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Protokół Nr IX/2015 

z IX Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 21 lipca 2015 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1430  w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowego 

w Wielopolu Skrzyńskim. Otwarcia sesji dokonała Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady 

Gminy. Przywitała radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum, przy którym może obra-

dować i podejmować uchwały Rada Gminy. 

 

Na IX Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było czternastu radnych oraz 

zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Nieobecny był radny: Pan Stanisław Pasowicz. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok, 

2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/116/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 

30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych, 

3) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Ropczycach. 

4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

5. Sprawy różne. 

6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

7. Zamknięcie sesji. 
 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. 

 

2. Informacja 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: 

 W niedzielę 19 lipca odbyła się XVI edycja festynu integracyjnego osób niepełnosprawnych  

z pełnosprawnymi WIELOPOLANDIA. Na imprezie zaszczycili swoją obecnością m.in. Pani 

Renata Butryn – Poseł na Sejm RP, Pan Jan Bury – Poseł na Sejm RP, Pan Wiesław Lada – Radny 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego, dyrektor KRUS w Rzeszowie, Pani Bernadeta Frysztak 

– Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Pani Jolanta Gajda – asystentka Pani 

Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – Marszałek Sejmu, od której otrzymaliśmy list okolicznościowy 

z wyrazami szacunku za zorganizowanie festynu.  
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 30 czerwca w Szkole Podstawowej w Brzezinach odbyło się uroczyste zakończenie realizacji 

projektu „Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start”. Jako gmina mamy obowiązek 

kontynuowania projektu i przyjmowania dzieci 5, 4 i 3-letnich. Projekt będzie kontynuowany  

w ograniczonym zakresie. W przyszłym roku będą środki na tego typu przedszkola i będziemy 

po nie sięgać. Przedszkola te spróbujemy ulokować w tych miejscowościach, gdzie nie było ich 

do tej pory. 

 16 lipca zakończono prace rozbiórkowe starego budynku zaplecza na stadionie w Wielopolu 

Skrzyńskim. Wykonawcą tego zadania była firma z Małej – ZHU Grażyna Madeja. Koszt roz-

biórki to 18.000 zł łącznie z transportem gruzu, który został wywieziony na drogi, parkingi oraz 

zabezpieczenie skarp i osuwisk. 

 Zostały zakończone prace mające na celu zagospodarowanie placu przy Aptece koło Piomaru, 

które znacznie poprawiły funkcjonowanie i wygląd oraz pozwoliły na uzyskanie większej ilości 

miejsc parkingowych przy budynku. Brakuje jeszcze zadaszenia, barier i namalowania linii na 

placu parkowania. 

 Została uruchomiona część noclegowa w Budynku Kulturalno–Oświatowym. Pierwsze noclegi 

wykorzystali uczniowie ze Słowacji z Giraltovic podczas rozgrywek piłki nożnej. Ponadto w lipcu 

odbył się plener malarski poświęcony twórczości T. Kantora i 13 osób skorzystało z noclegów. 

GOKiW wydał środki na zakup niezbędnych rzeczy, aby „hotel” mógł funkcjonować. Środki te 

trzeba będzie im zwrócić. W tej chwili jest 20 miejsc noclegowych. W planie chcemy przygoto-

wać część hotelową na 50 osób. Trzeba będzie jeszcze dofinansować urządzenie kuchni, 

świetlico-jadalni i pomieszczenie magazynowe. Nie jest to dokończone z uwagi na brak środków 

w budżecie gminy. 

 W najbliższym czasie zastanie wykonany odwiert poszukiwawczy za wodą w miejscowości 

Glinik – Łysa Góra. Wykonawcą będzie firma Hydroel spod Jasła. Odwiert zostanie wykonany 

za kwotę 33.000 zł brutto na głębokość 80 m. Termin wykonania odwiertu został ustalony do 10 

sierpnia. 

 Zostały zlokalizowane wszystkie działki na terenie naszej gminy, na których rośnie barszcz 

Sosnowskiego:  

 w Nawsiu barszcz rośnie na 65 działkach,  

 w Wielopolu Skrzyńskim barszcz rośnie na 3 działkach – w okolicy obwodnicy w stronę 

Brzezin,  

 w Gliniku występują pojedyncze rośliny w korycie rzeki Wielopolki i w okolicy mostu  

w stronę Łysej Góry.  

Ponadto wystąpiliśmy z informacją do wszystkich właścicieli działek o szkodliwości jakie może 

powodować oparzenie przez barszcz oraz podjęciu działań zmierzających do likwidacji tej 

rośliny. Na dzień dzisiejszy gmina nie ma prawa wkraczać na teren działek prywatnych  

w celu likwidacji barszczu. To powinien wykonywać właściciel działki. Nie ma w tej chwili 

instytucji w Polsce, która zajmowałaby się zawodowo likwidowaniem tej niebezpiecznej rośliny. 

