
Protokół Nr XXXII/2017

z XXXII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 24 sierpnia 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 XXXII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecnych było czternastu radnych
oraz  zaproszeni  gości,  zgodnie  z  załączonymi  listami  obecności.  Nieobecny  był  radny  –  Pan
Stanisław Pasowicz.

Z  wniosku  Pana  Wójta,  Przewodnicząca  Rady  Gminy  zaproponowała  włączenie  do
porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji
o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok.

Radni jednogłośnie włączyli w/w projekt uchwały do porządku obrad przy:
 14 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych.

Wobec powyższego Przewodnicząca  Rady Gminy przedstawiła  porządek obrad  XXXII

Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

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

3. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację

zadania publicznego,

2) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na

realizację zadania publicznego, 

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

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

5) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/191/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprze-

dzające  finansowanie projektu pn.:  „Przebudowa dróg gminnych Wielopole – Konice,

Wielopole – Konice – Rzeki w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”,
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6) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/192/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z  dnia  18  maja  2017  roku  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na

wyprzedzające  finansowanie  projektu  pn.:  „Przebudowa  drogi  gminnej  Brzeziny  –

Pogwizdów w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”,

7) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok,

8) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok,

9) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok,

10) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok,

11) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2017 rok,

12)  w  sprawie  określenia  wstępnej  lokalizacji  przystanku  autobusowego  przy  drodze

wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Glinik,

13)  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu Opieki  Nad  Zabytkami  Gminy  Wielopole

Skrzyńskie na lata 2017 – 2020.

5. Omówienie  zagadnień  zmiany  herbu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  i  ustanowienia

insygniów.

6. Informacja dyrektorów o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2017/2018.

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:
 14 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych.
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Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXXII sesji.

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

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

 Trwają prace związane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów dotyczących realizacji
czterech  projektów z  Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich,  obejmujących  kompleksową
modernizację sześciu dróg gminnych, tj.:
✔ Wielopole – Konice na odcinku o długości 910 m i Wielopole – Konice – Rzeki na odcinku

o długości 1 km o całkowitej wartości 1.239.259 zł, w tym dofinansowanie z PROW wynosi
750.088 zł. Wykonawcą zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa,
natomiast  nadzór  nad  inwestycją  będzie  pełniła  firma  Ekotrans  Laboratorium Drogowe
z Jarosławia za kwotę 14.700 zł. Obecnie jest uzyskana decyzja środowiskowa i pozwolenie
wodno  –  prawne.  Wykonawca  przygotowuje  materiały  do  uzyskania  decyzji  ZRID  na
przebudowę drogi Wielopole – Konice – Rzeki, która będzie wykonywana w przyszłym
roku, zaś przebudowa drogi Wielopole – Konice zostanie zrealizowana do 31 października
2017 roku. 

✔ Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa na odcinku o długości 3,2 km o wartości 1.097.357 zł,
w tym dofinansowanie  z  PROW wynosi  679.261 zł.  Wykonawcą  zadania  jest  Miejskie
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa, natomiast nadzór inwestorski będzie pełniła
firma  Ekotrans  Laboratorium  Drogowe  z  Jarosławia  za  kwotę  12.150  zł.  Wykonawca
opracowuje  materiały  do  uzyskania  decyzji  ZRID.  Początkowy  odcinek  drogi  będzie
wykonywany jeszcze w tym roku na zgłoszenie (do 31 października 2017 roku). Pozostały
odcinek będzie realizowany w roku przyszłym do 30 czerwca 2018 roku.

✔ Broniszów – Dół Lasek na odcinku o długości 310 m i Broniszów – Szkoła na odcinku
o długości  300 m o  całkowitej  wartości  1.650.713 zł,  w tym dofinansowanie  z  PROW
wynosi  989.815  zł.  Wykonawcą  robót  jest  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Dróg  i  Mostów
z  Rzeszowa,  natomiast  nadzór  inwestorski  będzie  pełniła  firma  Ekotrans  Laboratorium
Drogowe z Jarosławia za kwotę 15.327 zł. Wykonawca opracowuje materiały do uzyskania
decyzji ZRID dla drogi Broniszów – Dół Lasek, natomiast dla drogi Broniszów – Szkoła
opracowywane są materiały do zgłoszenia robót. Według wykonawcy droga Broniszów –
Szkoła zostanie zrealizowana w tym roku, natomiast droga Broniszów – Dół Lasek w roku
2018. Pozwolenie na budowę ma być do 28 lutego 2018 roku, a wykonanie do 30 czerwca
2018 roku.

✔ Brzeziny –  Podgwizdów na  odcinku  o  długości  1,4  km o  wartości  620.073  zł,  w  tym
dofinansowanie z PROW – 296.922 zł. Wykonawcą robót jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Dróg i Mostów z Rzeszowa, natomiast nadzór inwestorski będzie pełniła firma BetaProjekt
Beata Charchut z Rzeszowa za kwotę 6.380 zł. Uzyskano decyzję środowiskową. Aktualnie
wykonawca przygotowuje materiały do uzyskania decyzji ZRID. Pozwolenie na budowę ma
być do 28 lutego 2018 roku, natomiast wykonanie do 30 czerwca 2018 roku.

Zmiany terminów realizacji w/w dróg wynikają z tego, że wykonawca nie wziął pod uwagę
tego, że większość tych inwestycji będzie realizowana w oparciu o uzyskanie decyzji ZRID.
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 W najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg z podziałem na następujące zadania:
✔ przebudowa drogi Wielopole – Nowa Wieś na Petkę (na chwilę obecną opracowana jest

dokumentacja przez firmę BetaProjekt Beata Charchut z Rzeszowa za kwotę 5.000 zł),
✔ przebudowa drogi Nawsie – Kąt (aktualnie opracowywana jest dokumentacja przez firmę

BetaProjekt Beata Charchut z Rzeszowa za kwotę 6.500 zł),
✔ przebudowa drogi gminnej Glinik – Skórówka (aktualnie opracowywana jest dokumentacja

przez firmę BetaProjekt Beata Charchut z Rzeszowa za kwotę 8.500 zł),
✔ przebudowa drogi Nawsie – Stachorówka w kierunku Pani Siuta.

