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Protokół Nr XV/2016 

z XV Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 23 lutego 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1210 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 XV Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było czternastu radnych oraz 

zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Nieobecny był radny Pan Jan Wójtowicz. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku 

obrad następującego punktu: stan i utrzymanie dróg gminnych, w tym: 

 drogi gminne w poszczególnych sołectwach (ilość, kilometry) z podziałem na drogi asfal-

towe i pozostałe, 

 kwota środków finansowych przeznaczonych na utwardzenie dróg kamieniem w 2015 roku, 

 środki finansowe wydane na zimowe utrzymanie dróg w gminie.  

Następnie poddała w/w propozycję pod głosowanie. 

Radni włączyli dodatkowy punkt do porządku obrad jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie do Podkarpackiego Stowarzy-

szenia Samorządów Terytorialnych, 

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, 

3) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2016 rok, 

4) w sprawie współdziałania z Gminą Ropczyce w zakresie przystąpienia do realizacji 

projektu pn: „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie”, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” 

w Wielopolu Skrzyńskim ugody w sprawie zawisłej przed Sądem Rejonowym w Ropczy-

cach I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I C 10/15. 
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4. Stan i utrzymanie dróg gminnych. 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

6. Sprawy różne. 

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

8. Zamknięcie sesji. 
 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. 

 

Następnie przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad. 

 

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

 

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

uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, mówiąc że: 

 Trwają prace budowlane przy dobudowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gli-

niku. W tej chwili prowadzone są prace przy budowie ścian, które powstają. Nie ma żadnego 

niebezpieczeństwa związanego z zagrożeniem jakichkolwiek terminów. Na dobudowę sali 

przyznane zostały od Ministra Sportu środki w kwocie 1 mln zł w transzach na 4 lata, które 

będziemy próbować przesuwać po to, aby prace prowadzone były w szybszym tempie w celu 

wcześniejszego oddania sali do użytku. Ponadto został złożony dodatkowy wniosek dot. sali do 

Urzędu Marszałkowskiego na kwotę ponad 920.000 zł.  

 Został złożony wniosek dotyczący przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. Pod względem 

formalnym projekt został pozytywnie oceniony. Występujemy o prawie 1,5 mln zł na stworzenie 

czterech integracyjnych grup w Samorządowym Przedszkolu i jednej integracyjnej grupy  

przy Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, co pozwoli na dodatkowe inwestycje przy 

szkole z tych środków, w tym wybudowanie placu zabaw dostosowanego dla dzieci niepełno-

sprawnych. Pozyskane środki odciążyłyby budżet naszej gminy w przyszłym roku. Całe 

przedszkole, na które idą środki finansowe z budżetu gminy wraz z jednym oddziałem przy 

Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim byłyby sfinansowane z tego projektu. 

 Zostały złożone cztery wnioski drogowe do PROW na następujące drogi: 

 Broniszów – Dół Lasek (na części tej drogi planowana jest przebudowa nawierzchni na na-

wierzchnię asfaltową, na części drogi będzie wybudowany chodnik – od szkoły w kierunku 

Lasku ok. 300 m) oraz Broniszów – Szkoła (częściowo droga ta ma być poszerzona i będzie 

wybudowany chodnik na odcinku 300 m). 

 Wielopole – Konice do skrzyżowania z drogą Konice – Rzeki – przebudowa nawierzchni  

i poszerzenie do szerokości 4,5 m (dwupasmowa droga gminna) oraz wybudowanie chodni-

ka od drogi powiatowej do Państwa Szczepkowicz. 

 Konice – Rzeki – wybudowanie nawierzchni asfaltowej na długości kilometra drogi o sze-

rokości 3 m, odmulenie rowów i wykonanie niezbędnych przepustów (droga ta łączy się  

z drogą powiatową i dochodzi do skrzyżowania do Państwa Tomaszewskich, gdzie jest zare-

jestrowana działalność gospodarcza). 

 Brzeziny – Pogwizdów – odcinek 1400 m zaczynając od skrzyżowania z drogą powiatową 

w Jaszczurowej do asfaltu przy końcu drogi Brzeziny – Stawy. Droga będzie poszerzona do 

szerokości 4,5 m, odmulone zostaną rowy i wykonane niezbędne przepusty. 
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 Został zgłoszony wniosek na dwa boiska sportowe tzw. fiszka przy Szkole Podstawowej  

w Broniszowie i przy Szkole Podstawowej w Nawsiu o nawierzchniach sztucznych. Byłyby to 

boiska uniwersalne o wymiarach 22 na 44 m, odpowiednio wysoko ogrodzone, które można 

używać do piłki nożnej, piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki, tenisa, itp. Boisko przy Szkole 

Podstawowej w Broniszowie chcielibyśmy wykonać w tym roku, natomiast boisko przy Szkole 

Podstawowej w Nawsiu w przyszłym roku. Przewidywany koszt wybudowania takiego boiska 

wyniesie ok. 500-600 tys. zł z dofinansowaniem, które można uzyskać w wysokości 85%.  

 Aktualnie przygotowywane są projekty dotyczące poprawy jakości świadczonych usług  

w zakresie rozliczania i poboru podatków, opłat lokalnych i gospodarki komunalnej. Termin ich 

realizacji to październik 2016 – listopad 2017 roku. Projekt będzie realizowany w partnerstwie  

z gminami: Świlczą, Błażową, Iwierzycami i Wiśniową. Na to działanie można uzyskać 1 mln 

zł, czyli po 200.000 zł na każdą gminę. W wyniku realizacji tego projektu zostaną przeprowa-

dzone m.in. takie działania jak: szkolenia dla pracowników, zakup sprzętu wspomagającego 

pobór podatków, opłat lokalnych i gospodarki nieruchomościami będących w zasobach gminy. 

Na realizację projektu można uzyskać dofinansowanie w wysokości 85%. 

 Podjęte zostały prace nad projektem poprawy e-usług polegające na rozbudowie systemu 

informatycznego stosowanego w Urzędzie Gminy dla mieszkańców gminy, np. umożliwienie 

składania deklaracji podatkowych przez internet i innych usług. Termin realizacji projektu 

przewiduje się na 2017 rok. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Ropczyce. 

Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 530.000 zł.  

 Przygotowywany jest program rewitalizacji, który jest niezbędnym dokumentem do aplikowa-

nia o środki w ramach rewitalizacji. W ramach tego działania sięgniemy po środki na 

wykonanie takiego projektu, który może kosztować od 30-90 tys. zł. 

