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Protokół Nr XXV/2016 

z XXV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

z dnia 22 listopada 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1215 w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowe-

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

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

obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.  

 

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

zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy złożyła Panu Wójtowi serdeczne 

gratulacje i słowa uznania za zdobycie I miejsca w plebiscycie na najlepszego i najbardziej 

aktywnego wójta Podkarpacia. W imieniu całej Rady Gminy pogratulowała zrealizowanych 

przedsięwzięć i inwestycji na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. Ponadto skierowała słowa 

wdzięczności za trud, wysiłek, włożoną pracę i za odczuwalne efekty widoczne nie tylko na terenie 

gminy, kraju, ale i poza jego granicami. Złożyła Panu Wójtowi życzenia sukcesów w życiu osobi-

stym, zawodowym i społecznym. Wraz z Panem Markiem Muchą – Wiceprzewodniczącym Rady 

Gminy i Panią Marią Żywot – radną z Nawsia wręczyła Panu Wójtowi upominek. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy podziękował Pani Przewodniczącej oraz Radzie Gminy 

za słowa uznania, mówiąc że to co udało się osiągnąć jest wspólnym sukcesem Wójta i Rady 

Gminy. Wygrana w plebiscycie jest też bardzo dużą promocją gminy, bo na Podkarpaciu wszyscy 

mówią o Wielopolu Skrzyńskim. Nasza gmina jest pozytywnie postrzegana i oceniana. Ponadto 

dzięki wygranej będzie możliwość zamieszczenia na łamach gazety codziennej Nowiny kilku 

bezpłatnych artykułów promujących nasze dotychczasowe osiągnięcia. Podziękował za głosy 

oddane na TAK, które są akceptacją społeczeństwa, że wspólnie realizowane inwestycje są trafione 

i będą służyły mieszkańcom, natomiast głosy oddane na NIE mobilizują do jeszcze większego 

zaangażowania i efektywniejszej pracy na rzecz Samorządowej Wspólnoty. 

  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXV Sesji Rady 

Gminy w Wielopolu Skrzyńskim: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

3. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na 2017 rok, 
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2)  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok, 

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

4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego, 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego, 

6) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

7) w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Broniszowie, 

8) w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Wielopole 

Skrzyńskie zaliczanym do sektora finansów publicznych, 

9) w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

10) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

11) 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. 

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

6. Sprawy różne. 

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie przy: 

  14 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

  

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXV sesji. 

 

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

  

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy przedstawił informacje z realizacji zadań oraz wykonania 

uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, mówiąc że: 

 Trwają prace związane z przebudową mostu (tzw. Rzegockiego) w ciągu drogi powiatowej 

1296R Dębica – Wielopole w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Inwestycja realizowana jest 

przez Powiat Ropczycko – Sędziszowski. Most będzie bez ograniczeń tonażowych. Koszt 

inwestycji wynosi 1.171.820 zł. Wykonawcą zadania jest firma Remost z Dębicy. Termin 

wykonania inwestycji upływa 30 listopada 2016 roku. Pan Wójt złożył podziękowania 

Zarządowi Powiatu oraz Wydziałowi Dróg Powiatowych za podjęcie trudu przebudowy tego 

mostu. 
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 Zostały zakończone prace przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – 

Broniszów. Zakres prac obejmował: 

 przebudowę nawierzchni drogi na długość 538 m, 

 wykonanie po prawej stronie kolektora do odprowadzania ścieków, 

 wykonanie po lewej stronie chodnika na długość 538 m, tj. od skrzyżowania z drogą 

gminną na szkołę do kaplicy i budynku wielofunkcyjnego. 

Koszt inwestycji wyniósł prawie 600.000 zł. Powiat Ropczycko – Sędziszowski otrzymał 

dofinansowanie z PROW w wysokości 63,63%, pozostała kwota to środki własne Powiatu. Pan 

Wójt podziękował Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu za przeznaczenie środków na wkład 

do tej inwestycji. 

 Na ukończeniu są prace związane z przebudową drogi gminnej Brzeziny – Baj na długości  

1900 m, obejmujące wykonanie: 

 wymiany przepustów pod koroną drogi wraz z przyczółkami,  

 stabilizacji cementem na odcinku 200 m,  

 podbudowy z kruszywa kamiennego,  

 dwóch warstw masy bitumicznej o szerokości 3 m,  

 zjazdów indywidualnych, 

 obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem, 

 odmulenie istniejących rowów.  

Droga ta oddziaływuje na 29 domostw, tylko te domostwa nie są idealne położone przy drodze. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 522.383 zł, z czego 350.000 zł pochodzi z dotacji celowej 

Skarbu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Nie jest to dofinansowanie  

w wysokości 80%, ponieważ część wykonanych podczas tej inwestycji zadań jest niekwali-

fikowalnych. Inwestycja zostanie zakończona pod koniec tego tygodnia. 

 Trwają prace przy odnowie drogi wojewódzkiej 986 w Wielopolu Skrzyńskim. Droga została 

pokryta nową nawierzchnią bitumiczną na ostatnim odcinku liczącym 1250 m (od zabezpieczo-

nego osuwiska w stronę Glinika). Na chwilę obecną są utwardzane pobocza i robione zjazdy. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 463.494 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Gminy 

Wielopole Skrzyńskie – 85.000 zł. Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

natomiast wykonawcą – Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Pan Wójt złożył podzię-

kowania Panu Piotrowi Miąso – dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

oraz Panu Kazimierzowi Surmaczowi – zastępcy dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich za wygospodarowanie środków na przebudowę tej drogi. 