 Trwa opracowywanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie drogi
gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwiska czynne w miejscowości Glinik”.
Wykonawcą  w/w  dokumentacji  jest  firma  „BARTOM”  Rafał  Leń  Projektowanie,  Nadzory,
Kontrole Techniczne w zakresie dróg i mostów ze Starej Wsi koło Brzozowa za kwotę 88.806
zł. Termin wykonania dokumentacji wyznaczony został do 30 listopada 2017 roku. Aktualnie
wydano decyzję lokalizacyjną oraz trwają rozmowy z mieszkańcami na temat zgody na wejście
w teren działek sąsiednich. Gmina uzyskała dofinansowanie na ten cel w wysokości 71.044 zł
z dotacji celowej Skarbu Państwa na usuwanie ruchów osuwiskowych.

 Została wykonana przebudowa drogi wojewódzkiej 986 w Wielopolu Skrzyńskim na Wytrząsce
na odcinku o długości 560 m. Wykonawcą robót była spółka STRABAG z Pruszkowa. Koszt
inwestycji  wyniósł  363.185  zł.  W dniu  31  lipca  2017  roku  nastąpił  odbiór  robót.  Zostały
usunięte  drobne  usterki.  Gmina  partycypowała  w  kosztach  w  wysokości  30%  wartości
inwestycji.

 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej
986  w  Wielopolu  Skrzyńskim  na  odcinku  o  długości  590  m,  który  będzie  kontynuacją
zakończonych aktualnie prac. Wykonawca robót nie jest jeszcze wyłoniony. Najniższa oferta
została złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Dębicy na kwotę 352.000 zł. Na
ten  cel  zabezpieczona  jest  kwota  405.000  zł,  łącznie  z  Urzędem  Marszałkowskim  przy
partycypacji Gminy Wielopole Skrzyńskie w wysokości 20%. Zadanie prawdopodobnie będzie
rozszerzone i wykonany zostanie dodatkowy odcinek drogi. Pozostanie ok. 750 m do końca
przebudowy  drogi  wojewódzkiej  986,  żeby  dojść  do  dobrej  nawierzchni  w  Wielopolu
Skrzyńskim do zjazdu na drogę w kierunku Nowej Wsi. Pan Wójt zapewnił o podejmowanych
staraniach, aby przebudowę tej drogi wykonać jeszcze w tym roku.

 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na budowę chodnika
przy drodze wojewódzkiej 986 w Wielopolu Skrzyńskim – strona lewa. W miejscu gdzie został
skończony chodnik po stronie prawej będzie przejście dla pieszych i kontynuacja chodnika po
stronie  lewej.  Chodnik  ten  ma dojść do zjazdu na  drogę  gminną Wielopole  –  Nowa Wieś.
Otwarcie  ofert  nastąpi  28  sierpnia  2017  roku   Na  to  zadanie  jest  zabezpieczona  kwota
w wysokości 250.000 zł.

 Opracowywana  jest  dokumentacja  na  budowę  chodnika  przy  drodze  wojewódzkiej  986
w Wielopolu Skrzyńskim (od centrum Wielopola Skrzyńskiego do osuwiska) przez firmę Drogi
Rafał Dziedzic z Rzeszowa za kwotę 45.000 zł.

 Opracowywana  jest  dokumentacja  na  budowę  chodnika  przy  drodze  wojewódzkiej  986
w Wielopolu  Skrzyńskim –  strona  prawa  –  od  miejsca  gdzie  chodnik  się  w  tamtym roku
zakończył  koło  Pana  Siuśko  do  zjazdu  na  drogę  w  kierunku  Pana  Rabachy.  Wykonawcą
dokumentacji jest firma BetaProjekt Beata Charchut z Rzeszowa za kwotę 19.000 zł. 
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 Wykonane  zostały  pobocza  i  zjazdy  przy  realizowanej  w  tamtym  roku  przebudowie  drogi
Nawsie – Stachorówka.

 Rozpisane  zostało  zapytanie  o  cenę  na  remont  mostu  na  rzece  Wielopolce  w miejscowości
Nawsie koło Pana Szpary. Kosztorys jest na kwotę prawie 20.000 zł, natomiast najniższa oferta
na kwotę 19.636 zł. Obecnie nie ma środków w budżecie gminy na wykonanie tego zadania.
Most jest poważnie naruszony, nie ma barier, jest niebezpieczeństwo dla pieszych i pojazdów.
Pan Wójt zapewniał, że jeżeli znajdą się środki w budżecie gminy, most zostanie naprawiony
i przygotowany do takiego stanu, aby można było bezpiecznie z niego korzystać.

 Opracowywana jest dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji ZRID, na podstawie której
następuje wywłaszczenie właściciela, na przebudowę następujących dróg: 
✔ Wielopole – Grobla – 67 m – koszt 14.350 zł. Jest tam problem z jednym sąsiadem, który

nie wyraża zgody na zamianę działek, ponieważ droga gminna wchodzi w jego działkę.

✔ Wielopole  –  Granice  –  koszt  27.000  zł.  Nie  ma  tam  zgody  na  jakiekolwiek  prace
budowlane przy tej drodze.

 Został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych na drodze gminnej Wielopole –
Podliwek.  Droga  ta  prowadzi  do  nowo  powstałych  działek  budowlanych  w  Wielopolu
Skrzyńskim. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Dębicy.
Koszt inwestycji wynosi 639.651 zł. Gmina uzyskała na to zadanie dofinansowanie w ramach
Programu  rozwoju  gminnej  i  powiatowej  infrastruktury  drogowej.  Po  uzyskaniu  promesy
zostanie podpisana umowa i rozpoczęcie inwestycji.

 Gmina przystąpi do przebudowy przepustu w ciągu drogi Wielopole – Stara Droga. Wykonawcą
zadania będzie firma Remost z Dębicy za kwotę 615.000 zł. Gmina uzyskała na ten cel promesę
na kwotę 330.000 zł ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pan Wójt złożył
wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dodatkowe środki w wysokości
149.517 zł.

 Przeprowadzone zostały zapytania ofertowe na następujące zadania:

✔ przebudowa  drogi  gminnej  Brzeziny  –  Jaszczurowa  –  Dzilik  –  wpłynęło  dwie  oferty,
z  których  najkorzystniejszą  jest  oferta  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo  –  Mostowych
z Jasła za kwotę 49.107 zł,

✔ modernizacja  drogi  Brzeziny – Rzeki  –  Jaszczurowa – wpłynęło dwie oferty,  z  których
najkorzystniejszą  jest  oferta  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo –  Mostowych  z  Jasła  za
kwotę 69.642 zł.

