
1 

Protokół Nr XVI/2016 

z XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 21 marca 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 805 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 XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było czternastu 

radnych (według załączonej listy obecności) oraz zaproszeni goście: Pan Marek Tęczar – Wójt 

Gminy, Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy i Pan Dariusz Wośko – Kierownik Referatu 

Rozwoju. Nieobecny był radny Pan Jan Wójtowicz. 

 

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy wyjaśniła tryb zwołania sesji nadzwyczajnej. 

Mówiła, że zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek wójta lub co 

najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy, przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień 

przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Taki wniosek złożył Pan Wójt Przewodniczą-

cej Rady Gminy, która zwołała sesję w ciągu ustawowych 7 dni.  

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że zwołanie sesji nadzwy-

czajnej jest związane z pilną potrzebą podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej, ponieważ w przeciwnym razie gmina może stracić środki na gospo-

darkę niskoemisyjną. 

 

Porządek obrad XVI nadzwyczajnej sesji przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospo-

darki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 

4. Zamknięcie sesji. 

 

Następnie przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad. 

 

2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały 

 

Pan Dariusz Wośko – Kierownik Referatu Rozwoju przedstawił projekt uchwały w spra-

wie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielopole 

Skrzyńskie. 

 

 



2 

Pan Dariusz Wośko mówił, że Rada Gminy podjęła już dwie uchwały w tej sprawie. 

Pierwsza została podjęta w czerwcu 2015 roku i dotyczyła uchwalenia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej, a druga została podjęta w grudniu 2015 roku i dotyczyła przyjęcia do realizacji 

PGN z jednoczesnym uchyleniem poprzedniej uchwały. Zadanie dotyczące opracowania Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko, dla którego instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. 

PGN jest dokumentem strategicznym gminy w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszcze-

niami gazami cieplarnianymi. Jest on jednym z dokumentów, który jest punktowany przy staraniu 

się o dofinansowanie czy to z RPO czy z Programu Ochrony Środowiska. Taki plan musi zostać 

zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, jak również przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska. Na ten plan gmina wydatkowała kwotę ponad 100.000 zł. W tej 

chwili staramy się o zwrot tych środków. Aby je uzyskać to plan ten musi wyglądać tak jak 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska tego wymaga. W ostatnich dniach otrzymaliśmy pismo od 

NFOŚ, że plan wymaga zmian strukturalnych nie merytorycznych. Na wprowadzenie tych zmian 

wyznaczono 5 dni. Ostateczny termin do wprowadzenia zmian upływa jutro. Stąd ten pośpiech  

i sesja nadzwyczajna. We wniosku o termomodernizację budynków użyteczności publicznej został 

wykazany ten plan, chociaż jeszcze nie jest zatwierdzony, ale do zakończenia oceny formalnej 

musimy go złożyć. Dlatego, aby odzyskać te 100.000 zł trzeba ten plan wysłać jeszcze dzisiaj.  

Główne zmiany w stosunku do przyjętego PGN w grudniu 2015 roku dotyczą: 

 Zostało dodane streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

 W punkcie 8 dodano bardziej szczegółowe odniesienie się do dokumentów strategicznych 

planistycznych zarówno na szczeblu krajowym, powiatowym, jak i gminnym. 

 W punkcie 11.5 jednym z przewidzianych działań jest działanie informacyjno – edukacyjne  

z zakresu zużycia energii. Zostały szczegółowo rozpisane działania poprzez organizowanie 

Dni Ziemi, Dni Energii, Sprzątanie Świata, itp. Te działania są podejmowane, tylko nie były 

one uwypuklone w tym planie. 

 W punkcie 12 zostały podane strony zaangażowane w realizację planu czyli: gmina 

(rozpisane zostały referaty, które ewentualnie będą uczestniczyły we wdrażaniu tego planu) 

łącznie z jednostkami organizacyjnymi, interesariusze zewnętrzni (mieszkańcy gminy, 

biznes, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty). Przedsiębiorstwa 

czy gospodarstwa indywidualne mają możliwość na montaż mikroinstalacji fotowoltaicz-

nych i realizację instalacji prosumenckich. 