Straż pożarna również nie podejmie się tego zadania. Oni mogą jedynie ogrodzić teren i postawić 

tabliczkę, że teren jest zagrożony. Próbujemy wnioskować o środki finansowe do Starostwa 

Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Temat pilnujemy i monitujemy. 

 Mamy przygotowane zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji na wodociąg dla centrum 

Glinika i Broniszowa. Po wyłonieniu wykonawcy tego zadania rozpoczniemy spotkania z miesz-

kańcami wsi. 

 8 lipca został ogłoszony przetarg na dobudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  

w Gliniku. Rozstrzygnięcie przetargu miało nastąpić 24 czerwca, ale z uwagi na wiele pytań 

termin został przedłużony o 5 dni. Jeśli wyłonimy wykonawcę to przystąpimy do realizacji tego 

zadania. Chcemy w tym roku wykonać fundamenty z dwoma murami oporowymi. Planowane 

środki, które chcemy przeznaczyć w tym roku to ok. 550.000 zł, z czego część będzie 

refundowana z projektu, który składaliśmy do Ministerstwa Sportu. 
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 Zostało wystosowane zapytanie ofertowe do kilkunastu wykonawców na przygotowanie doku-

mentacji na termomodernizację pięciu budynków gminnych. Wpłynęło siedem ofert. Z uwagi na 

zbyt wysokie ceny zapytanie ofertowe zostało unieważnione. W tym momencie mamy rozpisany 

audyt energetyczny dla wszystkich tych obiektów. Dopiero wówczas przystąpimy do przygotowa-

nia dokumentacji. 

 Przygotowane jest zapytanie o cenę na remont i przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W gminie mamy 45 przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego działa tylko 5. Pod koniec 

tego roku chcemy przekazać działające oczyszczalnie mieszkańcom. 

 22 lipca zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę drogi Broniszów – Łączki. Otwarcie ofert 

nastąpi 7 sierpnia. Na drogę tą mamy promesę w kwocie 110.000 zł, dzisiaj zabezpieczymy 

30.000 zł jako wkład własny. 

 Teren wokół budynku Szkoły Podstawowej Glinik – Łysa Góra został częściowo uporządkowany 

przez naszych pracowników gospodarczych. Budynek powinien funkcjonować i służyć miesz-

kańcom, niezależnie czy to będzie prywatne przedszkole, żłobek czy Dzienny Dom Pobytu Osób 

Starszych. 

 Jest opracowywana dokumentacja na zmianę organizacji ruchu w centrum Wielopola Skrzyń-

skiego w celu pozyskania dodatkowych miejsc parkingowych naprzeciwko Urzędu Gminy i ulicy 

naprzeciwko Banku Spółdzielczego. Ulica naprzeciwko banku powinna być jednokierunkowa. 

Ruch powinien odbywać się od Urzędu Gminy w kierunku kościoła. 

 Zostały oddane place zabaw przy szkołach podstawowych, urządzenia zostały przekazane 

szkołom – zarządzeniem Wójta. Place zabaw są dostępne dla wszystkich we wszystkie dni 

tygodnia w następujących godzinach: 

 w kwietniu i w maju od godz. 1200 do godz. 1800,  

 w czerwcu, w lipcu i w sierpniu od godz. 1200 do godz. 2000,  

 we wrześniu i w październiku od godz. 1200 do godz. 1800. 

 Został zakończony remont w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Brzezinach. Będziemy 

próbować budynek osuszać, chcemy żeby budynek żył, a nie był zamknięty. W planie jest 

ogrodzenie budynku i wkomponowanie go w budynek szkoły, poprawa muru przed budynkiem  

i wykonanie schodów wejściowych od ulicy bez konieczności wchodzenia na plac szkoły. 

 Zostały rozpoczęte prace w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, które znacznie 

poprawią warunki w szkole, głównie jeśli chodzi o korzystanie z toalet czy szatni przy sali 

gimnastycznej. 

 Końcem tego tygodnia zostaną zakończone prace na drodze gminnej Brzeziny – Łęg. Inwestycja 

kosztowała 630.000 zł (dofinansowanie 50%). Wykonano 1.588 m drogi o szerokości 3 m. 

Zadanie to pozwoliło na uzyskanie minimum 60 miejsc parkingowych łącznie z zatoką 

autobusową przy szkole. Zostaną jeszcze domalowane linie parkingowe, które uporządkują 

sposób parkowania. 