 Trwają prace nad projektem głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej  

w naszej gminie. I etap dotyczy czterech budynków: budynku Urzędu Gminy, budynku Szkoły 

Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, dawnego budynku przedszkola (obecnie WTZ-y)  

i budynku Szkoły Podstawowej w Broniszowie. Trwają prace nad opracowaniem studium 

wykonalności. Termin złożenia projektu upływa 15 marca br. 

 Trwają prace nad koncepcją rozbudowy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przygotowywany jest 

Program Funkcjonalno-Użytkowy. W najbliższym czasie będzie opracowywane studium wyko-

nalności do tego projektu. Przewidywany koszt inwestycji wyniesie ok. 1 mln zł przy 

dofinansowaniu 85%. Jeżeli inwestycja dojdzie do skutku to odzyskamy budynek starego 

przedszkola, w którym umieścimy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 Zostały poczynione działania w związku z realizacją Programu 500 plus. Wnioski będą 

przyjmowane od 1 kwietnia br., natomiast wypłaty będą troszkę później, ale z wyrównaniem. 

 Zostały rozpoczęte prace nad projektem dobudowy do budynku Urzędu Gminy świetlicy dla 

OSP w Wielopolu Skrzyńskim. W budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w wysokości 

20.000 zł. Po dobudowaniu tej świetlicy, którą chcemy projektować, uzyskamy jeszcze kilka 

pomieszczeń garażowych na gminne samochody służbowe, które mogłyby być tam garażowane. 

Natomiast obecną świetlicę, którą strażacy mają pod remizą odzyskamy na potrzeby dla 

pracowników zajmujących się sprawami gospodarczymi. 

 Zostały zgłoszone następujące drogi do FOGR-u: 

 Brzeziny – Zalas na Stasika, 

 Nawsie – Rzeki, 

 Wielopole – Konice. 
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 Zostały zgłoszone następujące zadania do pozyskania środków z budżetu państwa na odbudowę 

infrastruktury drogowej zniszczonej przez klęski żywiołowe tzw. powodziówka: 

 Most w Gliniku w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica, na który staramy się o zwolnie-

nie z zakazu inwestycji w terenie zalewowym, ponieważ Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Krakowie proponuje podnieść most o 1,70 m w górę, co by nie dało się 

skomunikować ani z drogą wojewódzką, ani z drogami gminnymi. Most byłby wyżej niż 

budynki znajdujące się w sąsiedztwie. Zależy nam, aby jak najszybciej realizować 

inwestycję i jak najszybciej ogłosić przetarg, ponieważ przetargi ogłaszane na początku roku 

są tańsze. Most będzie kosztował ok. 900.000 zł. Przy dofinansowywaniu 80% wkład 

własny gminy wyniósłby ok. 200.000 zł. (Następne mosty, które chcemy planować to będą 

przynajmniej dwa w Brzezinach, tj. most koło Pana Wośko i most tzw. telewizyjny). 

 Droga Brzeziny – Baj – odcinek 1900 m. Droga ta jest dobrze opisana w protokole 

zniszczeń i idealnie wpisała się w kryteria programu. 

Jest prawie pewne, że gmina dostanie dofinansowanie na ww. zadania, bo w pierwszej 

kolejności będą brane pod uwagę gminy, które mają najniższy dochód na głowę mieszkańca. 

Nasza gmina plasuje się dość wysoko, jeżeli chodzi o tę klasyfikację. 

 Aktualnie wykonywane są dokumenty na przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej związanej 

z drogą Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, zaliczonej do programu odbudowy dróg gminnych 

i powiatowych na lata 2016 – 2019. Wówczas jak uzyskamy te niezbędne rzeczy będziemy 

mogli ogłosić przetarg i inwestycję realizować. Nie czekamy na promesę, bo sama lista Ministra 

Infrastruktury, który wskazał, że 24 wnioski są dofinansowane, a nasza gmina jest na 14 

miejscu, uprawnia nas to do tego, aby zacząć realizować tę drogę. 

 Na ukończeniu jest wykonywana dokumentacja przepustu na potoku Liwek. Czekamy na 

pozwolenie wodno – prawne. W chwili obecnej nie mamy żadnych środków na tę inwestycję, 

ani też programu, do którego moglibyśmy wnioskować o środki. Jeżeli nie będzie żadnych 

środków na ten cel to zadanie zostanie odłożone na następny rok. 

 Zaangażowane są prace przy projektowaniu inwestycji sołeckich z funduszu sołeckiego w Naw-

siu (tj. przebudowa dróg gminnych Nawsie Rzeki i Nawsie Ścieżki) i w Gliniku (tj. przebudowa 

drogi Glinik Polny Gościeniec – Szkodna Etap II). 

 Zostały zapisane dwa odcinki drogi wojewódzkiej 986 na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie 

do odbudowy nawierzchni, tj: ok. 700 m w Gliniku i ok. 650 m w Wielopolu Skrzyńskim. Jest 

szansa na ich realizację, chociaż w związku z tą planowaną przebudową Marszałek Wojewódz-

twa Podkarpackiego zwrócił się z prośbą do gminy o wsparcie finansowe do ww. zadania. 

Wysokość wsparcia powinna wynosić min. 30% wartości zadania. W związku z tym, że koszt 

szacunkowy na dwa odcinki wynosi ok. 810.000 zł, a zatem dofinansowanie ze strony gminy 

wynosiłoby nie mniej niż 240.000 zł. Brak wsparcia ze strony samorządu może spowodować 

brak jego realizowania. Pan Wójt obiecał, że zrobi wszystko, aby te dwa odcinki zrealizować 

bez dofinansowania gminy. 

 W ostatnim czasie zostały zamontowane znaki ustąp pierwszeństwa przejazdu na drogach, na 

których znaki te powinien postawić Powiat. Gmina postawiła 12 znaków. Pan Grzegorz Pająk – 

inspektor Urzędu Gminy poinformował, że zostało poprawione oznakowanie skrzyżowania  

z drogą: Nawsie – Kamieniec, Nawsie – Rzeki pod szkołą, Nawsie – Budzisz, Nawsie – 

Szkodna, zostały zamontowane sierżanty: dwa w Gliniku, w Brzezinach na drodze Baj Zalas,  
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Brzeziny – Rędziny, ma być zamontowane oznakowanie informacyjne pod Dworem odnośnie 

ostrych zakrętów i ograniczenie prędkości oraz zostały postawione słupki oznakowujące  

w Brzezinach pod szkołą. 

