych z izolacją
fundamentów i odprowadzaniem wody z rynien. Wartość zadania wyniosła 144.446 zł,
które sfinansowano w całości z budżetu gminy. Wykonawcą zadania była firma LAX-POL
Adam Laskoś Kompleksowe Usługi Remontowo Budowlane z Ropy.

3) Termomodernizacja budynku „dawnego” przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim  – wartość
inwestycji wynosi 260.268 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO – 81.821 zł oraz wkład
własny z budżetu gminy – 178.000 zł. Tutaj były duże koszty niekwalifikowane związane
z  nowym pokryciem dachowym.  Wykonawcą  zadania  była  firma  WAL MAR Waldemar
Marciniak  z  Sędziszowa  Małopolskiego.  Budynek  docelowo  przeznaczony  będzie  dla
potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Trwają  prace  dotyczące  budowy boiska  wielofunkcyjnego  i  siłowni  terenowej  przy  Szkole
Podstawowej im. Sybiraków w miejscowości Nawsie. Bliźniacze boisko powstało przy Szkole
Podstawowej w Broniszowie. W ramach zadania powstanie boisko o wymiarach zewnętrznych
24  x  44  m  do  gry  w  piłkę  nożną,  koszykówkę  i  siatkówkę  o  nawierzchni  bezpiecznej
poliuretanowej  z  ogrodzeniem.  Boisko  zostanie  wyposażone  w  bramki,  kosze,  słupki  do
siatkówki, trybuny zewnętrzne stalowe, stacjonarne dla 108 osób, po 54 miejsca z każdej ze
stron  boiska.  Inwestycja  obejmuje  również  wybudowanie  siłowni  terenowej  o  nawierzchni
bezpiecznej i montaż urządzeń do ćwiczeń. Obiekt będzie oświetlony i ogrodzony. Aktualnie
wykonano dodatkowe drenaże odwadniające od strony trybun i płytę betonową pod boiskiem.
Trwają prace przy budowie siłowni plenerowej. Wartość zadania wynosi 583.000 zł. Samorząd
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uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej  w wysokości  400.000 zł.  Termin zakończenia  prac  upływa 31 października  2017
roku.  Wykonawcą zadania jest FPUH "KRIS-BUD" Krzysztof Śnieżek z Jasienicy Rosielnej.
Ponadto  gmina  ogłosiła  przetarg  na  budowę  oświetlenia  dla  nowo  powstającego  boiska
wielofunkcyjnego.  Z  uwagi  na  brak  środków zostało  zmienione  oświetlenie  z  ledowego na
konwencjonalne,  takie jakie jest  w Broniszowie.  Jedyny wykonawca, który złożył  ofertę,  tj.
FPUH „KRIS-BUD" Krzysztof Śnieżek z Jasienicy Rosielnej zaoferował wykonanie zadania za
36.000 zł. Termin zakończenia realizacji zadania wyznaczony został na 15 listopada 2017 roku.

 Zostały zakończone prace związane z przebudową pomieszczeń na parterze budynku Urzędu
Gminy w Wielopolu  Skrzyńskim.  Wykonawcą  zadania  był  R.T.BUD.  Mikuszewski  Tomasz
z Wiśniowej. Wartość zadania wyniosła 90.721 zł, w całości sfinansowana ze środków własnych
budżetu  gminy.  Odnowione  pomieszczenia  przeznaczono  na  archiwum  zakładowe  Urzędu
Gminy i   pomieszczenia  biurowe dla  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wielopolu
Skrzyńskim. Po przeniesieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku po byłym
przedszkolu, pomieszczenia te będą przeznaczone na potrzeby Urzędu Gminy.

 Trwają prace przy przebudowie prawie 700 m odcinka drogi wojewódzkiej 986 w Sikorniku
w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach zadania przebudowany zostanie kolejny odcinek przebie-
gający przez teren Gminy Wielopole Skrzyńskie, który jest kontynuacją zakończonych w lipcu
br.  prac.  Aktualnie  wykonano  już  nową  nawierzchnię  bitumiczną.  W  najbliższym  czasie
wykonawca  przystąpi  do  konserwacji  rowów,  utwardzenia  poboczy,  wykonania  nowych
zjazdów i  malowania linii.  Wykonawcą zadania  jest  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe
z Dębicy. Wartość przedsięwzięcia wynosi 352.000 zł. Dofinansowanie działania przez Gminę
Wielopole Skrzyńskie wynosi 20 % wartości zadania.  Termin zakończenia realizacji  zadania
upływa  31  października  2017  roku. Pan  Wójt  zapewnił,  że  będzie  zabiegał  o  zakończenie
przebudowy drogi wojewódzkiej w przyszłym roku na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

 Trwa  przebudowa  drogi  gminnej  Wielopole  –  Konice.  Aktualnie  wykonawca,  tj.  Miejskie
Przedsiębiorstwo Dróg i  Mostów z Rzeszowa wykonał już chodnik dla pieszych o długości
300 m. Dobiegają końca prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na odcinku
o długości  910 m i szerokości  od 3,5 do 4,5 m.  Ponadto będą realizowane prace związane
z  przebudową  zjazdów,  utwardzeniem  poboczy  i  odmuleniem  istniejących  rowów  przez
podwykonawcę,  tj.  firmę Usługi  Budowlano – Drogowe Robert  Darłak z  Gnojnicy.  Termin
zakończenia realizacji zadania wyznaczony został do końca października 2017 roku. Natomiast
zakres  prac  prowadzonych  dla  drogi  Wielopole  –  Konice  –  Rzeki  obejmuje  wykonanie
nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 1 km. Termin zakończenia realizacji tej części
zadania zaplanowano na czerwiec 2018 roku, w związku z uzyskaniem decyzji ZRID.  Koszt
całości inwestycji wynosi 1.253.000 zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała dofinansowanie
na realizacje w/w inwestycji z PROW w wysokości 750.000 zł.

 Rozpoczęto prace związane z przebudową 300 m odcinka drogi gminnej Broniszów – Szkoła.
Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, chodnika dla pieszych o szer.
1,5 m, odmulenie istniejących rowów oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Termin
zakończenia realizacji zadania upływa 31 października 2017 roku. Wykonawcą inwestycji jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa.  Natomiast realizacja drogi Broniszów
Dół – Lasek nastąpi do końca czerwca 2018 roku, z uwagi na uzyskanie decyzji ZRID. Wartość
obydwu inwestycji wynosi 1.666.000 zł,  w tym dofinansowanie w wysokości 989.000 zł ze
środków PROW oraz wkład własny budżetu gminy w kwocie 676.000 zł.
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 Trwają prace związane z budową drogi gminnej Wielopole – Podliwek, która prowadzi do nowo
powstałych  działek  budowlanych  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Przedsięwzięcie  obejmuje
położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 707 m oraz umocnienie przydrożnych
rowów zgodnie z projektem organizacji  ruchu. Wykonawcą inwestycji  jest  Przedsiębiorstwo
Drogowo  –  Mostowe  z  Dębicy,  które  zaoferowało  wykonanie  inwestycji  za  639.000  zł.
Samorząd uzyskał  dofinansowanie na realizacje  przedsięwzięcia w wysokości 50% wartości
zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016 – 2019. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji upływa 31 października 2017
roku. Inwestycja z pewnością zwiększy atrakcyjność działek przeznaczonych na sprzedaż i pod
zabudowę domów jednorodzinnych w tej okolicy, przez co wartość tych działek wzrośnie.

