
Protokół Nr XXIX/2017

z XXIX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 23 marca 2017 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1215 w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowe-
go w Wielopolu Skrzyńskim. Otwarcia sesji dokonała Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady
Gminy, która przywitała radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum, przy którym może
obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

Na XXIX Sesji  Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecni byli  wszyscy radni oraz
zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Jeden radny opuścił sesję w połowie obrad.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku
obrad następujących punktów:

 wystąpień zaproszonych gości,

 rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej w Gminie Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok,

 trzech projektów uchwał:
✔  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski,
✔  w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,
✔ w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie

technologii  informacyjno  –  komunikacyjnych  oraz  eksperymentu  w  procesie
nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”.

Radni jednogłośnie włączyli w/w punkty do porządku obrad przy:
 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Wobec  powyższego  Przewodnicząca  Rady  Gminy  przedstawiła  porządek  obrad  XXIX

Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wystąpienia zaproszonych gości.

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

4. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1)  w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  Województwu Podkarpackiemu na realizację

zadania publicznego,
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2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski,

3) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok,

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

5) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,

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

szkolnego,

 7) w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do

Samorządowego  Przedszkola  w  Wielopolu  Skrzyńskim  i  oddziałów  przedszkolnych

w szkołach podstawowych,  dla  których organem prowadzącym jest  Gmina Wielopole

Skrzyńskie,

 8) w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej  szkół  podstawowych,  dla

których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie,  do  postępowania

rekrutacyjnego  dla  kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem szkoły  oraz  określenia

dokumentów niezbędnych  do  potwierdzenia  tych  kryteriów i  przyznania  punktów  dla

poszczególnych kryteriów,

9)  w  sprawie  zatwierdzenia  i  przystąpienia  do  udziału  w  projekcie  pn.  „Wykorzystanie

technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania

oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”,

10)  w  sprawie  wieloletniego  programu gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem Gminy

Wielopole Skrzyńskie na lata 2017 – 2021,

11) w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wielopole Skrzyńskie nierucho-

mości nr 2260/2 położonej w Wielopolu Skrzyńskim od Agencji Nieruchomości Rolnych,

12)  w  sprawie  nieodpłatnego  przejęcia  na  własność  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie

nieruchomości nr 1062/15 położonej w Broniszowie gm. Wielopole Skrzyńskie od Agencji

Nieruchomości Rolnych.

6. Roczne  sprawozdanie  z  realizacji  zadań  z  zakresu  wspierania  rodziny i  systemu pieczy

zastępczej w Gminie Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok.

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

8. Sprawy różne.

9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

10. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie przy:
 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.
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Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXIX sesji.

   2. Wystąpienia zaproszonych gości.

Pan lek. med. Robert Gąsior – kierownik Ratownictwa Medycznego ZOZ w Ropczycach
mówił  na  temat  funkcjonowania  państwowego  ratownictwa  medycznego  i  zmian  jakie  są
planowane od połowy roku, szczególnie tych zmian, które będą dotyczyć Powiatu Ropczycko –
Sędziszowskiego i Gminy Wielopole Skrzyńskie. Wyjaśnił, że państwowe ratownictwo medyczne
jest służbą publiczną finansowaną z budżetu państwa, konkretnie z MSWiA. Nie jest to typowa
służba zdrowia finansowana z NFZ. Wszystkie pozostałe świadczenia medyczne są finansowane
z NFZ. System ratownictwa medycznego cały czas ewoluuje na terenie naszego województwa. Dwa
lata temu został zmieniony system dysponowania jednostkami ratownictwa – każdy powiat miał
własną dyspozytornię. W tej  chwili  są skoncentrowane dyspozytornie, tj.  w Rzeszowie,  Mielcu,
Sanoku,  Przemyślu  i  Krośnie.  Powiat  Ropczycko  –  Sędziszowski  należy  pod  dyspozytornię
w Krośnie razem z powiatami: strzyżowskim, dębickim, jasielskim i krośnieńskim. Ma to więcej
plusów niż minusów. Dyspozytor w Krośnie ma do dyspozycji 20 zespołów wyjazdowych i nie jest
istotne, gdzie dany zespół jest. Ważne jest to, że jedzie do zachorowania ten, który jest najbliżej
w danym momencie. Nie mają żadnego znaczenia granice powiatu, zwłaszcza wewnątrz tego rejonu
dyspozycyjnego. Istotną proponowaną zmianą, która jeszcze nie jest przesądzona jest to, iż środki
finansowe przeznaczone na państwowe ratownictwo medyczne będą znaczone, czyli będą mogły
być przeznaczone tylko i wyłącznie na świadczenie usług związanych z ratownictwem medycznym.
Do tej pory finansowanie odbywało się tak, że wojewoda otrzymywała pulę środków z Minister-
stwa i przelewała je do NFZ. NFZ ogłaszał konkursy, do których startowały szpitale, ZOZ-y czy
stacje pogotowia. W naszym przypadku był to ZOZ w Ropczycach z oddziałem ratownictwa. Te
oddziały  bezpośrednio  wykonywały  usługi  medyczne  związane  z  ratownictwem.  W  nowym,
proponowanym, ale jeszcze niezatwierdzonym systemie to wojewoda będzie kontraktował usługi
i nie na obszar konkretnego powiatu, ale na cały rejon operacyjny. Po zakontraktowaniu tych usług
jednostki będą ewentualnie zawierały umowy z podwykonawcami, typu ZOZ w Ropczycach lub
stacje pogotowia na terenie innych powiatów. Nic do końca jeszcze nie jest przesądzone w tym
temacie,  ponieważ  ustawa  o  ratownictwie  jeszcze  nie  jest  wdrożona.  Następnie  Pan  kierownik
Ratownictwa Medycznego ZOZ mówił o nakładach finansowych na funkcjonowanie karetek, które
nie są małe. Na karetkę typu S, czyli z zespołem składającym się z dwóch ratowników medycznych
i lekarza nakłady wynoszą 4.107 zł na dobę. Rocznie jest to kwota ponad 1.503.000 zł. Natomiast
na karetkę typu P – bez lekarza nakłady wynoszą 3.080 zł na dobę, co daje rocznie kwotę ponad
1.127.000 zł. Ponadto zwrócił uwagę na aktualizację obecnego planu działania systemu i przewidy-
wane zmiany:

 zwiększenie  ogólnej ilości zespołów wyjazdowych do 93 – spada ilość zespołów S, na
których jeżdżą lekarze z 33 do 24, natomiast istotnie wzrasta ilość zespołów P z 53 do 69
(w rejonie operacyjnym Krosno stacjonuje 20 zespołów, a będzie 21),

 zwiększenie ilości miejsc stacjonowania ratownictwa o 10, w tym Wielopole Skrzyńskie.
Ponadto  kierownik  Ratownictwa  Medycznego  ZOZ przedstawił  mapę,  która  wskazuje,  iż  czas
dojazdu karetki pogotowia w większej części Gminy Wielopole Skrzyńskie jest zły albo bardzo zły.
Do tej pory ponad 60% gminy miało przekroczone lub bardzo przekroczone czasy dojazdu karetki
pogotowia  do  chorego.  Po  dołożeniu  karetki  sytuacja  wygląda  zupełnie  inaczej.  Szczególnie
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zwrócił uwagę na to, że karetka w sporej części zabezpieczy także Powiat Strzyżowski, nawet część
Powiatu Dębickiego. Wyraził  nadzieję, graniczącą wręcz z pewnością,  że od 1 lipca 2017 roku
karetka pogotowia stanie na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, chociaż jest jeszcze wiele rzeczy
nieprzesądzonych.

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy pytał o maksymalny czas dojazdu
karetki pogotowia do pacjenta.

Pan lek. med. Robert Gąsior – kierownik Ratownictwa Medycznego ZOZ w Ropczycach
odpowiedział, że w terenie zabudowanym czas dojazdu karetki pogotowia do chorego wynosi do
10 minut, natomiast poza terenem zabudowanym do 15 minut. Te czasy są inne w terenie miejskim
zabudowanym, a inne poza tym terenem.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała o finansowanie karetki wraz
z wyposażeniem oraz finansowanie pomieszczeń.

Pan lek. med. Robert Gąsior – kierownik Ratownictwa Medycznego ZOZ w Ropczycach
odpowiedział, że Wojewoda Podkarpacki daje pieniądze na bieżące utrzymanie karetki. Są to duże
pieniądze,  które  wystarczą  na  płace,  bieżące  utrzymanie,  wręcz  z  tych  pieniędzy  powinno  się
uzbierać  w ciągu  kilku  lat  na  nową karetkę.  Natomiast  na  start  trzeba  wyłożyć  trochę  swoich
pieniędzy i  przygotować miejsce  pod stacjonowanie zespołu  i  zakup karetki.  Marzeniem byłby
zakup nowej karetki. Jest to wydatek rzędu 0,5 mln zł. Bardzo wskazanym byłby zakup karetki
z napędem na dwie osie z uwagi na charakterystykę terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, co jeszcze
ewentualnie podroży o 10% koszt tej karetki.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin pytał o typ karetki (S czy P), która ma stacjonować
w Wielopolu Skrzyńskim.

Pan lek. med. Robert Gąsior – kierownik Ratownictwa Medycznego ZOZ w Ropczycach
odpowiedział, że w Wielopolu Skrzyńskim ma stacjonować karetka typu P, ponieważ lekarzy jest
coraz mniej. Coraz trudniej jest znaleźć lekarzy do dyżurowania.