 Trwają prace przy budowie dróg gminnych Wielopole – Podliwek. W celu uzyskania założonych 

parametrów nośności drogi na odcinku 70 m wykonano tzw. półmaterac. Polega on na tym, że 

musieliśmy usunąć grunt warstwy nośnej (75 cm), na to położyć odpowiednią włókninę, potem 

kruszywo naturalne (pospółkę) i odpowiednią ziemię, która spełni parametry nośności drogi. Ta 

dodatkowa czynność kosztowała 45.000 zł. Jest wykonywana również niezbędna warstwa 

stabilizacyjna na głębokości 15 cm, która będzie kosztować 130.000 zł. W wyniku tego działania 

uzyskamy 725 m dróg – są to drogi wewnętrzne wokół tych działek i droga dojazdowa. 

Wykonawca ma zakończyć zadanie do 31 lipca. Spieszymy się z tym zadaniem, bo mamy  

w budżecie zapis, że działki mają być sprzedane, z których uzyskamy dochód w wysokości 

400.000 zł. Drogi muszą być skończone, aby przystąpić do wyceny działek. Wycena nastąpi na 

przełomie lipca i sierpnia, następnie zostanie wywieszona informacja o sprzedaży tych działek, 

dopiero później zostanie ogłoszony przetarg. 
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 Została zakończona przebudowa mostu/przepustu na rzece Iwerna w przysiółku Dzilik na 

pograniczu Brzezin i Jaszczurowej. Most ma szerokość przejazdową 5,30 m i kosztował 51.000 

zł. Kwotę na ten cel przeznaczono ze środków budżetu gminy. 

 W tym tygodniu zostanie zakończona przebudowa drogi Wielopole Nowa Wieś – Wytrząska. Jest 

położona masa nawierzchniowa, pozostało dokończyć pobocza i rowy. Koszt tego zadania to 

156.000 zł. 

 Na ukończeniu jest budowa wjazdu i parkingu przy Remizie OSP w Nawsiu. Pozostało założyć 

siatkę i wybudować mur oporowy. Zostaną również odświeżone ściany budynku. Inwestycję tą 

wykonywała firma Grzegorza Ozgi. Koszt tego zadania to 75.000 zł. Dzięki tej inwestycji 

uzyskaliśmy ok. 12 miejsc parkingowych, został również rozwiązany problem szamba. 

 23 lipca wchodzi wykonawca – PDM Dębica na teren budowy trzech dróg sołeckich: 

 Brzeziny – Zagrody, 

 Glinik Polny Gościniec – Szkodna, 

 Broniszów Dół – Lasek. 

Prace wykonawca rozpocznie od Glinika, termin zakończenia prac przewidziany jest do 14 

sierpnia. 

 16 lipca został ogłoszony przetarg na budowę chodnika w Wielopolu Skrzyńskim przy drodze 

wojewódzkiej na odcinku 159 m tj. od przepustu na Liwku w stronę zjazdu na Groble. Udało się 

również włączyć drugie zadanie chodnikowe w Gliniku do realizacji. Dostaliśmy 100.000 zł na 

budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gliniku. Całą naszą kwotę, czyli 233.000 zł 

przekazujemy na realizację tego zadania w tym roku. Dokumentacja chodnika w Gliniku jest 

aktualna na odcinku 599 m. Ponadto Pan Wójt intensywnie zabiega, aby odnowienie nawierzchni 

na drodze 986 przedłużyć w stronę Wielopola Skrzyńskiego.  

 Jesteśmy na etapie projektowania kładki na Liwku na drodze wojewódzkiej. Będzie ona 

wykonana później. Ponadto mamy zapewnienie, że zostaną usunięte tam betonowe zapory. 

 W tym roku nie będzie wykonany żaden chodnik przy drogach powiatowych, bo nie ma żadnych 

projektów. Będzie projektowany chodnik w Broniszowie. Pan Wójt zabiega, aby chodnik został 

zaprojektowany w tym roku na odcinku 600 m, przynajmniej 100 m w górę za kaplicę i do zjazdu 

na drogę gminną w kierunku szkoły. Starosta chce 40% udziału środków gminnych. Gmina nie 

chce angażować aż tyle środków, dlatego Pan Wójt zaproponował, aby zasadę finansowania 60%  

– starostwo, 40%  – gmina wprowadzić w stosunku do gmin miejskich, natomiast w stosunku do 

gmin wiejskich zastosować finansowanie 80% do 20%. Ponadto w przyszłym roku gmina planuje 

zaprojektować kawałek chodnika w Broniszowie przy drodze gminnej do szkoły ok. 300 m, od 

tego miejsca gdzie dojdzie chodnik przy drodze powiatowej. Ten chodnik łączyłby najważniejsze 

miejsca w Broniszowie: szkołę, kaplicę i dom wielofunkcyjny. 

 W tym roku ma być zaprojektowany most w stronę Brzezin, przy którym jest ograniczenie tonażu 

do 15 ton. Na przyszły rok ma on być do przebudowy. 

 Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji przebudowy drogi Broniszów – Łączki będziemy zabie-

gać o trzecie zadanie powodziowe, czyli droga Wielopole – Nawsie Rzeki na odcinku 600 m. 

 Będziemy podejmować próby pertraktowania z Nadleśnictwem Strzyżów w sprawie partycy-

powania w kosztach czy wybudowania niszczonej drogi w kierunku Państwa Szkotnickich  

i Pilchów w Nawsiu. 

 Gmina wzbogaciła się o busa, którego kupiła za kwotę 9.840 zł. Jest to Ford – 14 miejscowy,  

20-letni. Przez 2-3 lata powinien nam posłużyć. Będziemy się starać o nowego busa z PFRON 

albo dla Gminy albo dla WTZ-ów. 

 W tym roku nie będzie przetargu na dowóz dzieci do szkół, zostanie wystosowane zapytanie  

o cenę. Nasz gimbus jest w stanie przewozić wszystkie dzieci do Gimnazjum, a potrzebujemy 

tylko dwóch dodatkowych busów do tych naszych dwóch, dlatego nie będziemy robić przetargu 

i będziemy szli w kierunku oszczędności. 
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Pytania i uwagi do przedstawionych informacji. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zadał następujące pytania: 

 Kiedy będzie rozpoczęcie prac przy drodze sołeckiej w Broniszowie? 

 Czy rozliczone zostały roboty za koparkę w Gliniku i w Broniszowie? 

 Ile środków było przeznaczone na prace koparką w Gliniku i Broniszowie? 

 

Pan Grzegorz Pająk – inspektor Urzędu Gminy w odpowiedzi na pierwsze pytanie 

poinformował, że nie jest znany termin rozpoczęcia prac przy drodze sołeckiej w Broniszowie.  

23 lipca wykonawca wchodzi na teren budowy i rozpoczyna prace od Glinika. W odpowiedzi na 

drugie pytanie Pan inspektor poinformował, że do czwartku włącznie na obszarze Broniszów i Glinik 

zostało wykonanych robót na kwotę 14.012,01 zł, z czego w Broniszowie za 5.595,29 zł a w Gliniku 

za 8.416,72 zł. Odnośnie rodzaju robót w Broniszowie wykonano: 

 odmulanie rowów z wywozem na odcinku 865 m, 

 odmulanie rowów bez wywozu na odcinku 50 m, 

 niwelacja poboczy na odcinku 283 m, 

 4,5 godziny pracy koparką. 

W Nawisu zostały wykonane roboty za kwotę 6.973,12 zł, a w Wielopolu wykonano prace za kwotę 

3.173,78 zł. W Brzezinach koparka jeszcze nie pracowała z uwagi na to, że jeden wykonawca wygrał 

przetarg na dwa obszary, mianowicie Wielopole – Nawsie i Brzeziny. Cały sprzęt był skierowany na 

Wielopole i Nawsie, dopiero później będzie przekierowany na Brzeziny. W odpowiedzi na trzecie 

pytanie Pan inspektor wyjaśnił, że nie było wyznaczonej kwoty na prace koparką w Gliniku i w Bro-

niszowie. Była wyznaczona kwota ogólna na roboty koparkowe. Na ten cel zabezpieczonych zostało 

ok. 77.000 zł, z czego troszkę zabrano na kruszywa. Łącznie w tych miejscowościach, w których 

pracowała koparka wykorzystano 24.000 zł.  

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poprosił, aby jako sołtys był włączony 

w sprawę projektowania wodociągu we wsi i brał udział w konsultowaniu przebiegu tej sieci.  

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że sołtysi i radni będą zaangażowani  

w projektowanie sieci wodociągowej i będą brać udział w prowadzonych konsultacjach i rozmowach.  

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zasygnalizował jak wyglądają 

poparzenia barszczem Sosnowskiego. Mówił, że roślina ta została sprowadzona do Polski w latach 

50-tych. Był to program, w który angażowały się służby rolne w naszym kraju, ponieważ stwierdzili, 

że roślina ta jest bardzo wydajna jeśli chodzi o masę zieloną i będzie to skutkowało  dużym i szybkim 

przyrostem naszej trzody. Bardzo szybko się okazało, że jest ona wydajna pod względem masy, 

jednak pod względem własności organoleptycznych – badając masło czy mleko okazało się, że 

produkty te jak i ich przetwory nie nadają się do spożycia. Wówczas nie zdawano sobie sprawy, że 

barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny dla ludzi. Roślina została sprowadzana w takich ilościach, 

że w niedługim czasie z tego tytułu zrobił się duży problem dla całego kraju. Tak jest w tej chwili  

w Nawsiu i ekspansja przybiera na sile. Właściwości parzące nie wynikają bezpośrednio z tego, że 

jesteśmy zaaplikowani sokiem czy oparami tej rośliny, bo one szybko się wchłaniają w skórę, tylko 

kumulują się z chwilą naświetlenia przez słońce. Dlatego ktoś, kto miał kontakt z tą rośliną będzie 

poparzony wtedy gdy będzie przebywał bezpośrednio na słońcu. Ktoś kto nie chce mieć objawów 

poparzeń barszczem nie powinien wychodzić na słońce przez 24 godziny po kontakcie z tą rośliną. 