 W ostatnim czasie lekarz stomatolog podpisał umowę dzierżawy na lokal, który został 

wyremontowany i przygotowuje gabinet stomatologiczny do otwarcia. Wszystko wskazuje na 

to, że drugi lekarz stomatolog otworzy gabinet dla dzieci szkolnych. Miałby on przygotowany 

odpowiedni lokal w gimnazjum z możliwością korzystania przez wszystkie szkoły. Ci 

stomatolodzy deklarują chęć pomocy w pozyskaniu dodatkowych lekarzy do gminy. Z wolnych 

środków gmina będzie próbowała kontynuować remont pomieszczeń nad apteką w Wielopolu 

Skrzyńskim. Ponadto Pan Wójt prowadzi rozmowy z ZOZ-em w Ropczycach w sprawie 

sprowadzenia lekarza, ale do Brzezin, bo problemy z ilością lekarzy są nie tylko w Gminie 

Wielopole Skrzyńskie, ale i w całym kraju, dlatego trzeba zrobić wszystko, aby lekarze chcieli 

przyjść do naszej gminy i leczyć naszych mieszkańców. 

 Na zakończenie przedstawionych informacji Pan Wójt zapoznał Radę z pismem Prezesa 

Automobilklubu dębickiego w sprawie organizacji rajdu samochodów osobowych na terenie 

Gminy Wielopole Skrzyńskie. Raj ten miałby odbyć się tylko na drogach asfaltowych. Poprosił 

radnych o wyrażenie opinii w tej sprawie, która byłaby wiążącą odpowiedzią na pismo. 

 

Pytania i uwagi do przedstawionych informacji. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin zwrócił uwagę na drogę Brzeziny – Dół Północny, która 

była planowana do zgłoszenia do PROW, a została z tego działania wykluczona, pomimo że 

wszystkie dokumenty były gotowe. Niezrozumiałe dla niego jest to, że będzie robiona droga 

Brzeziny – Pogwizdów, która jest w dobrym stanie, będzie ona przebudowywana poprzez poszerze-

nie i położenie asfaltu na asfalcie, natomiast droga Brzeziny – Dół Północny nie będzie robiona, 

pomimo tego, że jest błoto i problem z przejezdnością. Mówił, że w swojej 30-letniej karierze 

politycznej nie było takich rzeczy, tym bardziej, że droga ta była obiecywana przez Pana Wójta. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że trzeba było dostosować się do 

możliwości PROW, bo maksymalnie z tego programu można uzyskać 3 mln zł. Po wstępnych 

kosztorysach okazało się, że tych dróg jest za dużo i trzeba było z którejś zrezygnować. Gdyby 

została wykluczona którakolwiek z tych dróg wcześniej wymienianych, to i tak kwota przekroczy-

łaby 3 mln zł, dlatego że droga Brzeziny – Dół Północny jest najdłuższa, przez co najdroższa. 

Gdyby zostały złożone wnioski na kwotę ponad 3 mln zł, to w ogóle gmina mogłaby wypaść przy 

ocenie formalnej. Wybierając drogę Brzeziny Pogwizdów kierowaliśmy się tym, aby Pogwizdów 

połączyć, natomiast poszerzenie drogi jest tylko dlatego, żeby uzyskać drogę dwupasmową, za 

którą są dodatkowe punkty. Ponadto brana pod uwagę była także odpowiednia ilość mieszkańców, 

która w tym momencie mieszka przy drodze i z niej korzysta. Droga Brzeziny – Dół Północny jest 

strategiczną drogą, ale ilość mieszkańców jest zdecydowanie mniejsza. Pan Wójt obiecał, że droga 

ta zostanie zgłoszona w drugim etapie, bo wniosek jest całkowicie przygotowany. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała na czym będzie polegała 

planowana przebudowa skrzyżowania na drodze Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa. 
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Pan Grzegorz Pająk – inspektor Urzędu Gminy odpowiedział, że przebudowa skrzyżo-

wania na drodze Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa będzie polegała na delikatnej korekcie łuków 

na skrzyżowaniu wraz z poszerzeniem w celu uzyskania większej widoczności. Ponadto jest 

planowane poszerzenie jezdni w celu uzyskania pasa ruchu dla rowerzystów oraz wykonanie 

chodnika na całym brakującym odcinku. 

 

Pan Wójt dodał, że przebudowa skrzyżowania na tej drodze była o tyle konieczna, aby 

uzyskać dodatkowe 2 punkty. Ponadto od zjazdu do gimnazjum chcemy uzyskać minimum 6 m 

odcinka jezdni, ponieważ autobusy dowożące dzieci do gimnazjum i szkoły podstawowej 

wjeżdżając, nie mieszczą się na tej drodze. Planowane jest zwężenie chodnika od strony Piomaru  

i poszerzenie maksymalnie tej drogi, aby autobusy miały możliwość swobodnego wymijania się. 

 

Następnie głos zabrali goście z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.  

 

Pani Dominika Kopeć – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach 

zapoznała Radę z nowym założeniem policji wynikającym z ogólnopolskiej akcji prowadzonej  

w całym kraju, dotyczącej tzw. krajowej mapy zagrożeń. Mapa ta ma na celu zdiagnozowanie 

zagrożeń wynikających w Gminie Wielopole Skrzyńskie na podstawie sugestii i zgłoszeń 

mieszkańców. Projekt ma na celu zwiększenie ilości patroli w danym niebezpiecznym regionie, 

miejscu czy obszarze. W tym celu pani policjantka zostawiła ankiety do wypełnienia, opracowane 

dla województwa podkarpackiego dotyczące badania stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. 

Ponadto zwróciła się z prośbą do Pana Wójta o wskazanie miejsc zagrożeń wytypowanych przez 

lokalne społeczeństwo i przedstawienie spostrzeżeń podczas spotkania w Starostwie Powiatowym 

w Ropczycach. 

 

Pan Grzegorz Maksimczuk – Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach dodał, że 

tworzona mapa zagrożeń nie jest procesem jednorazowym, ale będzie ona na bieżąco aktualizo-

wana. Policja jest otwarta na spotkania z mieszkańcami i chce włączyć mieszkańców w analizę 

zagrożeń, które na terenie danej gminy występują. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zasygnalizował, że mieszkańcy mają 

problem z wypełnieniem ankiety. Ponadto poprosił o utrzymywanie kontaktu dzielnicowego z sołty-

sem. Zwrócił uwagę na to, że sołtysi nie mają numeru telefonu do dzielnicowego. 