Następnie głos zabrał Pan Mirosław Leśniewski – dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach, który ostudził emocje, bo dyskusja prowadzona jest tak, jakby już ta karetka stała
w Wielopolu Skrzyńskim, a nie stoi. Zarządzenie Ministra Zdrowia ciągle czeka na podpis. Mówił,
że ciągle są duże szanse na stacjonowanie karetki pogotowia w Wielopolu Skrzyńskim, natomiast
nie wiadomo od kiedy, z tego powodu, iż są duże zmiany w służbie zdrowia i służbie ratownictwa
medycznego, m.in. przygotowywana jest nowa ustawa. Aby to mogło zaistnieć jest kilka warunków
do spełnienia,  które są absolutnie poza naszym zasięgiem. Dodatkowo jest  jeszcze sprawa tego
rodzaju, że ta karetka jest częściowo czyimś kosztem. To nie są dodatkowe pieniądze dołożone
z systemu, tylko przez zmiany w systemie wygospodarowano pewne oszczędności, które pozwalają
postawić tą karetkę jako dodatkową, m.in. Dębica traci jedną karetkę. W Jaśle karetka typu S jest
zamieniona  na  karetkę  typu  P i  ta  karetka  S  zamieniona  na  P z  oszczędności  jest  postawiona
w Wielopolu Skrzyńskim. Oprócz tego została przyjęta na terenie całego kraju zasada, że na każdy
powiat jest jedna karetka S i w zależności od liczby ludności określona liczba karetek P. To jest
porozrzucane mniej  więcej  na powiaty,  w różnych województwach jest  różnie z tymi  stacjami.
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W tej chwili ma być rozpisany konkurs na nowe karetki, ale nie wiadomo kiedy i czy zostanie
rozstrzygnięty. 1 lipca 2017 roku jest terminem czysto hipotetycznym. Ponadto Dębica i Jasło ostro
bronią  się  przed  tym,  aby  nie  stracić  karetek.  Możliwość  stacjonowania  karetki  pogotowia
w Wielopolu  Skrzyńskim wypracowana została  poprzez  długotrwałą  pracę.  To jest  podsuwanie
odpowiednich argumentów, w odpowiednich momentach odpowiednim osobom. To nie są żadne
znajomości.  To była m.in.  praca nad tym, aby pokazać,  że rzeczywiście postawienie tej  karetki
w tym miejscu rozwiąże problemy przekroczonego czasu dojazdu do chorego. Były także spory
z kilkoma konkurencyjnymi pomysłami, np. przesunięcie karetki typu P ze Strzyżowa w kierunku
Frysztaka.  To  byłoby  tylko  częściowe  rozwiązanie.  Dodatkowym  argumentem,  który  można
dołożyć  może  być  to,  że  jest  to  karetka  współfinansowana  przez  społeczeństwo  tego  terenu,
któremu tak bardzo zależy, że daje swoje pieniądze. Wtedy takie karetki prawie na pewno nikt nie
zabierze. Ponadto dyrektor ZOZ mówił, że od dwóch lat,  co roku kupowana jest nowa karetka.
Pierwszą  zakupioną  karetką  była  karetka  transportowa.  W ubiegłym roku  z  dotacji  Wojewody
Podkarpackiego, Starosty Ropczycko – Sędziszowskiego i 20% udziału własnego zakupiona została
nowa karetka,  która w tej  chwili  jeździ  jako karetka typu S.  Obecnie przygotowywana jest  do
wymiany kolejna karetka typu P w Sędziszowie Małopolskim. Ponadto jedna z posiadanych karetek
jest jedną z najlepszych w województwie, pozostałe mają określoną liczbę kilometrów, natomiast
mają w miarę dobre wyposażenie. Wszystkie karetki są wyposażone w aparat do automatycznego
masażu serca,  a to  powoduje,  że dwuosobowa załoga jest  w stanie  w dobrej  kondycji  dowieźć
pacjenta z zawałem na dowolną kardiologię. Przedtem nie było to takie proste, jeżeli masaż serca
wykonywał ratownik, bo to jest bardzo ciężka praca. W kwestii kosztów nie jest tak dobrze, jak
mówi Pan doktor Gąsior. Ratownictwo medyczne przy obecnym finansowaniu jest rentowne, ale
dlatego że paliwo w tej chwili jest bardzo tanie. Gdyby paliwo zdrożało trzeba dokładać do tych
karetek.  Karetka  typu  S  już  w  tej  chwili  jest  na  minusie  ze  względu  na  kontrakty  medyczne
i amortyzację. Pan dyrektor ZOZ zwrócił się z apelem do Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie
o rozważenie możliwości partycypowania w kosztach zakupu ambulansu. W zamian zobowiązał
się, że fakt tej dotacji będzie dużymi literami wypisany na boku karetki.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał ile trzeba byłoby dołożyć, aby
ten napis znalazł się na karetce.

Pan  Mirosław  Leśniewski  –  dyrektor  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Ropczycach
odpowiedział,  że  chciałby,  aby w Wielopolu Skrzyńskim stanął  nowy samochód,  ale  raczej  nie
będzie z  napędem na cztery koła,  dlatego że jest  to  o ok.  10% droższy samochód,  o  ok.  10%
droższy w eksploatacji i ok. 5% mniej trwały niż normalny samochód. W ciągu roku jest ok. dwa
tygodnie, gdzie tą karetką nie da się dojechać do chorego. Kupowane karetki są dobre, nie kupuje
się  tych  najtańszych  karetek,  tylko  droższe  ponad  3,5  tony  z  blokadą  tylnej  osi.  To  jest  już
samochód  ciężarowy,  terenowy.  Taka  karetka  powinna  sprawdzać  się  w  trudnym  terenie,  nie
powodując nadmiernych kosztów. Cena takiego samochodu bez wyposażenia wynosi ok. 300.000
zł, do tego dokłada się wyposażenie za ok. 250 – 280.000 zł, tj. nosze z transporterem, defibrylator,
respirator, pompy i inne. Dlatego każde pieniądze się przydadzą, szczególnie z tego względu, iż
w tym roku został  złożony projekt  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczący
rozbudowy Szpitala  Powiatowego w Sędziszowie  Małopolskim.  Koszty funkcjonowania karetki
rosną, chociażby przez wynagrodzenia personelu, wszystkie usługi wzrosły o 10 – 15%, a cena
karetki jest stała albo minimalnie się zmniejsza od trzech lat.
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Pan Jan Świstak – radny z Brzezin mówił, że wskazanym byłoby wystąpienie o wsparcie
finansowe do ościennych gmin, gdyż karetka ta będzie obsługiwać również sąsiednie gminy.

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie apelował o karetkę z napędem
na  przednią  oś,  dlatego  że  na  teren  Gminy Wielopole  Skrzyńskie  tylko  karetka  dwunapędowa
wchodzi w grę. Ona jest 10% droższa, ale w eksploatacji nie jest droższa.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin poparł propozycję zakupu karetki na dwa napędy,
argumentując  tym,  iż  na  terenie  naszej  gminy  brakuje  dużo  dróg.  Zwłaszcza  Brzeziny  są
specyficzną wioską, gdzie jest jeden odcinek drogi asfaltowej przez część wsi czy przysiółka, a do
tej  drogi  ludzie  mają  drogi  dojazdowe  nieutwardzone,  najczęściej  trawiaste,  polne  po  kilkaset
metrów. Od jesieni do późnej wiosny, a także po deszczu nie ma możliwości, by do większości tych
domów karetka z jednym napędem, nawet z blokadą tylnej osi dojechała, ponieważ ugrzęźnie.

Pan  Mirosław  Leśniewski  –  dyrektor  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Ropczycach
stwierdził, że każdy z ościennych powiatów ma swój ZOZ, który ciągnie go w dół. Podkreślił, że
nie jest przeciwko zwracaniu się do innych gmin o dofinansowanie zakupu karetki, tylko wątpi czy
ktokolwiek będzie chciał  się dołożyć.  Wyjaśnił,  że  zna teren Wielopolszczyzny,  bo tu mieszka,
mimo że ma adres w dowodzie zupełnie inny. Nawet karetka z napędem 4x4 nie wjedzie na miedzę,
bo nie będzie ryzykować, że ugrzęźnie. Jak utknie to jeszcze gorzej, bo nie może nieść pomocy.
Prędzej sanitariusze pójdą na piechotę. 

Zdaniem Pana lek. med. Roberta Gąsiora – kierownika Ratownictwa Medycznego ZOZ
w Ropczycach  wskazanym byłoby zwrócenie  się  o  pomoc  w finansowaniu  zakupu  karetki  do
włodarzy sąsiednich gmin. W najbliższym zasięgu tej karetki jest spory kawałek Gminy Ropczyce,
południowe krańce Gminy Sędziszów Małopolski i  Gminy Iwierzyce.  Dlatego nawet na terenie
naszego powiatu należy szukać wsparcia, nie mówiąc o gminach sąsiadującego Powiatu Strzyżow-
skiego, który w znacznej części ta karetka będzie zabezpieczać.

Pan Marek Tęczar  –  Wójt  Gminy w imieniu  własnym,  mieszkańców oraz  Samorządu
Gminy Wielopole  Skrzyńskie wyraził  ogromne zadowolenie,  że karetka pogotowia,  nawet  typu
P będzie stacjonować w Wielopolu Skrzyńskim. Zapewnił, że już na tej sesji Rada Gminy podejmie
uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na przygotowanie pomieszczeń dla załogi, która będzie
tą karetkę obsługiwała wraz z przygotowaniem garażu. Mówił, że liczymy na to, iż będzie to nowy
egzemplarz karetki i nie będziemy roztrząsać, czy to będzie egzemplarz z napędem na cztery koła,
czy na jedną oś z blokadą. Zadeklarował, że Gmina Wielopole Skrzyńskie dołoży tyle środków ile
będzie trzeba, aby karetka została zakupiona i aby stacjonowała na naszym terenie. Zadeklarował
także podjęcie rozmów z sąsiednimi samorządami o udzielenie wsparcia finansowego. Zdaniem
Pana Wójta wszystkie samorządy ościennych gmin wesprą zakup tej karetki, nawet niewielkimi
kwotami, ponieważ karetka będzie stacjonowała w Wielopolu Skrzyńskim, ale jej oddziaływanie
będzie również na teren innych gmin, przez co w szybszym czasie dotrze do tych mieszkańców
potrzebujących pomocy.
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Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego poinformował, że po
rozmowie z  dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego
Urzędu  Wojewódzkiego  odsuwa  się  możliwość  ulokowania  karetki  pogotowia  w  Wielopolu
Skrzyńskim, dlatego że działania niektórych grup radnych spowodowały, iż zrobił się bardzo duży
ruch wokół całej tej sprawy. To jest nie tylko zmiana ulokowania karetki w naszym powiecie, ale na
całym województwie podkarpackim. Wiele miejsc, które są pod dyspozytornią w Krośnie też się
zmienia.  Jest  to  wynik  przede  wszystkim tego,  że  fatalne  decyzje  w 2011  roku  podjęte  przez
poprzednią Panią Wojewodę i poprzedni rząd spowodowały, że dyspozytornia w Krośnie funkcjo-
nuje tak jak funkcjonuje i czasy dojazdu karetki do chorego niestety wydłużyły się. To była zła
decyzja. Obecnie Pani Wojewoda podjęła szerokie działania, aby te karetki, gdzie przez ten ostatni
okres były niewłaściwie rozlokowane zmienić. Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu, który
liczy prawie 74.500 mieszkańców należy się po sprawiedliwości jedna karetka więcej, bo jedna
karetka przypadająca na 37.000 mieszkańców to jest za mało. Karetki typu S, gdzie w załodze jest
lekarz są droższe w utrzymaniu, natomiast karetki typu P bez lekarza są troszkę tańsze. Zostało to
także trochę pozmieniane, bo nie wszędzie służby Pani Wojewody uznały, że są potrzebne karetki
typu S. Przez zmianę karetek typu S na karetki typu P trochę pieniędzy udało się zaoszczędzić i tym
samym spowodować, że tych załóg będzie więcej. Nie wszystkie załogi na terenie dyspozytorni
Krosno i w ogóle w całym województwie będą karetkami całodobowymi. Działania podejmowane
do tej pory były takie, aby ta dodatkowa karetka w naszym powiecie była konkretnie ulokowana
w Wielopolu Skrzyńskim. To robiliśmy innymi sposobami, mniej mówiliśmy, więcej działaliśmy.
Jednak  pewne  grupy swoimi  działaniami,  wystąpieniami,  pismami  spowodowały,  że  zrobił  się
z tego bardzo duży szum. W internecie pojawiły się informacje, że już mamy tę dodatkową karetkę.
To czytają  ludzie,  niekoniecznie  mieszkańcy naszego  powiatu  i  niekoniecznie  przychylni  nam.
Zaczęły do Pani Wojewody jeździć różne osoby i protestować. Zrobiła się z tego wielka wrzawa,
nie  tylko  w  naszym powiecie,  ale  i  w  innych  powiatach  pewne  proponowane  projekty  zmian
lokalizacji tych karetek nastąpiły. To spowodowało, że w ustawie, która jest procedowana w sejmie
znalazł się zapis, który odkłada zmianę rozmieszczenia karetek pogotowia o rok, czyli do 1 lipca
2018 roku. Pan Starosta prosił Radę Gminy i Pana Wójta o podjęcie inicjatywy w postaci uchwały
intencyjnej, która spowodowałaby utwierdzenie i przekonanie Pani Wojewody, że ta karetka jest
potrzebna  na  tym  terenie.  Podziękował  Panu  Wójtowi  za  deklarację  zapewnienia  miejsca  do
stacjonowania tej karetki, utrzymanie tego miejsca i chęć współfinansowania w zakupie nowego
samochodu,  bo  to  też  jest  bardzo  ważny  argument.  Ponadto  ważnym  elementem  jest  to,  aby
ratownictwo medyczne obsługiwały karetki, które są skupione przy ZOZ-ach, dla których organami
założycielskimi  są  samorządy,  a  nie  prywatne  karetki.  Zwrócił  uwagę  na  to,  iż  teren  pięciu
powiatów (tj. strzyżowski, jasielski, krośnieński, ropczycko – sędziszowski i dębicki) należących
pod  dyspozytornię  Krosno  w  części  obsługuje  prywatna  firma  Falck,  która  jeździ  w  ZOZ-ie
dębickim.  Pan  Starosta  jest  zwolennikiem tego,  aby  służba  zdrowia  pozostawała  pod  kontrolą
państwa, tak jak jest z edukacją czy innymi dziedzinami naszego życia. Zobowiązał się do podjęcia
działań i rozmów do wcześniejszej lokalizacji karetki, ale w tej chwili bardzo trudno będzie się
rozmawiało  ze  Starostą  Dębickim,  bo  tam jest  dużo  zmian i  są  najgłośniejsze  protesty w tym
temacie. Będzie bardzo trudno spowodować, aby ta lokacja nastąpiła już w tym roku. Wskazał, że
nie  małym  zaangażowaniem także  wykazali  się  nasi  parlamentarzyści.  Te  działania  są  bardzo
ważne, które do tej pory były rzeczywiście skuteczne i przyniosły zamierzony skutek, ponieważ był
pomysł, aby ta karetka znalazła się w Pułankach w Powiecie Strzyżowskim. Jeszcze raz poprosił
o  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  pozytywnej  opinii  i  woli  współpracy  w  zakresie
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ulokowania tej  karetki  na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie i  uczestnictwo we współudziale
finansowym  w  zakupie  tej  karetki.  Pan  Starosta  mówił  dalej,  że  jest  pod  wrażeniem  Pani
Wojewody,  która podjęła  się  tego zadania  i  popatrzyła,  że rozlokowanie karetek jest  potrzebne
trochę inne niż było do tej pory. Podkreślił, że zmiana lokalizacji karetek nie jest tylko w rejonie
dyspozytorni  Krosno,  ale  również  w  innych  dyspozytorniach  na  terenie  całego  województwa.
W samym mieście  Rzeszów,  gdzie  jest  dyspozytornia  też  będą  zmiany,  chociaż  tam jest  tych
karetek o wiele mniej, bo tam na jedną karetkę przypada ok. 50.000 mieszkańców i nie będzie tam
dodatkowych karetek, a jeżeli będą to nie będą to karetki całodobowe.