Pan Wiceprzewodniczący zwrócił również uwagę, że uprawianie tejże rośliny w Polsce jest prawnie 

zabronione. Instytut Naukowy działający przy jednej z wyższych uczelni w Krakowie zajmujący się 

zwalczaniem tej niebezpiecznej rośliny zaleca, aby barszcz ścinać i używać oprysku chemicznego. 

Jak  odrośnie, czynności te należy powtarzać aż do skutku.. Zasygnalizował, aby próbować zwalczać 

barszcz na Nawsiu, który znajduje się w dużych już ilościach przy drodze powiatowej, jak również 

w okolicach placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nawsiu. 
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy mówił, że walka z barszczem Sosnowskiego jest trudna  

i musi przebiegać etapami. Roślinę tą powinno się ścinać i opryskiwać środkami ochrony roślin, 

najlepiej jesienią i czynność tą należy powtarzać 2-3 lata, bo barszcz odrasta. Na naszych gminnych 

działkach będziemy próbować zwalczać roślinę środkiem chemicznym, pomogą nam w tym nasi 

strażacy. Natomiast na działkach prywatnych likwidacja barszczu należy do właścicieli tych działek. 

W Nawsiu pola i łąki, gdzie są największe skupiska tej rośliny są nieużytkowane przez właścicieli. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała rozsławienie „hotelu 

wielopolskiego” w internecie, aby był on wykorzystywany częściej niż raz w miesiącu. Pytała 

również o odpłatność za nocleg w tym hotelu oraz czy nowo otwarte place zabaw przy szkołach 

podstawowych są nadzorowane. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że zgodnie z zapisami w projekcie nie 

możemy traktować części hotelowej jako działalność komercyjną. Nie możemy za to brać pieniędzy. 

To ma służyć na zasadzie wymiany szkół czy zielonej szkoły. Po zakończeniu projektu możemy 

ustalić określoną stawkę. Place zabaw przy szkołach podstawowych nie są nadzorowane. Są one 

otwarte dla wszystkich. Jest regulamin, który mówi, że dzieci mają być pod opieką dorosłych. 

 

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

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

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr IX/45/2015 w załączeniu. 

 

2) Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIV/116/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  

30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

   
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr IX/46/2015 w załączeniu. 
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3) Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały  

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Ropczycach. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr IX/47/2015 w załączeniu. 

 

4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

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

 wyrównanie pobocza koło firmy Agrol-Bud do zakrętu drogi wojewódzkiej, 

 rozwiązanie problemu zakrzaczeń w rowach przy drogach gminnych poprzez ich wykopanie 

koparką, a nie coroczne ich wycinanie, które powoduje, że krzaki jeszcze bardziej się rozra-

stają. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego skierował do Wójta następujące 

zapytania: 

1) Co dalej będzie z rodziną Walczyk, którzy mają umowę zamieszkania do końca sierpnia? 

2) Czy będą postawione znaki zakazu parkowania w centrum Wielopola? 

3) Czy jest możliwość założenia tabliczki zwalniającej autobusy z przejazdu przez most  

w Gliniku, gdzie jest ograniczenie tonażu, a jeżdżą tam autobusy po dzieci szkolne? 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin złożył następujące wnioski: 

 zamontowanie barier energochłonnych w Berdechowie koło szkoły, 

 zabezpieczenie skrzyżowania Brzeziny Bączałka – Grudna Górna, gdzie jest niebezpiecznie, 

bo na samym zakręcie jest głęboki rów, 

 ponowienie w gazetce gminnej apelu do mieszkańców gminy, aby zakrzaczenia przy drogach 

gminnych znajdujące się na terenie ich działek prywatnych wycinali we własnym zakresie.  

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin wnioskowała o: 

 zalanie asfaltu na drodze Brzeziny – Stawy, oczyszczenie tam rowów i usunięcie przy tej 

drodze zakrzaczeń i zwisających gałęzi, 

 zamontowanie barier na moście pod Panem Tadeuszem Wodzińskim oraz koparkę do prac 

przy tym moście, 

 postawienie sierżanta na drodze Brzeziny – Stawy koło Wójciaka, 

 ograniczenie tonażu na drodze pod cmentarzem w Brzezinach. 

