
Protokół Nr XXXIX.2018

z XXXIX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 22 lutego 2018 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1415 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 XXXIX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecnych było trzynastu radnych
oraz  zaproszeni  gości,  zgodnie  z  załączonymi  listami obecności.  Nieobecny był  Pan Krzysztof
Traciak. 

Z  wniosku  Wójta  Gminy,  Przewodnicząca  Rady  Gminy  zaproponowała  włączenie  do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długotermino-
wego  na  sfinansowanie  deficytu  budżetu  gminy  i  spłatę  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych
kredytów celem przystąpienia  do  przygotowania  procedury  udzielenia  zamówienia  publicznego
i ogłoszenia przetargu w marcu br.

Radni jednogłośnie wprowadzili w/w projekt uchwały do porządku obrad przy:
 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXXIX

Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

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

3. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1)  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację

zadania publicznego,

2) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok,

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

4)  w sprawie  zaciągnięcia i  zabezpieczenia kredytu  długoterminowego na sfinansowanie

deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

5) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gliniku,
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6)  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  niektóre  świadczenia  udzielane  przez  Samorządowe

Przedszkole  w  Wielopolu  Skrzyńskim  oraz  oddziały  przedszkolne  przy  szkołach

podstawowych  na  terenie  Gminy,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina

Wielopole Skrzyńskie,

7) w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wielopole Skrzyńskie

na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025”.

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:
 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXXIX sesji.

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

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy przedstawił informacje z realizacji zadań oraz wykonania
uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, mówiąc że:

 Gmina Wielopole Skrzyńskie w styczniu 2018 roku złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury
i  Dziedzictwa  Narodowego  o  dofinansowanie  zadania  pn.  „Nowa jakość  oferty  kulturalnej
Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Wypoczynku  w  Wielopolu  Skrzyńskim”.  W ramach  zadania
zaplanowano prace remontowe w budynku GOKiW obejmujące m.in.: remont posadzki, remont
sceny,  montaż  instalacji  niezbędnych  do  oświetlenia,  nagłośnienia,  klimatyzacji,  montaż
systemu kotarowego oraz adaptacja akustyczna sali widowiskowej. W ramach zadania zakupio-
ne zostanie również nagłośnienie i oświetlenie niezbędne do wyposażenia budynku. Wartość
zadania wynosiłaby 624.638 zł, w tym kwota wnioskowanego dofinansowania – 499.710 zł oraz
wkład  budżetu  gminy  w  kwocie  124.927  zł,  przy  pozytywnej  ocenie  i  zakwalifikowaniu
wniosku do dofinansowania. Rozpoczęcie przedsięwzięcia wstępnie zaplanowano w maju 2018
roku, natomiast zakończenie działania zaplanowano na listopad 2018 roku.

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  złożyła  wniosek  o  dofinansowanie  zadania  pn.  „Utworzenie
Otwartej Strefy Aktywności w Wielopolu Skrzyńskim”. Celem zadania jest zagospodarowanie
obszaru  istniejącego  placu  zabaw  obok  kościoła  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Wniosek  został
złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej  o  charakterze  wielopokoleniowym OSA 2018”.  W ramach zadania
powstałaby  ogólnodostępna  strefa  sprzyjająca  aktywności  sportowej  mieszkańców  naszej
gminy.  Zaplanowana inwestycja  obejmuje  budowę i  wyposażenie  siłowni  plenerowej,  która
zostanie wzbogacona w sprzęt do ćwiczeń (prasa nożna + trenażer nóg, steper + wahadło na
pylonie, wyciąg górny, pajacyk + motyl na pylonie, itp.).  Zakupione i zamontowane zostaną
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urządzenia  sprawnościowe  dla  dzieci  (zestawy  sprawnościowe,  linarium,  drabinka  łukowa,
ścianka wspinaczkowa pionowa), które usytuowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni
plenerowej.  Ponadto obiekt  zostanie  doposażony w trwale  złączone z  gruntem cztery ławki
z  oparciem  oraz  ławkostoły,  podwójny  stół  do  gry  w  szachy  i  chińczyka  oraz  pozostałą
infrastrukturę  –  kosze  na  śmieci,  tablice  z  regulaminem.  Inwestycja  obejmuje  również
zagospodarowanie  obiektu  poprzez  wykonanie  nasadzeń  z  krzewów  ozdobnych,  a  także
wykonanie  prac  związanych  z  przygotowaniem  terenu:  drenażu,  odwodnienia,  kanalizacji
deszczowej. Wykonany zostanie też chodnik z kostki brukowej. Gmina wnioskuje o przyznanie
dofinansowania  inwestycji,  której  ogólna  wartość  wynosi  213.215  zł,  w  tym  70.000  zł
stanowiłyby środki z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  natomiast  143.215 zł  to  środki
własne  budżetu  gminy.  Datę  rozpoczęcia  realizacji  zadania  zaplanowano  na  czerwiec  2018
roku. Jeżeli wniosek będzie pozytywnie oceniony będziemy, szukać środków jeszcze z innych
źródeł.

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  obecnie  pracuje  nad  wnioskiem  o  dofinansowanie  zadania
związanego  z  utworzeniem  żłobka  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Jeżeli  udałoby  się  uzyskać
dofinansowanie to na początek utworzone byłyby dwie grupy po 8 dzieci (razem 16 dzieci). 

 Trwa realizacja inwestycji  pn.  "Remont Ośrodka Dokumentacji  i  Historii  Regionu Muzeum
Tadeusza  Kantora  w  Wielopolu  Skrzyńskim".  Realizacja  inwestycji  przebiega  prawidłowo.
Aktualnie  dobiegają  końca  prace  przy  dachu  budynku.  Zdemontowano  dachówkę,  którą
następnie wyczyszczono w całości i ponownie zamontowano. Wykonane zostanie również nowe
orynnowanie oraz montaż instalacji odgromienia. Wewnątrz budynku wykonano nowe wylewki
na  parterze.  Częściowo  wykonano  również  iniekcje  przeciwwilgociowe.  Prace  remontowe
obejmują również: 
1) uporządkowanie terenu wokół budynku starej plebani polegające na:

• wymianie istniejącej kostki, 
• instalacji obiektów małej architektury (ławek ogrodowych), 
• wprowadzeniu zieleni niskiej, 
• instalacji oświetlenia terenu,
• oświetleniu elewacji budynku,

2) roboty budowlane w obiekcie „Kantorówki” polegające na:
• przebudowie części pomieszczeń, w tym wykonanie ścianek działowych, 
• dostosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
• adaptacji części poddasza dotychczas nieużytkowanego na cele ekspozycyjne, 
• wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 
• renowacji tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz sufitów,