 Zakończono prace związane z przebudową odcinka drogi gminnej Brzeziny – Jaszczurowa –
Dzilik o długości 135 m, położonej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, a prowadzącej do
przysiółka  Dzilik  w  Jaszczurowej.  Zakres  inwestycji  obejmował  wykonanie  podbudowy
z  kruszywa  łamanego,  dwóch  warstw  masy  bitumicznej  o  szerokości  3  m,  odmulenie
istniejącego rowu oraz utwardzenie poboczy kruszywem. Koszt inwestycji wyniósł 49.107 zł,
w całości  sfinansowany ze środków własnych  budżetu  gminy.  Wykonawcą  inwestycji  było
Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo  Mostowych  w  Jaśle.  Nowa  nawierzchnia  bitumiczna
znacząco  poprawi  jakość  istniejącej  infrastruktury  drogowej  i  umożliwi  użytkownikom
bezpieczną komunikację. W rewanżu Wójt Gminy Wiśniowa wykonał odcinek 245 m drogi
Brzeziny – Rzeki – Jaszczurowa na swoim terenie, z której będą korzystać głównie mieszkańcy
naszej gminy.

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  wykonała  przebudowę  odcinka  drogi  Brzeziny  –  Rzeki  –
Jaszczurowa o długości 145 mb i szerokości 3 m. W ramach zadania wykonano dwie warstwy
bitumiczne  o  łącznej  grubości  8  cm,  podbudowę  z  kruszywa  łamanego  o  grubości  25  cm
i utwardzono kruszywem pobocza o szerokości  0,5 m.  Koszt  inwestycji  wyniósł  69.642 zł.
Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków własnych z budżetu gminy. Wykonawcą
zadania było Przedsiębiorstwo Robót  Drogowo Mostowych w Jaśle.  Przebudowany odcinek
drogi stanowi połączenie Jaszczurowej z drogą powiatową Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina.

 Trwa przebudowa drogi  gminnej  Brzeziny –  Zalas  na  Stasika  –  etap  II.  W ubiegłym roku
zrealizowano etap I, tj. prace ziemne. W tym roku inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni
tłuczniowej na ponad 700 m odcinku drogi. Wartość inwestycji wynosi ok. 58.000 zł zł, w tym
dofinansowanie z FOGR w wysokości 37.000 zł, wkład własny budżetu gminy – 10.220 zł oraz
fundusz  sołecki  Brzezin  11.000  zł.  Wykonawcą  zadania  jest  firma  Usługi  Budowlano  –
Drogowe Robert Darłak z Gnojnicy.

 Trwają  prace  przy przebudowie  przepustu  w ciągu drogi  Wielopole  Stara  Droga.  Aktualnie
nastąpiła już rozbiórka istniejącego przepustu okularowego. Nowy obiekt zostanie wykonany
w zupełnie innej technologii. Światło przepustu będzie większe i dostosowane do przepływu
wzbierającej nieraz bardzo gwałtownie wody. Będzie to ramowy przepust żelbetowy o świetle
500 x 155 i długości 16 m. Ponadto zakres prac obejmuje również wykonanie nowych najazdów
na  przepust,  peronu  dla  pieszych  o  nawierzchni  z  żywic  syntetycznych,  montaż  poręczy
aluminiowych oraz umocnienie koryta potoku w obrębie obiektu. Wartość inwestycji wynosi
627.000 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji z dotacji celowej Skarbu
Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 472.000 zł.  Reszta środków
pochodzić będzie ze środków własnych budżetu gminy. Prace przebiegają prawidłowo, a termin
zakończenia realizacji zadania upływa 31 października 2017 roku. Termin ten prawdopodobnie
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nie  zostanie  dotrzymany,  z  uwagi  na  nadmierne  i  częste  opady  deszczu,  które  utrudniały
realizację zadania i konieczne będzie aneksowanie umowy.

 W dniu 30 sierpnia 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na dostawę artykułów żywnościowych dla
Samorządowego  Przedszkola  Krasnala  Hałabały  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Przedmiot
zamówienia podzielono na dwie części: 
✔ Część  I  obejmowała  dostawę  owoców,  warzyw,  produktów  mlecznych,  produktów

zbożowych, pozostałych artykułów spożywczych.
✔ Część II obejmowała dostawę pieczywa i wyrobów piekarskich. 
W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  dla  części  I  i  II  wybrano  ofertę,  tj.  Sklep
Spożywczo  –  Przemysłowy Beata  Tobiasz  z  Wielopola  Skrzyńskiego.  Wartość  zamówienia
wynosi 148.000 zł.

 W dniu  3  października  2017  roku  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Rzeszowie
rozstrzygnął  postępowanie  przetargowe  na  budowę  chodnika  w  miejscowości  Wielopole
Skrzyńskie.  W przedmiotowym  postępowaniu  wybrano  wykonawcę,  tj.  Firma  Usługowo  –
Budowlana Wojciech Wajdzik z Pstrągówki. Wartość inwestycji wynosi 273.875 zł, natomiast
dofinansowanie przedsięwzięcia przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wyniesie 40 % wartości
zadania.  Inwestycja  obejmuje  wykonanie  205  m chodnika  wzdłuż  drogi  wojewódzkiej  986
Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa. Nowy trakt dla pieszych powstanie na odcinku od chodnika
zakończonego w roku ubiegłym do zjazdu na drogę w kierunku Nowej Wsi. W ramach zadania
zaplanowano również wykonanie przejścia dla pieszych. Wykonawca podpisał już umowę na
realizację przedsięwzięcia i końcem października br. przystąpi do realizacji zadania. Planowany
termin zakończenia realizacji inwestycji  upływa 16 listopada 2017 roku. Mamy nadzieję, że
PZDW przesunie termin realizacji zadania o jeden miesiąc, a pogoda będzie sprzyjać i uda się
wykonać zadanie.  W ciągu tego chodnika jest  wyodrębnione zadanie dotyczące poszerzenia
przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej 986, na które wymagane jest pozwolenie na budowę.
W najbliższym czasie gmina uzyska wymienione pozwolenie.

 W dniu 29 września 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn: „Dostawa materiałów
drogowych w 2017 – etap II”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę klińca 4 – 31,5 mm
w ilości 500 ton, z możliwością zamiany części na frakcje tłucznia 31,5 – 63 mm. Aktualnie
dostarczono już 200 ton. W przeprowadzonym postępowaniu wyłoniono wykonawcę, tj. Firmę
Handlowo – Transportową KOŁCZ Aleksander Kołcz z miejscowości Orły, która zaoferowała
realizację zamówienia za kwotę 33.700 zł. 