 Wykonany został chodnik przy drodze wojewódzkiej 986 w Gliniku na kolejnym odcinku 72 m 

o szerokości 2 m wraz z poszerzeniem pasa jezdni do 3,5 m od strony chodnika. W tym 

kierunku gmina nie posiada więcej dokumentacji i musi tworzyć nową. W przyszłym roku  

w Gliniku planowana jest budowa chodnika od szkoły do zjazdu na Zapole wraz z zatoką 

autobusową. W sumie w Gliniku wykonane zostało 275 m chodnika, który oddziałuje na 

bezpieczeństwo pieszych, jak i kierowców. Wykonawcą zadania była firma GOR – BUD  

z Gorlic. Podwykonawcą była firma FUH Grzegorz Ozga z Niedźwiady. 
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 Trwają prace związane z budową chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 986 w Wielopolu 

Skrzyńskim. Zakres inwestycji obejmuje: 

 wykonanie 307 m chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m, 

 poszerzenie pasa jezdni do 3,5 m od strony chodnika,  

 wykonanie rowu otwartego, 

 wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych.  

Koszt inwestycji wynosi 219.814,36 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Gminy Wielopole 

Skrzyńskie – 40%, tj. 87.925,74 zł. Wykonawcą zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg  

i Mostów z Rzeszowa. Podwykonawcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Sędziszowie 

Małopolskim. Termin zakończenia inwestycji upływa 2 grudnia 2016 roku. Prezes MPDiM 

zwrócił się do PZDW o przesunięcie terminu wykonania inwestycji, na razie zgody nie ma. 

 Została rozpoczęta budowa drogi Nawsie – Stachorówka, na którą gmina otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 220.000 zł. Został złożony dodatkowy wniosek do Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę prawie 40.000 zł, które w dopełnieniu 

otrzymanej promesy wynosiłyby 80% tej inwestycji. Są wstępne zapewnienia, że te środki 

zostaną gminie przyznane. 

 Zostało przeprowadzone zapytanie o cenę na przebudowę drogi Brzeziny – Zagrody. Oferty, 

które wpłynęły są troszkę wygórowane w stosunku do kwoty jaką gmina dysponuje na tą 

inwestycję. Zapytanie o cenę zastanie ponowione. 

 Zostało przeprowadzone zapytanie o cenę na przebudowę drogi Glinik Podlas koło Ziarnika. 

Oferty wpłyną jutro. 

 Zostały zakończone prace związane z budową mostu w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica.  

Otwarcie mostu nastąpi po uzyskaniu zgody Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Całkowity koszt budowy mostu wynosi prawie 1 mln zł, łącznie z dokumentacją i zapłatą za 

funkcję inspektora nadzoru, z czego 680.000 zł pochodzi z dofinansowania, a reszta to środki  

z budżetu gminy. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie wykonała kolejne dwa otwory poszukiwawcze za wodą. W sumie 

w Gliniku są wykonane trzy odwierty, natomiast w Broniszowie dwa odwierty. Wydajność 

źródeł w obu miejscowościach wynosi 2,5 m3/h. Woda jest dobrej jakości. Odwierty zostały 

wykonane na głębokości 100 m w terminie do 31 października. Koszt obydwu inwestycji 

wyniósł 86.100 zł, który w całości pokryty został z budżetu gminy. Wykonawcą zadania była 

firma Hydroel z Zagórzan. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza. 

 Zrealizowano III etap budowy wodociągu w Nawsiu, który będzie dostarczał wodę mieszkań-

com przysiółka Budzisz z ujęć Gminy Sędziszów Małopolski. Rejon ten zmagał się z dużym 

niedoborem wody pitnej. Inwestycja obejmowała budowę wodociągu o długości 4 km 70 m 

oraz montaż kilku hydrantów przeciwpożarowych. Budowa tej części wodociągu umożliwi 

podłączenie piętnastu gospodarstw. Na bieżąco są podłączane domy. Koszt inwestycji wyniósł 

193.908 zł sfinansowany z budżetu gminy. Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo 

Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza z siedzibą w Bukowcu. 

 Aktualnie są wydawane przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie decyzje środowiskowe dla 

budowy wodociągów. Są one już prawomocne. Zostały wszczęte postępowania w sprawie 

wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje będą dotyczyć głównie studni, 

zbiornika ujęciowego, stacji uzdatniania oraz zbiornika przepływowego. Odrębnie będzie 

wydana decyzja dotycząca wodociągu w Gliniku i odrębnie dla wodociągu w Broniszowie.  

 



5 

 

Po uzyskaniu tych decyzji konieczne będzie wszczęcie postępowania wodno – prawnego  

i docelowo pozwolenia na budowę. Końcem grudnia br. będzie ogłoszony w PROW konkurs na 

wnioski aplikacyjne w celu dofinansowania wodociągów. Gmina przygotowuje odpowiedni 

projekt aplikacyjny o dofinansowanie tych inwestycji. W ramach realizacji wodociągów 

planowane jest wykonanie kilka przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ za to są 

dodatkowe punkty. Będą one wykonane dla budynków użyteczności publicznej. Planowane są 

dla Remizy OSP w Broniszowie, dla Szkoły Podstawowej w Broniszowie i wspólna oczyszczal-

nia dla Kółka Rolniczego i Remizy OSP w Gliniku. 

 Złożony wniosek na budowę 14 km kanalizacji i oczyszczalnię ścieków jest w ocenie formalnej. 

