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Protokół Nr XXVIII/2017 

z XXVIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

z dnia 21 lutego 2017 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1220 w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowego 

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

Gminy, która przywitała radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum, przy którym może 

obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. 

 

Na XXVIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecni byli wszyscy radni oraz 

zaproszeni goście (wg załączonych list obecności).  

 

2. Wręczenie nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze. 

 

Na podstawie obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2017 

roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim przeprowa-

dzonych w dniu 29 stycznia 2017 roku, radnym w okręgu wyborczym nr 10 w Brzezinach został 

wybrany Pan Lucjan Janik z listy nr 4 KWW Lucjana Janik. 

 

W związku z powyższym Pani Marta Wójcik – Zastępca Przewodniczącej Gminnej Komisji 

Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim wręczyła radnemu zaświadczenie o wyborze. 

 

3. Złożenie ślubowania przez radnego. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, Pan Lucjan Janik złożył ślubowanie.  

Po odczytaniu przez Przewodniczącą Rady Gminy roty ślubowania: „Wierny Konstytucji  

i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 

rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców", Pan Lucjan Janik 

wypowiedział: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła objęcie przez Pana Lucjana Janika mandatu 

radnego Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy złożyła podziękowania Gminnej Komisji 

Wyborczej za dobrą współpracę, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 

uzupełniających w dniu 29 stycznia 2017 roku. Pogratulowała także Panu Lucjanowi Janikowi 

mandatu radnego. 
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Następnie Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do 

porządku obrad dwóch projektów uchwał: 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego, 

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

Radni jednogłośnie włączyli w/w projekty uchwał do porządku obrad przy: 

 15 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych. 

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXVIII 

Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wręczenie nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze. 

3. Złożenie ślubowania przez radnego. 

4. Informacje Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy. 

5. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego, 

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

3) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, 

4) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach – Berdechów, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz wspólną realizację  

z Gminą Niebylec projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców 

Gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, 

6) w sprawie rozszerzenia katalogu wyłączeń obowiązku stosowania na terenie Gminy Wielopole 

Skrzyńskie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, 

7) w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  

1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stałych składów osobowych Komisji Rady Gminy. 

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

8. Sprawy różne. 

9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

10. Zamknięcie sesji. 
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Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie przy: 

 15 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych. 

  

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXVIII sesji. 

 
4. Informacje Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta pogratulował Panu Lucjanowi Janikowi wyboru na 

radnego Gminy Wielopole Skrzyńskie. Skierował także podziękowania na ręce Pani Marty Wójcik – 

Zastępcy Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej za przeprowadzenie wyborów uzupełniają-

cych w dniu 29 stycznia 2017 roku oraz Pani Krystynie Wlezień – Sekretarz Gminy za przygotowanie 

tych wyborów.  

Następnie przedstawił informacje z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy  

w okresie międzysesyjnym, mówiąc że: 

 W dniu 13 lutego 2017 roku ogłoszony został przetarg na przebudowę dróg Wielopole – Konice 

– Rzeki, Wielopole – Konice oraz Brzeziny – Pogwizdów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ze 

środków PROW. Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2017 roku. Termin realizacji zadania upływa 

30 września 2017 roku. Jeden przetarg został unieważniony, ponieważ oferty przekroczyły 

częściowo środki budżetowe, które zapisane zostały na w/w zadania. 

 W dniu 15 lutego 2017 roku ogłoszony został przetarg na przebudowę dróg Wielopole – Sośnice 

– Jaszczurowa oraz Broniszów Dół – Lasek i Broniszów – Szkoła, które zostały objęte 

dofinansowaniem ze środków PROW. Otwarcie ofert nastąpi 1 marca 2017 roku. Część 

projektowa wykonana zostanie w 2017 roku, natomiast przebudowa dróg nastąpi w 2018 roku. 

 W ostatnich dniach ogłoszone zostały zapytania ofertowe dotyczące: 

 opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej 986 dla 

budowy chodnika w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, tj. od osuwiska do centrum, 

 nadzoru inwestorskiego nad drogami z PROW. 

 Rozstrzygnięty został przetarg na poprawę wydajności energetycznej budynku Szkoły Podstawo-

wej w Gliniku polegający na zmianie technologii kotłowni, budowie instalacji fotowoltaicznej  

i wymianie źródeł oświetlenia w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole 

Podstawowej w Gliniku poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych  

i poprawę energetyczności kompleksu”. W wyniku przetargu została wybrana oferta następują-

cego wykonawcy: Konsorcjum firm: Lider: Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO – BUD” 

Zygmunt Groele z Mielca, Partner: Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO – BUD”  Bartosz 

Groele z Mielca. Koszt inwestycji według oferty wykonawcy wynosi 196.661,92 zł. Do końca 

lutego zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji zadania wyznaczony został do 

końca maja 2017 roku. W marcu będzie ogłoszone zamówienie dotyczące doposażenia dwóch sal 

dydaktycznych w szkole. Na Dzień Dziecka planowane jest oddanie sali do użytku. Pozostały do 

wykonania prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu wokół sali. 

 W najbliższym czasie będzie ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji 

projektowej dla przebudowy drogi Wielopole – Nowa Wieś z funduszu sołeckiego. 
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 Do końca lutego będzie ogłoszone zamówienie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Glinik 

Polny Gościniec – Szkodna Etap III” i ostatni z funduszu sołeckiego i środków z budżetu gminy. 

Projekt budowlany jest gotowy. W tym tygodniu będzie opracowany aktualny kosztorys 

inwestorski.  

 Zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Glinik – 

Skórówka. 

 Na dzień dzisiejszy zlecone są podziały nieruchomości dotyczące przebudowy drogi Nawsie – 

Kąt realizowanej z funduszu sołeckiego i środków budżetu gminy. Została wybrana firma 

geodezyjna, która przystąpiła do prac geodezyjnych. 

 Aktualnie został opracowany kosztorys inwestorski dotyczący budowy chodnika przy drodze 

wojewódzkiej 986 w Gliniku na długości 197 m wraz z zatoką autobusową, tj. od szkoły  

w kierunku Ropczyc do zjazdu na Zapole w kwocie 207.000 zł.  