 Aktualnie wykorzystano w całości kruszywo zamówione w ilości 2.000 ton. Ostatnie 60 ton
kruszywa  zostało  wywiezione  na  poprawę  parkingu  przy  kościele  w  Nawsiu,  w  związku
z dożynkami gminnymi. W najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg na 500 ton kruszywa. 

 Zostało  wykonanych część  zaplanowanych robót  związanych z  usługami  sprzętowymi wraz
z  obsługą operatorską, tzw. koparki na potrzeby Gminy Wielopole Skrzyńskie. Trwają prace
w Brzezinach. W następnym tygodniu wykonane zostaną niewielkie prace w Nawsiu. Aktualnie
wykorzystano środki:

✔ rejon I – Broniszów i Glinik – Usługi Koparką Stanisław Madeja z Małej 
ok. 15.000 zł

✔ rejon II – Brzeziny – Zakład Handlowo – Usługowy Grażyna Madeja z Małej
ok. 12.000 zł,

✔ rejon  III  –  Nawsie  i  Wielopole  Skrzyńskie  –  Usługi  Budowlano – Drogowe Robert
Darłak z Gnojnicy – ok. 17.000 zł.
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 Na  bieżąco  pracownicy  gminni  wykonują  wycinkę  zakrzaczeń  przy  drogach  gminnych.
W  ostatnim  czasie  wykonano  wycinkę  przy  następujących  drogach:  Nawsie  –  Szkodna,
Wielopole – Nowa Wieś – Wytrząska,  Wielopole – Nowa Wieś,  Wielopole – Nowa Wieś –
Szufnarowa, Broniszów – Bokocie, Wielopole – Postronie, Glinik – Łysa Góra – Mała, Glinik
za rzeką. Obecnie wykonywane są prace przy drodze Nawsie – Budzisz.

 W ostatnim czasie zakupiono trzy wiaty przystankowe wraz z montażem ławeczek. Początkiem
sierpnia dokonano montażu dwóch wiat: w Gliniku pod szkołą i w Wielopolu Skrzyńskim na
Granicach. Jedna wiata zostanie zamontowana na zatoce naprzeciwko budynku wielofunkcyjne-
go w Brzezinach.  Na chwilę  obecną brakuje  ławeczek,  o  których  dostawca  zapomniał,  ma
w najbliższym czasie je dostarczyć.

 W dniu 17 sierpnia 2017 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie podpisała umowę na realizację
projektu dotyczącego przebudowy i zakupu wyposażenia „Kantorówki" – Ośrodka Dokumenta-
cji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Wartość zadania
wynosi  2.846.373  zł,  w  tym  pozyskane  przez  gminę  dofinansowanie  w  ramach  RPO
w wysokości 2.419.417 zł, co stanowi 85% całości kosztów. Prace remontowe „Kantorówki”
obejmują:  przebudowę  części  pomieszczeń  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  części
poddasza,  które  dotychczas  nie  było  użytkowane  z  przeznaczeniem  na  cele  ekspozycyjne,
przebudowę schodów, zabezpieczenie fundamentów oraz zapewnienie ochrony przed wilgocią,
renowacja tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej,
gazu oraz centralnego ogrzewania. Zaplanowano również wykonanie instalacji wentylacyjnej
mechanicznej oraz klimatyzacji, które przyczynią się do zapewnienia właściwych parametrów
dla  przestrzeni  ekspozycyjnej.  W  celu  zapewnienia  właściwego  poziomu  bezpieczeństwa
budynku zaplanowano także montaż instalacji przeciwpożarowej, monitoringu oraz instalacji
antywłamaniowej.  Ponadto  zakres  zadania  obejmuje:  zagospodarowanie  otoczenia  poprzez
wymianę istniejącej kostki na bruk kamienny (granitowy), wprowadzenie zieleni i rewitalizacja
istniejącej  już zieleni,  instalacje  oświetlenia  budynku i  iluminacji  budynku.  Obiekt  zostanie
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Pan Wójt  zapewnił,  że złoży wniosek do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania (wkład własny 15%),
aby nie wydać środków z budżetu gminy.

 Trwają  prace  przy  rozbudowie  budynku  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Wielopolu
Skrzyńskim. Prace przebiegają sprawnie i zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Do końca
stycznia budynek ma być gotowy, natomiast do końca marca ma być wyposażony. Aktualnie
powstały już ściany rozbudowywanego obiektu i trwają prace przy więźbie dachowej. Wartość
inwestycji to 2.753.355 zł, w tym dofinansowanie z RPO w kwocie 1.927.395 zł i PFRON –
340.128 zł. Wykonawcą inwestycji jest PPHiU „KK-BUD” z Krosna.

 Gmina Wielopole Skrzyńskie podpisała umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego i siłowni
zewnętrznej  przy  Szkole  Podstawowej  w  Nawsiu  z  wykonawcą  tj.  z  firmą  „KRIS-BUD”
Krzysztof  Śnieżek  z  Jasienicy  Rosielnej.  Plac  budowy został  już  przekazany.  Z  informacji
uzyskanej od wykonawcy wynika, że do końca sierpnia przystąpi do realizacji zadania. Termin
zakończenia realizacji  inwestycji  określony został  do 31 października 2017 roku. Samorząd
uzyskał  dofinansowanie na realizację tej  inwestycji  z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w wysokości 400.000 zł. Koszt całości inwestycji wynosi ok. 600.000 zł. Bliźniacza inwestycja
została wykonana w tamtym roku w Broniszowie.
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 W dniu  14  lipca  2017  roku  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  budowę  i  wyposażenie
integracyjnego  placu  zabaw  i  siłowni  plenerowej  oraz  urządzenie  ogrodu  sensorycznego
w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Otwarcie  ofert  nastąpiło  31  lipca  2017  roku.  Zadanie  zostało
podzielone na dwie części: 
✔ I część dotyczy budowy integracyjnego placu zabaw oraz siłowni plenerowej. Planuje się

przeprowadzenie negocjacji na wyłonienie wykonawcy tej części zadania, ponieważ nikt nie
złożył oferty.  

✔ II część dotyczy budowy ogrodu sensorycznego, którego wykonawcą będzie firma Garden
Store Beata Orłow z Huciska. Podpisanie umowy nastąpi w tym tygodniu. 