Wniosek jest na kwotę 6,5 mln zł, z czego 2 mln powinniśmy odzyskać w postaci VAT. Wkład 

własny gminy wynosiłby 1.700.000 zł, przy czym na te inwestycje można uzyskać nawet 100% 

dofinansowania ze źródeł unijnych i krajowych. 

 Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego i siłowni terenowej przy Szkole 

Podstawowej w Broniszowie. Zakres prac obejmuje: 

 wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 m x 44 m wyposażonego  

w bramki, kosze, słupki, piłko-chwyty,  

 wykonanie ogrodzenia, oświetlenia, trybun sportowych na 108 osób,  

 wybudowanie siłowni terenowej,  

 montaż urządzeń do ćwiczeń. 

Na realizację tej inwestycji wraz z budową boiska wielofunkcyjnego w Nawsiu, gmina uzyskała 

dofinansowanie w wysokości 800.000 zł w III transzach. Na rok 2016 przyznano 100.000 zł, na 

2017 rok – 400.000 zł i na 2018 rok – 300.000 zł. Pan Wójt poczynił starania, aby środki z 2018 

roku przenieść na rok 2016. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta niezwłocznie. Koszt 

całościowy budowy boiska w Broniszowie wynosi prawie 600.000 zł wraz z przebudową linii 

energetycznej. Wykonawcą zadania jest firma Kris – Bud Krzysztof Śnieżek z Jasienicy 

Rosielnej. 

 W ramach projektu „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu 

nierównych szans” przeprowadzono w budynku Samorządowego Przedszkola remont czterech 

sal dydaktycznych. W ramach remontu dokonano: 

 malowania ścian,  

 zakupiono sprzęt multimedialny dla 4 sal, 

 wyposażono gabinet logopedy i psychologa w meble oraz niezbędny sprzęt 

komputerowy i pomoce dydaktyczne.  

W każdej sali w przedszkolu znajduje się tablica interaktywna z projektorem. Całkowity koszt 

remontu w Samorządowym Przedszkolu wyniósł ponad 80.000 zł dofinansowany z UE. 

Wykonawcą zadania była firma AS – Bud Andrzej Stasiowski z Glinika. Zakończono także  

w ramach w/w projektu prace remontowe i adaptacyjne w Szkole Podstawowej w Wielopolu 

Skrzyńskim, gdzie uruchomiono dodatkowy V oddział przedszkolny. Zakres prac obejmował: 

 odnowienie sali dydaktycznej,  

 zakup wyposażenia (meble, sprzęt interaktywny, rolety),  

 remont stołówki szkolnej,  

 kompleksowy remont i wyposażenie łazienek na dole i adaptacja ich dla potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych,  

 remont i adaptacja szatni,  

 odnowienie ścian,  
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 zakup odpowiednich mebli,  

 wymiana stolarki okiennej,  

 remont wejścia do budynku szkoły,  

 montaż nowych drzwi wejściowych, 

 zakup mobilnego schodołazu, który ułatwi pokonywanie barier architektonicznych 

dzieciom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.  

Przeprowadzono także prace remontowe w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola obejmujące: 

 odnowę i wyposażenie łazienek,  

 odświeżenie pomieszczeń, 

 zakup mebli i sprzętu komputerowego.  

Koszty tych inwestycji wyniosły 114.150 zł, w tym środki własne – 13.000 zł, reszta pochodzi  

z dofinansowania przez EFS w ramach RPO, Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji  

w regionie” Działanie 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”. Wykonawcą prac remontowych  

i adaptacyjnych była firma AS – Bud Andrzej Stasiowski z Glinika. 

 W dniu 16 listopada 2016 roku odebrano technicznie plac zabaw w Wielopolu Skrzyńskim, 

który powstał na działce parafialnej w ramach projektu „Integracyjne Przedszkole Krasnala 

Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans”. Plac zabaw dla dzieci pełno i niepełno-

sprawnych jest I etapem zagospodarowania tego terenu. W II etapie zaplanowana jest budowa 

mini Orlika dla dzieci, która będzie sfinansowana z projektu na uruchomienie dwóch oddziałów 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Broniszowie i w Szkole Podstawowej w Wielopolu 

Skrzyńskim w ramach Integracyjnego Przedszkola. Natomiast w III etapie zaplanowana jest 

budowa siłowni na wolnym powietrzu wraz z ogrodem sensorycznym. Na zaplanowane 

działania został złożony wniosek do PFRON na kwotę 150.000 zł, aby doprowadzić cały teren 

w trzech etapach do pięknego obiektu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Całkowity koszt budowy placu zabaw wyniósł 297.891 zł, w tym wkład własny z budżetu 

gminy w kwocie 180.000 zł. Gmina przeznaczyła wkład własny dzięki obniżenia kosztów 

funkcjonowania przedszkola, które w 90% refundowane jest z Unii Europejskiej. Natomiast 

następne etapy chcemy realizować prawie przy całkowitym dofinansowaniu z zewnątrz. 

Wykonawcą inwestycji była firma Marpis Mariusz Piekło ze Stobiernej koło Rzeszowa. 

 Trwają prace przy dobudowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. 

Wykonane są już wszystkie instalacje, tynki, termomodernizacja, elewacja na zewnątrz. Na 

przyszły rok zostanie do zagospodarowania teren wokół sali, położenie posadzki na sali 

gimnastycznej i kompleksowe wyposażenie sali. Końcowe oddanie sali zaplanowane jest na  

20 czerwca 2017 roku. 