 Dokonano zgłoszenia budowy chodnika w Wielopolu Skrzyńskim w kierunku stadionu GOKiW 

w stronę Nowej Wsi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie zgłosiła Wojewodzie Podkarpackiemu pięć zadań dofinansowa-

nych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dofinansowania 

przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w następującej kolejności: 

 przebudowa przepustu na potoku Liwek w ciągu „Starej drogi” w Wielopolu Skrzyńskim 

– dokumentacja jest przygotowana, 

 przebudowa drogi Brzeziny – Berdechów – Szkoła – dokumentacja jest przygotowana,  

 przebudowa drogi Glinik – Pasieki – dokumentacja jest w trakcie opracowania, 

 przebudowa drogi Broniszów – Zalesie – dokumentacja jest w trakcie opracowania, 

 przebudowa drogi Brzeziny – Podkościele – dokumentacja jest przygotowana. 

Z informacji z Urzędu Wojewódzkiego wynika, iż w pierwszej transzy zostaną przekazane dotacje 

dla 7 – 8 powiatów (dla dróg, mostów powiatowych). W związku z powyższym gminy zostały 

przewidziane w drugiej kolejności. 

 15 lutego 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z FOGR następujących dróg: 

 Brzeziny – Zalas na Stasika na odcinku 1.300 mb – w tamtym roku były wykonane prace 

ziemne, w roku bieżącym zostanie wykonane utwardzenie drogi kruszywem, 

 Wielopole – Konice pod Masarnią na odcinku 325 m – w tamtym roku były wykonane 

prace ziemne i geodezyjne, w roku bieżącym zostanie wykonane utwardzenie drogi 

kruszywem, 

 Glinik – Pasieki (końcowy odcinek tej drogi) – zostaną wykonane roboty ziemne związane 

z przygotowaniem do sprawy związanej z osuwiskiem. 

 W dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg, którego przedmiotem jest modernizacja, 

rozbudowa i integracja systemów informatycznych wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, 

uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego w Urzędzie Gminy w Wielopolu 

Skrzyńskim. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Ropczyce. Według umowy projekt 

ma być zrealizowany do końca roku. 

 Niebawem będzie ogłoszony przetarg na termomodernizację czterech budynków użyteczności 

publicznej, tj. budynek dawnego przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim, budynek Szkoły Podsta-

wowej w Wielopolu Skrzyńskim, budynek Szkoły Podstawowej w Broniszowie i budynek 

Urzędu Gminy. W tym roku zadanie musi zostać zrealizowane. 

 

 



5 

 W marcu ogłoszony zostanie przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej w Nawsiu wraz z siłownią na świeżym powietrzu. W ubiegłym roku podobne 

boisko zostało wybudowane przy Szkole Podstawowej w Broniszowie, z tą różnicą, że w Nawsiu 

zostało zaprojektowane oświetlenie hybrydowe dlatego, że w Broniszowie jest sieć elektryczna, 

która pozwala na bezpośrednie podpięcie tego typu oświetlenia. 

 W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na „Nowoczesne usługi w placówkach 

oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”. Inwestycja obejmuje zakup 130 komputerów wraz 

z oprogramowaniem dla szkół, wykonanie infrastruktury sieci WI – FI w szkołach oraz 

opracowanie i wdrożenie e-usług oświatowych. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie wniosku realizowanego w partnerstwie  

z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie dla czterech szkół, które kwalifiko-

wały się do projektu, tj. Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoła Podstawowa  

w Berdechowie, Szkoła Podstawowa w Brzezinach i Szkoła Podstawowa w Nawsiu. Wniosek 

jest na etapie podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. W projekcie 

bierze udział siedemnaście szkół podstawowych. Projekt opiewa na kwotę 4 mln zł, przy czym 

Gmina Wielopole Skrzyńskie nie partycypuje w kosztach gotówkowo, natomiast udostępnia sale 

lekcyjne, świetlice, prace wolontariuszy i nauczycieli. Projekt obejmuje szkolenia nauczycieli  

w zakresie nowoczesnych technologii w procesie nauczania, aktywnych metod nauczania i relacji 

z uczniem, warsztaty dla dzieci i młodzieży z komputeryzacji cyfrowych. W ramach projektu 

przewidziane są również wyjazdy edukacyjne do Centrum Informatyczno – Rozwojowego. 

Szkoły objęte programem zostaną doposażone w wideoprojektory, urządzenia interaktywne, 

pomoce dydaktyczne oraz komputery (Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim otrzyma  

22 komputery, Szkoła Podstawowa w Berdechowie otrzyma 12 komputerów, Szkoła Podstawowa 

w Nawsiu otrzyma 20 komputerów oraz Szkoła Podstawowa w Brzezinach otrzyma również  

20 komputerów). 

 Została dokonana wymiana pieca w dwóch budynkach, tj.: 

 budynku Kantorówki w Wielopolu Skrzyńskim – koszt 5.000 zł, 

 budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach – koszt 5.000 zł. 

 Zostało przygotowane pozwolenie dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku 

NZOZ Piomar. Planowane jest rozdzielenie instalacji ciepłowniczej od Gimnazjum z budynkiem 

Piomaru, z uwagi na zbyt duże straty na przesyle ciepła. Piomar będzie miał dwie oddzielne 

kotłownie i przedsiębiorcy, którzy tam wynajmują lokale będą się rozliczać na podstawie zużycia 

gazu, a niepozyskanego ciepła. 

 17 lutego 2017 roku Gmina przejęła klucze od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” do 

lokali w budynku Urzędu Gminy. Umowa będzie zawarta 1 marca 2017 roku w Kancelarii 

Notarialnej w Ropczycach. Temat ten po piętnastu latach zostanie definitywnie zamknięty.  

W pomieszczeniach tych projektant zaprojektował trzy biura dla GOPS i archiwum zakładowe 

Urzędu Gminy, które nie może mieścić się w suterenach Urzędu. Docelowo budynek dawnego 

przedszkola będzie ostateczną lokalizacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 Zostały podjęte prace nad projektem zagospodarowania terenu za Urzędem Gminy wraz z dobu-

dową sali konferencyjnej z przeznaczeniem zarówno dla Urzędu, Rady Gminy, jak i częściowo 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Pod salą mieściłyby się garaże dla takich samochodów jak: bus, 

samochód dostawczy. 
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 Został przekazany wykonawcy, tj. firmie KK – Bud plac budowy dotyczący rozbudowy Warszta-

tów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. Pierwsze prace związane z przełożeniem 

instalacji elektrycznej, wodociągowej, odpływowej, kanalizacyjnej i deszczowej są prowadzone. 