 

Pani Dominika Kopeć odpowiedziała, że udzieli wszelkich informacji dotyczących 

sposobu wypełniania pytań zawartych w ankiecie wszystkim osobom, które się o to zwrócą 

telefonicznie. Poinformowała również, że numery telefonów komórkowych każdego dzielnicowego 

z rejonu służbowego zostały zamieszczone na oficjalnej stronie Komendy Powiatowej Policji  

w Ropczycach. Nie trzeba dzwonić na komendę, gdzie często policjantów nie ma, bo są w terenie 

tylko można zadzwonić bezpośrednio na komórkę. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał czy zmniejszyły się kradzieże 

kieszonkowe w sklepach w Ropczycach, w których dochodziło do masowych kradzieży dokonywa-

nych przez złodziei przyjeżdżających z innego powiatu. 
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Pani Dominika Kopeć odpowiedziała, że w ostatnim czasie policja nie odnotowała 

żadnego zdarzenia tego rodzaju. 

 

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

1) Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorzą-

dów Terytorialnych. 

 

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 XV/90/2016 w załączeniu. 

 

2) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 

 

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 XV/91/2016 w załączeniu. 

 

3) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał 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. 
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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 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych. 

Uchwała Nr XV/92/2016 w załączeniu. 

 

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

nia z Gminą Ropczyce w zakresie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Nowoczesne 

e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie”. 

 

Projekt uchwały został omówiony oraz 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 XV/93/2016 w załączeniu. 

 

5) Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Wielopolu 

Skrzyńskim ugody w sprawie zawisłej przed Sądem Rejonowym w Ropczycach  

I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I C 10/15. 

 

Projekt uchwały został omówiony oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin pytał o inne postanowienia niezbędne do zawarcia 

ugody z GS, które nie zostały wyszczególnione w projekcie uchwały, a w szczególności dotyczące 

wzajemnych rozliczeń. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta opowiedział, że wspólne rozliczenia będą polegać na 

opracowaniu operatów szacunkowych co do wartości nieruchomości, w których będą pokazane 

pewne kwoty, wartości. Operaty te będzie sporządzał rzeczoznawca majątkowy ze strony gminy  

i ze strony GS-u. Ponadto wspólne rozliczenia będą dotyczyć kosztów podziału, kosztów 

notariusza. Natomiast sama treści ugody będzie taka jak w projekcie uchwały i nie będą wchodzić 

w grę żadne inne nieruchomości. 
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy dodał, że intencją gminy jest, aby żadna ze stron nie 

dopłacała do tego porozumienia. Podkreślił, że zawarcie ugody nastąpi przed sądem, który będzie 

czuwał nad prawidłowością zawarcia ugody. Gdyby GS nie wykonał jakiegokolwiek z postanowień 

ugody to gmina będzie miała możliwość wyegzekwowania tych postanowień, nie idąc do sądu. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała jaka powierzchnia gruntu pod 

nieruchomościami będzie przekazana na rzecz GS-u. Mówiła, aby nie doszło do takiej samej 

sytuacji, jak z przekazaniem budynku koło Ośrodka Zdrowia. Wówczas było mówione, że przeka-

zana będzie tylko powierzchnia pod budynkiem, a po przekazaniu okazało się, że ta powierzchnia 

była zupełnie inna. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odpowiedział, że od strony budynku Urzędu Gminy 

podział będzie wykonany po ścianie, następnie 1,5 m za budynkiem od strony potoku, od strony  

z Państwem Pazdanów – po granicy i przed budynkiem podział będzie obejmował budynek wraz  

z dojściem. Zakres powierzchni jest porównywalny do działek przekazywanych ze strony GS-u. 

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 14 radnych. 

Uchwała Nr XV/94/2016 w załączeniu. 

 

4. Stan i utrzymanie dróg gminnych. 

 

Pan Grzegorz Pająk – inspektor Urzędu Gminy przedstawił zbiorcze zestawienie dróg 

gminnych na poszczególnych sołectwach przyjętych uchwałami:  

 Gminnej Rady Narodowej z 6 października 1986 roku,  

 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z 12 października 1987 roku,  

 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z 25 września 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg 

do kategorii dróg gminnych w Nawsiu,  

 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z 30 września 2014 roku w sprawie zaliczenia dróg 

do kategorii dróg gminnych w Gliniku,  

 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z 29 września 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg 

do kategorii dróg gminnych w Broniszowie i w Brzezinach. 

Przedstawił również zestawienie wywiezionego kruszywa w 2015 roku i utrzymanie zimowe  

w sezonie 2015/2016 z podziałem na poszczególne sołectwa (zestawienie w załączeniu). 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin pytała dlaczego w Wielopolu Skrzyńskim jest 

tylko 9 dróg gminnych. 

 

Pan Grzegorz Pająk odpowiedział, że tylko 9 dróg w Wielopolu Skrzyńskim na chwilę 

obecną jest przyjętych uchwałami Rady Gminnej, Wojewódzkiej i Rady Narodowej. Proces 

komunalizacyjny dla Wielopola Skrzyńskiego nie został zakończony i nie można wszystkich dróg 

wewnętrznych przyjąć jako drogi gminne. 
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała na kiedy przewiduje się 

ukończenie komunalizacji w Wielopolu Skrzyńskim. Następnie odniosła się do podziału kruszywa 

na drogi. Mówiła, że Pan Wójt stara się zaplanować i zrealizować zadania w każdym sołectwie  

i zadbać o tzw. zrównoważony rozwój gminy, bo różnie to w przeszłości było i nie wszystkie 

sołectwa były w tym samym czasie jednakowo traktowane w kwestii dróg. Pani Przewodnicząca 

pytała Pana Wójta czy Rada może przyjąć kryteria podziału kruszywa na poszczególne sołectwa, 

aby zapewnić zrównoważony rozwój i na przyszłość mieć jasne sytuacje, gdzie remontowane będą 

najbardziej uciążliwe drogi. Jednocześnie zaproponowała, aby w kwestii podziału kruszywa 

pozostawić kryterium ilości mieszkańców korzystających na co dzień z danej drogi z uwzględnie-

niem osób, które wymagają codziennej opieki i osób niepełnosprawnych. Zaproponowała także 

procentowy podział kruszywa na każdego radnego. 