 Rozesłano  zapytania  ofertowe  na  przebudowę dróg  gminnych:  Wielopole  –  Nowa Wieś  na
odcinku o długości 223 m (z funduszu sołeckiego), Nawsie – Stachorówka przez Łąki Etap II na
odcinku  o  długości  129  m oraz  Nawsie  –  Kąt  na  odcinku  o  długości  260  m (z  funduszu
sołeckiego).  Zakres  prac  objętych  zapytaniem  obejmuje  wykonanie  podbudowy z  kruszyw
łamanych  oraz  wykonanie  warstwy profilowej  z  masy bitumicznej.  Nikt  nie  zgłosił  się  na
wykonanie w/w zadań. Będą prowadzone rozmowy.

 W dniu  13  października  2017  roku  został  ogłoszony  drugi  przetarg  na  przebudowę  drogi
gminnej  Glinik  –  Skórówka.  W  pierwszym  przetargu  obejmującym  cztery  zadania,  tj.
przebudowa drogi Wielopole – Nowa Wieś, przebudowa drogi Nawsie – Kąt, przebudowa drogi
gminnej  Glinik – Skórówka oraz przebudowa drogi  Nawsie – Stachorówka przez Łąki,  nie
został wyłoniony wykonawca, ze względu na zaoferowane nieuzasadnione wysokie ceny.
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 W dniu 5 października 2017 roku ogłoszono przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2017/2018. Przedmiot zamówienia dotyczy
świadczenia  usług  polegających  na  odśnieżaniu  dróg  oraz  usuwaniu  oblodzeń  na  drogach
materiałem  uszorstniającym  stanowiącym  własność  zamawiającego.  Łączna  sieć  dróg
przewidzianych do odśnieżania wynosi ok. 153,1 km, jednakże może ona ulec zmianie w trakcie
realizacji zadania (w szczególności zwiększeniu). Otwarcie przetargu nastąpiło 13 października
2017  roku  i  trwa  ocena  złożonych  ofert.  Przetarg  dla  części  I  (Broniszów)  zostanie
unieważniony i ogłoszony ponownie, ponieważ wykonawca zrezygnował z zadania.

 Trwają  prace  nad  przygotowaniem  dokumentacji  przetargowej  na  realizację  zadania  pn:
„Remont Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu
Skrzyńskim”. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg.  Prace remontowe budynku
„Kantorówki” obejmują min: przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części
poddasza,  poprawę  energooszczędności  obiektu  i  montaż  instalacji  poprawiających
bezpieczeństwo zabytku. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie otoczenia oraz
dostosowanie  obiektu  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.  Gmina  na  ten  cel  otrzymała
dofinansowanie w wysokości 2.400.000 zł, z czego ok. 350.000 zł będzie wkładem własnym
z budżetu gminy. Pan Wójt zapewnił, że będzie występował o środki do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, aby nie wydać środków z budżetu gminy.

 W dniu  3  września  2017  roku  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  świętowała  Dożynki  Gminne.
Tegorocznym gospodarzem święta plonów było sołectwo Nawsie. Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu, podczas której poświęcono chleby
oraz  wieńce  dożynkowe.  Następnie  orszak dożynkowy na  czele  z  orkiestrą  dętą  z  Brzezin,
mażoretkami, grupami wieńcowymi i zaproszonymi gośćmi przemaszerował do miejscowego
budynku  Filii  Ośrodka  Kultury,  gdzie  odbyła  się  dalsza  część  uroczystości.  Na  scenie
zaprezentowało się  17 grup wieńcowych z terenu całej  Gminy Wielopole Skrzyńskie,  które
przedstawiły bogaty program artystyczny. Każda grupa wieńcowa otrzymała nagrodę pieniężną
w wysokości 100 zł oraz pamiątkowy dyplom. Święto plonów to również doskonała okazja do
podziękowania i uhonorowania ciężkiej pracy rolników. Na wniosek Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie 12 rolników z sołectwa Nawsie otrzymało Medale Podkarpackiej  Izby Rolniczej
im. Św. Izydora Oracza. Wręczono także odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”,
które zostały nadane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rolnikom z naszej gminy. 

 W dniu 16 października 2017 roku pracownicy oświaty z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie
spotkali  się na wspólnej  uroczystości Dnia Edukacji Narodowej,  popularnie zwanym Dniem
Nauczyciela.  Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, gratulacje i uznanie dla aktywnej
i twórczej postawy nauczycieli pracujących w placówkach oświaty na terenie Gminy Wielopole
Skrzyńskie  wyraził  Wójt  Gminy.  Podziękował  pracownikom  oświaty  za  całoroczną  pracę,
życzył  wszystkim  dyrektorom,  nauczycielom  i  wychowawcom  sukcesów  zawodowych,
osobistych, spełnienia upragnionych celów oraz satysfakcji, uznania i szacunku całej gminnej
społeczności  za  pracę  w  kształtowaniu  postaw  młodego  pokolenia.  W trakcie  uroczystości
wręczono  nagrody  następującym  osobom:  Pani  Teresie  Świniuch  –  dyrektorowi  Szkoły
Podstawowej  im.  prof.  Karola  Olszewskiego  w  Broniszowie,  Pani  Barbarze  Musiał  –
dyrektorowi Samorządowego Przedszkola „Krasnala Hałabały” w Wielopolu Skrzyńskim, Panu
Markowi  Śliwińskiemu  –  dyrektorowi  Szkoły  Podstawowej  im.  Tadeusza  Marii  Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim oraz nauczycielom Pani Elżbiecie Brzoza, która w tym dniu przeszła
na emeryturę i Panu Dariuszowi Wielgusowi za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
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3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał czy do zimowego utrzymania
dróg w Broniszowie ujęty jest parking, ponieważ w poprzednich latach nie był ujęty i był problem
z jego odśnieżaniem. Prosił o wpisanie parkingu do odśnieżania.

Pan  Tadeusz  Bokota  –  radny,  sołtys  sołectwa  Glinik  wnioskował  o  rozszerzenie
przebudowy drogi wojewódzkiej 986 w Sikorniku jeszcze o 100 m. Dodatkowy odcinek pozwoliłby
wyjść  z  lasu,  dzięki  czemu  nie  byłoby  zagrożenia.  Zasygnalizował  ograniczenie  prędkości  na
zakręcie  drogi  z  powodu  złej  nawierzchni,  ponieważ  kierowcy  widząc  lepszą  nawierzchnię
zwiększają prędkość i wpadają w ten zakręt. Zaproponował także uruchomić media.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin pytał o budowę kładki na Liwku.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytania radnych, wyjaśniając że:

 Parking  w  Broniszowie  zostanie  ujęty  do  odśnieżania,  jeżeli  nie  jest  wpisany  do  wykazu
zimowego utrzymania dróg. 