 28 lutego 2017 roku upływa termin złożenia wniosku na budowę wodociągów w konkursie  

z PROW. Maksymalna kwota dofinansowania wniosku nie może być większa niż 3.140.000 zł 

brutto. Natomiast nasz kosztorys na dwa projekty wodociągów jest na kwotę 7.200.000 zł. Zakres 

projektu wodociągu w Gliniku i w Broniszowie jest dość szeroki, dlatego została podjęta decyzja 

o ograniczeniu wniosku. W ramach projektu została wybrana najbardziej istotna część. W Broni-

szowie zakres wodociągu dotyczy: 3,5 km sieci wodociągowej, stacja uzdatniania wody, zbiornik 

główny, zbiornik wyrównawczy, ujęcie wody, ogrodzenie i obejmuje szkołę podstawową, 

remizę, kaplicę i po drodze wszystkie domy, które się tam znajdują. Natomiast w Gliniku zakres 

wodociągu obejmuje 9,5 km sieci wodociągowej (od ujęcia wody), stację uzdatniania, dwa 

ujęcia, docelowo trzy, zbiornik wyrównawczy, ogrodzenie. Sieć dochodzi do szkoły podstawo-

wej i kawałek za szkołą i po drugiej stronie Wielopolki w kierunku Krzemienicy, do Lipowca 

sieć nie dojdzie. 

 2 marca 2017 roku upływa termin do złożenia wniosku na Odnawialne Źródła Energii. Gmina 

Wielopole Skrzyńskie będzie składać wniosek w partnerstwie z Gminą Niebylec, która będzie 

liderem projektu. Można wnioskować o dotacje na OZE (fotowoltaikę), czyli produkcja prądu 

oraz panele słoneczne, czyli produkcja ciepłej wody do użytku własnego. Zostało złożonych 63% 

wniosków na fotowoltaikę i 37% na panele słoneczne. Przygotowywane dokumenty są na 

ukończeniu. W tym konkursie będzie bardzo duża konkurencja, ponieważ wszystkie sąsiednie 

gminy będą w nim startować. Dofinansowanie do instalacji dla mieszkańców wynosi 85%, 

natomiast pozostałą kwotę mieszkańcy pokrywają z własnych budżetów. 

 Został złożony wniosek o dofinansowanie unijne na przebudowę budynku starej plebanii – 

Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora. Wniosek jest na etapie 

oceny formalnej. Podejmiemy także starania o uzyskanie dofinansowania od Konserwatora 

Zabytków albo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu pozyskania środków na 

wkład własny. 

 Trwa ocena wniosku dotyczącego realizacji II etapu budowy placu zabaw w Wielopolu 

Skrzyńskim obok kościoła parafialnego. Gmina wnioskuje o dofinansowanie z Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 146.000 zł.  

 W dniu 2 lutego 2017 roku odbył się konkurs wokalny dla dzieci „Od Wielopola do Opola”. 

 W dniu 20 lutego 2017 roku odbyło się uroczyste poświęcenie busa zakupionego dla Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. 

 Koszty odśnieżania dróg gminnych: 

 listopad 2016 r. – 23.558 zł, 

 grudzień 2016 r. – 37.850 zł, 

 styczeń 2017 r. – 86.861 zł, 

 luty do 20 lutego 2017 r. – 3.973 zł. 

Zbiorcze zestawienie odśnieżania z tego sezonu wynosi – 152.243 zł. 
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5.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wspomniał o zapisanym w budżecie gminy  

w ramach funduszu sołeckiego zadaniu, które dotyczy wykonania dokumentacji na rozbudowę Filii 

Ośrodka Kultury w Brzezinach. Poinformował, że Pan Wójt nadmienił, iż projektant, który będzie 

projektował pomieszczenia garażowe przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim będzie też 

zajmował się projektem rozbudowy Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach. Następnie odniósł się do 

tematu dobudowy sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy. Pytał czy obecna sala będzie 

przeznaczona na pomieszczenia biurowe. Zaproponował zastanowić się nad dwoma kondygnacjami, 

jeżeli byłaby taka możliwość. Byłoby wówczas dwa razy więcej pomieszczeń. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odpowiedział, że zapytanie ofertowe na opracowanie 

dokumentacji na rozbudowę Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach zostanie przygotowane w marcu  

i gmina będzie realizować postanowienie zebrania wiejskiego w Brzezinach. Ciężko jest powiedzieć 

czy ten sam projektant, który będzie projektował rozbudowę Urzędu Gminy, czy też będzie 

projektował rozbudowę budynku wielofunkcyjnego w Brzezinach. To są dwa różne obiekty ze sobą 

niezwiązane. W temacie dobudowy sali konferencyjnej, Zastępca Wójta poinformował, że w obecnej 

sali będą mieścić się biura. Trzeba sprawdzić czy jest możliwość wykonania dwóch kondygnacji. 

 

6.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

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

pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2017 roku. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 15 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych. 

Uchwała Nr XXVIII/168/2017 w załączeniu. 

 

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

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2017 roku. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 15 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych. 

Uchwała Nr XXVIII/169/2017 w załączeniu. 

 

3) Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP odczytał projekt uchwały w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

Projekt uchwały został omówiony i przy jednym głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopi-

niowany przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 

20 lutego 2017 roku. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały.  

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy pytał czy granice obwodu Szkoły 

Podstawowej w Nawsiu są takie same, jakie były za czasów podstawówki ośmioklasowej. 

 

Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP odpowiedział, że granice w/w obwodu są takie same. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 15 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych. 

Uchwała Nr XXVIII/170/2017 w załączeniu. 

 

4) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie zamiaru 

likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach – Berdechów. 

 

Zastępca Wójta przedstawił następujące uzasadnienie do projektu uchwały: 

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim działając na podstawie art. 59 ust 1 i 6 w związku  

z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zamierza z dniem 31 sierpnia 2017 roku zlikwidować Szkołę 

Podstawową Nr 2 w Brzezinach – Berdechów. Za podjęciem decyzji o zamiarze likwidacji tej szkoły 

przemawiają zarówno czynniki demograficzne, jak i ekonomiczne. 