 Została wykonana dokumentacja na rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej, która została 

złożona w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Koszt tej 

inwestycji wynosi 2.700.000 zł. Prawie 2 mln gmina uzyskała z dofinansowania z RPO, na 

340.000 zł został złożony wniosek o dofinansowanie do PFRON. Będą jeszcze podejmowane 

starania o dodatkowe źródła finansowania. Termin realizacji inwestycji to styczeń 2018 roku, 

natomiast luty, marzec – wyposażenie i oddanie do użytkowania. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek o dofinansowanie na „Nowoczesne e-usługi  

w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”. Wniosek jest po 

pozytywnej ocenie formalnej. Projekt opiewa na kwotę ponad 1.600.000 zł. Dzięki temu 

projektowi wszystkie szkoły otrzymają komputery (w sumie 130) dla każdej sali. 
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 Został złożony wniosek o dofinansowanie na kwotę 800.000 zł na dwa oddziały przedszkolne, 

tj. w Szkole Podstawowej w Broniszowie i w ramach Integracyjnego Przedszkola w Szkole 

Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim. Dzięki temu projektowi jest możliwość wybudowania 

nie tylko mini Orlika, ale i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Broniszowie i w Wielopolu 

Skrzyńskim w sprzęt multimedialny. 

 Została podpisana umowa na realizację termomodernizacji czterech budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Wielopole Skrzyńskie, tj. budynku Urzędu Gminy, budynku dawnego 

Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim, budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim 

i budynku Szkoły Podstawowej w Broniszowie. Wartość inwestycji wynosi 1.508.832 zł, w tym 

dofinansowanie w  ramach RPO w kwocie 1.001.580 zł oraz wkład własny gminy – 507.251 zł. 

Realizacja zadania nastąpi w roku 2017. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie 

zakupu autobusu dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 200.000 zł. Autobus 

będzie dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, będzie wyposażony w 22 miejsca,  

w tym z możliwością zamiany dwóch miejsc na wózki inwalidzkie. Postępowanie przetargowe 

zostało przeprowadzone, ale jeszcze nie zostało rozstrzygnięte. Oferent zaoferował autobus 

marki Mercedes w kwocie 255.000 zł. 

 Został złożony wniosek na zmianę sposobu użytkowania części Kantorówki (poddasza) i zakup 

wyposażenia dla Muzeum Tadeusza Marii Kantora na wartość 2.640.000 zł. Dofinansowanie 

wynosi 85%, natomiast o 15% spróbujemy aplikować do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Wówczas zadanie to wykonane byłoby bez własnych środków budżetowych.  

W planie jest doprowadzenie budynku Kantorówki do idealnego stanu technicznego. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie zajęła I miejsce w konkursie „Cyfrowy Samorząd” na najlepiej 

promujący się samorząd w województwie podkarpackim poprzez internet i inne media 

elektroniczne. W ubiegłym roku gmina zdobyła III miejsce. Doceniono m.in. „Informator 

Samorządowy”, który wydawany jest nie tylko w wersji papierowej, ale i w wersji elektronicz-

nej. Uznanie zyskały także wirtualne spacery po centrum Wielopola i po Kantorówce, które 

będą rozszerzane o inne miejsca. Jest to powód do wielkiej dumy i zadowolenia. Szczególne 

słowa uznania i podziękowania Pan Wójt skierował do Pana Michała Łuszcza – informatyka 

Urzędu Gminy. 

 18 października został zorganizowany Dzień Edukacji Narodowej. 

 19 października odbyła się uroczystość Dnia Patrona Szkoły w Publicznym Gimnazjum  

w Wielopolu Skrzyńskim poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce. 

 23 października odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez Klub HDK – 

PCK „Solidarne Serce” przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Była to już 5 akcja  

w tym roku. Do oddania krwi zgłosiło się 49 osób, oddało krew – 26 osób (w sumie pobrano 

11,7 l krwi). Kolejny termin honorowego krwiodawstwa w Wielopolu Skrzyńskim wyznaczony 

został na 15 stycznia 2017 roku. 

 11 listopada Gmina Wielopole Skrzyńskie uczciła 98. rocznicę odzyskania Niepodległości. 

 13 listopada odbył się Jubileusz 30-lecia działalności Męskiego Chóru Rolników z Wielopola 

Skrzyńskiego. 

 20 listopada odbył się Jubileusz 15-lecia działalności Chóru Gloria w Brzezinach. 
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 W związku z rezygnacją Pana Jana Wójtowicza z mandatu radnego zostaną przeprowadzone 

wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 10 w Brzezinach. Do 21 listopada można było 

rejestrować komitety wyborcze. Zostały zarejestrowane cztery komitety, które będą przedsta-

wiać kandydatów w tym okręgu wyborczym. Termin wyborów został wyznaczony na dzień  

29 stycznia 2017 roku. 