Na wymienione zadanie Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała dofinansowanie z Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej w wysokości 144.803 zł. Według kosztorysu całość inwestycji
wynosi ok. 290.000 zł.

 W  ostatnim  czasie  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  na  budowę  przyłącza
energetycznego wraz z oświetleniem i monitoringiem placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim,
w wyniku którego wybrano wykonawcę zadania, tj. Zakład Usługowo – Remontowy ELMIX
z  Ropczyc.  Z  wykonawcą  podpisano  umowę  i  przekazano  plac  budowy  pod  realizację
inwestycji.  Końcem  sierpnia  wykonawca  rozpocznie  prace.  Termin  realizacji  zadania
wyznaczony został  do 15 września 2017 roku. Zostanie oświetlona także alejka od kościoła
w dół w stronę drogi powiatowej, w związku z planowaną jej przebudową. 

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  przystępuje  do  realizacji  inwestycji  związanej  z  budową
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie. W dniu
28  lipca  2017  roku  podpisano  umowę  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  z  wykonawcą
inwestycji,  tj.  Przedsiębiorstwem  Robót  Inżynieryjnych  i  Drogowych  z  Krosna.  Firma
zaoferowała wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 4.457.700 zł. W dniu 23 sierpnia
2017 roku podpisano również umowę na budowę oczyszczalni ścieków z wykonawcą zadania
tj. P.P.H. „EKO-SYSTEM-POLSKA Dorota Szarnecka – Placko z Tajęciny. Firma zaoferowała
wykonanie oczyszczalni ścieków za kwotę 5.179.115 zł. Termin wykonania inwestycji upływa
30  września  2018  roku.  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  uzyskała  na  realizację  inwestycji
dofinansowanie w wysokości 6.130.466 zł w ramach RPO. Całkowita wartość zadania wynosi
ok. 10 mln zł. Z budżetu gminy inwestycja kosztowałaby ok. 2 mln zł. Mamy nadzieję, że uda
się  również  odzyskać  1,8  mln  zł  podatku  VAT,  który  nie  jest  kosztem  kwalifikowanym
w przedmiotowym konkursie. Podczas składania wniosków była pewność odzyskania środków
z podatku VAT. Ostatnio przepisy te zostały zmienione.  Został  wprowadzony współczynnik,
który określa wysokość zwrotu VAT w danych jednostkach samorządowych. U nas aktualnie ten
współczynnik wynosi ok. 3%. Będziemy się starać o odzyskanie dużo większej kwoty. Gmina
ma podpisaną umowę z firmą, która odzyskuje podatek VAT.

 Złożony  przez  Gminę  Wielopole  Skrzyńskie  w  partnerstwie  z  Gminą  Niebylec  wniosek
o dofinansowanie zadania pn: „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców
gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” uzyskał bardzo wysoką ocenę w liczbie 80 punktów, co
mimo  wszystko  nie  daje  pewności  dofinansowania.  Wniosek  naszej  gminy znajduje  się  na
19  miejscu  listy  rankingowej  na  69  wniosków  pozytywnie  ocenionych  i  129  wszystkich
złożonych wniosków. Alokacja środków jest w kwocie ok. 120 mln zł, co powoduje że ok. 12
wniosków uzyska dofinansowanie. Wartość ogólna projektu wynosi 12.678.741 zł,  natomiast
wnioskowane dofinansowanie wynosi 9.898.606 zł,  w tym dla Gminy Wielopole Skrzyńskie
koszt zadania wynosi 5.417.949 zł oraz dofinansowanie w kwocie 4.264.127 zł. Projekt dotyczy
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zakupu i montażu nowoczesnych instalacji OZE - kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne
w obiektach mieszkalnych. W całej gminie zostało złożonych 345 wniosków, w tym na instala-
cje solarne – 127 i na instalacje fotowoltaiczne – 218. Celem realizacji projektu jest wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz
obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej poprzez montaż nowoczesnych instalacji OZE.

 Trwają prace związane z termomodernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. Projekt zakłada termomodernizację czterech budyn-
ków, tj: Szkoły Podstawowej w Broniszowie, Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim,
dawnego budynku przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim oraz budynku Urzędu Gminy i OSP
w Wielopolu Skrzyńskim. Samorząd uzyskał dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach RPO.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.508.832 zł, w tym dofinansowanie – 1.001.580 zł oraz
wkład własny poniesiony przez gminę w wysokości 507.251 zł.
1)  Zakończono prace w ramach I etapu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im.

prof.  Karola  Olszewskiego w Broniszowie.  Zakres  zadania  obejmował:  docieplenie  ścian
zewnętrznych  budynku szkoły,  wykonanie  elewacji  akrylowej,  ocieplenie  stropu ostatniej
kondygnacji, wymianę oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach szkolnych na nowocze-
sne  energooszczędne  oświetlenie  typu  LED  oraz  przebudowę  instalacji  centralnego
ogrzewania (montaż nowych grzejników, częściowa wymiana instalacji). Wartość zadania dla
tej części wynosi 250.313 zł, w tym dofinansowanie z UE w ramach RPO w kwocie 196.350
zł.  Wykonawcą  zadania  jest  Firma  Handlowa  „Rose”  Leszczak  Tomasz  ze  Strzyżowa.
Aktualnie trwa procedura odbioru prac, w przyszłym tygodniu nastąpi przekazanie budynku
inwestorowi.  Ponadto  gmina  ogłosiła  przetarg  na  realizację  II  etapu  prac,  które  dotyczą:
wymiany  pokrycia  dachowego  wraz  z  częścią  więźby  dachowej,  wymiany  rynien
dachowych,  ocieplenie  i  zabezpieczenie  kominów  wentylacyjnych,  wykonanie  chodnika
i  renowacja  głównego  wejścia  do  budynku  szkoły.  W  postępowaniu  przetargowym
wyłoniono wykonawcę, tj. Firmę LAX-POL Adam Laskoś Kompleksowe Usługi Remontowo
–  Budowlane  z  Ropy.  Plac  budowy  został  już  przekazany  i  od  21  sierpnia 2017  roku
wykonawca przystąpił  do  realizacji  zadania.  Termin zakończenia  prac  planowany jest  na
30 września 2017 roku. Wartość zadania II etapu inwestycji wynosi 144.446 zł ze środków
budżetu  Gminy Wielopole  Skrzyńskie,  dlatego że  wymiana pokrycia  dachowego nie  jest
kosztem kwalifikowanym w ramach termomodernizacji dofinansowanej z RPO.