W roku szkolnym 2016/2017 do tej szkoły uczęszcza 42 uczniów, a liczebność klas przedstawia 

się następująco: 

 klasa I –     0 

 klasa II –    9 

 klasa III – 14 

 klasa IV –   8 

 klasa V –    4 

 klasa VI –   7 
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- oddział przedszkolny – 13 dzieci, w tym: 

 dzieci 3 letnie – 1 

 dzieci 4 letnie – 1 

 dzieci 5 letnie – 2 

 dzieci 6 letnie – 9  

Prognoza demograficzna dla tej szkoły jest bardzo słaba, co obrazuje poniższe zestawienie urodzeń 

w poszczególnych latach: 

 2011 rok – 5 dzieci 

 2012 rok – 1 dziecko 

 2013 rok – 3 dzieci 

 2014 rok – 7 dzieci 

 2015 rok – 4 dzieci 

 2016 rok – 2 dzieci 

Jak wynika z przedstawionej sytuacji demograficznej będą takie lata szkolne, że nie będzie można 

zorganizować oddziału klasowego. 

Za likwidacją tej szkoły przemawia również czynnik ekonomiczny. Wzrastające koszty 

utrzymania szkół zmuszają do racjonalizacji sieci szkolnej. Koszt utrzymania jednego ucznia  

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach – Berdechów jest najwyższy w porównaniu do kosztów 

utrzymania uczniów w pozostałych placówkach. Zmiana w organizacji sieci szkolnej wpłynie na 

zracjonalizowanie wydatków ponoszonych na oświatę i tym samym pozwoli na wydatkowanie 

zaoszczędzonych środków na polepszenie bazy dydaktycznej i oferty programowej pozostałych 

szkół. Na bazie tej szkoły planuje się otworzyć szkołę filialną z klasami I – IV i oddziałem przed-

szkolnym. Uczniom klas V – VIII gmina zapewni bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach. Czas dowozu wyniesie około 20 minut. W oczekiwaniu na 

odwóz uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. Szkoła ta zapewni uczniom 

lepsze warunki kształcenia ze względu na lepszą bazę lokalową: pełnowymiarowa sala gimnastyczna, 

boisko wielofunkcyjne, których brak jest w obecnej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach – 

Berdechów.  

 

Przedstawiony projekt uchwały został poddany do zaopiniowania na posiedzeniu Komisji 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 20 lutego 2017 roku.  

Komisja wypracowała opinię negatywną przy: 

 5 głosach – „za” 

 7 głosach – „przeciw” 

 1 głosie – „wstrzymującym” przy obecności 13 członków Komisji. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zwrócił się z pytaniem do Pana Jana 

Lubelczyka: czy została przemyślana sprawa powołania stowarzyszenia do prowadzenia szkoły 

społecznej, ponieważ od tej decyzji uzależnia swoje głosowanie. 
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Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin przypomniała, że na wczorajszym posiedzeniu 

Komisji Rozwoju Gminy Rolnictwa i Ochrony Środowiska padło stwierdzenie, aby wszystkie szkoły 

traktować jednakowo. Mówiła, że jeżeli miałoby powstać stowarzyszenie prowadzące szkołę, to takie 

rozwiązanie wprowadzamy we wszystkich szkołach, a nie zaczynamy od Berdechowa. Temat szkoły 

społecznej nie jest przedmiotem dzisiejszego projektu uchwały. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik w odpowiedzi stwierdził, że chce 

działać dla dobra rodziców i mieszkańców Berdechowa, aby szkoła podstawowa nie zginęła, tak jak 

to się stało na Łysej Górze. Mówił dalej, że jeżeli tam nie stanie się mądry proces restrukturyzacyjny 

to my wszyscy przegrywamy jako gmina. Któraś szkoła musi być pierwsza. Podał przykład Gminy 

Radomyśl, która zrestrukturyzowała szkoły i przekształciła je w szkoły społeczne publiczne, które 

mieszczą się w granicach subwencji. Na dzień dzisiejszy Gmina Radomyśl jest najlepszą gminą  

w województwie. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w związku z wczorajszymi głosami  

o możliwości powiększenia się szkoły o deklarowaną liczbę uczniów, pytała czy są deklaracje 

rodziców o możliwości posyłania dzieci do Szkoły Podstawowej w Berdechowie. 

 

Pani Krystyna Stusik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Berdechowie odpowiedziała, że od 

wczoraj do dzisiaj był za krótki czas, żeby coś w tym temacie zrobić. Podtrzymując swoją wypowiedź 

z wczorajszego posiedzenia argumentowała, iż rodzice, którzy teraz posyłają swoje dzieci do szkoły 

w Jaszczurowej deklarują, że mogliby przenieść je do Berdechowa. Są też chętni z Kamienicy  

w Gminie Brzostek do posyłania swoich dzieci do szkoły w Berdechowie. Zapewniła, że w miarę 

możliwości i przy dobrej chęci także organu prowadzącego w kwestii zapewnienia dowozu tym 

dzieciom i poprawy odcinka drogi, aby można było przejechać busem, zostaną podjęte rozmowy  

z rodzicami tych dzieci. Wyjaśniła, że dzieci z naszego obwodu poszły do szkoły w Jaszczurowej, 

ponieważ szkoła powstała wcześniej, była droga i lepsze warunki. To było tylko tym spowodowane 

i później to już tak zostało.  

 

Pan Jan Lubelczyk – zabrał głos w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej w Berdechowie. Udzielając odpowiedzi na zadane przez radnego Pana Tadeusza 

Bokotę pytanie mówił, że nad sprawą powołania stowarzyszenia do prowadzenia szkoły społecznej 

trzeba zrobić w szkole w Berdechowie oddzielne zebranie. Udzielanie odpowiedzi tak lub nie dzisiaj 

byłoby zbyt pochopne. Pochylając się nad tym tematem i udzieleniem odpowiedzi, która 

zadowalałaby rodziców dzieci, Radę Gminy i przedstawicieli gminy, musimy się nad tym głęboko 

zastanowić, gdyż w ogóle nie zdajemy sobie sprawy jaki ciężar byśmy wzięli na siebie lub 

moglibyśmy zaprzepaścić zupełnie wszystko. Mówił dalej, że po wczorajszej debacie na posiedzeniu 

Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dzisiaj zauważa, że zostaliśmy całkowi-

cie wyeliminowani z gry, pomimo przedstawionych co najmniej dziewięć argumentów, silnych 

atutów, mocnych kart, jednak wkradły się dwa asy wyciągnięte z rękawa. Stwierdził, że jest to 

nieczysta gra. Pierwszym asem są słowa, które padły z Urzędu Gminy, że na dzieci patrzy się przez 

pryzmat tylko i wyłącznie pieniędzy. Jeden uczeń w gminie jest warty 8.600 zł, a przecież nie wiemy 

jaka będzie subwencja oświatowa na przyszły rok. Drugim asem jest szkoła na Łysej Górze, która 

umarła. Żal powoduje, że radni z Glinika są w odwecie i pragną wszystko odwrócić. To jest bardzo 

niebezpieczne.  
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Reorganizację szkoły w Berdechowie, Pan Jan Lubelczyk przedstawił z punktu widzenia 

medycznego, gdzie Rada Gminy ma do wyboru dwa lekarstwa: 

1) śmiercionośny cyjanek – najgroźniejsza trucizna, którą Rada może użyć w połowie chcący 

wygasić klasy V – VIII i przenieść je do Brzezin, zostawiając klasy I – IV. Będzie to 

powolniejsze konanie, ale jednak konanie tej szkoły, tylko że dłużej się pomęczymy. Przy 

podaniu całkowitej dawki niszczy się od razu. 