 

3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego odniósł się do wykonanych prac  

w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim. Pytał dlaczego nie zostały zamontowane ławki  

w szatni, gdzie można byłoby zmienić obuwie. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odniosła się do projektu na „Nowocze-

sne e-usługi w placówkach oświatowych w Gminie Wielopole Skrzyńskie”, z którego szkoły mają 

otrzymać komputery, jeżeli projekt doczeka się realizacji. Zwróciła się z prośbą o zamianę 

większości komputerów na laptopy, do których znacznie lepiej podpiąć jest projektor i są dużo 

wygodniejsze w użytkowaniu. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik prosił o doprowadzenie placu przy 

wybudowanym moście w Gliniku do stanu sprzed budowy, bo został zrobiony tam parking 

utwardzony kamieniem, a obecnie pozostało tylko błoto. Następnie odniósł się do tematu planowa-

nych przydomowych oczyszczalni ścieków dla Kółka Rolniczego i Remizy OSP w Gliniku. Zwrócił 

uwagę, że przy Remizie OSP są wykonane osadniki ścieków. Mówił, że chcący utrzymać 

oczyszczalnię biologiczną to trzeba ciągle dowozić ścieki, żeby one dopływały. Dlatego zapropono-

wał, aby wybudować taką oczyszczalnię przy nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  

w Gliniku, która jest ciągle krytykowana przez sąsiadów za to, że nie wywozi ścieków. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do zapytań radnych, mówiąc że: 

 Montaż ławek w szatni w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim nie był 

przewidziany w ramach przeprowadzonych prac remontowych. Zakup ich zostanie zlecony 

dyrektorowi szkoły. 

 Zamiana komputerów na laptopy w ramach projektu na „Nowoczesne e-usługi w placów-

kach oświatowych w Gminie Wielopole Skrzyńskie”, zostanie dokonana, jeżeli będzie taka 

możliwość. 

 W sprawie parkingu przy moście w Gliniku będziemy podejmować rozmowy z inżynierem 

Panem Pawłem Krawczykiem. 

 Umiejscowienie oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gliniku może być 

niemożliwe z uwagi na małą ilość miejsca. Jeżeli udałoby się usytuować tam tą 

oczyszczalnię to propozycja jest dobrym pomysłem. 
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4.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwały. 

 

1) Pani Jolanta Wośko – podinspektor Urzędu Gminy odczytała projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na 2017 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 XXV/143/2016 w załączeniu. 

 

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

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 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 XXV/144/2016 w załączeniu. 

 

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

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

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: 

  14 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XXV/145/2016 w załączeniu. 

 

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

udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego. 

 

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 XXV/146/2016 w załączeniu. 

 

5) 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 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 XXV/147/2016 w załączeniu. 
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6) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały.  

 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego złożył wniosek o obniżenie stawki 

podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 16,50 zł do  

16,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, argumentując tym, iż na terenie gminy jest kilkanaście 

zakładów, w tym jeden dość duży, który rozbudowuje się, zatrudnia nowych pracowników  

i poprawia warunki pracy zatrudnionych. Dlatego nie należy zbytnio obciążać ich podatkami, żeby 

zakłady na terenie naszej gminy w dalszym ciągu mogły się rozwijać. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego poparła wniosek Pana radnego 

Tadeusza Kopali. Dodała, że są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i płacą podatki, ale 

część osób pisze oświadczenia do gminy, że pod danym adresem, mimo że mają założoną 

działalność gospodarczą, nie przetrzymują narzędzi, samochodów i nie płacą tego podatku. Uważa, 

że podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej należy obniżyć, bo 

może część uczciwych osób prowadzących działalność gospodarczą płaci za innych. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin poparł wniosek o obniżenie stawki podatku od 

budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwrócił uwagę na to, że ten sam 

wniosek przeszedł na Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska obojętnie, bo 

Przewodnicząca Komisji nie podjęła nad nim dyskusji. Mówił, że na terenie gminy jest mało 

zarejestrowanych przedsiębiorców, a pasowałoby, aby było ich więcej, żeby działalność gospodar-

cza na terenie gminy się rozwijała. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin mówił, że dla małych zakładów zatrudniających 

jedną czy kilka osób ten podatek jest dużym obciążeniem, bo tych dochodów nie mają dużo, 

natomiast duże zakłady dadzą sobie radę, bo mogą starać się o dotację z zewnątrz. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zasugerował wyłączenie z głosowania 

radnych prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ podatek ten dotyczy ich bezpośrednio  

i nie powinni oni głosować w swojej sprawie. 

 

Sugestia ta wywołała sprzeciw części radnych i oburzenie na czele z Panią Przewodni-

czącą, która uznała, że wszyscy radni powinni mieć w tej sprawie możliwość głosowania, bo to 

Rada podejmuje uchwały.  

 

 

 

 

 



12 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek radnego 

Pana Tadeusza Kopali poparty przez kolejnych radnych. 

Wniosek został przyjęty przy: 

  4 głosach – „za” 

  0 głosach – „przeciw” 

  10 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych. 

 

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy wniosku o obniżenie stawki podatku od 

budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej do 16,20 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, Pani Przewodnicząca zaproponowała także zmniejszenie podatku za budynki zajęte na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 

gdzie wzrost jest o 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na terenie gminy nie ma zarejestrowanych podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. 

Ponadto tłumaczyła radnym, że 30 groszy różnicy jest niewielkim obciążeniem dla podatnika, bo na 

100 m powierzchni daje to zaledwie 30 zł podatku więcej w skali roku. Natomiast dla budżetu 

gminy to jednak robi różnicę, bo po zsumowaniu metrażu od wielu przedsiębiorców zbiera się spora 

kwota. W skali gminy to jest dużo. Te pieniądze uciekają, co za tym idzie trzeba ograniczyć 

wydatki. Zwróciła także uwagę na to, że podatki nie były podnoszone przez trzy lata,  

a wszystkie sąsiednie gminy mają je na wyższym poziomie. 

 

Pan Wójt mówił, że jako przedsiębiorca wówczas gdy prowadził działalność gospodarczą 

oczekiwał od Rady Gminy i Wójta tego, że podatki nie będą podnoszone znacznie w danym czasie. 