Pan lek. med. Robert Gąsior – kierownik Ratownictwa Medycznego ZOZ w Ropczycach
odniósł się do kilku stwierdzeń Pana Starosty, mówiąc że:

 Liczba ludności naszego powiatu wynosi 73.070, a nie 74.500 jak przytacza Pan Starosta.

 Koncentracja  dyspozytorni  wynikała  z  tego,  że  do  tej  pory  każdy  powiat  miał  własną
dyspozytornię – jednego lub dwóch dyspozytorów. Krosno miało dwóch, pozostałe po jednym.
To daje sześciu dyspozytorów na zmianie w całym rejonie operacyjnym. W tej chwili w Kro-
śnie pracuje trzech dyspozytorów i mają pod swoją dyspozycją 20 karetek. Granice powiatu
zupełnie  się  nie  liczą  w  tym układzie.  Ważne  jest  to,  która  karetka  jest  najbliżej  miejsca
zachorowania.

 Dębica jest obsługiwana przez prywatną firmę Falck na takiej zasadzie, że Falck wypożycza
karetki. Ratownictwo medyczne to nie jest służba zdrowia, to jest państwowa służba i tutaj nie
ma miejsc dla firm prywatnych. Te firmy są nastawione na to, aby zarobić, a zarabiają poprzez
oszczędności na pracownikach czy na jakości świadczeń. Zgodził się ze stwierdzeniem Pana
Starosty, że firmy prywatne powinny być zupełnie wyeliminowane z tego rynku. Tutaj struktu-
ra powinna być taka jak w Państwowej Straży Pożarnej – od samego szczebla do szeregowego
pracownika, pracownicy powinni być państwowi zatrudnieni na etatach. Obowiązek utrzyma-
nia,  finansowania i  zarządzania państwowym ratownictwem ma spoczywać na państwie od
początku  do  końca.  W  innych  dziedzinach  służby  zdrowia  Pan  kierownik  Ratownictwa
Medycznego ZOZ jest za prywatyzacją, konkurencją podmiotów prywatnych i publicznych.

 Na  stronie  facebookowej,  Pan  Poseł  Moskal  bardzo  chwali  się  przyznaniem  karetki  dla
Wielopola Skrzyńskiego. To nie tylko opozycja podnosi szum w tym temacie, ale posłowie
z tego rejonu już się chwalą swoimi osiągnięciami.

 Dotychczas jednostki ratownictwa medycznego były najczęściej podporządkowane pod ZOZ-y
czy pod szpitale. To jest złe rozwiązanie. Pieniądze, które były przeznaczone na ratownictwo
były systematycznie podbierane z tego źródła i finansowane były z tego inne usługi. Dlatego
bardzo dobrym zapisem jest to, że pieniądze na ratownictwo będą znaczone. Mogą być wydane
tylko i  wyłącznie  na  ratownictwo medyczne,  na  nic  innego,  a  tym samym przestaje  mieć
znaczenie to co Pan Starosta mówił,  że organami (podmiotami nadzorczymi)  dla jednostek
ratownictwa będą starostwa czy inne samorządy. To jest administracja rządowa i kompetencja
Pani Wojewody,  która za to płaci,  wymaga i  ona to powinna uporządkować. Jeśli  tego nie
będzie,  dalej  będzie podbieranie środków, które powinny być na ratownictwo, na inne cele
niezwiązane z ratownictwem.

 Obecnie w Rzeszowie na jeden zespół ratownictwa medycznego przypada 36.000 mieszkań-
ców.  Po  zwiększeniu  zespołów  z  17  do  20  jeden  zespół  będzie  przypadał  na  30.000
mieszkańców. Stwierdzenie Pana Starosty, że 50.000 mieszkańców w Rzeszowie przypada na
jeden zespół ratownictwa nie jest prawdziwe.
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Pan Marcin Świerad – radny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego prosił, aby nie dzielić
się na polityków tylko na mieszkańców. Jako mieszkaniec Gminy Wielopole Skrzyńskie i radny
powiatowy chce służyć temu społeczeństwu i dbać o dobro ich mieszkańców. Mówił, że to nie
układ polityczny w 2011 roku PO – PSL przyczynił się do tego, że w Wielopolu Skrzyńskim tej
karetki nie ma, bo tej karetki tu nigdy nie było. Karetki zawsze stały w Ropczycach i w Strzyżowie.
W 2011 roku przy takim rozdaniu możliwości lokalizacji karetki zaszła propozycja, aby przesunąć
dwie  karetki  z  Ropczyc  do  Sędziszowa  Małopolskiego  po  to,  aby  tamten  rejon  bardziej
zabezpieczyć. Kolejną rzeczą miało być stacjonowanie karetki w Wielopolu Skrzyńskim. Tak było
ustalone jeszcze w poprzedniej kadencji. Z tym się wszyscy radni (opozycja i koalicja) zgadzali, bo
najważniejsze  jest  zdrowie  i  życie  pacjenta.  Największym  argumentem  stacjonowania  karetki
pogotowia w Wielopolu Skrzyńskim, którego nie ma żaden powiat, jest połączenie trzech powia-
tów: dębickiego, strzyżowskiego i ropczycko – sędziszowskiego. Prosił Pana Starostę jako radny
tego Powiatu i tej Gminy, aby z karetki pogotowia nie robić polityki, tylko dbać o dobro człowieka.

Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zwrócił uwagę na to,
że różni się w poglądach Pana doktora Gąsiora, bo nie jest zwolennikiem prywatyzowania służby
zdrowia.  Odniósł  się  także  do  wypowiedzi  Pana  Marcina  Świerada  –  radnego  powiatowego
mówiąc, że nawet nie uznaje podziałów na pacjentów, bo wszyscy są równi wobec prawa i każdy
pacjent  ma  takie  same  prawa,  niezależnie  czy  jest  mieszkańcem  Ropczyc,  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie, czy każdej innej gminy. Obowiązkiem państwa jest takie samo zabieganie o zdrowie
pacjenta. Faktem jest, że w 2011 roku dyspozytornia ratownictwa znalazła się w Krośnie i to może
nie był bezpośredni czynnik, że czasy dojazdu karetki do chorego się wydłużyły, bo do nas może
przyjechać  karetka  nie  tylko  ropczycka,  ale  z  zupełnie  innego  ZOZ-u,  ta  która  jest  najbliżej
zgłaszanego problemu. Faktem jest też, że nic się do tej pory nie robiło w tej sprawie. To było
niewłaściwe i w tej chwili działania bardzo konkretnie w tym temacie zostały podjęte, w celu idei
sprawiedliwego, zrównoważonego rozwoju i zabiegania o zdrowie mieszkańców w naszym woje-
wództwie i w całym kraju. Nie jest przesądzone, że ta karetka będzie stacjonowała z opóźnieniem.
Podkreślił  wyraźnie,  że  ważnym  elementem  będzie  dogadanie  się  i  wspólna  wola,  żeby  to
rozdysponowanie karetek miało miejsce trochę wcześniej. Jest na to szansa, chociaż będzie trudno.
Ważnym elementem jest też rola nie tylko samorządowców, ale i parlamentarzystów, którym zależy
dobro i właściwa ochrona zdrowia mieszkańców naszego powiatu. Ważnym głosem będzie także
głos radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Pan Stanisław Paryś  – dyrektor  Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim nie
zgodził się z wypowiedzią Pana Starosty w kwestii tego, że nic się nie działo w sprawie karetki do
tej pory, bo na ten temat była mowa co najmniej od 5 lat. Środki finansowe były załatwione na
takiej zasadzie, że miały przyjść na karetkę z Warszawy. Niestety te środki, które miały być na tą
karetkę skierowano w rejon Zakopanego. Zaapelował, aby podjąć wszelkie działania, aby tej karetki
nie  odwlekać  w czasie,  bo  liczy się  zdrowie  i  życie  pacjenta.  Dojazd  karetki  do  chorego  jest
wydłużony. Kwestia udzielenia fachowej pomocy to jest 14 – 15 minut.
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Pan lek. med. Robert Gąsior – kierownik Ratownictwa Medycznego ZOZ w Ropczycach
kierując słowa do Pana Starosty podkreślił,  że jest zdecydowanym przeciwnikiem istnienia firm
prywatnych w państwowym ratownictwie medycznym. Państwowe ratownictwo medyczne to nie
jest  typowa  służba  zdrowia.  Jest  finansowana  z  innych  źródeł  i  ma  inne  zadania.  Państwowe
ratownictwo ma być  od  początku do końca  państwowe.  Ponadto  zwrócił  uwagę na  to,  iż  czas
dojazdu karetki na Wielopolszczyznę wydłużył się w jednym momencie – wtedy kiedy karetka P
została  z  Ropczyc  przesunięta  do  Sędziszowa  Małopolskiego,  tj.  3  lata  temu.  To  był  istotny
czynnik, który pogorszył czasy dojazdu karetki na Wielopolszczyznę, stąd gorsze wyniki w staty-
stykach, które od trzech lat się pojawiły.

Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin pytał ile przypada statystycznie mieszkańców na jedną
karetkę pogotowia w krajach zachodnich.

Pan lek. med. Robert Gąsior – kierownik Ratownictwa Medycznego ZOZ w Ropczycach
odpowiedział, że w Londynie na 12,5 mln ludzi przypadają dwie dyspozytornie. Każda dyspozytor-
nia ma pod sobą kilkadziesiąt zespołów wyjazdowych. Są w stanie zorganizować masową akcję
z trzydziestoma ofiarami w ciągu 13 minut. To w dotychczasowym systemie było zupełnie nie do
pomyślenia. Idea dyspozytorni skoncentrowanych jest jak najbardziej słuszna, bo to zdecydowanie
ułatwi logistyczne zarządzanie. 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała gościom za przybycie.
Wyraziła nadzieję, że karetka pogotowia pojawi się w Wielopolu Skrzyńskim od 1 lipca 2017 roku.
Są na to szanse, chociaż się oddalają.

Następnie głos zabrały Panie: Katarzyna Malec, Barbara Pawlak oraz Ewa Pondo – przed-
stawicielki Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, które poinformowały, że od 1 stycznia
tego roku działa terenowe biuro Agencji w Sędziszowie Młp., ul. Partyzantów 5, tel. 17 78 39 009
związane z projektem ROWES „Szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej”. Ekonomia społecz-
na  skierowana  jest  bezpośrednio  do  ludzi,  której  celem jest  pobudzenie  lokalnej  społeczności.
Ekonomia społeczna ma z założenia umożliwić ludziom w trudnej sytuacji zarabianie pieniędzy,
zaspokajanie potrzeb i rozwijanie się. W ramach projektu jest możliwość uzyskania:

 wsparcia tzw. twardego, czyli dotacji celowej na założenie przedsiębiorstwa społecznego
typu spółdzielni socjalnej,

 wsparcia tzw. miękkiego – poprzez szkolenia, doradztwo.
Do  założenia  spółdzielni  socjalnej  potrzebnych  jest  minimum  pięć  osób,  w  tym  trzy  osoby
w szczególnej sytuacji – bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy, bezrobotni niezarejestrowani
w Urzędzie Pracy, korzystający z GOPS-u lub niepełnosprawni. Taka spółdzielnia może otrzymać
25.000  zł  na  osobę  będącą  w  szczególnej  sytuacji  w  ramach  dotacji  celowej  na  wyposażenie
miejsca pracy oraz co miesiąc przez rok 2.000 zł brutto/na osobę na bieżące koszty funkcjonowania
firmy (wynagrodzenia,  ZUS, zakup towarów, surowców). Spółdzielnie socjalne mogą być także
zakładane przez osoby prawne, np. samorząd, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje)
oraz organizacje kościelne. Projekt ma na celu pobudzenie aktywności lokalnej poprzez:

 wsparcie organizacji pozarządowych, które już działają albo tworzenie nowych, 

 współpracę z samorządem, 

 współpracę z biznesem, 
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 tworzenie partnerstwa – pierwsze partnerstwo w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim
zostało utworzone w Klęczanach pomiędzy Radą Sołecką, sołtysem, dyrektorem szkoły
oraz Ludowym Klubem Sportowym. 

Ponadto  propozycją  są  także  inne  formy  podmiotów  społecznych,  takie  jak:  warsztaty  terapii
zajęciowej, centrum integracji społecznej, kluby integracji, zakłady aktywności zawodowej. Są to
takie  podmioty,  do których trafiają  osoby,  które nie  mogą sobie poradzić na normalnym rynku
pracy.

Pani  Beata Wiśniewska – radna z  Brzezin pytała  czy radny może założyć  spółdzielnię
socjalną i czy wszyscy, którzy złożą wniosek o dotację na założenie spółdzielni otrzymają środki.

Pani  Katarzyna  Malec  z  RARR odpowiedziała,  że  spółdzielnię  socjalną  może  założyć
każdy. Ważne jest to, aby trzy osoby z pięciu były w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby,
które  będą  chciały założyć  taką  spółdzielnię  będą  pisały biznesplan  na  warsztatach  pod okiem
specjalisty, będą miały zapewnioną wszelką pomoc. Biznesplan zostanie złożony do oceny przez
niezależnego specjalistę. Jeżeli zostanie zaakceptowany, będzie miał szansę się utrzymać na rynku,
to środki  zostaną  przyznane.  Biznesplany z  niedociągnięciami  wracają  do poprawy i  ponownie
mogą być składane. Nabór wniosków jest ciągły. 

Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin pytał o minimalny okres funkcjonowania spółdzielni
socjalnej.

Pani  Katarzyna  Malec  z  RARR  odpowiedziała,  że  przez  rok  spółdzielnia  otrzymuje
wszelkie wsparcie. W celu zachowania warunków projektu, miejsca pracy, które zostaną stworzone
w ramach spółdzielni socjalnej powinny być utrzymane jeszcze przez pół roku bez żadnych dotacji.
Zapewniła,  że  Agencja  będzie  dbać  o  to,  aby biznesplany były  naprawdę  dobre,  aby te  firmy
przetrwały na rynku. Najważniejszy jest dobry pomysł, taki który wpisze się w lokalną sytuację
Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, ale i na tyle oryginalny, że utrzyma się na rynku.

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie pytał o okres czasu niezbędny
do otrzymania środków na założenie spółdzielni socjalnej oraz o partnerstwo w Klęczanach.

Pani Katarzyna Malec z RARR odpowiedziała, że czas warsztatów przygotowujących do
założenia spółdzielni socjalnej trwa maksymalnie do dwóch miesięcy pod warunkiem, że bizne-
splan przejdzie pozytywną pierwszą ocenę. Jedynym obowiązkowym szkoleniem jest praktyczne
szkolenie z biznesplanu, na którym piszę się ten biznesplan. Wszystko jest bezpłatnie. Natomiast
zawiązane  partnerstwo  w  Klęczanach  polega  na  szkoleniach,  doradztwie.  W  ramach  tego
partnerstwa podmioty, które go utworzyły będą wspólnie próbować zorganizować jakąś inicjatywę
na rzecz swojej wsi bez dotacji finansowej.

Pan Stanisław Paryś – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim pytał
czy organizacja  pozarządowa jest  jedynym partnerem w spółdzielni  socjalnej,  czy musi jeszcze
szukać osoby do jej założenia.
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Pani  Katarzyna  Malec  z  RARR odpowiedziała,  że  ustawa  o  spółdzielniach  socjalnych
mówi,  iż spółdzielnię socjalną mogą stworzyć dwie osoby prawne, czyli  albo dwie organizacje
pozarządowe albo samorząd z organizacją pozarządową albo organizacja pozarządowa z organiza-
cją kościelną. Wówczas w ciągu pół roku mają obowiązek zatrudnić w tej spółdzielni pięć osób i na
te pięć osób dostają dotację. 

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

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do tematu karetki pogotowia, mówiąc że jest
bardziej  optymistycznie  nastawiony  niż  Pan  Starosta.  Uważa,  że  decyzja  leży  w  rękach  Pani
Wojewody.  Znając  Panią  Ewę  Leniart  jest  przekonany,  że  będzie  odpowiednia  decyzja  co  do
lokalizacji karetki pogotowia w Wielopolu Skrzyńskim. Pan Wójt zadeklarował podjęcie wszelkich
działań,  aby  karetka  stacjonowała  w  Wielopolu  Skrzyńskim  od  1  lipca  2017  roku,  łącznie
z podjęciem rozmów z sąsiednimi samorządami i starostami ościennych powiatów. Jest przekonany,
że sąsiednie samorządy wesprą nas w zakupie karetki, chociażby symboliczną kwotą 20.000 zł,
a nawet gdyby się tak nie stało, to karetkę pogotowia można wziąć w leasing. 

Następnie przedstawił informacje z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy
w okresie międzysesyjnym, mówiąc że:

 Zarząd  Województwa  Podkarpackiego  zabezpieczył  kwotę  266.000  zł  z  przeznaczeniem na
przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej 986 na odcinku 450 m w Wielopolu Skrzyńskim
od strony Wytrząski. Gmina Wielopole Skrzyńskie partycypuje w kosztach w wysokości 30%,
tj. 114.000 zł. Łączna kwota na przebudowę nawierzchni wynosi 380.000 zł. Na terenie Gminy
Wielopole  Skrzyńskie  jest  2  km  drogi  wojewódzkiej  986  ze  starą,  nieprzebudowaną
nawierzchnią,  tj.  odcinek od zjazdu na drogę Wielopole – Nowa Wieś – Różanka w stronę
Sikornika do przystanku autobusowego. Pan Wójt zobowiązał się do podjęcia starań, aby drogę
wojewódzką 986 przebudować w tym roku na całej długości 2 km.

 Aktualnie  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  prowadzi  prace  nad  przetargiem
dotyczącym budowy odcinka 200 m chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gliniku, na który
gmina ma aktualną dokumentację wraz z zatoką autobusową, tj. od szkoły w stronę Ropczyc do
zjazdu na drogę na Zapole. Inwestycja będzie kosztować 207.000 zł, z czego Gmina Wielopole
Skrzyńskie  przeznaczyła  kwotę  86.400 zł,  tj.  40% udziału.  To wyczerpuje  całość  aktualnej
dokumentacji  na chodniki  w Gliniku.  Są podejmowane działania  w kierunku projektowania
nowych odcinków chodnika w Gliniku. Aktualnie mamy wyznaczone warunki do projektowania
chodnika w stronę Wielopola Skrzyńskiego. Obecnie gmina jest na etapie wyboru projektanta.
Jeżeli będzie wola Rady, to będziemy szukać środków na opracowanie dokumentacji chodnika
w stronę Broniszowa.

 Gmina  otrzymała  promesę  z  budżetu  państwa  na  usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych
w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach
zadania  pn.  „Zabezpieczenie  drogi  gminnej  Glinik  –  Łysa  Góra  –  Mała  naruszonej  przez
osuwisko  czynne  w  Gliniku”.  Udział  środków  własnych  wynosi  40.000  zł,  tj.  20%.  Po
opracowaniu  dokumentacji  w  grudniu  tego  roku  nastąpi  złożenie  wniosku  o  środki  na
zabezpieczenie osuwiska i w przyszłym roku osuwisko zostanie zabezpieczone.  

12



 Został  ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej  Glinik Polny Gościniec – Szkodna
Etap III na długości 549 m o szerokości 3 m wraz z mijanką w jednym miejscu i utwardzonymi
poboczami.  Otwarcie  przetargu  nastąpi  3  kwietnia  2017  roku.  Według  kosztorysu  wartość
inwestycji wynosi 168.000 zł. Termin realizacji zadania wyznaczony został do 30 czerwca 2017
roku. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków sołeckich w kwocie 30.018,82 zł, reszta
środków pochodzi z budżetu gminy.