2) drugi lek uzdrawiający, nieco droższy, który będzie kosztował w latach 2017/2018 tylko 

dodatkowe 100.000 zł, a w roku następnym tylko 120.000 zł, ale nie biorąc pod uwagę tego, 

że liczba VI i VII klasy, która potem pójdzie do klasy VII i VIII wzrośnie. Przybędzie nowych 

dzieci, mamy perspektywy przyłączenia jedenastu uczniów z Pogwizdowa uczęszczających 

do szkoły w Jaszczurowej. Droższy lek doprowadzi do wyzdrowienia i pozwoli dłużej szkole 

przeżyć. 

Prosił radnych o zastanowienie się i wstrzymanie jeszcze ze zmianami, póki jest szansa dialogu  

i wzajemnego porozumienia. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zaprotestował przeciwko wypowiedzi 

Pana Jana Lubelczyka, że radni z Glinika są w odwecie w stosunku do Brzezin. To jest nieprawda. 

Mówił, że zastanawiając się nad zmniejszeniem organizacji szkoły w Berdechowie do czterech klas 

nie rozwiązuje się tej szkoły. To jest ten czas na utworzenie stowarzyszenia, które utrzymałoby tą 

szkołę, natomiast szkoła na Łysej Górze została rozwiązana, teraz budynek stoi pusty i niszczeje.  

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika podkreślił, że nie ma mowy o zamknięciu Szkoły 

Podstawowej w Berdechowie, ona będzie dalej istnieć, chociaż uchwała jest w ten sposób nazwana. 

Uchwała dotyczy reorganizacji tej szkoły. Zwrócił uwagę na to, że Rada Gminy musi szukać 

oszczędności, dbać o dobro całej gminy i patrzy przez pryzmat bardziej ekonomiczny. Skierował 

pytanie do Pana Jana Lubelczyka: Czy mając kilkaset tysięcy złotych zniszczyłby te pieniądze? 

Kontynuując swoją wypowiedź argumentował, że wszystkie przedstawione dane demograficzne 

jednoznacznie wskazują, że jednak jest tych dzieci mało. Ponadto jest wątpliwość czy Jaszczurowa 

odda nam te dzieci. To są tylko deklaracje. Ci rodzice, którzy teraz nie godzą się na reorganizację 

będą domagać się od gminy inwestycji: dróg, chodników, kamienia. Każdy z radnych nie raz mówi, 

żeby szukać oszczędności. Te oszczędności trzeba szukać w każdej szkole. W tym roku budżet jest 

rekordowy i trzeba zrealizować to co zostało zaplanowane. Jeszcze raz podkreślił, że nikt nie chce 

szkoły zamykać, tylko ją reorganizować wprowadzając oszczędności. Nie jest także prawdą, że radni 

z Glinika mszczą się za szkołę na Łysej Górze. Patrzymy jak typowi ekonomiści: na liczby, a liczby 

nie kłamią. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin odniosła się do wypowiedzi radnego Pana 

Sławomira Górskiego mówiąc, że jak dokładaliśmy do szkoły na Łysej Górze, to wtedy nie 

patrzyliście na dobro gminy, tylko patrzyliście na to, żeby ta szkoła istniała, więc dlaczego teraz 

Berdechów ma cierpieć za czyjeś błędy. 
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Pan Sławomir Górski – radny z Glinika nie zgodził się z wypowiedzią radnej Pani Beaty  

Wiśniewskiej stwierdzając, że Szkoła Podstawowa w Gliniku jest jedną z dwóch szkół, do której nie 

dokłada się z budżetu gminy ani złotówki. Mówił, że mając szkołę na Łysej Górze też wtedy 

bylibyśmy na minusie. W chwili obecnej mamy jedną, dobrą, zorganizowaną szkołę, która jest na 

plusie. Przekonywał także, że należy wziąć pod uwagę to, że uczniom, którzy będą uczęszczać do 

Szkoły Podstawowej w Brzezinach łatwiej będzie zaaklimatyzować się po przejściu do szkoły 

średniej. Lepiej uczyć się w klasie, gdzie jest więcej osób niż w klasie liczącej 4 – 5 uczniów. Inaczej 

przyswaja się wiedzę w klasie o dużej liczebności uczniów niż w klasie, gdzie jest mniej osób.  

W związku z tym uczniowie oswoją się z warunkami podobnymi do tych, które czekają ich na 

dalszych szczeblach edukacji. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin był zbulwersowany wypowiedziami niektórych radnych, 

bo tak jakby zapomnieli, że w pewnych momentach naszego istnienia jako gmina też dokładane było  

w różnych sytuacjach i należałoby solidarnościowo odwrócić te sytuacje i przychylić się do prośby  

o utrzymanie szkoły w Berdechowie. Mówił, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska osiągnęliśmy pewien kompromis, deklarując się wraz z rodzicami, że spróbu-

jemy pozyskać dzieci, które uczęszczają do szkoły w Jaszczurowej. Do radnych z Glinika mówił, że 

nie ma się o co rewanżować, bo wówczas gdy była likwidowana szkoła na Łysej Górze było 26 dzieci, 

a obecnie w szkole w Berdechowie jest 51. Wtedy była inna sytuacja i inne kwoty. Kontynuując 

mówił, że wykształcenie zawsze wiązało się z wydatkowaniem środków. Każdą złotówkę liczy się 

bardzo dokładnie. Wiele rodzin wyda większą kwotę na wykształcenie dzieci niż na inne inwestycje. 