Dobrze byłoby podnosić je niewiele, ale systematycznie, żeby stawki nie były zbyt wysokie. 

 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wniosek o utrzymanie stawki 16,50 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, która 

została zaakceptowana przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  

w związku z tym, iż podwyżka podatku w mniejszej niż planowano skali zaburzy całą uchwałę 

budżetową i wieloletnią prognozę finansową  Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poparł wniosek Pani Przewodniczącej 

o utrzymanie stawki 16,50 zł. 

 

Wniosek ten wywołał oburzenie wśród części radnych, z uwagi na to, że wniosek dalej 

idący został przegłosowany, a Pani Przewodnicząca chce powtarzać głosowanie. Próbując zarządzić 

głosowanie nad wnioskiem o utrzymanie stawki 16,50 zł, Pani Renata Góra zaproponowała Pani 

Przewodniczącej poddanie się do dymisji. W odpowiedzi Pani Przewodnicząca zasugerowała, że 

można ją odwołać w tej chwili. 

 

Pan Wójt zawyrokował, że dalej idący wniosek został przegłosowany i nie ma podstaw do 

zgłaszania następnych wniosków. Pani Przewodnicząca powinna poddać pod głosowanie projekt 

uchwały z uwzględnieniem wniosku Pana Kopali.  
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W związku z propozycją Przewodniczącej Rady o odłożenie głosowania nad projektem 

uchwały, głos zabrała Pani Sekretarz, która zwróciła się z prośbą do Rady o podjęcie dzisiaj 

uchwały, z tego względu, że procedury w Urzędzie Wojewódzkim i Regionalnej Izbie Obrachunko-

wej trwają długo. Uchwała ta zostanie przesłana do RIO, następnie RIO po jej przeanalizowaniu 

przesyła do Urzędu Wojewódzkiego celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym. Uchwała musi 

być ogłoszona co najmniej 14 dni przed 1 stycznia 2017 r., aby weszła w życie od początku roku. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały wraz  

z poprawką stawki podatku od budynków związanych z prowadzoną działalnością w kwocie  

16,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta przy: 

  9 głosach – „za” 

  3 głosach – „przeciw” 

  2 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych. 

Uchwała Nr XXV/148/2016 w załączeniu. 

 

7) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Broniszowie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał za jaką cenę nieruchomość 

została wyceniona. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że musi mieć zgodę Rady Gminy na sprzedaż bez przetargu, żeby 

przedstawić nieruchomość do wyceny. Jeżeli Rada Gminy przyjmie sprzedaż bezprzetargową to 

wtedy skieruje zlecenie wyceny do rzeczoznawcy majątkowego. 

 

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 XXV/149/2016 w załączeniu. 
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8) Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 

zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Wielopole Skrzyńskie 

zaliczanym do sektora finansów publicznych. 

 

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 XXV/150/2016 w załączeniu. 

 

9) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 

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 XXV/151/2016 w załączeniu. 

 

 10) Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Skarga została zaopiniowana przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska oraz Komisję Rewizyjną jako bezzasadna. 

 

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 XXV/152/2016 w załączeniu. 
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11) Pan 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 zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zwrócił uwagę na to, że Pan Jan Wójtowicz 

zrezygnował z funkcji radnego ze względu na zły stan zdrowia, a nie jest wyrzucony przez Radę  

z dwóch Komisji. 

 

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 XXV/153/2016 w załączeniu. 

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

 

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że po 

przeprowadzonej kontroli w oświacie za I półrocze w dniach 6 i 13 października, Komisja 

wypracowała wniosek o ujednolicenie kosztów utrzymania czystości na 1 m2 powierzchni  

w poszczególnych szkołach w celu uzyskania oszczędności, z uwagi na rozbieżności w szkołach  

w tym zakresie i dużą swobodę dyrektorów poszczególnych szkół w zakupie środków czystości. 

Komisja sporządziła także zestawienie wydatków szkół na środki czystości (zestawienie  

w załączeniu) oraz przeprowadziła konsultacje z firmami sprzątającymi, z których wynika, że 

średni koszt utrzymania czystości na 1 m2 w Polsce i na Podkarpaciu wynosi 3 zł brutto. Ponadto 

Komisja w dniu 21 listopada kontrolowała wydatki inwestycyjne i drogowe Gminy Wielopole 

Skrzyńskie oraz wydała opinię o bezzasadności skargi wniesionej przez Panią Marię J. na zarzuty 

niewykonania nawierzchni asfaltowej na drodze Nawsie Budzisz na Skocznię. Natomiast Komisja 

wnioskuje o uzupełnienie kruszywem ubytków na powyższej drodze oraz udrożnienie przepustu na 

drodze Nr 359 w Nawsiu. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik złożył następujące wnioski: 

 zamontowanie czujników zmierzchowych w każdym transformatorze ulicznym, tak jak to 

funkcjonuje w rynku w Wielopolu Skrzyńskim, w związku z problemami załączania  

i wyłączania oświetlenia ulicznego, 

 zabezpieczenie środków na zakup działki na parking przy cmentarzu w Gliniku. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin interpelował o wygospodarowanie środków na 

kruszywo na drogi oraz o oświetlenie krzyżówki na Jaszczurową. 
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Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin w imieniu mieszkańców i radnych z Brzezin 

ponowiła wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na przyszły rok na oświetlenie na 

parkingu pod kościołem w Brzezinach. 