 Pan Wójt zapewnił, że będzie cały czas rozmawiał w Urzędzie Marszałkowskim i maksymalnie
wnioskował,  naciskał,  argumentował  o  rozszerzenie  przebudowy  drogi  wojewódzkiej  986
przynajmniej o 100 m, żeby wyjść z lasu w Sikorniku. Urzędnikom z Urzędu Marszałkowskie-
go nie zależy aż tak bardzo, czy zadanie to będzie zrealizowane w tym roku, czy w następnym,
ponieważ ich to nie dotyczy. Media nie będą zwoływane, gdyż może to podziałać w odwrotną
stronę.

 Kładkę  na  Liwku  można  wykonać  bezprzetargowo.  Gmina  złożyła  wniosek  o  wydanie
pozwolenia  na  budowę  kładki,  które  w  najbliższym  czasie  uzyska.  Pan  Wójt  zapewnił
o podjęciu działań w celu przekazania środków przez PZDW na wykonanie przedmiotowego
zadania. Gmina ma zabezpieczone środki na ten cel.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.

4.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 18 października 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
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Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  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 XXXV/224/2017 w załączeniu.

2)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 18 października 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  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 XXXV/225/2017 w załączeniu.

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

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 18 października 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  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 XXXV/226/2017 w załączeniu.
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4)  Pani  Jolanta  Wośko  –  podinspektor  Urzędu  Gminy  odczytała  projekt  uchwały
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Wielopole Skrzyńskie odbieranymi w sposób selektywny w kwocie 4,50 zł brutto
od jednego mieszkańca i odbieranymi w sposób nieselektywny w kwocie 15 zł brutto od
mieszkańca.

Pani Beata Wiśniewska przedstawiła opinię do w/w projektu uchwały, wypracowaną na
posiedzeniu Komisji Rozwoju  Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 18 października
2017 roku. Komisja po burzliwej dyskusji, większością głosów wypracowała propozycję wysokości
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
odbieranymi w sposób selektywny w kwocie 4,10 zł  brutto  od osoby i  odbieranymi w sposób
nieselektywny w kwocie  15,00 zł  brutto  od  osoby.  W/w stanowisko Komisji  Rozwoju  Gminy,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiła jako wniosek o poprawkę do projektu uchwały.

Pytania i uwagi do projektu uchwały:

Radni Pan Adam Galas oraz Pan Tadeusz Bokota złożyli wniosek o odrzucenie poprawki
do projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Komisji  Rozwoju Gminy,  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego mówił, że powinien być głosowany
wniosek, który wypracowała Komisja Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Stawka
zaopiniowana pozytywnie przez Komisję w kwocie 4,10 zł za zbiórkę odpadów segregowanych
i 15 zł  za zbiórkę odpadów zmieszanych powinna wystarczyć.  W razie konieczności,  jeżeli  nie
wystarczy to nie będzie problemu, żeby wprowadzić podwyżkę. Swoje stanowisko argumentował
tym.  że  nie  powinno  się  znacznie  obciążać  mieszkańców,  ponieważ  wydatki  wzrastają:  węgiel
drożeje, rachunków każdy ma dużo i to wszystko składa się na wyższe koszty.

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady Gminy przypomniał,  że  z  inicjatywą
uchwałodawczą do tej  pory występuje Pan Wójt.  Uchwała odczytana przez pracownika Urzędu
Gminy jest z inicjatywy Pana Wójta, natomiast Komisja Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska wypracowała nieco inne stanowisko, poprawkę do projektu uchwały, którą odczytała
Przewodnicząca Komisji. Wspomniał, że stawki do tej pory w naszej gminie były niezmienione.
W niektórych sąsiednich gminach są one dużo wyższe. 

Pan Marek Tęczar  – Wójt  Gminy zaapelował  do radnych o przyjęcie  przedstawionego
projektu uchwały i zaakceptowanie  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie odbieranymi w sposób selektywny w kwocie 4,50 zł brutto od
jednego mieszkańca i odbieranymi w sposób nieselektywny w kwocie 15,00 zł brutto od jednego
mieszkańca. Mówił, że nie jest naszym zamiarem sięganie do kieszeni naszych mieszkańców. Przez
przynajmniej  trzy  lata  utrzymywana  była  najniższa  stawka  za  odbiór  odpadów  komunalnych
selektywnych.  Żadna  z  sąsiednich  gmin  nie  miała  tak  niskiej  opłaty  jak  Gmina  Wielopole
Skrzyńskie, czyli 3,60 zł od jednego mieszkańca. Wszystkie gminy sąsiednie mają wyższe opłaty,
mniej więcej takie jak proponujemy. Naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców, w 2017 roku  
uruchomiony został w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień odbiór odpadów dwa razy
w miesiącu, ze względu na prośby mieszkańców, że odpady komunalne w okresie letnim psują się
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i nieładnie pachną. Ponadto od tego roku odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w ciągu
roku. Do tej pory były odbierane raz w ciągu roku. Tych odpadów wbrew pozorom nie jest mniej.
Tłumaczył,  że  jest  konieczność zwiększenia stawki opłaty z tego względu, że już w tym roku,
w  związku  z  tym,  że  odpadów  komunalnych  selektywnych  i  nieselektywnych  zbieranych  jest
więcej,  braknie  nam  środków  na  zapewnienie  zapłaty  za  odbiór  odpadów  komunalnych.
Jednoznacznie jest wskazane, że gmina nie może z innych środków finansować odbiór odpadów
komunalnych,  jak  tylko  ze  środków  pochodzących  z  zapłaty  od  mieszkańców  za  zbiórkę
selektywną  i  nieselektywną.  Jeżeli  byśmy  tego  dokonali,  zainterweniuje  Regionalna  Izba
Obrachunkowa. W tym roku braknie ok. 30.000 zł, które sfinansowane będą z oszczędności z lat
poprzednich.  Od nowego  roku  już  tych  oszczędności  nie  będzie.  Ta  podwyżka  nie  jest  aż  tak
znacząca.  Na pewno nie chcemy wracać do odbioru odpadów raz w miesiącu w okresie letnim
i odbioru odpadów wielkogabarytowych raz w roku, bo mieszkańcy tego oczekują. Apelował, że
podwyżka  jest  niezbędna,  tym  bardziej,  że  nie  odbiega  ona  od  tych  kwot,  które  są  przyjęte
w sąsiednich gminach, a niekiedy sąsiednie gminy mają dużo wyższe stawki za odbiór odpadów
komunalnych selektywnych. Robimy wszystko co jest możliwe, żeby panować nad przedsiębiorcą,
który odbiera odpady komunalne, aby nie dochodziło do żadnych nadużyć. Każdy samochód jest
ważony. W tej chwili nie jest możliwe utrzymanie obecnej stawki za odbiór odpadów selektywnych
i  nieselektywnych  od  jednego  mieszkańca,  ze  względu  na  ciągle  wzrastającą  ilość  odpadów
komunalnych.  Powinno to  nas  cieszyć,  bo  może to  wskazywać na to,  że  świadomość naszych
mieszkańców wzrasta i odpadów nie wysypują na dzikie wysypiska albo przestali spalać w swoich
piecach,  przez  co  nie  zanieczyszczają  środowiska.  Gmina  nie  jest  w  stanie  za  kwotę  3,60  zł
utrzymać  przedsiębiorcę,  który  będzie  nam te  odpady odbierał.  Ponadto  nie  ma  pewności  czy
w przetargu czerwcowym utrzyma się kwota, którą zaproponował odbiorca w tym roku. Pierwszy
przetarg w tym roku został unieważniony, dzięki temu udało się zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy,
bo  oferta  druga  była  tańsza.  Ponadto  koszt  rozesłania  pocztą  zawiadomień  do  wszystkich
mieszkańców o podwyżce będzie wynosił  15.000 zł.  Tych pieniędzy nie wydamy.  Skorzystamy
z naszych stażystów, zastanowimy się pomocą radnych. Projekt uchwały został troszkę zmodyfiko-
wany  w  stosunku  do  przedstawionego  na  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa  i  Ochrony
Środowiska, ze względu na propozycję Komisji znacznego podniesienia stawki osobom, które nie
chcą segregować odpadów komunalnych, aby ich zachęcić do zbiórki selektywnej. W przypadku
podjęcia przez Radę Gminy uchwały z niższymi stawkami trzeba liczyć się z tym, że w najbliższym
czasie znowu trzeba będzie wprowadzić kolejną podwyżkę. 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaprezentowany został projekt uchwały ze stawkami 4,50 zł za
odbiór  odpadów  segregowanych  i  10  zł  za  odbiór  odpadów  zmieszanych.  Propozycja  wzrostu
stawki  za  odbiór  odpadów zmieszanych do kwoty 15 zł  była  spowodowana tym,  że  ci  co  nie
segregują zostają na takiej samej pozycji, a ci co segregują mają płacić o 0,90 zł więcej i tutaj Wójt
dostosował stawkę do tego, co zostało wypracowane na Komisji. Prosił radnych o podtrzymanie
wniosku  z  Komisji  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska,  argumentując  tym,  że
zaproponowane na Komisji stawki – 4,10 zł za odbiór odpadów segregowanych i 15 zł za odbiór
odpadów  zmieszanych  daje  ok.  52.000  zł,  natomiast  proponowane  przez  Wójta  stawki  dają
ok. 85.000 zł, nie potrzeba nam takiej kwoty. Podwyżka do kwoty 4,50 zł daje 25% wzrostu. Pytał
przy jakiej dziedzinie koszty wzrosły o 25%. Jedna osoba tego nie odczuje, ale w gospodarstwie,
gdzie jest 6 – 7 osób jest to poważny wydatek.
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Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin złożył poprawkę do projektu uchwały wnioskując
o przyjęcie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielopole
Skrzyńskie w sposób selektywny w kwocie 4,30 zł od osoby i odbieranymi w sposób nieselektywny
w kwocie 20 zł  od osoby. Swoje stanowisko argumentował  tym, aby nauczyć ludzi  dyscypliny
i zmusić do segregowania śmieci, ponieważ wśród odpadów niesegregowanych w większości są to:
popiół, trawa z trawnika, obierki z ziemniaków. To robi duży ciężar. Na terenie wiejskim nie ma
problemu  z  wykorzystaniem  tych  odpadów  i  nie  trzeba  wrzucać  wszystkiego  do  worków.
Zaproponowane stawki powinny zrównoważyć koszty.