To jest prawidłowe i rozsądne myślenie, żeby dziecko miało wykształcenie, a nie ograniczanie 

dostępu do oświaty. Stwierdził, że następne pokolenie by nam tego nie wybaczyło. Przekonywał, że 

radni nie powinni sami podejmować decyzji o reorganizacji szkoły, tylko dać możliwość wypowie-

dzenia się społeczeństwu poprzez przeprowadzenie referendum w Brzezinach. Na dzień dzisiejszy 

trudno sobie wyobrazić, żeby brać taką odpowiedzialność. To jest 50 dzieci. To nie jest 12 dzieci, tak 

jak było na Budziszu czy niecałe 10 dzieci na Brzezinach Górnych, 18 na Zalesiu. Prosił, aby dać 

szansę szkole przetrwać przez rok, dać szansę wykazać się rodzicom, nauczycielom, może przybędzie 

tych dzieci, dać szansę Pani Minister czy Pani Premier, która obiecuje, że pomoże małym szkołom. 

Apelował o przychylenie się do prośby i niezagłosowanie nad projektem tej uchwały. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta mówił, że to nie Urząd Gminy wycenia dziecko na 

8.600 zł, ale Pani Minister, być może Pani Premier. Na pewno nikt w Urzędzie Gminy nie przelicza 

dobra dzieci na 8.600 zł na ucznia. Wszystkich nas opinia jest taka, że dzieci to nasza przyszłość  

i należy o nie dbać i stwarzać im jak najlepsze warunki edukacji. Natomiast środki finansowe, jakie 

do nas wpływają musimy racjonalnie gospodarować. Tłumaczył, że uchwała nosi tytuł: w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach – Berdechów, natomiast z treści uchwały 

wynika, że w przypadku likwidacji w jej miejsce zostanie utworzona szkoła filialna z klasami I – IV 

i oddziałem przedszkolnym. W tym momencie jest to jedyne, racjonalne rozwiązanie. Argumentował 

tym, iż dzieci, które pójdą do Szkoły Podstawowej w Brzezinach będą mogły korzystać z istniejącej 

tam infrastruktury, która jeszcze będzie dodatkowo modernizowana i doposażona. Ponadto mówił, 

że nie jesteśmy w stanie zadeklarować, że wybudujemy w Berdechowie salę gimnastyczną, 

profesjonalne boisko wielofunkcyjne, że wyposażymy sale do fizyki, matematyki czy chemii.  

Prognoza demograficzna dla tej szkoły jest bardzo słaba. Ponadto uczniom klas V – VIII gmina 
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zapewni bezpłatny dowóz do Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Dzieci dowożone są we wszystkich 

przysiółkach naszej gminy. Na pewno jest to sytuacja, że czasem ten czas dowozu jest dla niektórych 

dłuższy, ale jesteśmy gminą wiejską, więc z tym tematem zawsze będziemy musieli sobie radzić. 

Odnośnie przeprowadzenia referendum w Brzezinach zasygnalizował, że sprawa dotyczy budżetu 

całej gminy i referendum jeżeli byłoby przeprowadzone to w całej gminie, nie tylko w Brzezinach. 

Zastępca Wójta zwrócił przede wszystkim uwagę na to, że zmiana stopnia organizacji szkoły może 

być dokonana do końca lutego, ponieważ późniejsze działania będą skutkować tym, iż taka 

reorganizacja będzie mogła zostać wprowadzona dopiero w roku 2018/2019. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin podtrzymał swoje zdanie z posiedzenia Komisji 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Podkreślił, że zgłaszał wniosek o przygotowanie 

wydatków na inwestycje w poszczególnych miejscowościach na mieszkańca i wówczas widać 

byłoby, że Brzeziny nie nadwyrężają aż tak bardzo budżetu gminy i nic by się nie stało, aby 

ewentualnie z budżetu dołożyć. 

 

Pani Krystyna Stusik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Berdechowie zapewniła, że 

uczniowie mimo nauki w małych oddziałach nie mają trudności z aklimatyzacją w nowym 

środowisku. Podkreśliła, że dzieci z Berdechowa chodzą do Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim  

i w niczym od innych nie odstają. Pomimo braku w Berdechowie sali gimnastycznej, w przeciwień-

stwie do niektórych innych placówek, uczniowie z Berdechowa biorą udział w każdych zawodach  

i osiągają dobre wyniki sportowe. W razie potrzeby skorzystania z sali gimnastycznej organizowane 

są wyjazdy do Szkoły Podstawowej w Brzezinach. 

  

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny mówił o oświacie za czasów kiedy 

organem prowadzącym było Kuratorium, które wtedy zabezpieczało środki na wypłaty i pochodne 

dla nauczycieli. Wówczas rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej w Berdechowie. Kurator 

zapewnił, że jeżeli samorząd będzie dopłacał złotówkę, to Kurator dopłaci drugą do budowy szkoły. 

Tak też się stało. Ówczesny wójt spisał taką umowę na rok czasu. Po roku czasu Kurator odwrócił tę 

umowę. Rozpoczęła się budowa, która się ciągnęła, bo brakowało środków. Inwestycje były 

zmniejszane, ale szkoła powstała. Jeszcze wtedy było duże zabezpieczenie dzieci. Klasy liczyły 10 – 

13 dzieci. Następnie ustawodawca przekazał oświatę pod samorządy i trzeba było z roku na rok 

dokładać z budżetu, bo subwencja nie pokrywała wszystkich kosztów. Kolejna reforma dotyczyła 

wprowadzenia gimnazjów i cały czas do oświaty się dokłada. Obecnie jest następna reforma, gdzie 

Pan Minister obiecuje wszystko. Zwrócił się do radnych z prośbą o zagłosowanie przeciw tej uchwale 

i pozwolenie szkole przetrwać jeszcze rok. Za rok jeżeli będzie sytuacja, że szkoły nie da się utrzymać 

to trzeba będzie ją zreorganizować. Ponadto stwierdził, że dyskusja w tym temacie powinna 

rozpocząć się dużo wcześniej. To, że tak późno rozpoczęto rozmowy w tej sprawie nie jest winą 

żadnego z radnych. Jest to wina poprzednich urzędujących wójtów.  