 

Pan Wójt odpowiadając na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych, mówił że: 

 Oświetlenie uliczne powinno już dobrze funkcjonować, trochę problemów było w momencie 

zmiany czasu. Oświetleniem ulicznym steruje Zakład Energetyki w Mielcu. Załączanie  

i wyłączanie świateł jest uzależnione od wschodu i zachodu słońca. Odpowiednio o godz. 2330 

światła zawsze są gaszone, natomiast rano zawsze o godz. 500 światła powinny się zaświecać.  

W ostatnim czasie, w związku ze śmiertelnym wypadkiem, załączanie świateł zostało troszkę 

przyspieszone. W zimie powinny te światła zaświecać się 15 minut przed wschodem słońca, 

natomiast w lecie 0,5 godziny przed wschodem słońca. Regulacja oświetleniem ulicznym 

poprzez czujniki, o których mówi Pan Tadeusz Bokota nie jest też idealnym rozwiązaniem. Pan 

Wójt prosił o zgłaszanie informacji w przypadku wszelkich kłopotów z oświetleniem ulicznym. 

 Środki na wykup gruntu na parking przy cmentarzu w Gliniku zostały zabezpieczone na rok 

przyszły. 

 Kruszywo na drogi jest niezbędne. Na dzisiejszą sesję nie było z czego wygospodarować 

pieniędzy, ale jest szansa, że zwolnią się środki i być może, że zostaną one zabezpieczone na 

następnej sesji. 

 Oświetlenie na parkingu pod kościołem w Brzezinach wymagać będzie sporządzenia projektu, 

natomiast doświetlenie krzyżówki na Jaszczurowej być może będzie możliwe bez żadnego 

projektu. W związku z ostatnim wypadkiem podjęte zostaną działania mające na celu 

doświetlenie centrum Wielopola Skrzyńskiego, poprzez dołożenie po dwie lampy na każdym 

słupie. 

 

6. Sprawy różne. 

 
Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy złożył podziękowania na ręce 

Pana Wójta za budowę III etapu wodociągu Nawsie Budzisz. Następnie poruszył problem powrotu 

bobrów na Nawsiu w okolicy szkoły, gdzie żeremia się umacniają, bo poziom wody w rzece 

znacznie się podniósł. Prosił o żużel ze solą na posypanie dróg gminnych na Nawsiu, szczególnie 

na wzniesieniach. W imieniu obcych ludzi odwiedzających cmentarz w Nawsiu zwrócił się także  

z prośbą w ramach możliwości o oznaczenie cmentarza w Nawsiu. 

 

Pan Sławomir Górki – radny z Glinika zgłosił problem sygnalizowany jeszcze w tamtym 

roku na drodze na Zapole, skręt Glinik Polny Gościniec. Problem dotyczy wody, która z drogi na 

Zapole spływa na drogę wojewódzką 986. W tym miejscu przy ujemnych temperaturach powstaje 

lodowisko, nie ma jak przejść, bo jest bardzo ślisko. Ponadto samochody w zimie nieraz nie mogą 

wyjechać, bo jednak jest pod górkę. W imieniu mieszkańców Glinika zwrócił się z prośbą  

o wykonanie tzw. przecięcia z kratownicą, tak jak jest to zrobione w Gliniku przy kościele, które 

zbierałoby wodę i bezpośrednio odprowadzało ją do rowu. Następnie zasugerował umieszczenie  

w Informatorze Samorządowym informacji przypominającej mieszkańcom, aby dbali o drożność 

rowów i przepustów przy swoich działkach, ponieważ jak zacznie się zima, woda będzie zamarzać 

w rowie i wypływać na asfalt, powodując jego niszczenie. 
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Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin w imieniu mieszkańców Berdechowa pytała  

o termin zakończenia prac przy przepuście pod Panią Stusik. Prosiła także, aby pamiętać o naprawie 

tych dróg, które zostały zniszczone przez objazd odbywający się łącznikiem przez Podkościele, jak 

już zostaną zakończone prace przy tym moście. 

 

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

 ponowienie interwencji w sprawie łączności telefonii komórkowych w Brzezinach, 

 ekipę do wycinki gałęzi na wysokich drzewach, m.in. na drodze na Krajewskiego, 

 dołożenie środków na prace koparkowe, które są bardzo potrzebne, m.in na drodze na 

Rędziny i jej dalszy ciąg koło Jana Wojnarowskiego. 

Pytał także czy w ramach przebudowy drogi Glinik Podlas na Ziarnika zostaną uzupełnione 

brakujące części asfaltu, które są po powodzi. Następnie złożył podziękowania Panu Wójtowi za 

Informator Samorządowy, w którym jest bardzo dużo ważnych informacji. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zgłosił: 

 wycięcie gałęzi koło Pana Bieszczada na most oraz na Łysej Górze, 

 źle wykonany podjazd przy moście na Bieszczada przez firmę FUH Grzegorz Ozga, która 

wzięła za to 2.500 zł, a miała to robić w ramach budowy chodnika. 

Ponadto prosił o umieszczenie w Informatorze Samorządowym informacji, gdzie mieszkańcy mogą 

interweniować w sprawie palenia plastików przez niektóre gospodarstwa domowe. Pytał także czy 

sklepy, które są na terenie gminy, prywatne firmy i szkoły mają podpisane umowy z gminą na 

wywóz nieczystości, bo przy żadnym sklepie nie ma wystawionego worka na śmieci. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zgłosił problem przeładowanych 

pojemników na odzież używaną koło budynku wielofunkcyjnego w Broniszowie. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego pytała o sprawę ugody z Gminną 

Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”.  