Zdaniem Pani Renaty Góra – radnej z Wielopola Skrzyńskiego, Komisja Rozwoju Gminy,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska wypracowała wniosek przyjmując inne stawki niż zaproponowane
przez Wójta i dzisiaj powinna być ta uchwała przygotowana.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy podkreślił, że przedstawiony przez pracownika Urzędu
Gminy  projekt  uchwały  jest  z  inicjatywy  Wójta.  Nikt  z  radnych  nie  złożył  nowego  projektu
uchwały, a inicjatywę uchwałodawczą mają także radni w liczbie co najmniej trzech osób. Zgodnie
z  Regulaminem  Rady  Gminy,  radni  do  zaprezentowanego  projektu  uchwały  mogą  zgłaszać
poprawki, które będą głosowane.

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  wyjaśnił  radnym,  że  zostały
zgłoszone  trzy  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  terenie  Gminy
Wielopole Skrzyńskie:

 stawka  przedstawiona  przez  pracownika  Urzędu  Gminy,  z  inicjatywy Wójta  Gminy  –
4,50 zł od osoby za odbiór odpadów segregowanych i 15 zł od osoby za odbiór odpadów
zmieszanych,

 stawka wypracowana przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
4,10 zł od osoby za odbiór odpadów segregowanych i 15 zł od osoby za odbiór odpadów
zmieszanych,

 stawka przedstawiona przez radnego Pana Zbigniewa Gąsiora – 4,30 zł od osoby za odbiór
odpadów segregowanych i 20 zł od osoby za odbiór odpadów zmieszanych.

Pan Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał  pod głosowanie  poprawki  zgłoszone do
przedstawionego projektu uchwały, zgodnie z kolejnością ich zgłoszenia. Pierwsza poprawka do
projektu  uchwały  została  wypracowana  przez  Komisję  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa  i  Ochrony
Środowiska, czyli stawka 4,10 zł od osoby za odbiór odpadów segregowanych i 15 zł od osoby za
odbiór  odpadów  zmieszanych.  Do  tej  propozycji  został  zgłoszony  wniosek  o  odrzucenie  w/w
poprawki  przez  dwóch  radnych.  W związku  z  powyższym,  Wiceprzewodniczący  Rady Gminy
poddał  pod głosowanie wniosek o odrzucenie zaproponowanej  przez Komisję  Rozwoju Gminy,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprawki do projektu uchwały. 

 8 głosów – „za” odrzuceniem
 0 głosów – „przeciw”
 4 głosy – „wstrzymujące się” przy obecności 12 radnych.

Wniosek Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska został odrzucony.
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Następnie Pan  Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie poprawkę do
projektu uchwały zaproponowaną przez radnego Pana Zbigniewa Gąsiora, czyli stawkę 4,30 zł od
osoby za  odbiór  odpadów  segregowanych  i  20  zł  od  osoby za  odbiór  odpadów zmieszanych.
Wymieniona poprawka została odrzucona przy:

 3 głosach – „za”
 9 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych.

W związku z odrzuceniem przez Radę Gminy wszystkich poprawek do projektu uchwały, Pan
Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał przedstawiony przez Panią podinspektor
Jolantę  Wośko  projekt  uchwały  pod  głosowanie  ze  stawką  4,50  zł  od  osoby za  odbiór  odpadów
segregowanych i 15 zł od osoby za odbiór odpadów zmieszanych.

Uchwała została przyjęta przy:
 8 głosach – „za”
 4 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych.

Uchwała Nr XXXV/227/2017 w załączeniu.

5)  Pani  Jolanta  Wośko  –  podinspektor  Urzędu  Gminy  odczytała  projekt  uchwały
w sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2018 rok.

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 18 października 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.