 

Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin pytał Panią dyrektor Krystynę Stusik czy w przypadku 

utrzymania klas I – VIII w Szkole Podstawowej w Berdechowie wzrosną koszty i zatrudnienie 

nauczycieli. Poparł propozycję przeprowadzenia referendum w Brzezinach w tej sprawie, bo powinna 

decydować większość mieszkańców wsi. Stwierdził, że rozmowy w tym temacie powinny rozpocząć 

się dużo wcześniej. 
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Pani Krystyna Stusik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Berdechowie mówiła, że koszty 

utrzymania szkoły i zatrudnienia nauczycieli wzrosną nie tylko w Szkole Podstawowej w Berdecho-

wie, ale w każdej jednej szkole, ponieważ w każdej szkole będzie dodatkowa klasa VII i będą 

potrzebni nauczyciele specjaliści od tych przedmiotów, których szkoła podstawowa nie posiada  

tj. fizyka, chemia, biologia, geografia. Jeżeli nie będzie zatrudniony nauczyciel zgodnie z kwalifika-

cjami, to arkusz organizacyjny szkoły będzie zaopiniowany negatywnie przez Kuratora Oświaty.   

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

 8 głosach – „za” 

 7 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych. 

Uchwała Nr XXVIII/171/2017 w załączeniu. 

 

Pani Krystyna Stusik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Berdechowie podziękowała tym 

radnym, którzy byli za utrzymaniem ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Berdechowie, natomiast 

ci którzy byli za ograniczeniem klas I – IV być może spotkają się z taką samą sytuacją, bo ten problem 

za rok może dotyczyć szkoły w Broniszowie, może także dotyczyć szkoły w Nawsiu. Z bólem  

i przykrością stwierdziła, że w tak małym gronie, tak małej gminie nie można dojść do wspólnego 

porozumienia. Poprosiła o odpis protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska i dzisiejszej Sesji, bo na tym sprawa się nie zakończy. Może ona się 

rozstrzygnąć z innej strony i zakończyć pozytywnie dla szkoły, a wówczas ci radni, którzy byli dzisiaj 

za ograniczeniem będą mieli troszkę inne miny i nie będą się tak cieszyć. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin wyraził duże zaskoczenie postawą niektórych radnych. 

Mówił, że przez rok sytuacja w Szkole Podstawowej w Berdechowie zmieniłaby się, przyszłyby 

dzieci, pomogłoby to przetrwać tej szkole. Wspomniał, że Komisja Rewizyjna zgłaszała wnioski  

o oszczędności na środkach czystości w szkołach, a w pewnym momencie Pan Wójt przy dyrektorach 

mówi co to za oszczędności. Likwidujemy szkoły w celu oszczędności, a jak szukamy oszczędności 

to padają takie słowa z usta Pana Wójta. Ludzie, którzy są z oświatą związani potrafią do samego 

końca lobbować za tym, żeby szkołę zlikwidować. Nie dadzą pomyśleć radnym, tylko jeszcze 

naciskają. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta w imieniu swoim i Pana Wójta podziękował radnym za 

przyjęcie przedmiotowej uchwały, zarówno za głosy za uchwałą, jak i przeciw. Ograniczanie szkoły 

w zakresie klas nie jest łatwym tematem. Trzeba szukać oszczędności racjonalnie, które będą  

najbardziej wpływać na budżet gminy, ale i racjonalnie na funkcjonowanie szkół. Przez podjęcie tej 

uchwały Rada Gminy wyraża pogląd, że na Berdechowie nie stać na ośmioklasową szkołę. Być może 

Pani Premier, Pani Minister Edukacji Narodowej dołoży rzeczywiście te obiecywane środki. 
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5) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz wspólną realizację z Gminą Niebylec projektu 

pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Niebylec i Wielo-

pole Skrzyńskie”. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2017 roku. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 15 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych. 

Uchwała Nr XXVIII/172/2017 w załączeniu. 

 

6) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie rozszerzenia 

katalogu wyłączeń obowiązku stosowania na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie 

uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2017 roku. 

 

Zastępca Wójta poinformował, że zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w zakresie 

obowiązywania tej uchwały i nie wpłynęły żadne wnioski. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 15 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych. 

Uchwała Nr XXVIII/173/2017 w załączeniu. 

 

7) Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  

1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stałych składów osobowych Komisji Rady Gminy. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2017 roku. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 



16 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 15 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych. 

Uchwała Nr XXVIII/174/2017 w załączeniu. 

 

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

 

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zalecenia z kon-

troli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniach 14 oraz 17 lutego 2017 roku w placówkach 

oświatowych funkcjonujących na terenie gminy: 

 poszukanie oszczędności w całej oświacie na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sposób 

mądry i rozsądny oraz wypracowanie ekonomicznych rozwiązań dotyczących szkół na terenie 

gminy przez organ prowadzący przy zaangażowaniu wszystkich szkół. 

Wniosek indywidualny Pana Tadeusza Bokoty: 

 przy reorganizacji stopnia szkół w gminie proponuje wprowadzić zasady stosowane również 

przy szkołach społecznych prowadzonych przez gminę. Metoda ta powoduje oszczędności, 

które pozwolą organowi prowadzącemu zmieścić się w subwencji. 

 

8. Sprawy różne. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaprosiła radnych na obchody 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 2 marca 2017 roku 

o godz. 1200 . Następnie odczytała pismo od Klubu Radnych Powiatowych „Samorząd i Gospodarka” 

dotyczące sytuacji w zakresie ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia na terenie Powiatu 

Ropczycko – Sędziszowskiego (pismo w załączeniu). Poinformowała, że Powiat czyni duże starania, 

aby karetka pogotowia funkcjonowała w Wielopolu Skrzyńskim. Są duże szanse na jej otrzymanie, 

być może w tym roku. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poinformował, że jego mama otrzymała 

od Pani Premier gratulacje w związku z ukończeniem 100 lat i w odpowiedzi wystosował 

podziękowanie wraz z prośbą o karetkę dla Wielopola Skrzyńskiego. Natomiast Pani Wojewoda 

potwierdziła, że postępowania odnośnie karetki są prowadzone w Rzeszowie. Następnie przedstawił 

zgłoszenia od mieszkańców wsi: 

 prośba o wskazanie przez geodetę gminnego w miarę możliwości, po uzgodnieniu stron i za 

zgodą stron drogi gminnej zapuszczonej w lesie, którą chcą odtworzyć Pan T. Edmund  

i Pan J. Andrzej, 

 prośba od Pana P. Władysława o rozeznanie tematu zadrzewiania drogi gminnej przez Pana 