3) instalacje wewnętrzne polegające na wykonaniu:
• instalacji wodno – kanalizacyjnej, 
• instalacji gazowej, 
• instalacji centralnego ogrzewania, 
• instalacji klimatyzacji, 
• instalacji elektrycznej, 
• instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej, 
• instalacji monitoringu oraz antywłamaniowej.
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Wykonawcą zadania jest Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak ze Strzyżowa. Koszt prac
remontowych wynosi 1.940.585 zł, a termin  zakończenia ich realizacji zaplanowano na sierpień
2018 roku. W ramach zadania zakupione zostanie również wyposażenie (m.in: laptop, monitory
interaktywne, kolumny głośnikowe) mające na celu wykonanie aranżacji przestrzeni ekspozy-
cyjnej wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego. Całkowita wartość projektu wynosi
2.846.373,90 zł, w tym otrzymane dofinansowanie w ramach RPO w wysokości 2.419.417,77
zł.  Termin  zakończenia  realizacji  projektu  wraz  z  wyposażeniem  i  urządzeniem  obiektu
określony został do 30 września 2018 r.  

 Gmina Wielopole Skrzyńskie w partnerstwie z gminą Niebylec realizuje projekt pn. „Rozwój
OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu
wynosi 12.678.741,54 zł w tym dofinansowanie w kwocie 9.898.606,82 zł (85%). Można było
w tym działaniu  wnioskować o kwotę  maksymalnie  10  mln  zł.  Jest  to  projekt  parasolowy.
Środki  bezpośrednio  trafią  do  mieszkańców  naszej  gminy.  Aktualnie  gmina  przystąpiła  do
rozesłania  umów  dla  mieszkańców,  którzy  zakwalifikowali  się  do  udziału  w  projekcie.
Mieszkaniec biorący udział w projekcie w terminie do 30 marca 2018 roku musi dostarczyć do
Urzędu  Gminy  podpisaną  umowę  wraz  z  dowodem  wpłaty.  W  umowach  wysyłanych  do
mieszkańców  zawarte  są  wszystkie  informacje  szczegółowe  dotyczące  dalszych  działań
podejmowanych przez mieszkańców, a także  koszty wpłaty, jakie mieszkaniec musi wpłacić na
konto  za  instalację,  którą  wybrał.  Kolejnym  etapem  realizacji  projektu  będzie  ogłoszenie
przetargu. Następnie po ogłoszeniu przetargu i wyborze wykonawcy nastąpi proces montażu
instalacji  poprzedzony  podpisaniem  umowy  użyczenia.  Ostateczne  rozliczenie  inwestycji
nastąpi  nie później  niż  do 30 czerwca 2019 roku. Projekt dla Gminy Wielopole Skrzyńskie
obejmuje  345  sztuk  instalacji,  w  tym  instalacje  solarne  –  127  sztuk  oraz  instalacje
fotowoltaiczne – 218 szt. Wartość inwestycji dla naszej gminy wynosi 5.417.949 zł, natomiast
kwota wnioskowanego dofinansowania – 4.264.127 zł.  Gmina podejmie działania mające na
celu odzyskanie podatku VAT.

 Trwają  prace  związane  z  budową  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  oczyszczalni  ścieków
w Wielopolu Skrzyńskim, które przebiegają prawidłowo. W zakresie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej  aktualnie  wykonano już  6  km sieci,  co stanowi ponad 50% realizacji  inwestycji.
Wykonawcą  zadania  jest Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  i  Drogowych  w  Krośnie.
Wartość zadania wynosi 4.457.700 zł, w tym dofinansowanie w ramach realizowanego projektu
w wysokości  2.785.757 zł oraz wkład własny z budżetu gminy w kwocie 1.671.943 zł. Gmina
podejmie działania związane z odzyskaniem z Urzędu Skarbowego podatku VAT, który miał
być kosztem kwalifikowalnym. Zmiany w Ministerstwie Finansów spowodowały, że podatek
VAT od tych inwestycji  jest  niekwalifikowalny.  Natomiast  w zakresie  budowy oczyszczalni
ścieków  wykonano  zbrojenie  pod  reaktor,  zamontowano  słup  pod  transformator.  Została
wykonana również  konstrukcja  dachowa na budynku techniczno –  socjalnym.  W kolejnych
dniach  kontynuowane  będą  dalsze  prace  związane  z  wykonaniem  pokrycia  dachowego.
Wykonawcą  inwestycji  jest  Dorota  Szarnecka  –  Placko  P.P.H.  „EKO-SYSTEM-POLSKA”
z  miejscowości  Tajęcina.  Koszt  inwestycji  wynosi 5.179.115  zł,  w  tym  dofinansowanie
w kwocie 3.236.592 zł oraz wkład własny poniesiony przez gminę w wysokości 1.942.523 zł.
Zakończenie  realizacji  inwestycji  wyznaczono  w  terminie  do  30  września  2018  roku.
W październiku oczyszczalnia ścieków powinna być uruchomiona. W tym przypadku również
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będą podjęte działania dotyczące odzyskania podatku VAT. Zadanie jest realizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu
Skrzyńskim i dostarczono część wyposażenia. Na dzień 15 maja 2018 roku zaplanowano termin
zakończenia robót. Spowodowane zostało to szeregiem wydarzeń, które wpłynęły na zmianę
terminu zakończenia inwestycji. Po otwarciu ofert na realizację inwestycji nie było środków
w budżecie gminy na wykonanie zadania, ponieważ złożona oferta przewyższyła kwotę jaką
gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zadania. Następnie na Sesji Rady Gminy podjęto
decyzję  o  zwiększeniu  środków  na  realizację  przedsięwzięcia.  W  związku  z  powyższym
przesunął  się  termin  o  45  dni.  Następnie  po  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę czekaliśmy
kolejne 40 dni na podpisanie umowy przez Marszałka Województwa Podkarpackiego o dofinan-
sowanie inwestycji. Te przyczyny mogły spowodować, że wykonawca nie zdążył z realizacją
inwestycji w terminie. Wartość inwestycji wynosi 2.753.355 zł, w tym dofinansowanie z RPO
w wysokości 1 927 395,18 zł i PFRON w kwocie 340.128,59 zł. Wykonawcą inwestycji jest
Przedsiębiorstwo Handlu  i  Usług KK-BUD z  Krosna.  Pozostały do  realizacji  drobne prace
wykończeniowe  i  wyposażenie  wewnątrz  budynku  oraz  całe  zagospodarowanie  terenu  na
zewnątrz.