Pytała również o mapę dróg gminnych. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik wnioskował, aby wspólnie z burmi-

strzem Ropczyc (po połowie) oznakować i zamontować barierki na mostach na Malance.  
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział na wnioski i zapytania radnych mówiąc, że: 

 Zwróci uwagę na wyrównanie pobocza przy drodze powiatowej koło firmy Agrol-Bud na 

zakręcie do drogi wojewódzkiej. 

 Będzie dokonana wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych, bo będziemy mieć trzech 

dodatkowych pracowników z Urzędu Pracy. Zrobimy również inwentaryzację działek 

prywatnych, przy których są zakrzaczenia i napiszemy do nich pisma o ich wycięcie. 

 Monitujemy sprawę lokum dla Państwa Walczyk. Prawdopodobnie uda się znaleźć jakieś 

lokum dla nich, chociaż ci Państwo mają duże wymagania pod tym względem. 

 Znaki zakazu parkowania w centrum Wielopola powinien zamontować Powiat Ropczycko-

Sędziszowski. Zwracaliśmy się do nich kilkanaście razy w tej sprawie. Znaki są zamówione 

i będą postawione. 

 Nie możemy postawić znaku, który by zwalniał autobusy z przejazdu na moście w Gliniku  

z tego względu, że most jest naruszony przez ostatnią powódź i dlatego jest tam ograniczenie 

tonażu. Można się zwrócić do gminy o wydanie takiego zezwolenia, wówczas sprawę 

rozważymy. Jednak nasze autobusy tamtędy nie jeżdżą, jeżdżą tylko pod most, gdzie dzieci 

do autobusu dochodzą. 

 Wszystkie zabezpieczenia na zgłoszonych mostach i drogach zostaną w miarę możliwości  

i potrzeby wykonane, bo na bezpieczeństwie i zdrowiu ludzi nie będziemy oszczędzać.  

 Na naszych drogach asfaltowych w tym roku wykonaliśmy bardzo mało remontów i trzeba 

będzie zlecić to zadanie profesjonalnej firmie. 

 Podejmiemy również rozmowy z burmistrzem Ropczyc w celu wykonania barier na mostach 

na Malance. 

 

Pan Grzegorz Pająk – inspektor Urzędu Gminy poinformował, że mapa dróg gminnych 

istnieje i wisi na sali GOPS, ale nie była ona aktualizowana od 2009 roku. 

 

5. Sprawy różne. 

 

Pani Marta Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie w imieniu swoim, sołtysów i radnych 

gminy, którzy uczestniczyli w festynie integracyjnym Wielopolandia podziękowała Wójtowi, 

dyrektorowi i pracownikom GOKiW za zaangażowanie i zorganizowanie tej imprezy. Następnie 

poprosiła o: 

 remont drogi do Laska, 

 remont mostu koło Szpary, 

 koparkę do Marii Urbanowicz, 

 koparkę na Nawsie – Ścieżki w celu pogłębienia małych rowów. 

 

Pan Jan Wójtowicz – radny z Brzezin zgłosił: 

 naprawę mostu na Gajdę, 

 założenie barier na moście w Berdechowie naprzeciw kaplicy koło Stusika i Kmiecika,  

 naprawę przepustu w Brzezinach na Nowej Wsi przy skrzyżowaniu z drogą powiatową. 

 

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny zgłosił prośbę Pani Marii 

Wojnarowskiej z Dolnych Brzezin o wycięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi na Pana Pasa. 
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Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy złożył na ręce Pana Wójta 

podziękowania za: 

 wykonanie zabezpieczenia brzegu cieku wodnego w obrębie posesji pana Mariana Zimnego, 

 prace na placu OSP Nawsie, 

 wzbogacenie sali narad o nowe elementy: symbole patriotyczne, zdjęcia Wielopola i instalację 

nagłośnienia. 

Następnie poprosił o: 

 wykorzystanie dwóch słupów, które zostały na placu OSP Nawsie i zamontowanie na nich 

tablicy ogłoszeń, 

 podjęcie robót ziemnych na całej drodze o nawierzchni glinianej Nawsie – Kamieniec. 

Najpilniej i na już trzeba naprawić poziomy odcinek drogi, ok. 200 m od asfaltu w kierunku 

lasu, gdzie są bardzo głębokie koleiny, dlatego przydałaby się tam koparka na 2 godziny, 

 poprawę całej drogi ziemnej i przepustu w okolicach Nawsie-Rzeki graniczącej z Różanką  

w celu umożliwienia mieszkańcom Słotwiny i Rędziny przejazdu przez ciek wodny i dojazd 

do ich pól, 

 przybliżenie informacji na temat linii światłowodowej, która na Nawsiu będzie podwieszana 

na słupach. 