 W punkcie 13 bardziej szczegółowo został rozpisany monitoring i ocena planu. Corocznie 

będzie przeprowadzana ankietyzacja, będą zbierane dane pod katem redukcji emisji 

dwutlenku węgla i są przewidziane ewentualne działania naprawcze.  

 Został dodany punkt 16, w którym są określone szczegółowo cele strategiczne i wskaźniki 

ich monitorowania poprzez to, że redukcja emisji dwutlenku węgla do 2020 roku będzie 

osiągana w każdym roku po ileś procent w związku z termomodernizacją budynków 

użyteczności publicznej. 

 Zmieniła się numeracja całego planu i spis treści. 
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Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin pytał czy w planie zostały dodane szczegóły dotyczące 

realizacji instalacji fotowoltaicznych przez gospodarstwa indywidualne. 

 

Pan Dariusz Wośko odpowiedział, że można dalej składać wnioski na tego typu działania, 

ale na tym etapie energię trzeba zużyć na potrzeby własnego gospodarstwa, bo sprzedać jej nie 

można. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała: 

 Czy zmienił się wykaz planowanych inwestycji ujętych w PGN do 2020 roku? 

 Czy zmiany w planie nanosiła firma z zewnątrz, która opracowała plan czy pracownicy 

Urzędu Gminy. 

 

Pan Dariusz Wośko odpowiedział, że zakres merytoryczny planu nie uległ zmianie  

i dotyczy: termomodernizacji budynku Urzędu Gminy, termomodernizacji budynku byłego 

przedszkola (obecnie WTZ) w Wielopolu Skrzyńskim, termomodernizacji budynku Szkoły 

Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia i apteki  

w Wielopolu Skrzyńskim, termomodernizacji budynku filii GOKiW w Brzezinach, termomoder-

nizacji budynku OSP w Gliniku, termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Broniszowie, 

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nawsiu, termomodernizacji budynku filii 

GOKiW w Broniszowie, termomodernizacji budynku filii GOKiW w Nawsiu, termomodernizacji 

budynków mieszkalnych i wymiany źródeł ciepła, gdzie gmina jest wnioskodawcą skierowany do 

indywidualnych mieszkańców, instalacji systemów energii odnawialnej na budynku Urzędu Gminy, 

instalacji systemów energii odnawialnej na budynku byłego przedszkola, instalacji systemów 

energii odnawialnej na budynku filii GOKiW w Brzezinach, instalacji systemów energii 

odnawialnej na budynku OSP w Gliniku, instalacji systemów energii odnawialnej na budynku filii 

GOKiW w Broniszowie, instalacji systemów energii odnawialnej na budynku filii GOKiW  

w Nawsiu, instalacji systemów energii odnawialnej na budynku GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim, 

modernizacji instalacji co w budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, modernizacji 

instalacji co w budynku Ośrodka Zdrowia i apteki w Wielopolu Skrzyńskim, modernizacji 

oświetlenia drogowego w Wielopolu Skrzyńskim, modernizacji oświetlenia drogowego w Gliniku, 

realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędzania i efektywnego korzystania 

z energii, rozwój instalacji prosumenckich – przedsiębiorcy i mieszkańcy, realizacja działań 

edukacyjnych w zakresie ekonomicznej jazdy samochodem. Zmiany zostały naniesione w planie 

przez pracowników Urzędu Gminy, bo trudno się było doczekać na dokonanie zmian przez firmę  

z zewnątrz. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła, aby na przyszłość 

opracowując umowę finansową dla firmy z zewnątrz, uzależnić ją od spełnienia warunków tego 

planu, np. zapłata 50% wartości, a drugie 50% po zatwierdzeniu planu. Pytała także czy uchwała 

jest podejmowana po raz ostatni, bo jest to już trzecia uchwała w tej sprawie.  
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Pan Dariusz Wośko odpowiedział, że uzależnienie umowy finansowej z wykonawcą od 