 Wykonawca  inwestycji,  tj.  Przedsiębiorstwo  Produkcji  Handlu  i  Usług  KK-BUD  z  Krosna
zgłosił zakończenie robót związanych z realizacją sali gimnastycznej w Gliniku. W najbliższy
wtorek 27 lutego br. planowany jest przegląd techniczny przedodbiorowy całej inwestycji, tak
aby w piątek 2 marca 2018 roku nastąpił odbiór ostateczny. Pozostały do wykonania tylko na
zewnątrz prace porządkowe oraz drobne prace kosmetyczne przy drodze i przy otoczeniu, które
będą musiały być zrealizowane na wiosnę. Kilka drobnych prac zostało wytkniętych na Radzie
Budowy w dniu 21 lutego br.  i  spisane w protokole.  Do 2 marca br.  jest  ostateczny termin
usunięcia tych niedociągnięć, bo w przeciwnym razie inwestycja nie zostanie odebrana i ciągle
będą naliczane kary za nieterminowe oddanie. Kary są naliczane od 1 stycznia 2018 roku. Jeżeli
sala zostanie odebrana 2 marca, to kary będą naliczane tylko do dnia zgłoszenia przez firmę
zakończenia robót. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Gliniku jest bezpieczna, mur
został zabezpieczony.

 Prowadzona  jest  inwestycja  dotycząca  przebudowy  dróg  gminnych  Wielopole  –  Konice
i  Wielopole  – Konice – Rzeki.  Koszt  inwestycji  wynosi  1.253.959,35 zł.  Gmina Wielopole
Skrzyńskie  uzyskała  dofinansowanie  na  realizację  tej  inwestycji  z  Programu  Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 750.088 zł.  Wykonawcą zadania jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa.

 Trwają  prace  projektowe dotyczące  przebudowy drogi  Wielopole  –  Sośnice  – Jaszczurowa.
Wykonawca, tj.  Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i  Mostów z Rzeszowa opracował materiały
i złożył wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. Wartość inwestycji wynosi 1.109.507,36 zł, w tym
dofinansowanie z PROW w wysokości 679.261 zł.

 Realizowana jest inwestycja dotycząca przebudowy drogi Broniszów Dół – Lasek i Broniszów
– Szkoła.  Wykonawca –  Miejskie  Przedsiębiorstwo Dróg i  Mostów z  Rzeszowa opracował
materiały i złożył wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. Wartość inwestycji wynosi 1.666.040,33
zł, w tym dofinansowanie z PROW prawie 1 mln zł. Pewne prace zostały wykonane na drodze
Broniszów – Szkoła. Został wykonany chodnik z przykanalikami, drogę poszerzono do szeroko-
ści  4,5 m na  całej  długości  300 m,  nie  została  położona warstwa asfaltu.  Termin realizacji
zadania upływa 30 czerwca 2018 roku.
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 Trwają prace projektowe dot. przebudowy drogi Brzeziny – Pogwizdów na długości 700 m.
Tam, gdzie jest nawierzchnia tłuczniowa powstanie droga 3,5 m, natomiast od drogi powiatowej
Brzeziny  –  Jaszczurowa  do  miejsca,  gdzie  jest  dotychczasowy  asfalt,  droga  zostanie
przebudowana  do  szerokości  4,5  m.  Wykonawca  opracował  materiały  i  złożył  wniosek
o uzyskanie decyzji ZRID. Wartość inwestycji wynosi 626.453,54 zł, w tym dofinansowanie
z PROW w wysokości  296.922 zł.

 W dniu 14 lutego 2018 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę materiałów
drogowych w 2018 roku. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w postaci klińca 4 – 31,5 mm
w ilości ok. 4000 t, z możliwością zamiany części na frakcje tłucznia 31,5 – 63 mm po takiej
samej cenie. Zamówiona ilość materiału może ulec zmianie. Wybrano ofertę wykonawcy Jacek
Mularski z Wiśniowej, który zaoferował  cenę brutto za 1 tonę  kruszywa w wysokości 54,98 zł.

 W dniu dzisiejszym podpisano umowę na dostawę 130 sztuk komputerów (w tym laptopy),
które zakupione zostaną w ramach realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie projektu
pn. „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie” dofinanso-
wanego  ze  środków  RPO  na  lata  2014  –  2020.  Zakupiony  sprzęt  komputerowy  trafi  do
wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy. Termin dostawy sprzętu to marzec 2018
roku. Dostawcą sprzętu za kwotę 384.800 zł netto będzie firma Infast z Rzeszowa wyłoniona
w  pierwszym  postępowaniu  przetargowym.  Otwarcie  II  przetargu  na  realizację  inwestycji
dotyczącej wdrożenia nowoczesnych usług w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy
oraz sieci bezprzewodowej nastąpiło 31 stycznia 2018 roku. Wpłynęło dwie oferty na część
dotyczącą  wdrożenia  e-usług  oświatowych.  Najkorzystniejszą  ofertę  złożyła  firma  Agendo
z  Rzeszowa,  która  zaoferowała  wykonanie  tej  części  zamówienia  za  kwotę  600.855  zł.
Aktualnie trwa ocena złożonych przez wykonawców dokumentów. Przetarg w części dotyczącej
wykonania infrastruktury serwerowej i sieci bezprzewodowej został unieważniony, ponieważ
nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg na tą część zostanie ogłoszony ponownie. Całkowity koszt
realizacji projektu wynosi 1.599.569 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1.359.634 zł. 

 W dniu  20  lutego  2018  roku  nastąpiło  otwarcie  przetargu  pn.  „Modernizacja  energetyczna
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” dotyczy budynku
Urzędu  Gminy  i  OSP w  Wielopolu  Skrzyńskim.  W ubiegłym  roku  nie  udało  się  wyłonić
wykonawcy na realizację tej inwestycji, ponieważ oferty były zbyt wysokie. Obecnie wpłynęło
siedem  ofert.  Aktualnie  trwa  procedura  ich  oceny.  Najkorzystniejszą  ofertę  złożyła  firma
WAL  MAR  Waldemar  Marciniak  z  Sędziszowa  Małopolskiego.  Wykonawca  zaoferował
wykonanie  zadania  za  kwotę  925.074  zł.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  modernizację
energetyczną budynku Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim polegającą m.in. na:
• wymianie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
• ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku

akrylowego, ocieplenie ścian fundamentowych i ścian piwnic, 
• ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną, 
• remont instalacji centralnego ogrzewania, 
• remont instalacji oświetlenia, 
• remont instalacji odgromowej.
Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na sierpień 2018 roku. 
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 W dniu 9 lutego 2018 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie ogłosiła  III  przetarg na realizację
inwestycji  pn.:  „Budowy  ujęć  wody,  stacji  uzdatniania  wody  oraz  sieci  wodociągowej
w miejscowościach Broniszów i Glinik". Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: 
• Część  I  obejmuje  budowę ujęć  wody,  stacji  uzdatniania  wody oraz  sieci  wodociągowej

w miejscowości  Glinik.  W ramach  zadania  wykonane  zostaną  studnie  głębinowe  GL-2
i GL-3, stacja uzdatniania wody, zbiornik wody uzdatnionej o pojemności 200 m3, zbiornik
wód  popłucznych  o  pojemności  40  m3.  Wykonana  zostanie  również  infrastruktura
towarzysząca,  tj.  place  manewrowe,  chodniki,  ogrodzenie  obiektu.  W  ramach  zadania
wykonawca zrealizuje budowę sieci wodociągowej o szacunkowej długości 9.263,4 m. 