Zwrócił również uwagę, aby przy okazji przetargu na dożywianie uczniów w szkołach znaleźć sposób 

na ocenę jakości jedzenia, aby nikt nie miał zarzutów i uwag co do jakości tych posiłków. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin zgłosił: 

 wykonanie zabezpieczenia pobocza przy rzece na Rędziny, 

 asfaltowanie na drodze na Krajewskiego na odcinku ok. 20 m, 

 naprawę asfaltu koło Ziarnika, 

 naprawę uszczerbków w asfalcie na drodze na Longosza, 

 postawienie sierżanta na moście pod Stasiowskim, 

 podjęcie interwencji w Powiecie w sprawie niedrożnego przepustu pod drogą pod „Pajtarą”, 

 wniosek o klimatyzację na sali obrad. 

Pytał również o mapę całej gminy, która była w Wielopolu Skrzyńskim przy Poczekalni PKS. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika pytał o sprawę przejścia dla pieszych w Gliniku 

obok Szkoły Podstawowej. Następnie proponował, aby uświadomić mieszkańców, że przepusty do 

swoich posesji mają czyścić we własnym zakresie. Zgłosił również załamany przepust na drodze 

Glinik – Broniszów Zapole koło Państwa Darłaków. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów apelował do Wójta, aby rozpocząć 

proces informowania ludzi o warunkach i kosztach przyłącza do sieci wodociągowej w Broniszowie, 

aby mieszkańcy, których ten przyłącz będzie dotyczył mieli dłuższy termin na podjęcie decyzji czy 

wodę będą brać czy jej nie będą brać.  

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin sugerował, aby zakazać wstępu „obcym elementom” 

na teren budowy przy prowadzonych pracach drogowych, bo ci ludzie tylko przeszkadzają przy tych 

robotach. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego poprosiła o przygotowanie na następną 

sesję wykazu dotyczącego wpływu podatku rolnego z poszczególnych miejscowości. 

 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego zwrócił się z prośbą o naprawę 

zepsutego przepustu na Sośnicach, który biegnie na Rafała Bełcha. Pytał również o cenę za kubik 

wody z wodociągu, który ma powstać w Gliniku.  
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Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zgłosił zapadnięcia na moście pod 

Bieszczadem, który prowadzi na Podlas. Pytał również o podjęte działania odnośnie Cebulskich  

i Kiebałów. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przyłączyła się do podziękowań dla 

Wójta i dyrektora GOKiW za zorganizowanie Wielopoladnii. Zasugerowała, aby przydział nagród, 

które dzieci otrzymują podczas festynu ograniczyć dla dzieci z terenu naszej gminy. Z okazji 

zbliżających się Dni Wielopola Skrzyńskiego proponowała nadanie tytułu Honorowego Obywatela 

Gminy Wielopole Skrzyńskie. W związku z tym przypomniała o możliwości zgłaszania wniosków  

z kandydatami do tego tytułu. Następnie skierowała do Pana Wójta następujące zapytania:  

 Jakie jest zabezpieczenie naszej gminy przed ewentualną powodzią? 

 Czy gmina podjęła działania w sprawie przydziału środków finansowych z rezerwy subwencji 

oświatowej? 

 Czy rozstrzygnięta została sprawa dożywiania uczniów w szkołach na nowy rok szkolny 

(catering czy własna kuchnia)? 

Przedstawiła również pismo o przydział czterech samochodów kamienia na drogę Łęg – Sikory  

w Brzezinach. 

 

Radni z Brzezin (Pani Beata Wiśniewska, Pan Jan Wójtowicz i Pan Zbigniew Gąsior) byli 

zdania, aby kamień na ww. drogę przydzielić, jeżeli jest taka potrzeba. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do spraw różnych i mówił, że: 

 Częściowo poprawiliśmy deskowanie na moście na Gajdę. Most ten wymaga całkowitego 

przeglądu i wykonania nowego deskowania. Na razie nie mamy w budżecie środków na ten 

cel. Próbujemy szukać dodatkowych pieniędzy. W tej chwili przygotowywane są dwie 

dokumentacje: jedna na most na śp. Mariana Szparę w Gliniku i druga na przepust koło Pana 

sołtysa na Liwku w Wielopolu Skrzyńskim. 

 Zostaną założone bariery na moście w Berdechowie naprzeciw kaplicy. 

 Drogę Nawsie – Kamieniec trzeba przeglądnąć i doprowadzić do takiego stanu, aby była ona 

przejezdna. 

 Przepust na granicy z Różanką zostanie sprawdzony i zostaną podjęte odpowiednie działania. 

 Projekt dotyczący przyłączenie szerokopasmowego internetu w Nawsiu realizuje firma 

Novaia z siedzibą w Rzeszowie. Jeżeli byłyby zapytania mieszkańców wsi czy wyrażać zgodę 

na podwieszanie na ich działkach przewodów, to takiej zgody należy udzielać. Projekt ten 

trzeba wspierać, dzięki temu będzie możliwość bardzo dobrego internetu dla mieszkańców 

Nawsia i części Wielopola Skrzyńskiego.  