 

Pan Grzegorz Pająk odpowiedział na pytanie dotyczące ukończenia procesu komunalizacji 

dróg w Wielopolu Skrzyńskim. Mówił, że w tym roku gmina powinna uzyskać własność dróg. Po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu i przygotowaniu uchwały w tej sprawie, Rada może 

przyjąć te drogi na drogi gminne. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zaproponował procentowy podział 

kruszywa na poszczególne sołectwa: 35% – Brzeziny, 20% – Wielopole Skrzyńskie, 15% – Glinik, 

15% – Nawsie, 10% – Broniszów, reszta w gestii Pana Wójta. Mówił, że Pan Wójt będzie miał 

„całkowitą władzę na kamieniem” i będzie dzielił go na poszczególne drogi, natomiast Rada chce 

mieć podział wewnętrzny, który będzie godził wszystkich radnych.  

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin mówiła, że procentowy podział kamienia na 

sołectwa nie jest dobry. Proponowała, aby zostawić to tak jak jest teraz, bo pracownicy gminy 

wiedzą gdzie trzeba wywieźć kamień. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin kategorycznie nie zgodził się z procentowym 

podziałem kamienia na poszczególne sołectwa. Mówił, że od początku kadencji wnioskował  

o wyznaczenie kryteriów podziału kamienia. Proponował nawet, aby przyjąć podział w równej 

ilości tonażu na każdy kilometr drogi, w ten sposób nikt nie będzie poszkodowany. Wtedy jest po 

równo i w miarę sprawiedliwie. Ponadto niedopuszczalne jest to, aby pozostawić rozdysponowanie 

kamienia w taki sposób jaki jest obecnie, bo kamień dostaje ten kto pierwszy ten lepszy. Od 

początku kadencji nie został wypracowany przez Przewodniczących Komisji Rozwoju Gminy 

żaden plan i żadne konkretne rozwiązanie na temat kruszywa. 

 

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny odniósł się do sprawy wycofanej 

drogi Brzeziny – Dół Północny z wniosku do PROW. Mówił, że jeżeli zachodzi konieczność 

zamiany wniosków na drogi to trzeba najpierw zebrać radnych z danej miejscowości i ich o tym 

poinformować, bo ludzie różnie to odbierają. Zwrócił również uwagę na to, że jeżeli ma być 

poszerzona droga na Pogwizdowie to dlaczego nie poszerzyć starej drogi w centrum, która jest 

konieczna do zrobienia. Następnie zwrócił się z prośbą o zapraszanie sołtysów niebędących 

radnymi na posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i innych komisji, na których będą poruszane 

tematy dotyczące danej miejscowości. 
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Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zwrócił się z prośbą do Pana Wójta, 

aby dzieląc kamień nie zapomnieć o żadnym sołectwie. Prosił, aby nie dochodziło do sytuacji, że 

trzeba okupować gminę pilnując kamienia, żeby nie brakło na daną wioskę. 

 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie zaproponowała, aby w miesiącu lutym  

i marcu nie wywozić kamienia na drogi, tylko w razie konieczności (np. gdy dojeżdża pogotowie), 

bo kamień wejdzie w błoto i od nowa w maju wszyscy będą chcieli kruszywo. Mówiła, że  

w kwietniu gdy drogi obeschną można wywozić kamień. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin wnioskował, aby każdy wniosek składany na kamień 

był zweryfikowany przez pracownika Urzędu Gminy ds. dróg. Mówił, że Rada nie jest od 

decydowania gdzie rozwieźć kruszywo, bo o tym decyduje Pan Wójt, ale od tego, aby starać się 

zapewnić środki na kamień i pomóc weryfikować pracownikom wnioski. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi dot. kruszywa. Podkreślił, że 

nie ma możliwości ustalenia przez radnych procentowego podziału kruszywa na sołectwa, 

ponieważ Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Wójt jest organem wykonawczym i ma 

odpowiednie służby, które realizują zadania samorządu. Mówił, że stara się o zrównoważony 

rozwój gminy, ale jak wynika z wykazu połowę z całej puli kamienia w tamtym roku otrzymały 

Brzeziny, a radni z Brzezin domagają się o kruszywo najwięcej. Trzeba zdawać sobie sprawę  

z tego, że czasem są sytuacje, w których nie da się podjechać pod sam dom i trzeba zaparkować 

samochód z dala od domu i trzeba poczekać aż droga wyschnie. Pan Wójt mówił, że w newralgicz-

nych sytuacjach chcemy reagować natychmiast, tam gdzie dojeżdża np. pogotowie. Pomysł Pani 

Żywot, aby nie wozić kruszywa w określonych miesiącach jest dobry, bo są gminy, które takie 

działania podejmują jak: Gmina Frysztak czy Gmina Brzostek, ale jak to powiedzieć mieszkańcom. 

Można byłoby podjąć nawet uchwałę intencyjną, że w określonych miesiącach nie wywozimy 

kruszywa, ale też dlatego zostanie zakupiony mały samochód dostawczy tzw. brygadówka  

7-osobowa, aby nie wozić kruszywa dużym samochodem, który jeszcze bardziej te drogi zepsuje. 

Rozwiązanie, które funkcjonuje obecnie powinno pozostać, czyli pracownik ds. dróg powinien 

określać potrzeby i je realizować nawet według jego uznania, bo Pan Wójt dysponuje kruszywem 

tylko w wyjątkowych sytuacjach, w pozostałych przypadkach odsyła do drogowców i zleca 

weryfikację. Pan Wójt poprosił o więcej zrozumienia i empatii do Wójta i pracowników, dlatego że 

w sprawie dróg nigdy nie będzie idealnego rozwiązania, bo dla każdego mieszkańca jego droga 

dojazdowa jest najważniejsza. Ponownie podkreślił, że nie było żadnych niczyich sugestii  

w kwestii wykluczenia wniosku na drogę Brzeziny – Dół Północny. Nie było żadnej zamiany dróg. 

Trzeba było jeden wniosek wykluczyć, ponieważ przekraczał kwotę, o którą można było 

wnioskować. Gdyby droga ta została, to trzeba byłoby wykluczyć dwie inne drogi. Ktoś musiał 

podjąć decyzję taką, która pozwoli uzyskać dofinansowanie. Natomiast wskazanie drogi Brzeziny 

Pogwizdów do tego programu podyktowane było tym, że droga ta uzyska więcej punktów. Ponadto 

skomunikowanie całych Brzezin z Jaszczurową jest celowe, bo bardzo dużo osób tam jeździ. 