• Część  II  obejmuje  budowę  ujęć  wody,  stację  uzdatniania  wody,  sieć  wodociągową
w miejscowości  Broniszów.  W ramach  zadania  wykonane  zostaną  następujące  obiekty:
studnia głębinowa BR-1, stacja uzdatniania wody, zbiornik wody uzdatnionej o pojemności
100 m3, zbiornik wód popłucznych o pojemności 40 m3. Wykonana zostanie infrastruktura
towarzysząca  (place  manewrowe,  chodniki,  ogrodzenie  obiektu).  W  ramach  zadania
wykonawca zrealizuje budowę sieci wodociągowej o szacunkowej długości 3.491,2 m. 

Do końca listopada 2018 roku zostanie wybudowana stacja uzdatniania wody, zbiornik i sieć od
ujęć do Szkoły Podstawowej w Gliniku. Termin zakończenia wszystkich robót zaplanowano na
czerwiec 2019 roku. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na 28 lutego 2018 r. W związku
z pojawiającymi się pytaniami wykonawców i większym zainteresowaniem oferentów, termin
otwarcia ofert zostanie przesunięty na dzień 7 marca 2018 roku. Gmina Wielopole Skrzyńskie
na  realizację  inwestycji  otrzymała  dofinansowanie  w  ramach  PROW na  lata  2014  –  2020
w wysokości 1.999.406 zł. Udział gminy wynosi 1,2 mln zł. Natomiast kosztorys jest na kwotę
8 mln zł. Będziemy szukać środków w innych źródłach, a nawet sięgać do rezerw Ministerstwa.
Musimy walczyć  o  środki  na  wodę,  dlatego  że  nie  mamy  żadnej  miejscowości  w  gminie
profesjonalnie zwodociągowanej. Mamy wodociąg, który przebiega na Granicach w Wielopolu
Skrzyńskim i na Budziszu w Nawsiu. Podłączonych jest ponad 50 gospodarstw domowych. To
jest woda, którą gmina odkupuje od wodociągów w Sędziszowie Małopolskim.

 W dniu 28 stycznia 2018 r. Chór Mieszany „Opoka” działający przy Parafii Św. Maksymiliana
Kolbe  w  Gliniku  świętował  Jubileusz  10  –  lecia  działalności  artystycznej.  Wydarzenie
połączono  z  Koncertem Kolęd  i  Pastorałek  pt.:  „Lulajże  Jezuniu”.  Honorowy patronat  nad
wydarzeniem objęli:  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie,  Dziekan Dekanatu Wielopolskiego,
Proboszcz  Parafii  pw.  Św.  Maksymiliana  Kolbe  w Gliniku.  Wydarzenie  wzbogaciły  piękne
aranżacje  kolęd,  które przygotował:  Męski Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego,  Chór
Mieszany „Seniores” z Nawsia, Chór Mieszany „Opoka” z Glinika, Chór Mieszany „Gloria”
z  Brzezin,  Chór  „Consonans”  z  Publicznego  Gimnazjum  im.  Ks.  Jerzego  Popiełuszki
w Wielopolu Skrzyńskim, Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora
w  Wielopolu  Skrzyńskim  oraz  Zespół  Wokalny  ze  Szkoły  Podstawowej  im.  Sybiraków
w Nawsiu. Koncert Kolęd stał się doskonałą okazją do wspólnego świętowania oraz składania
gratulacji,  podziękowań  i  życzeń  wszystkim  członkom Chóru  „Opoka”  z  Glinika  z  okazji
obchodzonego Jubileuszu.
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 W dniu 10 lutego 2018 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim odbył się Bal Mistrzów Sportu. To cykliczna impreza organizowana przez Klub
Sportowy POGÓRZE w Wielopolu Skrzyńskim. Organizowana uroczystość każdego roku staje
się doskonałą okazją do składania podziękowań sportowcom za reprezentowanie klubu w jego
barwach w 2017 roku. Podziękowania dla piłkarzy wręczyli: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
oraz Prezes Zarządu LKS Pogórze w Wielopolu Skrzyńskim. Wręczono także podziękowania
dla  sponsorów  i  osób,  które  w  minionym  roku  wspierały  klub  z  Wielopola  Skrzyńskiego.
Podziękowania  wręczył  Pan  Wiesław  Lada  –  Prezes  Podokręgu  Piłki  Nożnej  w  Dębicy,
Wiceprezes  Podkarpackiego  ZPN  w Rzeszowie.  Podziękowania  otrzymali  również  trenerzy
oraz  kierownik  drużyny  seniorów.  Wójt  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  wręczył  również
podziękowania  czterem przedstawicielom naszej  gminy,  którzy  zdobyli  miejsca  na  podium
w Plebiscycie Sportowym Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

 W dniu  11  lutego 2018 roku w budynku  Filii  Ośrodka  Kultury w Broniszowie  odbyło  się
spotkanie integracyjne mieszkańców wsi  Broniszów zatytułowane „Ocalić  od zapomnienia”.
Organizatorem  wydarzenia  była  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Broniszowie,  Klub  Seniora
z Broniszowa oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Przybyli
mogli  obejrzeć  dwie  inscenizację  przygotowane  przez  grupę  teatralną  „Wiktoria”.  Podczas
spotkania  zaprezentowano  widowisko pn.  „Wesele  według  dawnych  tradycji”  oraz  spektakl
„Droby”. Celem spotkania było zaprezentowanie bogatego dorobku kulturalnego regionu oraz
propagowanie wiedzy na temat lokalnej tradycji.

 W dniu 2 marca 2018 r. Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. mjra
Ludwika  Marszałka  „Zbroi”  w  Brzezinach  oraz  Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Wypoczynku
w  Wielopolu  Skrzyńskim  zapraszają  na  Narodowy  Dzień  Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych.
Uroczystość  rozpocznie  się  o  godz.  940 zbiórką  Pocztów  Sztandarowych  przy  Szkole
Podstawowej  w  Brzezinach.  Następnie  o  godz.  1000 odprawiona  zostanie  msza  święta  w
kościele parafialnym pw. Św Mikołaja w Brzezinach. Po mszy świętej nastąpi złożenie kwiatów
pod tablicą pamięci mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” oraz część artystyczna w budynku szkoły.