2)  Aktualnie  dobiegają  końca  roboty wewnątrz  budynku Szkoły Podstawowej  im.  Tadeusza
Marii  Kantora  w  Wielopolu  Skrzyńskim  związane  z  przebudową  instalacji  centralnego
ogrzewania  (montaż  nowych  grzejników,  częściowa  wymiana  instalacji)  oraz  wymianą
oświetlenia  we  wszystkich  pomieszczeniach  szkolnych  na  nowoczesne,  energooszczędne
oświetlenie typu LED. Wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową (łącznie cztery okna
w  sali  dydaktycznej,  cztery  okna  w  pomieszczeniach  gospodarczych,  jedne  drzwi
wejściowe), przebudowano szatnię (likwidacja luksfer – montaż dwóch okien). Trwają prace
na  zewnątrz  budynku,  które  obejmują:  docieplenie  ścian  zewnętrznych  budynku  szkoły.
W  ramach  zadania  wykonana  zostanie  również  elewacja  akrylowa  i  ocieplenie  stropu
ostatniej kondygnacji. Wartość zadania wynosi 433.829 zł, natomiast uzyskane dofinansowa-
nie  w  ramach  RPO  wynosi  299.200  zł.  Wykonawcą  zadania  jest  Zakład  Remontowo  –
Budowlany Stanisław Wójtowicz z Różanki.
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3)  Wykonano  prace  związane  z  dociepleniem  stropu  ostatniej  kondygnacji  w  budynku
„dawnego” przedszkola  w Wielopolu Skrzyńskim oraz  pionową i  poziomą izolację  ścian
fundamentowych  metodą  iniekcji.  Rozpoczęto  również  prace  dotyczące  kompleksowego
remontu  pokrycia  dachowego  wraz  z  więźbą  dachową,  montażem  nowego  orynnowania
budynku  (poziomego  i  pionowego).  Przedsięwzięcie  swoim  zakresem  obejmuje  także:
wykonanie remontu instalacji  centralnego ogrzewania (czyszczenie,  płukanie i  malowanie
całej instalacji c.o.), ocieplenie kominów wentylacyjnych, docieplenie ścian zewnętrznych,
elewacji  akrylowej,  wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej.  Wartość  zadania  wynosi
240.969 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO w kwocie 81.821 zł. Wykonawcą zadania
jest  WAL MAR  Waldemar  Marciniak  z  Sędziszowa  Małopolskiego.  Budynek  docelowo
planowany jest dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4)  Nie został wyłoniony wykonawca na termomodernizację budynku Urzędu Gminy, pomimo
ogłoszonych przez gminę czterech przetargów. Złożone oferty były zbyt  wysokie.  Gmina
złożyła  wniosek  do  Marszałka  Województwa  Podkarpackiego  o  wydłużenie  terminu
realizacji  inwestycji  do 30 września  2018 roku.  Po uzyskaniu pozytywnej  decyzji  gmina
ogłosi  przetarg  na  wyłonienie  wykonawcy  dla  tego  zadania,  z  nadzieją,  że  wydłużenie
terminu realizacji przyczyni się do wykonania zadania w dużo niższej cenie.

 Na terenie naszej gminy zakończono odbiór materiałów zawierających azbest. Zadanie zostało
zrealizowane  przez  Firmę  Remontowo  –  Budowlaną  „RAGAR”  z  Krakowa,  przy  udziale
środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie oraz środków własnych.  Na wysypisko odpadów niebezpiecznych
wywieziono łącznie 62.100 tony azbestu, w tym:
✔ odbiór, transport i unieszkodliwienie – 54,4 tony od 21 właścicieli nieruchomości,
✔ demontaż, transport i unieszkodliwienie – 7,7 tony od 2 właścicieli  nieruchomości.

Całkowita  wartość zadania wyniosła 19.397 zł,  w tym dofinansowanie z NFOŚ – 7.438 zł,
WFOŚ – 5.206 zł oraz środki własne – 6.752 zł.

 Trwają prace związane z adaptacją pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Gminy. W ramach
zadania wykonano prace związane z budową ścianek gipsowo kartonowych, podwieszeniem
sufitu w części biurowej oraz remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania
i  instalacji  elektrycznej.  W  remontowanym  pomieszczeniu  (po  sklepie  AGD)  powstanie
archiwum  zakładowe  Urzędu  Gminy,  trzy  pomieszczenia  biurowe  do  wykorzystania  przez
GOPS,  jeden sanitariat  oraz  pomieszczenie  archiwisty.  Prace  obejmują  również:  wykonanie
nowych posadzek z płytek kamionkowych typu gres, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
oraz wykonanie odnowy powierzchni ścian wewnętrznych. Wykonawcą zadania jest R.T.BUD.
Mikuszewski  Tomasz  z  Wiśniowej.  Koszt  inwestycji  wynosi  90.721 zł  ze środków budżetu
gminy. 

 W wyniku przeprowadzonego zapytania  ofertowego na  wykonanie  dokumentacji  dotyczącej
rozbudowy  budynku  wielofunkcyjnego  w  Brzezinach  wybrano  wykonawcę,  tj.  Pracownię
Projektową Piotr  Kosydar  z  Ropczyc.  Wartość  zadania  wynosi  18.450  zł  brutto  (15.000 zł
netto).  W ramach  zadania  zostanie  opracowany  Program  Funkcjonalo  –  Użytkowy  dla  tej
rozbudowy.  Termin  opracowania  dokumentacji  –  15  grudzień  2017  roku.  Na  najbliższym
zebraniu  wiejskim  w  Brzezinach  konieczne  jest  podjęcie  uchwały  o  przeznaczeniu  reszty
środków z funduszu sołeckiego na ten rok.
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 W dniu 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim odbył się
IV  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanych  stanowiących
własność  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie.  W  wyniku  przetargu  została  sprzedana  jedna
nieruchomość o powierzchni 0,1003 ha. Pozostałe nieruchomości objęte ogłoszeniem z 30 maja
2017  roku  nie  zostały  sprzedane.  W dniu  30  czerwca  br.  odbył  się  również  VII  przetarg
nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie, który zakończył się sprzedażą działki o pow. 0,1070 ha.