M. Stanisława. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin zwrócił się z następującymi prośbami: 

 uzupełnienie pobocza na drodze na Ziarnika, 

 interwencję w gazecie Reporter dotyczącą nagłośnienia sprawy braku zasięgu telefonii 

komórkowych w Brzezinach. 
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Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin skierował następujące prośby: 

 utwardzenie na wiosnę drogi do niepełnosprawnych Państwa S. przy okazji utwardzenia drogi 

na Stasika, 

 przeznaczenie dźwigarów z mostu z Glinika na most na Wiśniowskiego Marka, który może 

w każdej chwili runąć, 

 wystąpienie z zapytaniem do Gazownictwa w Strzyżowie, czy byłaby możliwość podłączenia 

gazu ok. 200 m od Domu Ludowego w Brzezinach do dwóch mieszkańców. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin prosił o podjęcie działań remontowych mostu na 

Wiśniowskiego, żeby nie doszło do nieszczęścia. Most jest tak zgniły, że może się zawalić i ktoś 

może wpaść do rzeki. Ponadto zgniłe są bariery zabezpieczające, które wpadły do rzeki. Częściowo 

Pan Wiśniowski je naprawił, żeby w miarę było bezpiecznie. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy pytał o temat linii światłowodowych 

związanych z internetem, podwieszanych na słupach w Nawsiu. 

 

Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP odpowiedział, że podłączenie internetu, telefonu  

i telewizji z podwieszanych na słupach w Nawsiu sieci kosztuje 1 zł, natomiast urządzenie, które jest 

montowane kosztuje 99 zł. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zwrócił uwagę Pani Przewodniczącej, 

że nie udzieliła mu głosu przy zapytaniach do uchwały, natomiast gościom prawo głosu zostało 

udzielone. Prosił o zapisywanie osób zgłaszających się i w kolejności udzielanie głosu oraz 

przestrzeganie przyjętego programu sesji, ponieważ niepotrzebna była dyskusja przy uchwale  

o likwidacji Szkoły Podstawowej w Berdechowie. Następnie pytał o podjęte działania w sprawie 

umowy dzierżawy parkingu w Broniszowie. Przypomniał o zobowiązaniu w sprawie rozgraniczenia, 

które nie zostało wykonane względem Starostwa Powiatowego odnośnie 50 m odcinka koło budynku 

wielofunkcyjnego w Broniszowie. Ponadto zgłosił pretensje jednej mieszkanki wsi Broniszów, która 

nie podpisała umowy na wejście w teren odnośnie wodociągu z tego powodu, iż przy odbiorze domu 

gmina nie udostępniła jej map. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że radny został wybrany po 

to, żeby służyć społeczeństwu. Na I Sesji została podjęta decyzja przez Radę, że jeżeli będą 

zaproszeni goście to będą mieli prawo głosu. 

 

Na propozycję przeprowadzenia szkolenia dla radnych w zakresie ich praw i obowiązków, 

Pan Zastępca Wójta Gminy zaproponował przeszkolenie radnych przez Panią mecenas w ramach 

świadczonej obsługi prawnej. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na to, iż każdy radny 

na początku kadencji otrzymał Statut Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z Regulaminem Rady 

Gminy. Zachęcał do czytania w/w dokumentów i stosowania się do nich. Mówił, że radny ma prawo 

w każdej części sesji zgłosić wniosek formalny, jeżeli nie został dopuszczony do głosu.  
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Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego stwierdziła, iż mając materiały, które 

każdy radny otrzymał na początku kadencji oraz materiały dostępne na stronie internetowej, szkolenia 

dla radnych są zbędne. Zwróciła uwagę na to, że niektórzy radni niejednokrotnie sami przekształcają 

zapytania radnych w sprawy różne, bo nie potrafią zapytać o omawiane przez Pana Wójta tematy, 

tylko poruszają sprawy dróg, rowów, itp. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odniósł się do spraw różnych, mówiąc że: 

 Geodeta gminny nie wskaże granic ewidencyjnych drogi, ponieważ nie jest do tego uprawniony. 

Może wskazać mniej więcej działkę zgodnie ze swoją wiedzą. Natomiast wskazanie granic czy 

rozgraniczenie musi być dokonane prawnie zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym. 

W roku bieżącym i przyszłym będzie dokonana modernizacja map w czterech miejscowościach 

w gminie, w tym w Gliniku. W ramach tego zadania będą te nieruchomości ustalane, określane  

i zmieniane. Tego typu sprawy można w ten sposób rozwiązać. Jeżeli to jest droga gminna, to 

gmina może wynająć swojego geodetę, tylko związane jest to z kosztami. W tej chwili budżet 

dotyczący spraw geodezyjno – kartograficznych, wywłaszczeniowych i komunalizacyjnych jest 

na limicie. Natomiast informacje dotyczące orientacyjnego zorientowania się w granicy nierucho-

mości, numery działek można uzyskać od geodety gminnego i pracownika od spraw inwestycji 

drogowych. 

 Temat uzupełnienia poboczy na drodze na Ziarnika jest znany i trzeba go zakończyć. Budując 

drogę było powiedziane, że będą wykonane tam pobocza. 

 Ewentualne utwardzenie drogi do Państwa S. będzie analizowane z pracownikami ds. dróg pod 

względem własności tej drogi i możliwości wykonania tego zadania w ramach utwardzenia drogi 

na Stasika. 

 Prace naprawcze mostu na Wiśniowskiego, jeżeli wymagają szybkiej interwencji zostaną podjęte, 

natomiast na wiosnę most trzeba remontować. 

 W temacie podłączenia gazu 200 m od Domu Ludowego w Brzezinach, w pierwszej kolejności 

właściciele nieruchomości muszą zwrócić się albo do Strzyżowa, albo do Jasła, w zależności od 

lokalizacji z zapewnieniem, że zobowiązują się do poboru gazu nie do podłączenia kuchenki, ale 

do ogrzewania budynku. 

 Zastępca Wójta zobowiązał się zająć tematem umowy dzierżawy parkingu w Broniszowie po  

28 lutym 2017 roku. Jest tam działka Agencji Nieruchomości Rolnych przy kościele, którą gmina 

chce przejąć wraz z nieruchomością, która jest nad działkami budowlanymi w Wielopolu 

Skrzyńskim. Te czynności zostały już podjęte. 

 Gmina posiada mapy do celów projektowych w temacie sieci wodociągowej. Odbierając budynek 

mieszkalny, właściciel zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej tego 

budynku wraz z opracowaniem odpowiedniej mapy. W sprawie szczegółów Zastępca Wójta 

zaprosił na rozmowę do swojego gabinetu. 

 

9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017 

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

 15 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych. 
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10. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

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

skim. Sesja trwała do godziny 1600. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

  

                   mgr Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