Pan Józef  Chodak – dyrektor  Szkoły Podstawowej  Nr 1 im.  mjra Ludwika Marszałka
„Zbroi”  w  Brzezinach,  jako  współorganizator  obchodów  Gminnego  Dnia  Pamięci  Żołnierzy
Wyklętych, w imieniu całej  społeczności szkolnej zaprosił na wymienioną uroczystość na dzień
2 marca 2018 roku do Szkoły Podstawowej w Brzezinach.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.

3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Nikt nie zabrał głosu.
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4.  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.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego  projektu  uchwały,
wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 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:

 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Uchwała Nr XXXIX.259.2018 w załączeniu.

2)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
przy jednym głosie „przeciw” na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 roku. 

Pytania i uwagi do projektu uchwały:

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał czy zadania z „powodziówki”
w 2018 roku będą realizowane w następującej kolejności:

1) przebudowa droga Glinik – Pasieki,
2) przebudowa droga Broniszów – Zalesie,
3) przebudowa droga Brzeziny – Podkościele,
4) przebudowa drogi Wielopole – Frysztak,
5) przebudowa drogi Nawsie – Rzeczki.

Udzielając  odpowiedzi  na  w/w  pytanie  Pan  Wójt  potwierdził,  że  realizacja  zadań  ze
środków  na  usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych  w  2018  roku  będzie  zachowana  zgodnie
z wymienioną wyżej kolejnością.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady Gminy  pytała  czy  znany jest  już  powód
zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej.
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Pan Wójt odpowiedział, że polecił Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkola przeprowadzić
dogłębną analizę zmniejszenia subwencji oświatowej. Jest to kwota aż 508.770 zł i nie ma powodu,
żeby aż tak zmniejszyła się subwencja oświatowa. Liczba uczniów w naszej gminie zmniejszyła się
o 14 osób, ale znacznie zwiększyła się liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych. Zwiększyły się
dotacje  na  dzieci  w  oddziałach  przedszkolnych  i  zerówkach.  Wszystko  wskazuje  na  to,  że
subwencja powinna być na takim samym poziomie, jak nie wyższa. 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Uchwała Nr XXXIX.260.2018 w załączeniu.

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

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego  projektu  uchwały,
wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 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:

 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Uchwała Nr XXXIX.261.2018 w załączeniu.

4)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia  i  zabezpieczenia  kredytu  długoterminowego  na  sfinansowanie  deficytu
budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedstawiła pozytywną opinię Komisji do wymienionego projektu uchwały, przyjętą
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 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:

 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Uchwała Nr XXXIX.262.2018 w załączeniu.
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5)  Pani  Wioletta  Sarna –  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w Gliniku odczytała  projekt
uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gliniku.

Następnie Pani Dyrektor odczytała uzasadnienie nadania Szkole Podstawowej w Gliniku
imienia Świętego Jana Pawła II podkreślając, że Ojciec Święty Jan Paweł II jest niekwestionowa-
nym i  największym  autorytetem duchowym,  moralnym  i  naukowym  XX  wieku,  człowiekiem,
który, "sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory". To miłośnik
dobra,  prawdy  i  piękna,  który  przez  całe  swoje  życie  nawoływał  do  poszanowania  godności
ludzkiej  i  wolności  każdego  człowieka.  To  wspaniały  nauczyciel  i  wychowawca,  stawiający
wysokie wymagania nie tylko swym uczniom, ale przede wszystkim sobie. Jest symbolem wartości
i  tych  cech,  które  są  dla  naszej  społeczności  szkolnej  drogowskazami  na  drodze  rozwoju
i dorastania do samodzielności. Dlatego pragnąc, by tak niezwykła postać stanowiła autorytet dla
naszych  wychowanków,  uczyła  ich  odwagi,  wierności  wpojonym  zasadom,  odpowiedzialności
i szacunku dla innych, Szkoła Podstawowa w Gliniku podjęła działania na rzecz wyboru Jana Pawła
II  na patrona  szkoły.  Naszym pragnieniem jest,  aby uczniowie Szkoły Podstawowej  w Gliniku
kształtowali  swoją  osobowość,  wartości  moralne,  etyczne,  osiągali  sukcesy  mając  za  wzór  tak
wielki autorytet, jakim jest dla każdego Polaka Ojciec Święty Jan Paweł II. Kolejno kierując słowa
do Pana Wójta, radnych, rodziców, Pani Dyrektor złożyła serdeczne podziękowanie za udzielone
wsparcie oraz nauczycielom za zaangażowanie i pracę.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Uchwała Nr XXXIX.263.2018 w załączeniu.

6)  Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały
w  sprawie  ustalenia  opłat  za  niektóre  świadczenia  udzielane  przez  Samorządowe
Przedszkole  w  Wielopolu  Skrzyńskim  oraz  oddziały  przedszkolne  przy  szkołach
podstawowych  na  terenie  Gminy,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina
Wielopole Skrzyńskie.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego  projektu  uchwały,
wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 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:

 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Uchwała Nr XXXIX.264.2018 w załączeniu.

7)  Pan  Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie
uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata
2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025”.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego  projektu  uchwały,
wypracowaną jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 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:

 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Uchwała Nr XXXIX.265.2018 w załączeniu.

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

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o zakup
koparki  zaopiniowany  pozytywnie  i  jednogłośnie  przez  Komisję  Rewizyjną  wraz  z  Komisją
Regulaminowo – Mandatową oraz Komisję Rozwoju Gminy,  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska.
Wniosek został poprzedzony analizą kosztów dokonaną przez Komisję Rewizyjną, według której za
środki wydane na usługi koparką  w 2017 roku na potrzeby Gminy Wielopole Skrzyńskie można
wykonać  trzy  razy  więcej  prac  własną  koparką.  Środki  na  zakup  koparki  byłyby z  wydatków
bieżących ponoszonych na prace koparką. Prosił o poddanie wniosku pod głosowanie. 