 W  dniu  1  sierpnia  2017  roku  rozstrzygnięto  przetarg,  którego  przedmiotem  była  usługa
cateringowa  –  zbiorowego  żywienia  uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjum w  Gminie
Wielopole  Skrzyńskie.  W wyniku  przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  wybrano
ofertę  firmy GRAMAR z Rzeszowa,  która  zaoferowała  cenę  jednostkową brutto  dziennego
wyżywienia w kwocie 3,14 zł.

 W dniu 9 sierpnia 2017 roku ogłoszono przetarg na dostawę artykułów żywnościowych dla
stołówki Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. Otwarcie
ofert nastąpiło 17 sierpnia 2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, tj. Sklep
Spożywczo  –  Przemysłowy  Beata  Tobiasz  z  Wielopola  Skrzyńskiego,  która  zaoferowała
wykonanie tego zamówienia za kwotę 139.454 zł.

 W dniu 24 sierpnia 2017 roku ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości (stara szkoła na
Budziszu),  stanowiącej  własność  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie,  położonej  na  terenie  wsi
Nawsie o pow. 0,0477 ha o wartości według oszacowania – 40.760 zł + 23% podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim.

 W dniu 2 lipca 2017 roku na stadionie Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Organizatorem wydarzenia był
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielopolu Skrzyńskim
oraz  Wójt  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie.  Do  rywalizacji  przystąpiło  sześć  jednostek  OSP
z  terenu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie.  OSP  Wielopole  Skrzyńskie  dodatkowo  wystawiła
drużynę  młodzieżową  chłopców,  a  OSP  Brzeziny  drużynę  w  grupie  kobiet.  Uczestnicy
rywalizowali  w dwóch konkurencjach – sztafecie 7 x 50 m oraz ćwiczeniu bojowym, które
polegało  na  rozwinięciu  dwóch  linii  gaśniczych.  Wszyscy  uczestnicy  zawodów  otrzymali
pamiątkowe puchary i dyplomy za zajęte miejsca oraz udział w zawodach. Nagrody ufundował
Wójt Gminy, który przeznaczył również dla uczestników kwotę 5.500 zł z budżetu gminy na
doposażenie jednostek OSP. 

 W dniu 22 lipca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim w ramach XVII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
odbył się występ Zespołu Polonijnego „Polanie Znad Dniepru” z Ukrainy. Taneczne umiejętno-
ści, piękne, kolorowe stroje, ruch i ekspresja na scenie zachwyciły zgromadzoną publiczność.
W programie swoje umiejętności zaprezentował również zespół „Wielopolanie” z Wielopola
Skrzyńskiego.
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 W dniu 27 lipca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim  odbyła  się  uroczystość  podsumowująca  realizację  projektu  pn.:  „Integracyjne
Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans” realizowanego przez
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. Projekt był współfinansowany ze
środków  Unii  Europejskiej  przez  Europejski  Fundusz  Społeczny  w  ramach  RPO.  Wartość
projektu wynosiła 1.451.407 zł, z czego dofinansowanie z UE w kwocie 1.306.107 zł, wkład
własny –  145.300 zł,  w tym wkład  rzeczowy w formie  udostępnienia  sal  –  20.845 zł.  Na
uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan Tomasz Czop – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, dyrektor Samorządowego Przedszkola
Krasnala  Hałabały  w  Wielopolu  Skrzyńskim,  personel  przedszkola  oraz  rodzice  i  dzieci.
Głównym celem projektu było uruchomienie przedszkola integracyjnego oferującego wzboga-
cony program edukacyjny dla 103 dzieci wraz z dostosowaniem sal i sprzętu dla potrzeb dzieci
niepełnosprawnych.  W ramach  projektu  przeprowadzono  remont  pięciu  sal  dydaktycznych,
zakupiono sprzęt multimedialny, zatrudniono dodatkową kadrę pedagogów, wyposażono gabi-
net logopedy i psychologa w meble oraz niezbędny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.
Wykonano również remont stołówki szkolnej, szatni i wejścia do budynku Szkoły Podstawowej
w Wielopolu Skrzyńskim. Podczas całej realizacji projektu dzieci uczestniczyły w imprezach
integracyjnych  min:  do  kina,  teatru,  zoo.  Największą  inwestycją  zrealizowaną  w  ramach
projektu była budowa placu zabaw dla Samorządowego Przedszkola, który jest ogólnodostępny
dla wszystkich dzieci w odpowiednim wieku.

 W dniu 30 lipca 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbył się XVIII festyn integracyjny dla
osób niepełnosprawnych i  pełnosprawnych „WIELOPOLANDIA 2017”.  W tym też  samym
dniu w ramach działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi "Solidarne Serce" przy Urzędzie
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim została przeprowadzona kolejna Akcja Honorowego Oddawa-
nia Krwi tradycyjne pod hasłem „Wakacyjny dar  życia”.  W ciągu trzech godzin do udziału
w akcji zgłosiło się 36 osób z terenu Wielopolszczyzny i ościennych miejscowości, natomiast
krew oddało 31 dawców, łącznie pozyskano 14 litrów krwi. Kolejna akcja zaplanowana jest na
22 października 2017 roku.

 W dniu 5 sierpnia 2017 roku odbyła się uroczystość z okazji 120 – lecia powstania jednostki
Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Wielopolu  Skrzyńskim.  Kulminacyjnym punktem obchodów
jubileuszu  było  odsłonięcie  pamiątkowej  tablicy  i  poświęcenie  płaskorzeźby  św.  Floriana.
Z okazji jubileuszu strażacy otrzymali odznaczenia i wyróżnienia za zasługi dla pożarnictwa.