końcowego zatwierdzenia planu jest cenną uwagą, nie mniej jednak składając wniosek o płatność 

końcową trzeba uregulować wszystkie płatności. Na to trzeba przedstawić faktury, wyciągi 

bankowe i dowody zapłaty. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na pewno nie jest podejmowany po 

raz ostatni, bo PGN będzie żył i będzie musiał być modyfikowany. Po to jest przewidziany 

monitoring i działania naprawcze, które należy podejmować. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał czy są przewidziane dodatkowe koszty  

w związku z wprowadzonymi zmianami w planie. 

 

Pan Dariusz Wośko odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma. 

 

Pan Wójt dodał, że nie wszystko da się przewidzieć od samego początku. PGN jest 

dokumentem planistycznym, którego gmina nie jest w stanie sama wykonać, bo potrzebne są do 

tego badania, analizy, itp. Najważniejsze jest to, żeby był on zatwierdzony przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska. Zatwierdzenie tego planu daje nam możliwość zwrotu 103.000 zł. 

 

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 XVI/95/2016 w załączeniu. 

 

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 

 

Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 26 stycznia 

2016 roku zostało przez Radę na ostatniej sesji odłożone, z uwagi na zgłoszone przez Pana Jana 

Świstaka zastrzeżenie dotyczące braku w protokole wypowiedzi Pana Wójta odnośnie drogi 

Brzeziny – Dół Północny.  

 

Protokolantka wyjaśniła, że zgłoszone zastrzeżenie nie zostało uwzględnione w protokole 

ze względu na to, że temat ten na sesji w dniu 26 stycznia 2016 roku nie był w ogóle poruszany. 

 

Pan Jan Świstak mówił, że Pan Wójt na sesji 26 stycznia 2016 roku informował, że są 

zgłoszone 4 wnioski drogowe do PROW, nie wymienił wówczas zgłoszonych dróg. Pan Świstak był 

pewny i przekonany, że w tych czterech wnioskach znajduje się droga Brzeziny – Dół Północny 

ponieważ, droga ta była wcześniej planowana do tego działania. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała protokół z XIV Sesji Rady 

Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 26 stycznia 2016 roku pod głosowanie: 

  13 głosów – „za” 

  1 głos – „przeciw” 

  0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych. 

Ww. protokół został przyjęty. 
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Następnie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XV Sesji Rady Gminy Wielopole 

Skrzyńskie z dnia 23 lutego 2016 roku. Uwag do protokołu nie zgłoszono, jedynie sugestię, że  

z uwagi na krótką sesję nie było możliwości zapoznania się z protokołem przez wszystkich 

radnych. 

 

Protokolantka wyjaśniła, że radni mają obowiązek zapoznania się z treścią protokołu przed 

sesją i mogą zgłaszać uwagi nie później niż na dzień przed kolejną sesją, na której protokół ma być 

przyjęty. Wymieniła także możliwości zapoznania się z treścią protokołu, m.in. poprzez: 

 przeczytanie protokołu na komisjach, na których protokół jest wyłożony do wglądu, 

 podanie adresu mailowego, za pomocą którego protokół będzie przesyłany (kilkoro radnych 

zapoznaje się z protokołem w ten sposób), 

 przeczytanie protokołu w biurze Rady Gminy. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby protokół był 

wyłożony do wglądu zawsze pół godziny przed sesją. 

 

W związku z tym, że zdecydowana większość radnych zapoznała się z treścią protokołu, 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała protokół z XV Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie  

z dnia 23 lutego 2016 roku pod głosowanie: 

  12 głosów – „za” 

  0 głosów – „przeciw” 

  2 głosy – „wstrzymujące się” przy obecności 14 radnych. 

Ww. protokół został przyjęty. 

 

4. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

gościom za udział w nadzwyczajnej sesji, złożyła życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych i doko-

nała zamknięcia XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Sesja trwała do 

godziny 845. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