 

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny pytał o sprawę z bramą, którą 

postawił Pan W. w Brzezinach na drodze gminnej. Następnie prosił o: 

 wykonanie ok. 50 m chodnika po gminnej działce koło zatoczki autobusowej w centrum wsi 

i postawienie wiaty przystankowej, 

 interwencję w sprawie łączności telefonicznej w Brzezinach, ponieważ brak zasięgu jest 

również kłopotliwe dla strażaków. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała o pomysł na wykorzystanie 

budynku po policji w Wielopolu Skrzyńskim oraz o modernizację Ośrodka Zdrowia. Następnie 

poinformowała o piśmie, które wniosła do Rady Gminy Pani Małgorzata Czaja z Nawsia. 

Przedstawiła także Radzie odpowiedź Pana Wójta w tej sprawie (pismo wraz z odpowiedzią  

w załączeniu). 
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Pan Wójt odniósł się do zgłoszonych spraw różnych, mówiąc że: 

 Żużel jest rozwożony na drogi gminne. 

 Zostaną podjęte rozmowy z Wydziałem Dróg Powiatowych o oznaczenie cmentarza w Nawsiu. 

 Zostanie przeanalizowany temat spływającej wody z drogi na Zapole na drogę wojewódzką  

i podjęte odpowiednie działania. 

 W Informatorze Samorządowym zostanie umieszczona informacja dla mieszkańców gminy  

o dbanie o drożność rowów i przepustów przy swoich posesjach. 

 Termin wykonania prac przy przepuście na Berdechowie wyznaczony jest do 20 grudnia. 

 W sprawie poprawy zasięgu dla telefonów komórkowych w Brzezinach wysłane zostały pisma 

do wszystkich operatorów sieci komórkowych. W dalszym ciągu będziemy podejmować 

działania w tej sprawie, bo tego zasięgu w Brzezinach nie ma. Jeżeli będzie konieczność to 

zostaną zabezpieczone środki w budżecie gminy na dodatkowy maszt na poprawę zasięgu. 

 Środki na odmulenia rowów są wszystkie wykorzystane. Koło Pana Wojnarowskiego zostało 

wykonane to co było konieczne. 400 m rowu musi poczekać do przyszłego roku, ponieważ to 

będzie kosztowało ok. 3.000 zł brutto. 

 Uzupełnienie brakujących części asfaltu po powodzi w ramach przebudowy drogi Glinik Podlas 

koło Ziarnika nie jest brane pod uwagę. (Pan Wójt będzie o to zabiegał). 

 Firma FUH Grzegorz Ozga wykonała zjazd na most w Gliniku, za który gmina mu zapłaciła.  

W najbliższym czasie firma powinna dokonać poprawy zjazdu w ramach otrzymanych środków, 

dla dobrej współpracy z gminą. 

 W Informatorze Samorządowym znajdzie się apel do mieszkańców gminy o niepalenie  

w piecach plastików. Gmina nie ma oddziaływania na prywatne firmy w kwestii podpisywania 

przez nich umów na wywóz nieczystości. Gmina może oddziaływać tylko na mieszkańców. 

Firmy powinny bezpośrednio zawierać umowy z odbiorcą, bo one też są zobowiązane do 

przestrzegania ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Pan Wójt obiecał, że 

sprawdzi czy firmy mają podpisane umowy na wywóz nieczystości. 

 Zostaną podjęte odpowiednie działania w sprawie pojemników na odzież używaną, bo są one 

postawione na terenie gminy nielegalnie. Firmy powinny zwrócić się do Wójta o zgodę, a gmina 

powinna ustalić im opłatę. 

 Sprawa ugody z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” została zgłoszona do sądu, który 

miał wyznaczyć termin do jej zawarcia. 

 Pan W. ma udostępnić przejazd dla wszystkich i zdemontować bramę, którą postawił na drodze 

gminnej w Brzezinach. Jeżeli tego nie zrobi sprawa zostanie skierowana do odpowiednich 

organów. 

 Budowa chodnika w centrum Brzezin przy zatoczce autobusowej wymaga sporządzenia 

dokumentacji. 

 Budynek po policji wraz z 16 arową działką został przejęty przez gminę. Są zakrojone działania 

w celu ewentualnego zainstalowania tam karetki pogotowia ratunkowego. 

 W budynek Piomaru Pan Wójt nie zamierza na razie inwestować. W projekcie budżetu nie 

zostały także wydzielone środki na remont pomieszczeń nad apteką. 
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Pan Wójt poinformowała także radnych, że Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała od 

Rady Miasta i Gminy Ropczyce i Burmistrza Ropczyc działkę 69 arową na Łysej Górze, z tych 

działek, które kiedyś przylegały do szkoły na Łysej Górze po stronie Małej. Na działce tej gmina 

ma infrastrukturę w postaci osadników ścieków. Firma geodezyjna odtworzyła współrzędne 

graniczne. Pracownicy gminy ogrodzili ten teren z trzech stron, z czego jedną ścianę ogrodzenia 

przy pracownikach gminy zniszczyła Pani Ewa O. W tej sprawie interweniowała policja, która 

zakazała jej niszczyć ogrodzenie. Po poprawieniu ogrodzenia, wieczorem zostało ono całkowicie 

zniszczone. Zostało złożone oficjalne doniesienie na piśmie na policji. Pani O. uzurpuje sobie 

prawo do tych działek. Wniosła sprawę do sądu o zasiedzenie.  

 

7.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 

26 października 2016 roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

 

8.  Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia XXV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. 

Sesja trwała do godziny 1745. 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

 

                   mgr Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