 W dniu  15  sierpnia  2017  roku  w  Wielopolu  Skrzyńskim odbyła  się  coroczna  uroczystość
odpustowa  ku czci  Najświętszej  Maryi  Panny Wniebowziętej  Patronki  Parafii  w Wielopolu
Skrzyńskim.  Nieodzownym  elementem  uroczystości  odpustowej  był  tradycyjny  pochód
z wieńcami,  orkiestrą i  przejazdem banderii  konnej.  Po uroczystej  sumie odpustowej orszak
przemaszerował na wielopolski rynek, gdzie przybyłych gości powitał Wójt Gminy Wielopole
Skrzyńskie. W swoim przemówieniu nawiązał do wielowiekowej tradycji związanej z uroczy-
stością  odpustową  organizowaną  w  Wielopolu  Skrzyńskim  ku  czci  Matki  Bożej  Zielnej.
Podziękował wszystkim za kultywowanie tradycji i udział w uroczystości. Kolejnym punktem
wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Swoją pracę
zaprezentowało  dziesięć  grup  wieńcowych  z  terenu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  –  osiem
z Sołectwa Wielopole Skrzyńskie i dwa z Sołectwa Glinik. Organizowany po raz III „Konkurs
Wieńców  Dożynkowych”  zakończył  się  przyznaniem  równorzędnych  nagród  finansowych
w wysokości  100 zł  każda.  Komisja oceniająca stwierdziła,  że  wszystkie  grupy dożynkowe
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wykazały  się  ogromną  inwencją  twórczą,  pomysłowością  i  dużym  nakładem  pracy  przy
wykonaniu  wieńców  nawiązujących  do  lokalnych  tradycji.  Następnie  wręczono  nagrody
laureatom  konkursu  na  grę  planszową  pt.  „Pionkiem  i  kostką  po  Wielopolszczyźnie”.
Mieszkańcy  oraz  przybyli  goście  mogli  skosztować  wiejskiego  chleba  ze  smalcem  oraz
tradycyjnych  kiszonych  ogórków  przygotowanych  przez  KGW „Nawsianki”.  Organizatorzy
składają  serdeczne  podziękowania  wszystkim  tym,  którzy  przyczynili  się  do  organizacji
uroczystości.

 W sobotę 19 sierpnia 2017 roku na zaproszenie Burmistrza Miasta Bodrogkeresztúr z Węgier,
Gminna Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Brzezinach, Grupa Mażoretek działająca przy
GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim, członkinie KGW „Nawsianki” z Nawsia wraz z delegacją
przedstawicieli  Urzędu  Gminy w Wielopolu  Skrzyńskim i  gości  zaproszonych  z  Wielopola
Skrzyńskiego uczestniczyła w uroczystych obchodach święta Świętego Isztwana, założyciela
pierwszego Państwa Węgierskiego. Święto to jest połączone z poświęceniem „nowego chleba”,
czyli  chleba  wypieczonego  z  tegorocznych  zbiorów.  W  poświęceniu  bochenka  chleba
uczestniczył  ksiądz  wyznania  grekokatolickiego,  kalwinistka  i  dwóch  księży  rzymsko-
katolickich (ks. Ferens z  Bodrogkeresztúr z Węgier i ks. dziekan Józef Kłosowski, który był
członkiem oficjalnej  delegacji  Gminy Wielopole  Skrzyńskie).  Orkiestra  Dęta  wraz  z  Grupą
Mażoretek  zaprezentowały się  w programie  artystycznym oraz  uczestniczyły  w uroczystym
pochodzie  ulicami  zaprzyjaźnionego  Miasta  Bodrogkeresztúr.  Panie  z  KGW  „Nawsianki”
zaprezentowały  swój  kunszt  kulinarnych  podczas  prezentacji  jadła  regionalnego,  podając
tradycyjne potrawy.

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Panu Wójtowi za przedstawione informacje
i ogłosiła przerwę.

3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Pan  Adam  Galas  –  radny,  sołtys  sołectwa  Broniszów  pytał  o  koszt  1  ara  gruntu  za
wywłaszczenie na tzw. ZRID.

Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  wyceny  dokonuje  uprawniony
rzeczoznawca i cena zależy od miejsca położenia gruntu, czy jest to nieużytek, czy znajduje się tam
droga, itp.

Na pytanie Pana Jana Świstaka – radnego z Brzezin czy osoba wywłaszczana może nie
zgodzić się na wycenę, Pan Wójt odpowiedział, że wywłaszczany może się odwoływać, jednak to
nie blokuje inwestycji. 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zadała następujące pytania:
1)  Jeżeli ogród sensoryczny będzie wykonywany przed budową placu zabaw w Wielopolu

Skrzyńskim,  to  czy  w  czasie  budowy  placu  zabaw  młode  nasadzenia  nie  ulegną
zniszczeniu? W jaki sposób te nasadzenia będą zabezpieczone?

2)  Jeżeli  będzie  trwać  budowa  domów  na  osiedlu  Podliwek  w  Wielopolu  Skrzyńskim,
to czy droga nie ulegnie zniszczeniu? Jeżeli później będą prowadzone instalacje gazowe,
wodne,  to  czy ta  wcześniej  wybudowana droga nie  spowoduje  podwyższenia  kosztów
instalacji c.o. i wody?

12



Pan Wójt odpowiedział na pytania Pani Przewodniczącej, wyjaśniając że:
1)  Nikt nie powiedział, że ogród sensoryczny będzie realizowany przed budową placu zabaw.

Ogród będzie budowany albo wraz z placem zabaw, albo wtedy kiedy zaangażowanie
placu  zabaw  i  siłowni  terenowej  będzie  na  takim  etapie,  że  nie  będzie  żadnego
niebezpieczeństwa.  Terenowa  siłownia  będzie  na  dole  i  nie  będzie  miała  związku
z  ogrodem sensorycznym.  Nie  pozwolimy na  to,  żeby pierwsze  wykonać  nasadzenia,
a potem je zniszczyć budując plac zabaw. Potrafimy wydawać publiczne pieniądze z taką
starannością,  żeby to co zostało zrobione nie  zostało zniszczone,  żeby nie  trzeba było
odnawiać jeszcze raz za pieniądze samorządu.

2)  Nie ma najmniejszych obaw, że powstaną  jakiekolwiek zniszczenia drogi  Wielopole  –
Podliwek, ponieważ są tam wykonane drogi w bardzo dobrej technologii z odpowiednią
nośnością.  Nie  ma  żadnych  innych  inwestycji  i  żadnych  innych  instalacji  w drogach.
Wszystko  jest  obok  lub  po  działkach  tych,  którzy  są  właścicielami  i  po  działkach
przyszłych właścicieli.

4.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

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

Projekt uchwały został  omówiony i  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję  Rozwoju
Gminy,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  na  posiedzeniu  w  dniu  23  sierpnia  2017  roku  przy
12 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

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

Uchwała Nr XXXII/207/2017 w załączeniu.