Uchwała została przyjęta przy:
 11 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 12 radnych.

Uchwała Nr XXXV/228/2017 w załączeniu.

6) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Pani  Beata  Wiśniewska  przedstawiła  pozytywną  opinię  do  wymienionego  projektu
uchwały, wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w dniu 18 października 2017 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 
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Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  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 XXXV/229/2017 w załączeniu.

7)  Pani  Krystyna  Wlezień  –  Sekretarz  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  im.
Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

Pani  Sekretarz  poinformowała,  że  art.  117  ustawy  –  Przepisy  wprowadzające  ustawę
Prawo oświatowe i art.  88 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje organy stanowiące samorządu
gminnego  do  podjęcia  uchwał  mających  na  celu  zatwierdzenie  faktu,  że  szkoły  podstawowe
sześcioklasowe  stały  się  z  okresem  1  września  br.  z  mocy  prawa  szkołami  podstawowymi
ośmioklasowymi.  Natomiast  obowiązkiem  dyrektorów  szkół  jest  dokonanie  zmian  w  statutach
szkół.

Pan Sławomir Górski przedstawił pozytywną opinię do wymienionego projektu uchwały,
wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Porządku Publicznego w dniu 18 października 2017 roku. 

Pytania i uwagi do projektu uchwały:

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  zwrócił  uwagę  na  to,  że  skoro  szkoły
przekształcają się z mocy prawa to jaki sens ma głosowanie nad projektami uchwał.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że są to uchwały deklaratoryjne stwierdzające stan prawny. 
 
Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  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 XXXV/230/2017 w załączeniu.
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8)  Pani  Krystyna  Wlezień  –  Sekretarz  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof.
Karola Olszewskiego w Broniszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Karola
Olszewskiego w Broniszowie.

Pan Sławomir Górski przedstawił pozytywną opinię do wymienionego projektu uchwały,
wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Porządku Publicznego w dniu 18 października 2017 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  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 XXXV/231/2017 w załączeniu.

9)  Pani  Krystyna  Wlezień  –  Sekretarz  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej
w Gliniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gliniku.

Pan Sławomir Górski przedstawił pozytywną opinię do wymienionego projektu uchwały,
wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Porządku Publicznego w dniu 18 października 2017 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  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 XXXV/232/2017 w załączeniu.

10)  Pani  Krystyna  Wlezień  –  Sekretarz  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w sprawie
stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  im.
Sybiraków w Nawsiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Nawsiu.

Pan Sławomir Górski przedstawił pozytywną opinię do wymienionego projektu uchwały,
wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Porządku Publicznego w dniu 18 października 2017 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 
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Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  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 XXXV/233/2017 w załączeniu.

11)  Pani  Krystyna Wlezień  –  Sekretarz  Gminy odczytała  projekt  uchwały  w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1
im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach.

Pan Sławomir Górski przedstawił pozytywną opinię do wymienionego projektu uchwały,
wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Porządku Publicznego w dniu 18 października 2017 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  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 XXXV/234/2017 w załączeniu.

12)  Pani  Krystyna  Wlezień  –  Sekretarz  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w sprawie
stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  Nr  2
w Brzezinach – Berdechów w ośmioletnią  Szkołę  Podstawową Nr 2 w Brzezinach –
Berdechów.

Pan Sławomir Górski przedstawił pozytywną opinię do wymienionego projektu uchwały,
wypracowaną na posiedzeniu Komisji Oświaty,  Kultury,  Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku
Publicznego w dniu 18 października 2017 roku. 

Pytania i uwagi do projektu uchwały:

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik pytał  czy są jakieś możliwości od
Ministerstwa  załatwienia  środków  na  Szkołę  Podstawową  w  Berdechowie,  ponieważ  nie  jest
możliwe, aby była tam ośmioklasowa szkoła.
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że na dzień dzisiejszy Szkoła Podstawowa
w Berdechowie  z  mocy prawa stała  się  ośmioklasową szkołą.  Nasze  proponowane zmiany nie
zostały  pozytywnie  rozpatrzone  przez  Panią  Kurator  i  nie  ma  zgody  na  zmianę  stopnia
organizacyjnego szkoły. Pani Minister obiecała, że będą środki na mniejsze szkoły, na oddziały. Na
razie żadnych konkretów w tej sprawie nie ma. Przyszłość Szkoły Podstawowej w Berdechowie
zależy od ilości dzieci, zależy od Rady Gminy. Pani dyrektor zobowiązała się, że dzieci będzie
więcej. Na razie ich nie ma. Obwód Szkoły Podstawowej w Berdechowie jest małym obwodem,
dlatego nie ma co się spodziewać, że tam będzie dużo dzieci. Wcześniej czy później dojdzie do
tego,  że  w  Brzezinach  zostanie  jedna  szkoła  podstawowa  i  będzie  to  decyzja  Rady  Gminy
i Kuratorium Oświaty, które wyrazi na to zgodę lub nie.

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.

Uchwała została przyjęta przy:
 10 głosach – „za”
 1 głosie – „przeciw”
 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 12 radnych.

Uchwała Nr XXXV/235/2017 w załączeniu.

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

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  wnioski
z kontroli Komisji Rewizyjnej wydatków drogowych za I półrocze 2017 roku:

 I  wniosek  –  opracowanie  kategoryzacji  dróg  gminnych  w  oparciu  o  czytelne  mapy
z zaznaczeniem poszczególnych dróg wraz z nazwami.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej doprecyzował, że kruszywo jest wywożone na drogi
zgodnie z kolejnością wpływu wniosków. Jeżeli nie będzie kategoryzacji dróg to dojdzie
do sytuacji, w której główne drogi zamiast naprawiać w pierwszej kategorii schodzą na
dalszą  kolejności,  zwłaszcza  wiosną,  bo  mieszkańcy  zgłaszają  wnioski  indywidualnie
w zimie, jeszcze jak śnieg leży. Jeżeli byłaby kategoryzacja dróg, to wtedy byłoby bardziej
rozsądnie.

 II  wniosek  –  wyeliminowanie  sytuacji,  gdzie  w wykazach kruszywa figuruje  odbiorca
kruszywa (osoba prywatna) bez nazwy drogi gminnej.
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  doprecyzował,  że  najwięcej  dróg  nazwanych
nazwiskiem  danego  mieszkańca  jest  w  Nawsiu.  Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie
wiedzą gdzie taka droga jest, ponieważ w Komisji Rewizyjnej nie ma żadnego radnego
z Nawsia, a pracownik ds. bieżącego utrzymania dróg nie był w stanie jej zlokalizować.
Lepiej nazwać te drogi przysiółkami, a ewentualnie w nawiasie napisać nazwisko, żeby
trafić do danej osoby.
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Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik pytał w imieniu mieszkańców Łysej
Góry o wyposażenie byłej szkoły na Łysej Górze, gdzie na chwilę obecną są zakupione za 6.000 zł
naczynia? Prosił o przyglądnięcie się tej sprawie i przeprowadzenie w tym temacie kontroli. Pytał
także  na  jakiej  podstawie  rodzina  O.  przejęła  ponad  dwuhektarową działkę,  która  w  księgach
wieczystych  została  przydzielona  szkole  na  Łysej  Górze  po  podziale  majątku  dworskiego.
Następnie złożył wniosek o zaprojektowanie boiska wielofunkcyjnego w Gliniku, w miejscu gdzie
jest obecne boisko nad szkołą i zamontowanie monitoringu, z uwagi na ciągłe niszczenia placu
zabaw.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów złożył następujące wnioski:

 przygotowanie dokumentacji  potrzebnej  do złożenia wniosku na budowę chodnika przy
drodze wojewódzkiej Łączki – Broniszów Dwór,

 zabezpieczenie w budżecie gminy na 2018 rok środków na oświetlenie.

Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  odpowiadając  na  przedstawione  wnioski  Komisji
Rewizyjnej  mówił,  że  w  gminie  jest  kategoryzacja  dróg  gminnych,  ale  trzeba  ją  bardziej
usystematyzować.  Drogom  ważniejszym  należy  nadawać  I  standard,  bo  tymi  drogami  jeździ
najwięcej osób i te drogi powinny być w pierwszej kolejności poprawione, jeżeli taka jest potrzeba.
Drogi nazwane nazwiskiem danego mieszkańca są nazwami tych dróg. W Nawsiu większość dróg
gminnych  jest  nazwana  cyfrowo.  Nie  ma  sensu  zmieniać  tych  nazw,  bo  tak  zostały  przyjęte
i  posługujemy się nimi od jakiegoś czasu. Pracownik ds. bieżącego utrzymania dróg bardzo dobrze
zna drogi i jeżeli nie był w stanie dokładnie sprecyzować danej drogi to dlatego, że pracuje od
niedawna. Każdą drogę jesteśmy w stanie bardzo szybko zlokalizować w każdym miejscu w naszej
gminie. Następnie Pan Wójt odniósł się do pozostałych wniosków i pytań radnych, mówiąc że:

 Sprawa wyposażenia szkoły w Gliniku na Łysej Górze, a szczególnie kwestia naczyń zostanie
sprawdzona przez ZOSiP.

 Temat  przejęcia  działki  przez  Państwa  O.  przedstawia  się  następująco:  Podczas  parcelacji
majątku dworskiego został przypisany Szkole Podstawowej na Łysej Górze kawałek gruntu
w Małej, z tym że nie było to uporządkowane pod względem statusu prawnego. Nie było ksiąg
wieczystych. Gmina Wielopole Skrzyńskie nie była prawowitym właścicielem. Na początku lat
90-tych ten grunt został skomunalizowany przez Gminę Ropczyce, w związku z tym, że leżał
na terenie Ropczyc. I tak to zostało. Od tego czasu Pan O. dzierżawił ten grunt, najpierw od
Szkoły Podstawowej w Małej, a później od Miasta i Gminy Ropczyce. W tamtym roku Gmina
Wielopole Skrzyńskie zwróciła się do Gminy Ropczyce o nieodpłatne przekazanie części tego
gruntu, z uwagi na to, że Gmina Wielopole Skrzyńskie posiada na części tego gruntu swoją
infrastrukturę  w  postaci  osadników  ścieków.  Po  pozytywnej  opinii  Rady  Miasta  i  Gminy
Ropczyce  działka  67  arów  została  nieodpłatnie  przekazana  Gminie  Wielopole  Skrzyńskie.
Gmina ma prawo własności.  Wcześniej  siostra Pana O. z mężem wnieśli  wniosek do sądu
o zasiedzenie. Postanowieniem, sąd oddalił wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. Państwo O.
odwołali  się  od  tego  postanowienia  do  sądu  wyższej  instancji.  W  tej  chwili  będzie
rozpatrywana ich apelacja.  Tego zasiedzenia być nie może, ponieważ brakuje wymaganego
okresu. W międzyczasie Gmina Ropczyce wniosła wniosek do sądu o wydanie rzeczy i w tym
przypadku był pozytywny wyrok sądu. Państwo O. odwołali się od tego wyroku. Sąd wyższej
instancji  powziął  wiedzę,  że  jest  aktualnie  prowadzona  sprawa  o  zasiedzenie  i  zawiesił
postępowanie o wydanie rzeczy. Ponadto Państwo O. wnieśli  przeciwko Gminie Wielopole
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Skrzyńskie pozew o tzw. ochronę posiadania. Według prawa, prawo własności, które Gmina
Wielopole Skrzyńskie posiada na podstawie aktu notarialnego jest mniej znaczące niż ochrona
posiadania. Sąd Rejonowy w Ropczycach wydał wyrok, w którym zakazuje Gminie Wielopole
Skrzyńskie  jakichkolwiek  czynności  na  tej  działce,  którą  uzyskała  od  Gminy  Ropczyce.
Państwo O. czterokrotnie zniszczyli ogrodzenie i wykopali znaki graniczne. Policja umorzyła
dochodzenie w sprawie zniszczenia ogrodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego,
natomiast  w  sprawie  usunięcia  znaków  granicznych  z  powodu  niewykrycia  sprawcy
przestępstwa. W tej chwili podstawową sprawą jest to, aby sąd wydał pozytywny wyrok czy
postanowienie w sprawie oddalenia wniosku o zasiedzenie. Po takim rozstrzygnięciu gmina
będzie występować o odszkodowanie.

 Pan Wójt na ten moment nie zadeklarował projektowania i budowy boiska wielofunkcyjnego
w Gliniku, takie jakie powstało w Broniszowie i Nawsiu, z uwagi na to, że trzeba liczyć siły na
zamiary.  W  Gliniku  w  tej  chwili  dobiega  końca  inwestycja  budowy  sali  gimnastycznej.
Wniosek  o  zaprojektowanie  boiska  wielofunkcyjnego  jest  potrzebny,  ale  jest  bardzo  dużo
rozpoczętych inwestycji,  które muszą być zrealizowane. Dopiero potem można ewentualnie
myśleć o takim boisku. Boisko wielofunkcyjne potrzebne jest także w Brzezinach, bo mając na
uwadze to, że Szkoła Podstawowa w Berdechowie może zostać ograniczona organizacyjnie,
będzie więcej dzieci w Szkole Podstawowej w Brzezinach. Monitoring będzie zakładany, bo
nie chcielibyśmy, żeby nasze obiekty były dewastowane.

 Na chwilę obecną Pan Wójt nie przewiduje projektowania chodnika przy drodze wojewódzkiej
986 w Broniszowie, ponieważ trzeba patrzeć na nasze możliwości. Obecnie są projektowane
dwa odcinki chodnika przy drodze wojewódzkiej:
✔ w Wielopolu Skrzyńskim od centrum w stronę Rzegocina do cmentarza,
✔ w Gliniku od miejsca gdzie chodnik się zakończył do zjazdu na Podlas wraz z zatokami

autobusowymi. W samym centrum Glinika chodnik będzie po jednej i drugiej stronie.