Położenie asfaltu na asfalcie na tej drodze również jest celowe z tego względu, że asfalt tam nie jest 

w dobrym stanie. Coraz więcej takich działań będzie podejmowanych, ponieważ asfalty ulegają 

niszczeniu. 

 

 

 



12 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów wnioskował o: 

 zakup korytek na Łączki i jak najszybsze ich wstawienie, nie czekając do wiosny, 

ponieważ stoi tam pełny rów wody, która przechodzi do studni Pazdanów, 

 zakup kilku korytek koło kaplicy. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zgłosił uszkodzenie sieci telefonicznej 

przy Szkole Podstawowej w Gliniku przez prowadzoną budowę sali gimnastycznej oraz osuwanie 

się ziemi zgłoszone przez Panią Pijar. Następnie wnioskował o zagospodarowanie budynku na 

Łysej Górze, aby do reszty nie uległ zniszczeniu. Proponował, aby utworzyć tam Dom Pomocy 

Społecznej. Mówił, że właściciele działki wstępnie wyrazili zgodę na takie działanie i nie byłoby  

z tym żadnych problemów, tym bardziej że 14 osób z gminy przebywa w DPS-ach. Zwrócił 

również uwagę na projekt rozbudowy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej, który jest 

dwukrotnie większy niż obecny budynek. Mówił, że będzie to następny potężny wydatek i kolejny 

metraż do ogrzewania i opłacania. Proponował, aby do tego celu zagospodarować starą szkołę  

w Brzezinach. Wnioskował także w imieniu nauczycieli i mieszkańców naszego terenu, aby 

pracowali oni w naszych szkołach, a nie dojeżdżali do sąsiednich miejscowości, ponieważ jest dużo 

zatrudnionych nauczycieli z innych gmin w naszych szkołach, a w innych gminach nie przyjmują 

osób spoza terenu swojej gminy. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna Brzezin ponowiła wniosek o mapę dróg gminnych. 

Poprosiła, aby na mapie zaznaczyć drogi gminne, we władaniu gminy i gdzie są wykonane odcinki 

dróg bitumicznych. 

 

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

która była w Urzędzie uległa zniszczeniu.  

 

Pan Adam Galas zobowiązał się przekazać mapę dróg gminnych z Broniszowa, która tam 

nie jest potrzebna. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin złożył wniosek o zapraszanie sołtysów, którzy nie 

są radnymi na posiedzenia komisji, ponieważ jako gospodarze wsi powinni wiedzieć o czym się 

dyskutuje na poszczególnych komisjach. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział na wnioski radnych: 

 Korytka do Broniszowa zostaną zakupione i wstawione w najbliższym czasie. 

 Przy Szkole Podstawowej w Gliniku został częściowo uszkodzony światłowód przez firmę 

budującą salę gimnastyczną. Firma ta zobowiązała się do jego naprawy Osuwanie się ziemi koło 

budowy jest normalne. Nie ma niebezpieczeństwa że coś się poważnego stanie, tym bardziej, że 

jest zrobiony mur oporowy zabezpieczający osuwanie się ziemi. Kierownik budowy zostanie 

poproszony, aby spróbował maksymalnie zabezpieczyć tamtą część, żeby się nie osuwało. 
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 Rozważamy utworzenie całodobowego DPS-u w budynku na Łysej Górze. Początkowo 

zamiarem było umieszczenie tam Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych z programu 

Senior Wigor, ale to nie jest tani temat i prawdopodobnie nie będziemy go realizować, bo taki 

Ośrodek powstał z Zawadce, gdzie jest problem z naborem.  

 Projekt rozbudowy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej jest większy niż obiekt, który służy, 

ale to Rada upoważniła Wójta do rozbudowy budynku. To co jest zaprojektowane należałoby 

wykonać. Pan Wójt przedstawił plan – koncepcję rozbudowy budynku WTZ-ów. Na parterze 

planowane są: dodatkowe pracownie, sala na ok. 60 osób, dodatkowe szatnie, łazienki, balkon 

zadaszony, część grilowo – biesiadna, klatka schodowa, winda oraz dwa pomieszczenia 

gospodarczo – garażowe. Natomiast na piętrze byłyby pomieszczenia na pracownie, sale do 

terapii, w tym ściana solna – tzw. strefa zdrowia, toalety, pokój dla kierownika, pokój dla 

terapeutów. W razie problemów z finansowaniem warsztatów można tam umieścić inne formy 

działalności, jak np. przedszkole, bo gmina od września 2017 roku będzie miała obowiązek 

zapewnić opiekę przedszkolną dzieci od 3 roku życia. Rozbudowa budynku WTZ-ów 

pozwoliłaby całkowicie odzyskać stare przedszkole, które chcemy przeznaczyć dla GOPS. 

Natomiast budynek Centrum Edukacji Ekologicznej w Brzezinach pewnie w przyszłości 

zostanie przekazany szkole, bo w przypadku obowiązku zagospodarowania dzieci od 3 lat, to 

szkoła w Brzezinach ma mało miejsca. Trzeba również pomyśleć nad losem szkoły  

w Berdechowie, bo jeżeli nie sprowadzimy 20 dzieci mieszkających w Brzezinach do naszych 

szkół, a uczęszczających do szkoły w Jaszczurowej, to szkoła się nie utrzyma. Nie ma ani jednej 

szkoły w Gminie Wielopole Skrzyńskie, która bilansowałaby się w ramach subwencji 

oświatowej. Dlatego dyrektorzy szkół zostaną zobligowani do ograniczenia kosztów w szko-

łach, bo takie możliwości są. Gminy nie stać na to, aby na oświatę przeznaczać połowę budżetu. 

 Deklaracja Pana Wójta składana wyborcom była taka, że będziemy chcieli zatrudniać nowych 

nauczycieli wyłącznie z naszej gminy i tak też się dzieje, natomiast nie możemy zwolnić osób  

z innych gmin już pracujących. Czasami gdy nie ma specjalistów, to zdarza się zatrudnić osobę 

spoza gminy. 

 Pan Wójt nie ma nic przeciwko zapraszaniu sołtysów na posiedzenia komisji, ale decyzja w tej 

sprawie należy do Przewodniczącej Rady Gminy. 

 

6. Sprawy różne. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Gady Gminy zwrócił się z apelem do radnych  

o wzajemny szacunek dla siebie, Pana Wójta, urzędników i zaproszonych gości, ponieważ próbuje 

się narzucać, że dany wniosek czy zdanie w tym momencie jest najważniejsze i nie ma innych 

argumentów. Poprosił, aby próbować ważyć słowa, bo człowiek mając głos może powiedzieć 

wszystko, ale za słowami idą konsekwencje. Ktoś może poczuć się dotknięty, obrażony, a oszczer-

stwa czy pomówienia mogą rozstrzygać się na sali sądowej. Następnie odniósł się do kruszywa. 