 W ostatnim czasie odbyły się trzy przetargi na przebudowę dróg z PROW, z czego dwa zostały
unieważnione w związku z tym, iż oferenci oferowali  wysokie stawki na te  drogi,  a  gmina
dysponowała  mniejszą  kwotą  na  wykonanie  tych  inwestycji.  Te  działania  spowodowały,  że
zaoszczędzona  została  kwota  ok.  500.000  zł  na  wszystkich  zadaniach.  Procesu  wyboru
wykonawcy nie  można było  dłużej  przedłużać,  z  tego względu,  że  do ostatniego przetargu
zgłosiła się już tylko jedna firma. Ostatecznie koszt poszczególnych inwestycji wynosi:

✔ przebudowa drogi Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa – 1.109.000 zł,
✔ przebudowa dróg Wielopole – Konice i Wielopole – Konice – Rzeki – 1.253.000 zł,
✔ przebudowa dróg Broniszów – Dół Lasek i Broniszów – Szkoła – 1.650.000 zł,
✔ przebudowa dróg Brzeziny – Pogwizdów – 620.000 zł.

Koszty obejmują wykonanie projektów dróg oraz roboty budowlane. Wykonawcą wszystkich
tych  odcinków  jest  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Dróg  i  Mostów  w  Rzeszowie.  W tym  roku
nastąpi realizacja dróg: Wielopole – Konice i  Wielopole – Konice – Rzeki oraz Brzeziny –
Pogwizdów. Termin wykonania inwestycji upływa 15 września 2017 roku. Jest to czas krótki,
ponieważ został zapisany w budżecie gminy zwrot środków z PROW w tym roku. Natomiast
w 2018 roku nastąpi realizacja dróg: Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa oraz Broniszów – Dół
Lasek i Broniszów – Szkoła. Termin wykonania inwestycji wyznaczony został do 30 czerwca
2018 roku, natomiast projekty na ich przebudowę mają być wykonane w tym roku.

 Został  rozstrzygnięty  przetarg  na  dostawę  2.000  ton  kruszywa.  Wybrana  firma  Agrol-Bud
Tęczar Sp. z o.o. z Wielopola Skrzyńskiego zaoferowała najniższą cenę, tj. 90.400 zł. Zostało
rozstrzygnięte także zapytanie o cenę na załadunek, który będzie miał miejsce w Brzezinach
Trak Bet Godek Stanisław. Pan Wójt prosił o zgłaszanie dróg, do których nie ma możliwości
wyjazdu/dojazdu do nieruchomości w celu przywrócenia przejezdności.

 Przygotowywana jest dokumentacja budowlana dróg: Wielopole – Nowa Wieś na Pana Mariana
Petkę oraz Nawsie – Kąt przez firmę projektową Beta Projekt z Rzeszowa. W celu wykonania
drogi  Wielopole  –  Nowa Wieś  na  całej  długości  trzeba  dołożyć  trochę  środków z  budżetu
gminy. Jeżeli będzie taka wola Rady to zostaną one dołożone w ramach wolnych środków, jeżeli
takie będą w budżecie gminy. Podobna sytuacja jest z drogą Nawsie – Kąt, z tym że, tam nie ma
jeszcze wszystkich zgód od mieszkańców na poszerzenie tej drogi. Ponadto w ciągu tej drogi
jest jedna działka, która nie jest własnością gminy i trzeba będzie ją pozyskać od właściciela
nieodpłatnie, bo nie bierzemy pod uwagę kupna. Jeżeli droga nie zostanie pozyskana na rzecz
gminy to konieczna będzie zmiana uchwały Zebrania Wiejskiego w Nawsiu.

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  otrzymała  dotację  celową  w  kwocie  144.000  zł  ze  środków
Regionalnego Ośrodka Polityki  Społecznej  na realizację  II  etapu budowy placu zabaw przy
kościele w Wielopolu Skrzyńskim – tj. 50% wartości inwestycji z kwalifikowanym podatkiem
VAT. Termin realizacji inwestycji – lipiec 2017 r. W ramach zadania zaplanowana jest budowa
siłowni plenerowej, nawierzchni bezpiecznej, montaż urządzeń dodatkowych na placu zabaw,
zagospodarowanie  terenu,  nasadzenia,  ławostoły,  podjazdy  z  dwóch  stron  dla  wózków
inwalidzkich i dla wózków z dziećmi.
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 Złożony  wniosek  na  dofinansowanie  budowy oczyszczalni  ścieków  i  kanalizacji  sanitarnej
został bardzo pozytywnie oceniony. Zyskał 80 punktów i został zakwalifikowany do dofinanso-
wania na III miejscu w województwie podkarpackim. Najwyżej oceniony wniosek miał 81,5
punków. Gmina wreszcie ma środki na kanalizację w centrum Wielopola Skrzyńskiego i  na
oczyszczalnię ścieków. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.
W najbliższym czasie zostaną przygotowane dwa przetargi:

1) na wykonanie sieci kanalizacyjnej,
2) na wykonanie oczyszczalni ścieków.

Zadanie to będzie kosztowało prawie 10 mln zł. Dofinansowanie wynosi 6.200.000 zł, nasze
zaangażowanie powinno wynieść ok. 2 mln zł, część środków będzie można odzyskać z podat-
ku VAT. Wybudowane zostanie 11,2 km sieci kanalizacyjnej, oczyszczalnia ścieków o przepu-
stowości 180 m3/na dobę, budynek socjalny z pomieszczeniami gospodarczymi i punkt odbioru
ścieków zlewnych. Ponadto zakupiony zostanie samochód do odbierania ścieków od osób, które
nie  będą  miały  możliwości  podłączenia  się  do  sieci  kanalizacyjnej.  Przy  oczyszczalni
zaplanowana jest także instalacja fotowoltaiczna, przez co utrzymanie tej oczyszczalni będzie
tańsze. Inwestycja ma zostać wykonana do końca III kwartału 2018 roku. Pan Wójt skierował
podziękowania do Pana Zastępcy Wójta oraz do Referatu Rozwoju Gminy za pracę włożoną
nad przygotowaniem tej inwestycji.

 W  dniu  28  lutego  2017  roku  został  złożony  wniosek  dotyczący  budowy  9.800  m  sieci
wodociągowej  w  Gliniku  i  3.100  m sieci  wodociągowej  w  Broniszowie.  Wartość  projektu
wynosi 3.140.000 zł,  natomiast maksymalne dofinansowanie,  o które gmina może się starać
z  PROW wynosi  2  mln  zł,  tj.  63,63%.  Wstępny  kosztorys  wynosił  8  mln  zł  na  obydwa
wodociągi. W związku z czym zakres inwestycji musiał być zmniejszony. W ramach inwestycji
wykonane zostanie: ujęcie wody, stacja uzdatniania, zbiornik w obydwu miejscowościach, co
w efekcie spowoduje, że woda będzie płynąć w domach mieszkańców.

 Został złożony wniosek w partnerstwie z Gminą Niebylec na Odnawialne Źródła Energii na
kwotę 11.200.000 zł, przy dofinansowaniu – 9.900.000 zł, co wychodzi prawie po połowie na
naszą gminę i Gminę Niebylec. Gmina jest jednostką pośredniczącą pomiędzy Urzędem Mar-
szałkowskim a ostatecznym beneficjentem. 

 Rozstrzygnięty został przetarg na e-usługi w Urzędzie Gminy. W ramach zadania zaplanowano
przebudowę sieci komputerowej, przebudowę sieci elektrycznej w Urzędzie Gminy, wyposaże-
nie serwerowni, uruchomienie siedmiu e-usług. Przetarg był podzielony na trzy etapy. Różne
firmy będą wykonywały poszczególne etapy. Największym i najbardziej kosztownym etapem
jest oprogramowanie e-usług, które będzie realizować firma Softres za kwotę 360.000 zł. Całość
projektu jest na kwotę 0,5 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85%. Projekt realizowany
jest wspólnie z Gminą Ropczyce.

 Końcem  marca  br.  zostanie  ogłoszony  przetarg  na  termomodernizację  czterech  budynków
użyteczności publicznej, tj. budynku Urzędu Gminy, budynku „starego przedszkole” w Wielo-
polu Skrzyńskim, budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim i budynku Szkoły
Podstawowej w Broniszowie. Prace związane z termomodernizacją szkół wykonywane będą na
wakacjach.  Natomiast  termomodernizację  budynku  Urzędu  Gminy  i  „starego  przedszkola”
można wykonywać już po rozstrzygnięciu przetargu.
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 Trwają prace związane z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku.
Aktualnie są zamontowane drzwi, grzejniki, biała armatura w części socjalnej, wykonano roboty
malarskie, na ukończeniu są też prace związane z przygotowaniem posadzki pod nawierzchnię
bezpieczną. Do wykonania jest przygotowanie terenu, zbiornik przeciwpożarowy, który będzie
mieścił 100 m3 wody, bo nie ma możliwości odbioru inwestycji bez takiego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie  w  postaci  odpowiedniego  hydrantu  jest  także  projektowane  w  Wielopolu
Skrzyńskim.  Wszystkie  roboty  wewnątrz  sali  przebiegają  bardzo  pomyślnie,  natomiast  jest
problem z murem zabezpieczającym. Została  zlecona specjalna ekspertyza tego muru,  która
wykaże  czy  jest  on  wykonany  poprawnie  i  czy  nie  zagraża  mu  jakieś  niebezpieczeństwo.
Ekspertyza zostanie przygotowana najpóźniej w ciągu dwóch tygodni. Z rozmowy z przedstawi-
cielami firmy wynika, że jednak mur ma pewne wady konstrukcyjne i te wady będą musiały być
usunięte na koszt wykonawcy, tj. firmy KK-Bud łącznie z kosztami wykonanej ekspertyzy. 

 Rozpoczęły  się  prace  przy  rozbudowie  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Wielopolu
Skrzyńskim. Obecnie wykonano wykopy pod fundamenty,  zabezpieczenie oczyszczalni przy
budynku. Trwają prace związane z wykonaniem ław fundamentowych. Wykonawca, tj. firma
KK-Bud ma opóźnienia w terminach. Jeżeli firma nie będzie wywiązywać się z zapisów umowy
będą  stosowane  kary.  Po  zakończeniu  inwestycji  WTZ-y  będą  funkcjonować  w  jednym
budynku, a nie w dwóch jak jest obecnie. Natomiast budynek „starego przedszkola” docelowo
będzie przeznaczony dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do tego czasu warunki GOPS
przejściowo się poprawią, gdyż są projektowane trzy pomieszczenia w odzyskanym od GS-u
lokalu i jedno pomieszczenie na archiwum, w związku z zaleceniem pokontrolnym.

 Została  wykonana dokumentacja  na projekt  kotłowni  w budynku Ośrodka Zdrowia  i  apteki
w Wielopolu Skrzyńskim celem odcięcia ich od kotłowni szkolnych.

 W  miesiącu  kwietniu  br.  zostanie  ogłoszony  przetarg  na  poprawę  usług  informatycznych
w placówkach  oświatowych  w  Gminie  Wielopole  Skrzyńskie  za  kwotę  ponad  1,5  mln  zł.
Dofinansowanie wynosi 1.360.000 zł. Realizacja zadania będzie w roku bieżącym i przyszłym.

 Zostało ogłoszone zapytanie na dostawę wyposażenia dla klasopracowni w Szkole Podstawowej
w Gliniku. Rozstrzygnięcie nastąpi w miesiącu kwietniu br.