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  pytała  Pana  Wójta  o  możliwość
wygospodarowania środków w budżecie gminy w tym roku na zakup koparki.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że środki na zakup koparki nie są zapisane
w budżecie  gminy.  Poza  zakupem koparki  należy jeszcze  zatrudnić  pracownika  i  ponosić  inne
koszty, ale skoro wniosek jest pozytywnie opiniowany przez Komisje Rady Gminy i wielokrotnie
podnoszony, to spróbujemy znaleźć środki i dokonać zakupu koparki z wydatków majątkowych, nie
bieżących. Po uruchomieniu oczyszczalni ścieków zostanie powołana jednostka pomocnicza, której
być może przekażemy koparkę, która będzie wykonywała prace dla gminy.
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Przewodnicząca Rady Gminy wskazując, że inwestycja jest niezbędna, a koszty według
przeprowadzonej analizy przez Komisję Rewizyjną byłyby niższe niż obecnie ponoszone wydatki,
poddała wniosek o realizację zakupu koparki w roku 2018 pod głosowanie:

 13 głosów – „za”
 0 głosów – „przeciw”
 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Wniosek został przez Radę Gminy przyjęty jednogłośnie.

Jednocześnie Pani Przewodnicząca proponowała wstrzymanie się z pracami koparką do
czasu jej zakupu, jeżeli nie wyniknie pilna praca, żeby te zadania realizować własnym sprzętem.

6.  Sprawy różne.

Pan   Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił  prośby do Pana
Wójta od następujących mieszkańców wsi Nawsie:

 Pani Danuta Szczepanik usilnie prosi o poprawę drogi dojazdowej kruszywem. Prośbę swą
motywuje bardzo pogarszającym się stanem jej zdrowia, a poprawa tej drogi umożliwiałaby
jej poruszanie się w czasie trudniejszych okresów w roku, np. w czasie opadów deszczu.

 Pan  Tadeusz  Sroka  zwraca  się  z  prośbą  o  zainstalowanie  lustra  na  drodze  dojazdowej
gminnej w okolicy domu Jarzęba Piotra. Prośbę swą motywuje tym, że w tym rejonie doszło
do dwóch zdarzeń drogowych w postaci zderzeń samochodów. Okolica tej drogi wykazuje
dużą  stromość,  jest  ostry  zakręt,  droga  jest  wąska.  Usytuowanie  lustra  zwiększyłoby
bezpieczeństwo i pozwoliłoby w przyszłości uniknąć zdarzeń drogowych.

 Pan Franciszek Bożek usilnie prosi o zabezpieczenie osuwiska drogi gminnej przy domu
Pana Ochała oraz zabezpieczenie osuwającego się brzegu rzeki w okolicy jego domu, które
może spowodować zagrożenie powodziowe.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zgłosił następujące prośby: 
 wyrażenie  zgody  na  zamontowanie  na  budynku  wielofunkcyjnym  w  Gliniku  tablicy

upamiętniającej rotmistrza Józefa Bokoty,
 przygotowanie stanowiska Rady Gminy w uchwale w zakresie obecnych postępowań przy

projektowaniu suchych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie Glinika i Broniszowa,
 wykonanie niezbędnych prac w celu odbioru budynku wielofunkcyjnego w Gliniku przed

zbliżającymi się Dożynkami Gminnymi.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów w imieniu mieszkańców wsi zgłosił
regulację rzeki Broniszowianki.

Pan  Janusz  Misiora  –  sołtys  sołectwa  Wielopole  Skrzyńskie  pytał  czy  wymagająca
koniecznego remontu kuchnia i „szopa” Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku brane są pod
uwagę przy modernizacji GOKiW-u.
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o I Powiatowej Gali
Wolontariatu zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe mające miejsce w Miejsko – Gminnym
Ośrodku  Kultury  w  Sędziszowie  Małopolskim.  Podczas  gali  zostały  wręczone  statuetki
rozstrzygające  konkurs  „Wolontariusz  Roku  2017  Powiatu  Ropczycko  –  Sędziszowskiego”.
Statuetkę  za  bezinteresowną  pomoc  misjonarzom  w  Irkucku  i  Kamerunie  otrzymała  Szkoła
Podstawowa  im.  Sybiraków  w  Nawsiu.  Gratulując  Pani  Dyrektor  Krystynie  Paryś  za
zaangażowanie dzieci w wolontariat i przekazaną pomoc ks. Józefowi Treli z Zawadki i siostrze
Nazariuszy Żuczek z Nawsia, Pani Przewodnicząca życzyła, aby wolontariat rozwijał się nie tylko
w  Szkole  Podstawowej  w  Nawsiu,  ale  żeby  się  rozprzestrzenił  na  pozostałe  szkoły.  Kolejno
wspomniała o Rajdzie Narciarsko – Pieszym Janczar 2018, organizowanym podczas ferii dla szkół.
Również Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Nawsiu otrzymała Puchar Marszałka Województwa
Podkarpackiego  za  wieloletnie  uczestnictwo  młodzieży  tej  szkoły  w  rajdzie.  Słowa  uznania,
podziękowania  i  gratulacje  Przewodnicząca  Rady  Gminy  złożyła  na  ręce  Pani  Dyrektor  za
reprezentowanie  naszej  gminy na tym rajdzie.  Szczególnie  pogratulowała  i  podziękowała  Panu
Robertowi  Pieczonce  za  organizację  i  opiekę  podczas  rajdu.  Następnie  Pani  Przewodnicząca
odczytała  pismo od Pani  Małgorzaty Czaja z  Nawsia (pismo w załączeniu),  która zwróciła  się
z prośbą przedstawienia na Sesji Rady Gminy problemu przejezdności drogi gminnej położonej na
działce nr 359 obręb Nawsie. We wniosku wskazuje na konieczność wyrównania drogi, poprawę
ofosowania oraz solidne utwardzenie warstwami kruszywa. Jednocześnie Pani Czaja zaznacza, że
w odpowiedzi na pismo z 2016 roku otrzymała zapewnienie poprawy odwodnienia drogi, które do
tej  pory  nie  zostało  zrealizowane.  W dalszej  kolejności  Przewodnicząca  Rady Gminy  poparła
wykonanie tablicy pamiątkowej Józefa Bokoty i proponowała umieszczenie jej na budynku Szkoły
Podstawowej w Gliniku. Następnie poruszyła temat dalszego zatrudnienia nauczycieli zerówek przy
szkołach  podstawowych,  które  od  września  br.  ulegną  przekształceniu  i  staną  się  oddziałami
przedszkolnymi Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. W związku z realizacją
projektu  nauczyciele  zerówek,  którzy  są  obecnie  pracownikami  dyrektorów  szkół,  staną  się
pracownikami dyrektora Samorządowego Przedszkola. W imieniu nauczycieli pytała czy zostaną
oni przeniesieni do Przedszkola, czy będą mieć nową umowę pracy, a może będzie inny nabór, a ci
nauczyciele zostaną przy szkołach.