 Obecnie  nie  ma  żadnego  programu,  który  przewidywałby  dofinansowanie  wniosków  na
oświetlenie. W pierwszej kolejności konieczne byłoby uzupełnienie oświetlenia przy drodze
wojewódzkiej.

6.  Sprawy różne.

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w imieniu swoim i Rady Gminy
złożył  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  dyrektorom i  nauczycielom życzenia:  dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności, wytrwałości i sukcesów w pracy zawodowej.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zasygnalizował problem ze zwalnianiem dzieci
z Gimnazjum z ostatniej lekcji. Mówił, że z powodu ucieczki ucznia odpowiedzialność zbiorową
ponoszą  wszyscy uczniowie  i  nieuzasadnione  jest,  aby nie  można  było  zwolnić  dziecka  przez
rodzica telefonicznie, jeżeli źle się czuje, czy ma wizytę u lekarza. Dziecko nie może wyjść ze
szkoły,  żeby  wykupić  receptę  w  aptece.  Szkoła  odpowiada  za  bezpieczeństwo  dzieci,  ale
kompletnym  absurdem  jest  zakaz  zwalniania  dzieci  ze  szkoły,  jeżeli  dziecko  ma  zwolnienie
z czytelnym podpisem rodzica. Lepiej, żeby dziecko w ogóle nie poszło do szkoły, bo z usprawie-
dliwieniem całego dnia nie ma problemu. Wspomniał, aby w szkołach wprowadzić elektroniczny
dziennik lekcyjny. W ten sposób każdy rodzic będzie miał wgląd do ocen i nieobecności.
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Pani  Renata  Góra  –  radna  z  Wielopola  Skrzyńskiego  nie  zgodziła  się  z  przedmówcą
uważając, że nie ma żadnego problemu ze zwalnianiem dziecka z ostatniej lekcji z Gimnazjum.
Nadmieniła, że wystarczyłoby, aby rodzic podjechał po dziecko do szkoły i nie byłoby żadnego
problemu.

Pani Wioletta Sarna - dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku, w związku z nieobecnością
Pani dyrektor Gimnazjum mówiła,  że odpowiedzialność za dziecko w szkole ponosi nauczyciel
łącznie  z  dyrektorem szkoły.  Nikt  nie  ma  prawa  zadzwonić  i  zabrać  dziecka.  Dziecko  można
wybrać  na  podstawie  pisma,  wcześniej  skserować  dowód  lub  inny  dokument  zgodnie
z  regulaminem,  jaki  dana  szkoła  ustaliła.  Do  szkoły  może  zadzwonić  kolega  lub  koleżanka.
Obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Nie ma najmniejszego problemu z odebraniem dziecka
ze szkoły, jeżeli rodzic przyjedzie po dziecko i pokaże dowód, że jest faktycznie tym rodzicem.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy zapewnił, że sprawa ze zwalnianiem dzieci z ostatniej
lekcji z Gimnazjum zostanie wyjaśniona z Panią dyrektor. Przypomniał także, że gmina w najbliż-
szym  czasie  będzie  realizowała  projekt  informatyczny  we  wszystkich  szkołach  podstawowych
i przedszkolu na m.in. e-dzienniki. Rodzice będą mogli sprawdzać oceny, nieobecności, będą mogli
zwalniać dziecko, usprawiedliwiać nieobecności.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin proponował wprowadzić czytnik linii papilarnych,
żeby nauczyciele wiedzieli na pewno, że to jest rodzic, jak przyjedzie po dziecko do szkoły.

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy mówił, że e-dzienniki są bardzo
dobrą rzeczą i  wygodną dla  rodzica,  a  zajmującą niestety dla  nauczyciela.  Rodzice mają pełny
podgląd na osiągi swoich dzieci i pełną dostępność z nauczycielem i dyrektorem szkoły.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin podziękował Panu Wójtowi za ekipę, która wykonuje
uregulowania  geodezyjne drogi  na Rędziny.  Zasygnalizował  pewne problemy,  które w związku
z  tymi  sprawami  geodezyjnymi  powstały,  związane  z  pomiarami  na  wyrost  działek.  Ponadto
zachęcał  radnych na Międzynarodowe Targi Maszyn Rolniczych POLAGRA w dniach 18 – 21
stycznia 2018 roku w Poznaniu. Prosił o rozpropagowanie oferty wśród mieszkańców.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał czy most w kierunku szkoły
w Broniszowie będzie wykonywany w 2018 roku. Wspomniał, aby nie zapomnieć o zaprojektowa-
niu zabezpieczających barierek między jezdnią a chodnikiem przy tym moście. Ponadto zwrócił
uwagę na to, że wszelkiego rodzaju informacje, np. z weterynarii przesyłane są listami poleconymi,
które  trzeba  podpisać,  a  w  razie  nieobecności  trzeba  po  nie  jechać  na  pocztę  do  Ropczyc,
a zawiadomienia o sesji wraz z materiałami przychodzą listami zwykłymi. Zasygnalizował, aby te
mniej istotne informacje przesyłać listami zwykłymi, przez co jest mniejszy koszt.
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Pan Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone sprawy różne:

 Sprawy geodezyjne z drogą na Rędziny zostaną doprowadzone pozytywnie do końca, bo do tej
pory nie było to uregulowane. Trzeba rozmawiać z mieszkańcami, przedstawiać argumenty,
przekonywać. Takie sytuacje się zdarzają. 

 Most w Broniszowie w kierunku szkoły będzie przebudowywany w całości w następnym roku.
Przebudowa  tego  mostu  wymaga  pozwolenia  na  budowę,  którego  gmina  jeszcze  nie  ma.
Dokumentację wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów – wykonawca wyłoniony
w drodze przetargu na realizację inwestycji w systemie projektuj i buduj. W 2018 roku most
będzie przebudowywany i zostanie połączony chodnik z chodnikiem przy drodze powiatowej.
Barierki można byłoby zaprojektować, tylko trzeba sprawdzić czy są one ujęte w Programie
Funkcjonalno Użytkowym. Jeżeli tych barierek nie ma w PFU, na podstawie którego składany
był  wniosek do PROW i  na  podstawie  którego był  przeprowadzony przetarg,  to  teraz  nie
będzie w interesie wykonawcy wykonania dodatkowych barierek,  bo to będzie kosztowało.
Ewentualnie gmina może je wykonać w ramach własnych środków, ale dopiero wtedy, gdy
odbierzemy inwestycję.

 Nie  ma  obowiązku  wysyłania  zawiadomień  o  sesji  za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
natomiast jest wiele informacji typu decyzje, upomnienia, które wymagają potwierdzenia, że
odbiorca je odebrał.

7.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z XXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia
28 września 2017 roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy:

 9 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 9 radnych.

8.  Zamknięcie sesji.

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy podziękował radnym i zaproszo-
nym gościom za  udział  w sesji  i  dokonał  zamknięcia  XXXV Sesji  Rady Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1755.

Protokołowała: Wiceprzewodniczący Rady Gminy

     mgr Beata Ozga                                                                       Marek Mucha
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