Mówił, że utwardzenia dróg gminnych rozpoczynały się od dróg chaszowych tzw. żużlowych. 

Pomysł był taki, aby jak najwięcej tych dróg zrobić, ale okazało się, że ilość nie idzie w parze  

z jakością. Później był pomysł tzw. smołówek, które teraz są niedopuszczalne ze względu na 

ekologię. W związku z tym, że nasza gmina położona jest w terenie górzystym to wiadomo, że 

chasza, żużel a nawet tłuczeń zostanie zniesiony na doliny. Dlatego dobrze, że tych nawierzchni 

asfaltowych w ostatnich latach jest robionych dużo. W kwestii podziału kamienia każdy z radnych  
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wyraża troskę o to, aby reprezentować gminę, ale przede wszystkim ma na uwadze wyborców  

w swoich sołectwach, żeby w każdym tym sołectwie można było jak najwięcej wyremontować dróg  

i utrzymać ich stan przejezdności. To się różnie dzieje. Jak do tej pory nie ma w historii takiego 

roku, żeby powiedzieć, że droga została utwardzona tłuczniem i nie wymaga już poprawy do tej 

pory. Gdyby nawet skierować całą pulę, którą uda się uzyskać w danym roku budżetowym na 

konkretne drogi w danym sołectwie, to i tak by się ich nie udało zrobić, żeby powiedzieć, że na 

drugi rok nie trzeba do tego sołectwa ani jednej tony kruszywa. Prosił, aby nie było dużych 

dysproporcji w podziale kruszywa na sołectwa, bo ludzie widzą i oceniają. Przykre jest to, że 

człowiek dużo robi, próbuje społecznie działać w kierunku temu, żeby mieszkańcom żyło się lepiej, 

a nieraz słyszy wiele obelg. Dlatego poprosił, aby reagować na sytuacje, w których ubliża się Panu 

Wójtowi, urzędnikom czy radnym, bo w ten sposób ubliża się Wysokiej Radzie. Mówił, że żaden 

podział kamienia nie zadowoli nigdy wszystkich. Jeżeli dystrybucja tłucznia będzie realizowana jak 

najlepiej to tych uwag i zarzutów nie będzie. Kolejno Pan Wiceprzewodniczący złożył podziękowa-

nia Panu Wójtowi za posadowienie znaków ustąp pierwszeństwa przejazdu na Nawsiu, mające 

znaczenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się w ich obrębie. Następnie poruszył temat 

zjazdu z Radaja, na którym dochodzi do różnych zdarzeń drogowych i wnioskuje się do 

utrzymującego drogę powiatową o ograniczenie prędkości albo ewentualnie podniesienie znaku 

„teren zabudowany” ze 100 m. Zwrócił się z sugestią do radnych z Nawsia, aby wskazali to miejsce 

w ankietach dotyczących badania stanu bezpieczeństwa i zagrożeń w gminie. Pan Wiceprzewodni-

czący pytał także czy złożone wnioski na remonty dróg gminnych w formie papierowej są 

rozpatrywane przez drogowców czy trzeba składać nowe w formie elektronicznej. Ponadto 

przedstawił propozycję pozyskania środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji. Beneficjen-

tami Funduszu mogą być: Urząd Gminy wraz z urzędnikami, szkoły, instytucje budżetowe 

działające w gminie, np. Dom Kultury. Prosił, aby zainteresować się tym tematem, bo pieniądze te 

można ściągnąć i czerpać z nich korzyści. Pisząc odpowiedni projekt, szkoła może wydać 25.000 

EURO w ciągu 2 lat. W projekt ten można wkomponować także współpracę z Węgrami czy 

Słowakami, z którą gmina ma podpisaną umowę. Problem zakwaterowania przyjezdnych, szkoły 

rozwiązują w ten sposób, że goszczą ich u siebie w domu. Tak samo jest w drugą stronę. Zachęcał 

do skorzystania z programu, tym bardziej, że takie gminy jak Gmina Wielopole Skrzyńskie mają 

więcej punktów i łatwiej jest się im zakwalifikować. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów upomniał się komputer i internet do 

Broniszowa. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego poprosił Pana Wójta o przedstawie-

nie szczegółów odnośnie rajdu samochodowego. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poprosił, aby w Gliniku zrobić 

organizację ruchu na drogach gminnych, po drugiej stronie rzeki, gdzie na skrzyżowaniach co 

chwila dochodzi do stłuczek z różnych przyczyn. Wnioskował o zrobienie różnorzędnych 

skrzyżowań. Zaproponował także, aby rajd zorganizować na drodze na Ziarnika przez las na 

Brzeziny. 
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Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego wnioskowała o rozbudowę oświetle-

nie. Zwróciła również uwagę na przepust koło Pana Tęczara na Nowej Wsi, który się wykrusza  

i powstał tam duży uskok oraz na poniszczoną drogę i pobocza wskutek budowy drogi na Rzeki. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin poruszył sprawę objazdu w związku z planowanym  

w przyszłości remontem mostu Rzegockiego. Mówił o drodze na Ziarnika, która by skróciła 

przejazd i dlatego trzeba myśleć nad wyasfaltowaniem albo umocnieniem tej drogi, bo tam trzeba 

będzie skierować ruch, a droga jest w fatalnym stanie. Następnie zwrócił się z sugestią do 

Przewodniczących, aby w porządku obrad po informacji Wójta zamieścić punkt: wolne wnioski  

i zapytania radnych, który został włączony razem do interpelacji. Pytał także w związku  

z otrzymanym anonimem, ile nauczycieli uzyskało prawo do emerytury zgodnie z Kartą 

Nauczyciela, a dalej pracuje. Skierował także do Rady Gminy podziękowania za zmiany w 

budżecie gminy, które dotyczyły zabytkowego kościoła w Brzezinach oraz kościoła w Wielopolu 

Skrzyńskim. Podziękował także za postawienie sierżanta w Brzezinach – Rędzinach. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin odniósł się do tematu rajdu. Mówił, że taki rajd był 

zorganizowany na terenie Brzezin na odcinku drogi Brzeziny Górne – Nowa Wieś w kierunku 

Kamienicy, w wyniku którego zniszczone zostały drogi i pobocza. Ponadto było bardzo duże 

niezadowolenie mieszkańców, którzy ponieśli szkody w uprawach oraz nie mieli możliwości 

wyjazdu, bo droga była w tym czasie zablokowana. Natomiast z drugiej strony zorganizowanie 

takiego rajdu jest promocją gminy. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. 