Obawy związane  z  kwestią  zatrudnienia  nauczycieli  po  przekształceniu  zerówek  przy
szkołach  podstawowych  w unijne  oddziały przedszkolne  Samorządowego  Przedszkola  wyraziła
także Pani Teresa Świniuch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Broniszowie.

Pan  Jan  Świstak  –  radny  z  Brzezin  pytał  o  drogi  zgłoszone  do  FOGR.  Następnie
przychylił się do powtórzenia stanowiska Rady Gminy dotyczącego sprzeciwu wobec planowanej
budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych w Gliniku i w Broniszowie i skierowania go
do Wód Polskich. Apelował, aby powrócić do podjęcia uchwały dotyczącej opracowanej przez prof.
Dziopaka koncepcji budowy małych zbiorników retencyjnych, które zabezpieczałyby całą naszą
gminę,  ponieważ  proponowane  zbiorniki  przeciwpowodziowe  na  terenie  miejscowości  Glinik
i Broniszów nie zabezpieczają Wielopolszczyzny w żadnym zakresie. W razie powodzi nasza gmina
nie będzie chroniona, a wręcz zagrożona. Małe zbiorniki rozwiązałyby temat nie całkowicie, ale
częściowo. Trzeba powrócić do tych spraw, przypominać je i bronić swojego stanowiska.
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Pan Zbigniew Gąsior  – radny z Brzezin w związku z rozstrzygniętym przetargiem na
dostawę  4.000  t  kruszywa,  ponownie  zgłosił  konieczność  opracowania  kategoryzacji  dróg,
argumentując tym, że bardziej  zapobiegliwi mieszkańcy składają wnioski na kruszywo na drogi
dojazdowe już w zimie. W związku z realizacją tych wniosków zgodnie z kolejnością, w pewnym
momencie  okazuje  się,  że  kruszywa  brakuje  na  naprawę  dróg  głównych  gminnych,  które
niejednokrotnie zgłaszają radni gminy. Wskazał, że kategoryzacja jest opracowana do zimowego
utrzymania dróg, dlatego na podobnych zasadach można byłoby zrobić utrzymanie letnie  dróg,
które nie są asfaltowe. Dodał, że podobnie będzie z koparką. Mieszkańcy będą składać wnioski na
realizację dróg dojazdowych, a drogi główne nie będą wykonywane.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na sprawy różne, mówiąc że:

 Droga w kierunku Pani Szczepanik w Nawsiu jest poprawiana na bieżąco.

 Zabezpieczenie osuwającego się brzegu rzeki jest sprawą Wód Polskich, ponieważ to jest ich
teren.  Z  informacji  od  terenowego  pracownika  w  Ropczycach  wynika,  że  duża  część
Wielopolki  w  Nawsiu  jest  wpisana  do  regulacji.  W Nawsiu  w  wyniku  działania  bobrów
zagrożona jest droga, szczególnie w okolicy szkoły podstawowej.

 Pan  Wójt  poparł  wykonanie  tablicy  upamiętniającej  Józefa  Bokotę,  która  może  być
usytuowana  na  budynku  wielofunkcyjnym  w  Gliniku,  jak  również  na  budynku  Szkoły
Podstawowej w Gliniku.

 Budynek wielofunkcyjny w Gliniku  powinien  być  odebrany przed  Dożynkami  Gminnymi.
Pewne prace są planowane do wykonania. Mocne naciski o wykonanie poprawek kierowane są
na wykonawcę zbiorników bezodpływowych.

 Regulacja rzeki Broniszowianki jest sprawą Wód Polskich. Gmina nie może wykonywać ani
finansować takich  zadań,  ponieważ jest  to  teren  Wód Polskich.  Ze  strony gminy możemy
wystosować odpowiednie pismo w imieniu mieszkańców.

 Remont  kuchni  i  „szopy”  GOKiW  nie  są  brane  pod  uwagę  przy  złożonym  wniosku
o modernizację Ośrodka Kultury. W związku z tym, że wniosek pisze się pod pewne kryteria
i  regulamin,  w  tym  przypadku  nie  mogliśmy  zwiększać  zakresu  realizacji.  „Szopa”  jak
najszybciej powinna zostać rozburzona i dobudowana piękna sala, ale trzeba na to środków.
W  tej  chwili  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  nie  stać  na  taką  inwestycję.  Z  ewentualną
przebudową, dobudową lub rozbudową Ośrodka Kultury można było startować w naborze,
w którym złożyliśmy wniosek na remont Kantorówki, z tym że w tym naborze były dodatkowe
punkty na zadania  z  zakresu ochrony zabytków. Trzeba  patrzeć na  możliwości  pozyskania
środków.  Pisząc  wniosek  na  remont  GOKiW  na  pewno  poleglibyśmy,  a  wniosek  na
Kantorówkę uzyskał dofinansowanie. Chcielibyśmy „szopy” się pozbyć, ale nie będzie to takie
łatwe,  dlatego  że  mamy  zaprojektowaną  w  tym  momencie  świetlicę  dla  OSP Wielopole
Skrzyńskie, którą mamy nadzieję rozpocząć w tym roku.

 Pani Małgorzata Czaja z Nawsia prośbę w sprawie wykonania utwardzenia kamieniem oraz
wykonania odwodnienia drogi gminnej położonej na działce nr 359 w Nawsiu kierowała także
do Wójta Gminy, na którą otrzymała odpowiedź. Wnioskowane kruszywo na drogę, Pani Czaja
otrzymała.  Mogła  nie  otrzymać  usług  koparkowych,  gdyż  w  pewnym  momencie  brakło
środków i trzeba było zamknąć działania, dlatego że nie było z czego ich finansować.
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 W  temacie  przekształcenia  zerówek  przy  szkołach  podstawowych  na  unijne  oddziały
przedszkolne, Pan Wójt wyjaśnił, że Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie
na realizację projektu dotyczącego czterech dodatkowych oddziałów Przedszkola Samorządo-
wego  w  szkołach  na  terenie  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  (tj.  w  Szkole  Podstawowej
w  Brzezinach,  Szkole  Podstawowej  w  Nawsiu,  Szkole  Podstawowej  w  Gliniku  i  Szkole
Podstawowej w Broniszowie). Nie brana była pod uwagę Szkoła Podstawowa w Berdechowie,
ze względu na zbyt  małą  liczbę  dzieci.  Nabór do dodatkowych oddziałów przedszkolnych
będzie  do  20  dzieci.  Jeżeli  będzie  więcej  dzieci,  tak  jak  jest  to  w  tym  roku  w  Szkole
Podstawowej Broniszowie, w Gliniku i w Brzezinach będą po dwa oddziały: jeden oddział
przedszkolny przy szkole podstawowej i jeden oddział unijny. Będzie to z korzyścią dla dzieci
i dla szkół, ponieważ będą dodatkowe środki na wyposażenie, drobne prace remontowe. Dzieci
będą mogły we wszystkich dodatkowych czterech oddziałach być przyjęte na osiem godzin,
będą mogły korzystać z dwóch posiłków. Dzięki temu projektowi zakupiony zostanie samo-
chód dostawczy, który będzie służył do rozwożenia posiłków. Posiłki będą gotowane w kuchni
Przedszkola  Samorządowego.  Będzie  dodatkowo  zatrudnionych  kilka  osób.  Nauczyciele
oddziałów przedszkolnych szkół zostaną przejęci przez Samorządowe Przedszkole na okres
trwania projektu. Gmina chce ograniczać wydatki w szkołach. Budżet tego zadania to kwota
ponad 1,2 mln zł, przy niewielkim udziale własnym gminy.