 W kwietniu br. zostanie ogłoszony przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Nawsiu,
takie jakie zostało wybudowane w Broniszowie, z tą różnicą, że w Broniszowie oświetlenie jest
konwencjonalne, natomiast w Nawsiu zaplanowane jest oświetlenie hybrydowe z solarów. Na tą
inwestycję  gmina  posiada  dofinansowanie  ze  środków  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki
w kwocie 400.000 zł. Według kosztorysu wartość inwestycji wynosi 620.000 zł.

 W dniu 2 marca 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim po raz pierwszy odbyła się uroczystość
z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 Dnia 8 marca 2017 roku obchodzono uroczyście w gminie Dzień Kobiet. 

4.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał o realizację w roku przyszłym
drogi w Broniszowie z PROW, w sytuacji jeżeli nie będzie zgody właścicieli na jej poszerzenie.

Pan Marek Tęczar  –  Wójt  Gminy odpowiedział,  że  nie  powinien  być  z  tym problem,
ponieważ na odcinku drogi od szkoły w Broniszowie w górę jest bardzo szeroki pas drogowy.
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5.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu  Podkarpackiemu  na  realizację  zadania
publicznego.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

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

Uchwała Nr XXIX/175/2017 w załączeniu.

2)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

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

Uchwała Nr XXIX/176/2017 w załączeniu.

3)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Projekt  uchwały  został  omówiony  i  przy  jednym  głosie  wstrzymującym,  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 22 marca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

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

Uchwała Nr XXIX/177/2017 w załączeniu.

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

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

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

Uchwała Nr XXIX/178/2017 w załączeniu.

5)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

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

Uchwała Nr XXIX/179/2017 w załączeniu.

6)  Pan  Antoni  Balicki  –  dyrektor  ZOSiP  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju  szkolnego.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 roku.
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Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku pytał o sieć szkół w gminie.

Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP przedstawił:
1) sieć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie od dnia

1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku:
 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim,
 Szkołą Podstawowa w Gliniku,
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach,
 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach – Berdechów,
 Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Nawsiu,
 Szkoła Podstawowa im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie.

2) sieć prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie publicznych gimnazjów od dnia
1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku:
 Publiczne Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, które

zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku.
            Dyrektor ZOSiP wyjaśnił, że zgodnie z nowym prawem oświatowym szkoły sześcioklasowe
stają  się  szkołami  ośmioklasowymi.  Mimo  tego  na  gminie  ciąży  obowiązek  podjęcia  uchwały
o  nowej  sieci  szkół.  Projekt  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów do  nowego
ustroju  szkolnego  zyskał  pozytywne  opinie:  Podkarpackiego  Kuratorium Oświaty,  Rejonu Rze-
szowskiego NSZZ „Solidarność” oraz związków zawodowych.

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 XXIX/180/2017 w załączeniu.

7) Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
kryteriów  oraz  liczby  punktów  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  Samorządowego
Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

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

Uchwała Nr XXIX/181/2017 w załączeniu.
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8) Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
kryteriów  naboru  do  klasy  pierwszej  szkół  podstawowych,  dla  których  organem
prowadzącym jest  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie,  do  postępowania  rekrutacyjnego  dla
kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  szkoły  oraz  określenia  dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania punktów dla poszczególnych
kryteriów.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 roku.

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku w związku z tym, iż szkoły
muszą  prowadzić  dokumentację  przebiegu  nauczania  i  ewidencję  dzieci  pytał  jakie  znaczenie
będzie miała ta uchwała dla dyrektorów szkół, z uwagi na to, iż do szkół na terenie naszej gminy
uczęszczają dzieci z innych obwodów, ponieważ tutaj mieszkają, a zameldowanie mają w innych
gminach.

Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP odpowiedział, że ustawodawca narzuca obowiązek
podjęcia w/w uchwały przez każdą gminę. Uchwała ta odnosi się głównie do dużych skupisk, gdzie
jest możliwość wyboru dzieci. Natomiast w sytuacji naszej gminy przyjmujemy wszystkie dzieci,
bo czasem jest ciężko zebrać odpowiednią ilość dzieci, aby utworzyć klasę.

Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  dodał,  że  może  się  zdarzyć  w  naszej  gminie  taka
sytuacja,  że  w  danym  obwodzie  szkolnym  będzie  pełna  klasa  i  nagle  jakieś  dzieci  z  innych
obwodów będą chcieć się do nas zapisać. Wówczas możemy odmówić ze względu na to, że byłaby
konieczność utworzenia kolejnego oddziału.  W tym celu też jest ta uchwała, chociaż na chwilę
obecną mamy deficyt dzieci i chętnie przyjmujemy wszystkich.

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 XXIX/182/2017 w załączeniu.

9) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
i przystąpienia do  udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno –
komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji
informatycznych i przyrodniczych”.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

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

Uchwała Nr XXIX/183/2017 w załączeniu.

10) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Wielopole  Skrzyńskie  na
lata 2017 – 2021.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

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

Uchwała Nr XXIX/184/2017 w załączeniu.

11) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego
przejęcia na własność Gminy Wielopole Skrzyńskie nieruchomości nr 2260/2 położonej
w Wielopolu Skrzyńskim od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

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

Uchwała Nr XXIX/185/2017 w załączeniu.
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12) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego
przejęcia na własność Gminy Wielopole Skrzyńskie nieruchomości nr 1062/15 położonej
w Broniszowie gm. Wielopole Skrzyńskie od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

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

Uchwała Nr XXIX/186/2017 w załączeniu.

6. Roczne  sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej w Gminie Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok.

Pani Wiesława Mądro – zastępca kierownika GOPS przedstawiła sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Wielopole Skrzyńskie za
2016 rok, sporządzone na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, według którego Wójt zobowiązany jest do złożenia Radzie
Gminy rocznego sprawozdania do dnia 31 marca każdego roku. Wyjaśniła, iż do realizacji zadań
gminy w zakresie wykonania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej upoważnio-
ny został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, który realizuje zadania
wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ustawa ta została uchwalona dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze
strony dorosłych,  środowiska  rodzinnego,  atmosfery szczęścia,  miłości  i  zrozumienia,  w trosce
o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługują-
cych im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz
naturalnym środowiskiem rozwoju  i  dobra  wszystkich  jej  członków,  a  w szczególności  dzieci,
w  przekonaniu,  że  skuteczna  pomoc  dla  rodziny  przeżywającej  trudności  w  opiekowaniu  się
i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta poprzez
współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.

Na gminy nałożono szereg zadań mających na celu rozwój działań na rzecz rodziny poprzez
wzmocnienie  jej  roli  i  funkcji  oraz  zapobieganie  powstawaniu  sytuacji  kryzysowych,  a  także
przeciwdziałanie  marginalizacji  i  degradacji  społecznej.  Ta  wieloaspektowa  praca  z  rodziną
naturalną ma służyć ochronie odpowiedniego poziomu życia oraz ograniczyć umieszczanie dzieci
w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Działania, jakie zostały zrealizowane w 2016 roku w odniesieniu do zadań własnych gminy
wymienionych w art. 176 ustawy:

I. Opracowanie i realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny:
Uchwała Nr XII/136/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 sierpnia 2016
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019.
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II. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny:
W 2016 r.  zatrudniony był  jeden asystent  rodziny w wymiarze  ½ etatu,  który posiadał
wymagane kwalifikacje. Asystent skorzystał w roku ubiegłym z następujących szkoleń:

 „Asystent jako alternatywna forma pomocy rodzinie”,
 „Praca asystenta z rodzinami o szczególnych potrzebach”.

III. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego,
oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wycho-
wawczych przez:
1) Zapewnienie  rodzinie  przeżywającej  trudności  wsparcia  i  pomocy asystenta  rodziny

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa: 
W roku 2016 rodziny wymagające wsparcia asystenta rodziny mogły skorzystać z takiej
pomocy. W tym celu GOPS zatrudniał asystenta rodziny, który swoją pomocą obejmo-
wał  łącznie  8 rodzin.  Zatrudnienie asystenta  rodziny dofinansowane było w ramach
Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2016
„Asystent  rodziny  2016”  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej.  Wsparciem
asystenta rodziny objętych zostało w 2016 roku łącznie 8 rodzin, w których wychowuje
się 20 dzieci. W rodzinach objętych asystą prowadzone były następujące działania:
a)  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez:
 utrzymanie porządku w domu – podział obowiązków na członków rodziny,
 zasady zdrowego żywienia,
 edukację w zakresie gospodarowania budżetem,
 edukację w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami (sposoby oszczę-

dzania wody, prądu, gazu itp.),
 wykorzystywanie swoich możliwości i uprawnień w celu pozyskania dodat-

kowych dochodów,
 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 pomoc  w  dbaniu  o  zdrowie  (edukacja  w  kwestiach  higieny,  pielęgnacji,

prawidłowego odżywiania, w razie potrzeby: pomoc w planowaniu wizyty
u lekarza, dentysty, rehabilitanta);

 pomoc  przy  przygotowaniu  dokumentacji  oraz  wypełnieniu  i  składaniu
wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności,

b) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych – podczas
pracy  z  rodziną  zbierane  są  informacje  o  jej  sytuacji  rodzimej,  środowisku
wychowawczym, problemach i dotychczasowych próbach ich rozwiązania, na tej
podstawie sporządzane są indywidualne plany pracy z rodziną obejmujące m.in.
wskazania dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.

c)  udzielanie  pomocy  rodzinom  w  rozwiązywaniu  problemów  psychologicznych
poprzez:

 poprawę wzajemnej komunikacji w relacjach rodzic – dziecko, tj. rozmowy
o prawidłowym komunikowaniu się, wyrażaniu uczuć i wzajemnych potrzeb,

 wsparcie psychologiczne dla rodziców i dzieci (informowanie o możliwości
skorzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej oferowanej w Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach oraz Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Lubzinie),
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d)  udzielanie  pomocy  rodzinom  w  rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych
z dziećmi:

 działania  na  rzecz  reintegracji  rodziny  (edukacja  w  zakresie  wspólnego
spędzania  czasu  przez  rodziny,  wspólnego  uczestnictwa  w  świętach
rodzinnych),

 poprawa relacji rodzic – dziecko (nauczanie o rolach w rodzinie - co należy
do roli matki, ojca, dziecka itp., rodzaje postaw rodzicielskich i konsekwen-
cje ich stosowania ujawniające się w zachowaniu dziecka),

 podtrzymanie  i  zacieśnienie  więzów  rodzinnych  (utrzymywanie  kontaktu
z bliższą i dalszą rodziną, wspólne spędzanie czasu – gry i zabawy, spacery,

 wdrażanie metod nagradzania i karania (bez stosowania przemocy),
 motywowanie  do  aktywnego  uczestniczenia  w  życiu  szkolnym  dziecka,

utrzymywaniu systematycznego kontaktu ze szkołą dziecka,
 kontakt z kuratorem, pedagogiem, wychowawcą klasy,  Poradnią Psycholo-

giczno – Pedagogiczną, lekarzem, policją.
e)  wspieranie  aktywności  społecznej  rodzin  poprzez  zachęcanie,  motywowanie  do

czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej, np.:
 udziału w imprezach kulturalnych organizowanych przez Gminę Wielopole

Skrzyńskie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrz.,
 informowanie o możliwościach i ofercie wypoczynku podczas wakacji, ferii

zimowych,
f)  motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez:

 informowanie  o  odbywających  się  kursach  zawodowych  organizowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy,

 udzielanie  pomocy  w  poszukiwaniu,  podejmowaniu  i  utrzymaniu  pracy
zarobkowej,

 motywowanie do utrzymywania pracy poprzez rozmowy wspierające.
 g) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecz-
nych.
W 2016  roku  praca  asystenta  rodziny  została  zakończona  w  dwóch  rodzinach.
Powodem zakończenia pracy z rodziną było w jednym przypadku osiągnięcie celów
zawartych w planie pracy, natomiast w drugim brak współpracy z rodziną.