 Odnośnie drogi na Krajewskiego nie została podjęta żadna decyzja. Dobrze by było połączyć 

drogę od Pana Ziarnika z drogą na Krajewskiego, bo jest to skrót z jednej wioski do drugiej. 

Idealnym układem byłoby wykonanie drogi na Ziarnika, drogi na Krajewskiego i cały tzw. 

Brzeziny Dół Północny i drogę Dąbki Jamszcze. Będziemy analizować wszystkie drogi na 

każdej wsi i zastanawiać się jakie zadania włączyć do powodziówki na przyszły rok. 

 Mapa Gminy Wielopole Skrzyńskie prawdopodobnie znajduje się wewnątrz altanki koło 

Poczekalni PKS. 

 W sprawie niedrożnego przepustu koło „Pajtary” zostanie przekopany zamulony rów do 

Brzezinki przez gminę, natomiast powiat wyczyści rów do Wielopolki. 

 W kwestii przejścia dla pieszych koło Szkoły Podstawowej w Gliniku został skierowany 

wniosek do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, na który nie ma jeszcze 

odpowiedzi. Natomiast przyszła odpowiedź na wniosek o postawienie znaków „Uwaga 

bydło”. PZDW stwierdził, aby wnioskodawca opracował projekt organizacji ruchu na drodze 

wojewódzkiej i we własnym zakresie zakupił znaki. 
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 W gazetce gminnej umieścimy informację dla mieszkańców gminy, aby przepusty do swojej 

posesji czyścili we własnym zakresie. 

 Przepust na drodze Glinik – Broniszów Zapole sprawdzimy, jeżeli jest załamany to go 

wykonamy. 

 Niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy na budowę wodociągu w Gliniku i w Broniszowie 

natychmiast przystąpimy do spotkań i rozmów z mieszkańcami wsi. Całość wodociągu 

sfinansuje gmina, natomiast przyłącz będzie w gestii mieszkańców. Dokładny koszt przyłącza 

nie jest jeszcze ustalony. Po zbudowaniu wodociągu prawdopodobnie zostanie powołany przy 

Gminie Zakład Wodociągu i Kanalizacji, który będzie próbował wyliczyć koszty korzystania  

z wodociągu. Chcielibyśmy, aby było taniej niż w Ropczycach czy Sędziszowie Małopolskim. 

Również mieszkańcy Nawsia proszą o dokończenie wodociągu sędziszowskiego. Próbujemy 

rozglądać się za pieniędzmi na to zadanie. 

 Udział podatku rolnego w dochodach gminy prawie się nie liczy. Wykaz ten zostanie 

przygotowany dla radnych. Największy udział w naszych dochodach ma podatek dochodowy 

od osób fizycznych. 

 Trudno interweniować wobec Cebulskich, którzy mają opiekuna prawnego. Nie mniej jednak 

podejmiemy działania w sprawie śmieci i krowy u Cebulskich. 

 Nie jest możliwe ograniczenie przydziału nagród rozlosowywanych podczas festynu 

Wielopolandia tylko dla dzieci z terenu naszej gminy. 

 Można zgłaszać osoby do tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz 

zasłużonych rolników do uhonorowania ich medalem Św. Izydora Oracza. 

 Gmina jest przygotowana przed ewentualną powodzią: straż pożarna jest gotowa, mamy 

odpowiednią ilość worków, w miejscach publicznych we wszystkich miejscowościach jest 

piasek przeciwpowodziowy. 

 Dyrektor ZOSiP podejmie działania w kwestii pozyskania dodatkowych środków z subwencji 

oświatowej, jeżeli byłaby taka możliwość. 

 Od nowego roku szkolnego dożywianie uczniów w szkołach będzie nadal w formie cateringu. 

Nie mieliśmy zapisanych dodatkowych środków w budżecie gminy na własną kuchnię. Został 

podniesiony poziom na dożywianiu. W tamtym roku było 2,60 zł brutto, teraz jest 3,00 zł. 

Zobaczymy czy to wpłynie na poprawę jakości jedzenia. Jeżeli w tym roku jedzenie dalej 

będzie złe, to w przyszłym roku przejdziemy na własną kuchnię. 

 

6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie uwagę zgłosił Pan Zbigniew 

Gąsior, który poprosił, aby dopisać zgłoszony przez niego wniosek o utworzenie Gminy w Brzezinach. 

 

Wniosek zostały dopisany do protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Protokół z dnia 29 czerwca 2015 roku został przyjęty jednogłośnie. 

 

7. Zamknięcie sesji. 

  

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia IX Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Sesja 

trwała do godziny 1830. 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                  

Beata Ozga                                                                 mgr inż. Halina Poręba      