 Do FOGR mogły być zgłoszone drogi, które nie są drogami publicznymi, ale wewnętrznymi,
które są własnością gminy. W związku z tym zostały zgłoszone następujące wnioski:
1) Wniosek I – droga Wielopole – Konice pod Masarnią, która częściowo została wykonana

w tamtym roku. Zakres prac tej drogi obejmuje: utwardzenie nawierzchni warstwą tłucznia
o grubości 15 cm i wykonanie poboczy na długości 204 m, na dalszej części, tj. odcinku
241 m są planowane roboty ziemne. Koszt tej  inwestycji  wynosi ok. 76.000 zł,  w tym
udział 20% gminy – 15.000 zł.

2) Wniosek  II  –  droga  Brzeziny –  Zagrody,  której  zakres  prac  obejmuje:  roboty ziemne,
odmulenie  rowów,  wykonanie  nowych  zjazdów  i  utwardzenie  kruszywem  o  grubości
warstwy 10 cm na odcinku 825 m. Koszt inwestycji – ok. 140.000 zł.

3) Wniosek III – droga Wielopole – Nowa Wieś (od Pana Leszka Dudy w stronę południową
z granicą z Szufnarową koło Państwa Lepak) – roboty ziemne na długości 210 m. Koszt
inwestycji – ok. 51.500 zł.

 Kategoryzacja dróg gminnych nic nie zmieni w kwestii rozwozu kruszywa. Wszystkie drogi są
ważne, zarówno te, które prowadzą do jednego domu, jak i te, które prowadzą do kilkunastu
gospodarstw. Nie ma takich dróg w Gminie Wielopole Skrzyńskie prowadzących do domów,
które  są  nieprzejezdne.  Nie  ma  takich  sytuacji,  że  drogowiec  realizuje  wnioski  tylko
i wyłącznie za kolejnością. Weryfikuje, sprawdza oraz analizuje również potrzeby wyjątkowe.
Zawsze będzie za mało kruszywa, za mało dróg bitumicznych, itp. Nie wymyślimy idealnego
sposoby, chyba że sztywne ramy, za które nie będziemy wychodzić,  ale wtedy mieszkańcy
będą  najbardziej  niezadowoleni.  Ponadto  Wójt  sprostował,  że  przetarg  jest  na  zakup
maksymalnie 4.000 t kruszywa, ale to kruszywo będzie kupowane w zależności od naszych
potrzeb, możemy kupić mniej. 
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Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta Gminy udzielając odpowiedzi na temat wyrażenia
stanowiska  przez  Radę  Gminy  w  zakresie  obecnie  prowadzonych  prac  przez  Wody  Polskie
przypomniał,  że  26  października  2016  roku  Rada  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  wyraziła
sprzeciw wobec planowanej do realizacji inwestycji dot. budowy suchego zbiornika Glinik na rzece
Wielopolce  i  budowy  suchego  zbiornika  Broniszów  na  rzece  Wielopolce.  Pismo  to  zostało
podpisane przez wszystkich radnych oraz Wójta Gminy i wraz z wyciągiem z protokołu z XXII
Sesji Rady Gminy skierowane do wiadomości Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, natomiast
adresatem bezpośrednim był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie – instytucja,
która prowadzi postępowanie dotyczące środowiskowych uwarunkowań i realizacji przedsięwzięć
dla tych zbiorników. Obecnie nie mamy zmiany postępowania środowiskowego. Sprawa ta  jest
nadal  zawieszona  u  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska.  Jedynie  przekształcił  się
inwestor,  tj.  PZMiUW w  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  Regionalny  Zarząd
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W związku z tym możemy powtórzyć pismo tej samej treści
i skierować je do Wód Polskich. 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik stwierdził, że na dzień dzisiejszy są
zainteresowane media, którym chcemy pokazać jakie jest aktualne stanowisko Rady Gminy w tym
temacie, dlatego prosił o podjęcie uchwały intencyjnej.

Pan Wójt zaproponował zaprosić na następną sesję Panią Dyrektor Wód Polskich w celu
przedstawienia  aktualnej  sytuacji  realizacji  przedsięwzięcia  budowy  suchych  zbiorników
przeciwpowodziowych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, ponieważ Wody Polskie wykonują
działania w tym kierunku, nie informując gminy o swoich działaniach.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik dodał, że działania już realizowane na
terenie  gminy  są  w  oparciu  o  specustawę  i  nikt  nie  będzie  się  nikogo  o  cokolwiek  pytał.
Zaproponował  zaprosić  Burmistrza  Ropczyc  na  spotkanie,  żeby  on  również  przystąpił  do
rozwiązania opracowanego przez prof. Dziopaka budowy małych zbiorników retencyjnych, które
chronią zarówno Gminę Ropczyce, jak i Gminę Wielopole Skrzyńskie.

Pani  Krystyna  Wlezień  –  Sekretarz  Gminy  poinformowała  o  możliwości  dokonania
zmiany okręgów wyborczych. W związku ze zmianą Kodeksu Wyborczego na Radzie Gminy ciąży
obowiązek podjęcia uchwały w sprawie okręgów wyborczych. W tym momencie jest możliwość po
raz ostatni przesunięcia granic okręgów wyborczych, ponieważ później będzie to czynił Komisarz
Wyborczy. W związku z czym prosiła radnych i sołtysów o spotkanie w tym temacie. Następnie
przypomniała  o  wyborach  uzupełniających  do  Rady  Gminy  w  okręgu  wyborczym  nr  10
w Brzezinach, które odbędą się w dniu 11 marca 2018 roku. Przekazała, że wszystkie czynności
przebiegają zgodnie z kalendarzem czynności wyborczych.
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7.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia
2018 roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy:

 13 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

8.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym
gościom  za  udział  w  sesji  i  dokonała  zamknięcia  XXXIX  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu
Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1815. 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba
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