2)  Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających.
W roku 2016 nie realizowaliśmy w/w punktu z uwagi na brak rodzin wspierających.

3)  Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.
W 2016 roku na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie działała świetlica socjoterapeu-
tyczna, do której uczęszczały dzieci objęte pomocą asystenta rodziny.

4)  Finansowanie:
a)  kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
b) wynagrodzenia oraz podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c)  kosztów  związanych  z  udzieleniem  pomocy,  o  której  mowa  w  art.  29  ust.  2

(np. związanych z pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego), ponoszonych
przez rodziny wspierające.
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W  roku  2016  nie  ponosiliśmy  kosztów  szkoleń  dla  rodzin  wspierających.
Ponieśliśmy koszty związane z wynagrodzeniem i szkoleniami asystenta rodziny
w łącznej  kwocie 21.072,48 zł  w tym kwota dotacji  – 12.150,00 zł  oraz wkład
własny 8.922,48 zł.

5)  Współfinansowanie  pobytu  dziecka  w rodzinie  zastępczej,  rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo – wychowawczej,  regionalnej  placówce opiekuńczo – terapeu-
tycznej lub interwencyjnym ośrodku adopcyjnym.
Gmina Wielopole Skrzyńskie w 2016 roku ponosiła koszty pobytu dzieci w rodzinach
zastępczych i placówkach opiekuńczo–wychowawczych  w łącznej kwocie 55.588,75 zł.

6) Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu Wojewodzie,  w wersji  elektronicznej,  z zastosowanie
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 (systemy te stanowią
integralną część systemów stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych).
W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim sporządził
i  przekazał  dwa  sprawozdania  rzeczowo  –  finansowe  za  okres  od  1  stycznia  do
30 czerwca 2016 roku oraz od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku do Wydziału Polityki
Społecznej  w  Rzeszowie  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego.  Oprócz  tego  za
pomocą  Centralnej  Aplikacji  Statystycznej  przekazano  szczegółowe  sprawozdanie
z realizacji  zadania w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i  systemu
pieczy  zastępczej  za  rok  2016  -  asystent  rodziny  i  koordynator  rodzinnej  pieczy
zastępczej”.

7)  Prowadzenie  monitoringu  sytuacji  dziecka  z  rodziny  zagrożonej  kryzysem  lub
przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  –  wychowawczej,
zamieszkałego na terenie gminy.
Na  bieżąco  prowadzimy  monitoring  sytuacji  dzieci  w  rodzinach  objętych  pomocą
GOPS. Zadanie to jest realizowane zarówno przez asystenta rodziny, jak i wszystkich
pracowników socjalnych naszego Ośrodka. W związku z tym prowadzimy też bardzo
szeroką współpracę ze szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi
instytucjami zajmującymi się sprawami rodziny. W przypadku stwierdzenia zagrożenia
lub  bardzo  niepokojącej  sytuacji  w  rodzinie  –  natychmiast  o  takiej  okoliczności
informujemy Sąd Rejonowy w Ropczycach III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

8) Propagowanie i organizowanie działań na rzecz środowiskowych form spędzania czasu
wolnego dzieci.
Dzieci  z  terenu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  uczestniczyły  w  kolonii  w  Kielcach
organizowanej  przez  Kuratorium Oświaty  oraz  półkoloniach  ze  Związku  Młodzieży
Wiejskiej.

9) Potrzeby związane z realizacją zadań ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy
zastępczej dotyczą:

 zabezpieczenia  środków  finansowych  na  pokrycie  wydatków  związanych
z zatrudnieniem asystenta rodziny,

 zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie poradnictwa prawnego,
 zabezpieczenia środków finansowych na finansowanie poradnictwa psychologicz-

nego, 
 rozwój placówek wsparcia dziennego – świetlic,
 podnoszenie kwalifikacji pracowników socjalnych zajmujących się pracą z rodziną.
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Pytania i uwagi do przedstawionego sprawozdania.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  pytała  o  liczbę  rodzin  tzw.
patologicznych  na  terenie  naszej  gminy,  liczbę  rodzin  niepełnych,  z  niepełnoletnimi  dziećmi
i uprawnionych do zasiłków innych niż wynikających z programu 500+.

Pani Wiesława Mądro – zastępca kierownika GOPS odpowiedziała, że zestawienie na w/w
tematy zostanie przygotowane.

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

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego wnioskował o wyremontowanie
drogi asfaltowej  Sośnice – Rzeki,  która została  mocno zniszczona przez firmę prowadzącą tam
roboty elektryczne oraz uzupełnienie kruszywem odcinka ok. 400 m tej drogi, w części gdzie nie
ma asfaltu, a w przyszłości rozważenie możliwości wyasfaltowania tego odcinka. Argumentował
tym, iż droga prowadzi do ośmiu domów, do pól,  lasów, łączy Sośnice i Wielopole Skrzyńskie
z Brzezinami.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał o termin podpisania umowy
dzierżawy parkingu z księdzem proboszczem. 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin złożył interpelację odnośnie przygotowania harmono-
gramu naprawy dróg gminnych po zniszczeniach zimowych. 

Pan  Tadeusz  Bokota  –  radny,  sołtys  sołectwa  Glinik  złożył  interpelację  w  sprawie
umocnienia drogi jumbami do Państwa Drygasiów, Orzechów. Zgłosił także uszkodzenia mostków,
korytków i płotów na drodze na Podlesiu koło Pana Kota Kazimierza.

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

 Firma dokonująca wymiany słupów elektrycznych dokonała zniszczeń drogi asfaltowej, gmin-
nej Sośnice – Rzeki. Zostaną podjęte działania w sprawie zobowiązania firmy do naprawy lub
ewentualnego wspólnego finansowania remontu tej drogi. Natomiast wyasfaltowanie odcinka
drogi ziemnej jest wnioskiem inwestycyjnym do realizacji na lata następne.

 Umowa dzierżawy parkingu w Broniszowie jest przygotowana. Podpisanie jej nastąpi w dogod-
nym terminie, ustalonym przez księdza proboszcza.

 Pracownicy ds. dróg na bieżąco monitorują utrzymanie dróg gminnych i reagują natychmiast
w sytuacjach, gdy droga jest nieprzejezdna.

 W tym roku zamierzamy podjąć działania w sprawie umocnienia drogi m.in.  do Drygasiów
w Gliniku, gdyż uzupełnianie kruszywem tej drogi mija się z celem, ponieważ najbliższa woda
powoduje zmycie kruszywa, które jest wysypane na drogę.
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8. Sprawy różne.

Pani  Renata  Góra  –  radna  z  Wielopola  Skrzyńskiego  zgłosiła  wyasfaltowanie  drogi
Wielopole – Nowa Wieś – Szufnarowa, w związku ze złym dojazdem m.in. do Państwa Chruniak,
Państwa Zarębów.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin zgłosił następujące drogi do naprawy:
 uszkodzona  droga  na  Longosza  wymagająca  kompleksowego  zastosowania  na  tym

odcinku poprzez położenie nowej nawierzchni,
 droga na Bełcha, gdzie codziennie dojeżdża pielęgniarka do Pana Kazimierza Ozga,
 droga  do  Pana  Święcha  Ludwika,  gdzie  dojeżdża  karetka  pogotowia  i  ciężko  jest  jej

nakręcić,
 droga do niepełnosprawnych Państwa Stasików na Bukowinie wymagająca uzupełnienia

kruszywem, w związku z dojazdem karetki pogotowia.

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin odniosła się do zgłoszonej przez radnego Pana
Jana Świstaka drogi do Pana Ludwika Święcha mówiąc że, Pan Ludwik Święch nie dał wykopać
rowów na tej  drodze,  w związku z  tym w obecnej  chwili  nie  ma sensu  dawać tam kamienia.
Najpierw należałoby wykopać rów i dopiero wtedy uzupełnić drogę kruszywem. Następnie prosiła
o naprawę drogi Stawy – Pogwizdów, w szczególności tam gdzie kończy się asfalt,  w związku
z dużym problemem dojazdu karetki pogotowia. 

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku zwrócił się do radnego Pana
Tadeusza Bokoty, aby nie stawiał w alternatywie „albo szkoły albo drogi”, bo zarówno szkoła jak
i droga muszą być.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik wyjaśnił, że stwierdzenie „albo szkoła
albo droga” nie dotyczy Pana dyrektora Olecha, ale części Rady, która głosowała za pozostawie-
niem ośmioklasowej  Szkoły Podstawowej  w Berdechowie,  gdzie  w klasach  będzie  po  jednym
dziecku, a dzisiaj dopomina się o drogi.

Pani  Renata  Góra  –  radna  z  Wielopola  Skrzyńskiego  kierując  słowa do radnego  Pana
Tadeusza  Bokoty  mówiła,  że  nie  życzy sobie  komentarzy  na  zgłaszane  wnioski  i  wypowiedzi
radnego.  Zwróciła  się  do Komisji  Regulaminowo – Mandatowej  oraz  Komisji  Rewizyjnej,  aby
w końcu wyciągnąć wnioski na temat zachowania niektórych radnych na sesjach. 

Pan  Janusz  Misiora  –  sołtys  sołectwa  Wielopole  Skrzyńskie  prosił  o  zabezpieczenie
w budżecie w przyszłym roku większej kwoty na prace koparką w celu wykonywania rowów przy
drogach. Ponadto pytał czy droga Wielopole – Nowa Wieś na Pana Petkę z funduszu sołeckiego
będzie wykonana w tym roku. Następnie zaproponował, aby w Wielopolu Skrzyńskim powstało
muzeum regionalne wsi wielopolskiej.

Pani Krystyna Stusik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Berdechowie prosiła o udzielenie
informacji na temat szkoły w Berdechowie, w związku z tworzeniem arkuszy organizacyjnych.
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Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zgłosił  prośbę Pana K., który ma
działkę  koło  szkoły w Broniszowie  koło  Orlika  o wykonanie  mostku z  betonów,  które  zostały
z budowy boiska. Zaproponował, aby dołożyć betonów i wykonać jeden wspólny mostek do działki
Pana K. i do działki, która została koło Orlika.

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  złożył  podziękowania  Pani
Wiesławie  Mądro  –  zastępcy  kierownika  GOPS  za  obszerne  sprawozdanie  z  realizacji  zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Wielopole Skrzyńskie oraz
wszystkim  pracownikom  GOPS  za  troskę  i  pracę  jaką  wkładają,  aby  poprawić  byt  naszym
rodzinom. Ponadto zwrócił się do Pana Wójta z następującymi prośbami:

 zburzenie żeremia bobrowego w okolicy Szkoły Podstawowej w Nawsiu, które zagraża
drodze powiatowej,

 oznaczenie cmentarza w Nawsiu.

Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin zgłosił zamulony przepust, który płynie z Bukowiny,
koło straży,  przechodzi przez drogę powiatową koło przystanku w Brzezinach i  wpada na łąkę
plebańską.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  zwróciła  się  z  gorącą  prośbą
o przyłączenie się do akcji „uśmiech dziecka zamiast kwiatów” prowadzonej przez Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Rodzinie działające na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz
rozpowszechnienie akcji w swoich regionach, sołectwach i znajomych. Stowarzyszenie to pomaga
dzieciom z domów dziecka, a w okresie wakacyjnym zabiera te dzieci do swoich rodzin, aby miały
one namiastkę  życia  rodzinnego.  Ich  akcja  jest  skierowana przede  wszystkim do nowożeńców,
którzy  planują  ślub,  aby  zamiast  kwiatów  zaplanowali  drobne  upominki  przydatne  dzieciom
przedszkolnym i  szkolnym.  Prosiła  także  o  kontakt  w  sprawie  rodzin,  które  w  okresie  wojny
przechowywały Żydów,  jeżeli  są  takie  rodziny na  naszym terenie.  Następnie  pytała  o  siłownię
w Wielopolu Skrzyńskim. Ponadto zgłosiła poprawę przepustu na Stachorówce zupełnie zniszczo-
nego przez powódź w 2010 roku oraz utwardzenie niedługiego odcinka drogi w kierunku tych
budynków, gdzie sprawa uwłaszczeniowa prowadzona jest w sądzie na koszt mieszkańców.

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

 Wszystkie  zgłoszone  drogi  zostaną  sprawdzone  przez  pracownika  ds.  dróg  i  sukcesywnie
uzupełniane kruszywem. W miejscach, gdzie nie ma dojazdu do domu, ta przejezdność będzie
przywracana.  W tej  chwili  nie ma sensu uzupełniać kruszywem wszystkich dróg, bo to jest
wysypywanie  pieniędzy  w  błoto.  Inne  gminy  wyjeżdżają  z  kruszywem  na  drogi  w  maju.
Niektóre  ze  zgłoszonych  dróg  trzeba  będzie  przyjąć  jako  inwestycje  do  realizacji  na  lata
następne.

 Środków  na  koparki  jest  zbyt  mało.  Jeżeli  będzie  taka  możliwość,  będziemy  próbować
wydzielić ich więcej. Pan Wójt poprosił, aby rozmawiać z mieszkańcami, aby zaangażowali się
też  w  utrzymanie  tych  rowów,  bo  nie  będziemy  w  stanie  nigdy  ich  tyle  wykonać,  żeby
wszystkich zadowolić. Pan Wójt rozważa także zakup koparki w przyszłym roku, aby te rowy
robić na okrągło.
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 Obecnie jest  opracowywany kosztorys  i  dokumentacja  na budowę drogi Wielopole – Nowa
Wieś na Pana Petkę. Środki na wykonanie tej drogi pochodzą tylko z funduszu sołeckiego i na
pewno tych środków trzeba będzie więcej, aby wykonać ten odcinek w całości. To od Rady
będzie zależało czy zostaną przeznaczone dodatkowe środki na tą drogę do dwóch domów.

 Pan Wójt poparł powstanie muzeum wsi wielopolskiej, ale gmina nie jest powołana do tego, aby
prowadzić taką jednostkę. Mogą się tym zająć stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, koła
gospodyń wiejskich, GOKiW. Staraniem gminy jest doprowadzenie Muzeum Tadeusza Kantora
do odpowiedniego stanu. Jest złożony projekt na modernizację i remont tego budynku.

 Sprawa  Szkoły  Podstawowej  w  Berdechowie  jest  w  toku.  Na  chwilę  obecną  arkusze
organizacyjne powinny być przygotowane na 8-letnią szkołę.

 Nie ma możliwości wykonania przez gminę zjazdu z drogi gminnej do prywatnej posesji. Pan
K. z Broniszowa powinien wystąpić do gminy o zezwolenie na wykonanie zjazdu na swoją
działkę. Pan Wójt podkreślił, że w przypadku kompleksowej przebudowy drogi są odnawiane,
odmulane rowy i wykonywane zjazdy do wszystkich działek, natomiast tego typu rzeczy nie
robi się nikomu.

 Gmina  posiada  zgodę  na  rozbiórkę  żeremia  bobrowego  w  okolicy  Szkoły  Podstawowej
w Nawsiu i to zostanie wykonane.

 Tabliczka „cmentarz” jest wykonana i w najbliższym czasie zostanie zamontowana w Nawsiu.

 Dzierżawca  siłowni  w  Wielopolu  Skrzyńskim  wypowiedział  warunki  umowy,  z  uwagi  na
wysoki czynsz i dodatkowe opłaty. Natychmiast został ogłoszony następny przetarg.

 Przepust na Stachorówce zostanie wykonany, jeżeli uda się wygospodarować choćby niewielkie
środki  w budżecie  gminy.  Mieszkańcy wykonują postępowanie spadkowe za własne środki,
ponieważ tam droga nie miała właścicieli. Aby gmina mogła ją przejąć na drogę gminną, to ktoś
musi  tą  drogę przekazać.  Pan Wójt  podziękował mieszkańcom za włożony trud.  W zamian
zobowiązaniem gminy jest w przyszłości pokrycie drogi asfaltem.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów poparł  Pana Wójta w rozważeniu
możliwości zakupu koparki, którą Komisja Rewizyjna wnioskowała od dwóch lat. Zasygnalizował,
aby  koparkę  kupić  jeszcze  w  tym  roku.  Następnie  zaproponował,  aby  kamień  przywieźć  do
Broniszowa, a nie wozić z Brzezin. W ten sposób odpada transport, w związku z tym są to duże
oszczędności.  Ponownie  zgłosił  wycięcie  krzaków zarośniętych w rowach wraz  z  wykopaniem
pniaków, żeby nie trzeba było wycinać ich co roku.

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odniósł się do tematu bieżącego utrzymania dróg.
Mówił, że w tamtym roku został wprowadzony próbny system utrzymania dróg. W tym momencie
system ten zaczyna odpowiednio działać. W związku z tym konieczna jest duża systematyczność
i konsekwencja, ponieważ jest bardzo dużo złożonych wniosków, a w Urzędzie Gminy jest tylko
jeden pracownik ds. bieżącego utrzymania dróg – obecnie jest nim Pan Bogusław Sobaś i jeden
pracownik  ds.  inwestycji  drogowych  –  Pan  Grzegorz  Pająk.  Pan  Zastępca  poprosił  radnych
o podejście do Urzędu Gminy – pokój nr 9 (nie przez telefon) i powielenie wszystkich zgłoszonych
wniosków w ramach systemu informacji drogowej. Pani, która wprowadza wnioski do systemu ma
dostęp  do  programu  geodezyjnego,  wyszuka  numer  działki  i  wszystko  wyjaśni.  Dzięki  temu
wszystko jest rejestrowane, jest możliwość łatwego dostępu do danej sprawy i wskazania tego co
należy robić. Na chwilę obecną są złożone 104 wnioski z tego roku, z czego 70 wniosków zostało
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przez drogowca ocenionych, 30 wniosków jest do oceny. 10 wniosków jest wstrzymanych, ponie-
waż są to drogi dojazdowe do jednego budynku. Pan Zastępca jest za tym, aby te odcinki dróg
w ogóle wyłączyć z kategorii dróg gminnych. Drogi te były zbyt pochopnie przyjmowane w poczet
dróg gminnych.  Gmina nie  jest  w stanie  wykonać  tego  typu  wszystkich  zadań ze  względu na
budżet. Natomiast przy drogach prywatnych będzie konieczne zaświadczenie o niepełnosprawności
dołączone do wniosku, ponieważ Wójt Gminy nie może realizować potrzeb na drogach prywatnych,
tylko w wyjątkowych wypadkach, tj. głęboka niepełnosprawność, dojazd karetki i sprawy socjalne.
Ponadto są też wnioski oddalone z tego względu, iż są to wnioski typowo inwestycyjne, np. jeden
ze  złożonych  wniosków  przez  Pana  Tadeusza  Bokotę  został  wyceniony  na  380.000  zł.  Takie
wnioski  będą  przyjmowane  do  realizacji  jako  przyszła  inwestycja,  jeżeli  jest  taka  potrzeba.
Kryterium weryfikującym będzie przejezdność/nieprzejezdność drogi oraz ilość domów, do których
prowadzi dana droga. Wskazał, że:

 Pani Renata Góra złożyła wniosek, który został zakończony i zrealizowany (przywieziono
3 tony kruszywa),

 Pan Lucjan Janik złożył kilka wniosków – jeden z nich został zaakceptowany, natomiast
jeden wniosek dotyczy drogi prywatnej,

 Pan Stanisław Pasowicz złożył wniosek, który jest zaakceptowany do realizacji,
 Pani Beata Wiśniewska – dzisiaj złożyła wniosek i dzisiaj został zrealizowany,
 Pani Maria Żywot złożyła wnioski – są zaakceptowane do realizacji,
 Pan Adam Galas złożył wniosek, który jest w trakcie oceny.

Pan Tadeusz Bokota  – radny,  sołtys  sołectwa Glinik  wyjaśnił,  że  złożony przez  niego
wniosek drogowy dotyczy wykonanych robót ziemnych na drogach jeszcze za Pana Jana Bokoty
(m.in. Siółkówka, Podlas), a obecnie nieprzejezdnych, bo są koleiny. Woda idzie całym ciągiem
i  wszystko  niszczy.  Te  roboty  są  do  powtórzenia  po  raz  kolejny.  Zwrócił  uwagę  na  to,  że
w Brzezinach takich prac jest bardzo dużo, których nigdy nie da się wykonać od razu, ale są jeszcze
pozostałe wioski, o których nie należy zapominać.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin pytał czy jest sens powielania wszystkich zgłoszonych
na sesji wniosków do pracownika merytorycznego. Stwierdził, że sesja jest poważnym ciałem, na
którym są zgłaszane wnioski, zaprotokołowane, protokół jest przyjęty i powinny te zadania być
rozdzielone do realizacji. 

Pan  Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  wyjaśnił,  że  zgłaszane  na  sesji  drogi,  zapisane
w protokole nie mają numerów działek, nie ma numeru telefonu do mieszkańca. Drogowiec po
otrzymaniu protokołu musi wykonać telefony do radnych, aby uzyskać te informacje. To zajmie mu
ok 2 – 3 godziny, które lepiej wykorzystać na sprawdzenie tych wniosków w terenie. Jest tylko
jeden pracownik od bieżącego utrzymania dróg i jeden od inwestycji. To jest bardzo mało. Ich czas
trzeba szanować, bo też nie będą pracować po godzinach, a jeżeli już to trzeba im zapłacić. Jeżeli
komuś bardzo zależy to przyjdzie do Urzędu Gminy i wypełni wniosek.

Pan Wójt  dodał,  że  system informacji  drogowej  jest  dużym ułatwieniem,  zarówno dla
Wójta, Zastępcy, jak i drogowca, bo codziennie analizowane są zgłoszenia i jak zostały załatwione.
Takie drobne sprawy można w ten sposób załatwiać, a nie zgłaszać na sesji, bo sesje się w ten
sposób  przeciągają.  Stwierdził,  że  takich  długich  sesji  jak  w naszej  gminie  to  nie  ma  nigdzie
w innych gminach czy powiatach.
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9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 lutego 2017
roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy:

 14 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

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

10. Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym
gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia XXIX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyń-
skim. Sesja trwała do godziny 1845.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

                   mgr Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba
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