Poprosił, aby wcześniej powiadomić mieszkańców, jeżeli doszłoby do zorganizowania takiego 

rajdu. Zaproponował także podpisanie umowy z Automobilklubem, aby w całości pokryli wszelkie 

szkody wyrządzone na terenie drogi gminnej, jak i w uprawach mieszkańców. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów potwierdził, że podobnie było  

w Szkodnej, gdzie też był zorganizowany rajd i mieszkańcy mieli problem z wyjazdem i wjazdem 

do domów, bo główna droga była zablokowana. Poruszył także temat wycinki zakrzaczeń. Mówił, 

że w Broniszowie zostało to tak obcięte, że zostały pniaki półmetrowe i większe, które z powrotem 

się rozrosną. Wnioskował o ucięcie ich koło ziemi, przez co na jesień będzie mniej roboty. 

 

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys sołectwa Brzeziny mówił, że rajdy z jednej strony są 

promocją dla gminy, natomiast z drugiej strony przynoszą szkody w drogach. Jeżeli doszłoby do 

rajdu na terenie naszej gminy to trzeba ustalić drogę, która by nie miała świeżych poboczy. 

Poprosił, aby ewentualnie rajd zorganizować w miesiącach letnich, bo wtedy są najmniejsze straty. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy złożyła podziękowania: 

 Panu Wójtowi i pracownikom za zaangażowanie w pozyskanie środków zewnętrznych, 

szukanie projektów, dzięki którym ich realizacja w dużym stopniu przyczynia się do 

rozwoju gminy, 

 Panu dyrektorowi ZOSiP za pomoc w rozwózce jabłek, 

 Radzie Gminy za przychylność w sprawie kościoła w Wielopolu Skrzyńskim.  

Następnie poruszyła temat sprzętu, który był wyposażeniem kuchni szkolnych i pozostał  

w szkołach podstawowych i gimnazjum. Sprzęt ten w większości w szkołach jest nieużywany. 

Proponowała zagospodarować ten sprzęt, żeby nie niszczał i wykorzystać go np. w hoteliku. 
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Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie zgłosiła prośbę Pań z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Nawsiu o zakup kuchenki gazowej. Prosiła, aby w miarę możliwości wygospodarować 

dla nich ten sprzęt z wyposażenia kuchni szkolnych. 

 

Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do spraw różnych, mówiąc że: 

 Wszystkie wnioski składane na drogi w formie papierowej jak i online są po kolei weryfiko-

wane, sprawdzane i rozpatrywane. 

 Informatyk zostanie zobowiązany do zamontowania komputera i internetu w Broniszowie. 

 Zastanowimy się nad oznakowaniem dróg gminnych, bo znaki te są potrzebne, gdyż mogą 

ustrzec przed kolizją czy innymi zdarzeniami drogowymi, chociaż mieszkańcy podchodzą do 

tego niepoważnie i może lepiej nie stosować oznakowań skrzyżowań dróg gminnych i zastoso-

wać regułę prawej ręki.  

 Będziemy się wspólnie zastanawiać nad projektem rozbudowy oświetlenia gminy, bo jednak 

oświetlenie wpływa bardzo istotnie na poprawę bezpieczeństwa. W planie jest dołożenie 

minimum 200 lamp do oświetlenia, które jest w tym momencie.  

 Droga w kierunku Nowej Wsi troszkę zepsuta została poprzez budowę drogi Nawsie Rzeki. Na 

wiosnę spróbujemy ocenić straty i będziemy rozmawiać z wykonawcą nad ewentualną 

rekompensatą. Trzeba zdawać sobie sprawę, że jak buduje się drogę, to infrastruktura drogowa 

częściowo musi być zniszczona, bo nie możemy narzucić wykonawcy, żeby jeździł małym 

samochodem. Podobnie uległa troszkę zniszczeniu droga na Stachorówce, którą trzeba  

w najbliższym czasie naprawić. Powoli gromadzimy odpowiedni sprzęt zaczynając od samo-

chodu, w planie jest zakup maszyny do wycinania asfaltu, aby można było robić przynajmniej 

masą na zimno. Mamy bardzo dużo dróg gminnych i musimy stworzyć ekipę 2-3 osobową, 

która będzie systematycznie drogi naprawiała. 

 Podczas remontu mostu Brzezińskiego będzie zrobiony tymczasowy most na czas trwania 

budowy, która będzie trwała maksymalnie 3-4 miesiące. Inwestycja nie jest jeszcze w 100% 

pewna. Czekamy na potwierdzenie finansowania. 

 Ilość uczących nauczycieli w gminie mających naliczone emerytury zostanie przekazana  

w formie informacji ogólnej. Pan Wójt podkreślił, że nie ma możliwości nakazu wysłania 

nauczycieli na emeryturę. 

 Nie są jeszcze znane szczegóły rajdu. Podejmiemy rozmowy z Prezesem Automobilklubu nad 

możliwością ewentualnej rekompensaty za zniszczenia. Z jednej strony jest to promocja dla 

gminy, a z drugiej nie chcemy zniszczeń w infrastrukturze drogowej. Pan Wójt nie jest ani za 

zorganizowaniem takiego rajdu w gminie, ani przeciw. Zaproponowana droga na Ziarnika nie 

wchodzi w ogóle w grę, jeżeli chodzi o trasę rajdu. Nigdy Pan Wójt nie zgodziłby się na 

zorganizowanie rajdu na tej drodze, bo zostałaby ona zniszczona całkowicie, a środków na jej 

naprawę nie ma. 

 Sprzęt będący na wyposażeniu kuchni w szkołach jest na stanie szkół i prawnie trzeba go 

przekazać, aby można było z tego stanu zdjąć i wykorzystać choćby w hotelu. 
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7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 26 stycznia 2016 roku 

uwagę zgłosił Pan Jan Świstak. Zastrzeżenie dotyczyło braku w protokole wypowiedzi Pana Wójta 

odnośnie drogi Brzeziny – Dół Północny. W celu zweryfikowania uwagi głosowanie nad przyję-

ciem protokołu odłożono do następnej sesji. 

 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

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

Sesja trwała do godziny 1650. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