2)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację
zadania publicznego.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 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 XXXII/208/2017 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 pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 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 XXXII/209/2017 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 23 sierpnia 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 XXXII/210/2017 w załączeniu.
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5)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
uchylenia  uchwały  Nr  XXX/191/2017  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  z  dnia
18 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych Wielopole – Konice, Wielopole
– Konice – Rzeki w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 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 XXXII/211/2017 w załączeniu.

6)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
uchylenia  uchwały  Nr  XXX/192/2017  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  z  dnia
18 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Pogwizdów ramach
kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 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 XXXII/212/2017 w załączeniu.

7)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  kwoty
ustalone w budżecie gminy na 2017 rok.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

15



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 XXXII/213/2017 w załączeniu.

8)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  kwoty
ustalone w budżecie gminy na 2017 rok.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 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 XXXII/214/2017 w załączeniu.

9)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  kwoty
ustalone w budżecie gminy na 2017 rok.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 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 XXXII/215/2017 w załączeniu.

16



10)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  kwoty
ustalone w budżecie gminy na 2017 rok.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 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 XXXII/216/2017 w załączeniu.

11)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  kwoty
ustalone w budżecie gminy na 2017 rok.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 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 XXXII/217/2017 w załączeniu.

12) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie  określenia
wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma
– Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Glinik.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 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 XXXII/218/2017 w załączeniu.

13)  Pan Marek Tęczar  –  Wójt  Gminy  odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2017
– 2020.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 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 XXXII/219/2017 w załączeniu.

5.  Omówienie zagadnień zmiany herbu Gminy Wielopole Skrzyńskie i ustanowienia
insygniów.

Pani  Krystyna  Wlezień  – Sekretarz  Gminy omówiła  zagadnienia  zmiany herbu Gminy
Wielopole  Skrzyńskie,  który  funkcjonuje  od  1995  roku  i  opracowania  kolejnych  symboli
dotyczących funkcjonowania naszej gminy, a mianowicie: flagi, flagi stolikowej, baneru, sztandaru,
pieczęci Rady Gminy, pieczęci gminy, pieczęci Wójta Gminy. Mówiła, że jak się okazuje nasz herb
nie spełnia wymogów zasad opracowanych przez Komisję Heraldyczną powołaną przy Ministrze
Spraw Wewnętrznych i Administracji,  dlatego że w momencie opracowywania herbu gminy nie
było  wypracowanych  tych  zasad,  gdyż  nie  było  jeszcze  Komisji  Heraldycznej,  która  została
powołana  w  2000  roku.  Ustawa  o  samorządzie  gminnym z  1990  roku  pozwalała  gminom na
ustanowienie swoich oznak w postaci herbu, natomiast nie było ustalonych zasad.  Kontynuując
mówiła, że jesteśmy dumni z naszego herbu, posługujemy się nim bardzo długo, jednakże historycy
już wcześniej wskazywali, że są nieprawidłowości. Przyszedł czas na dokonanie zmian. Herb to
najkrócej  ujmując  oznaka  lokalnej  wspólnoty.  Podstawą  prawną  współczesnej  symboliki
samorządowej są: ustawa o odznakach i mundurach z 21 grudnia 1978 roku, ustawa o samorządzie
gminnym  z  8  marca  1990  roku,  ustawa  o  samorządzie  województwa  z  1998  roku,  ustawa
o samorządzie powiatowym z 1998 roku oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 27 lipca 1999 roku
w sprawie Komisji Heraldycznej i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 20 stycznia 2000 roku w sprawie powołania Komisji Heraldycznej. W/w przepisy nie nakładają
na  gminy  obowiązku  posiadania  wymienionych  symboli,  jednakże  stwarzają  taką  możliwość,
dlatego nie wszystkie samorządy te symbole mają. Herb musi posiadać heraldyczną poprawność,
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tzn.  zgodność z  regułami  heraldyki.  Dotyczy to  kompozycji  herbu,  stylizacji  heraldycznej  oraz
przestrzegania zasad alternacji barw. Godło herbowe musi spełniać warunki ciągłości historycznej,
spójności  i  konsekwencji.  Duże znaczenie w ocenie  Komisji  Heraldycznej  ma również poziom
graficzny projektów herbowych, które powinny być wykonane w sposób profesjonalny na wysokim
poziomie sztuki heraldycznej. Naczelną zasadą opracowania herbu powinno być: prostota, umiar
oraz  elegancja.  Niedopuszczalne  jest  kopiowanie  motywów herbowych.  Ponadto  należy unikać
wiernego odtwarzania historycznych wzorców herbowych, które stanowiąc punkt wyjścia powinny
być poddane współczesnej stylizacji heraldycznej, która nie zatracając cech pierwowzorów nada im
nowy,  oryginalny  wyraz  plastyczny.  Treść  zawarta  w  przedstawieniu  herbowym  musi  być
komunikatem precyzyjnym i  łatwym do  zapamiętania.  Specyfika  heraldyki  gmin  jest  inna  niż
heraldyka powiatów i województw. Herb gminy może być utworzony poprzez heraldyzację starego
godła napieczętnego. 

Następnie  Pani  Sekretarz  przedstawiła  rys  historyczny  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie
oparty na materiałach potwierdzonych historycznie, będących w różnych bibliotekach i archiwach: 

Ludność zamieszkująca okolice Ropczyc w XI – XIII wieku zajmowała się rolnictwem
i hodowlą zwierząt.  Istniały także zaczątki  rzemiosła.  W okresie panowania księcia Kazimierza
Odnowiciela (syna Mieszka II) i jego syna Bolesława II Śmiałego (urodzony ok. 1042 roku) wiąże
się  z  wprowadzeniem  w  życie  zalążków  administracji  państwowej  w  miejsce  państwowo  –
plemiennej.  Utworzono wówczas  urzędy wojewodów i  podległych  im kasztelanów.  Nasz  rejon
podlegał wojewodzie sandomierskiemu i kasztelanowi sandomierskiemu. Nasz teren to pogranicze
polsko – ruskie. Niewykluczone, że znajdowała się tutaj jakaś strażnica. Przed 1229 rokiem istniała
na naszym terenie osada służebna i były to Kunice (dziesięcinę pobierał kościół w Przecławiu).
Między  1235  i  1237  rokiem  książę  krakowski,  śląski  i  wielkopolski  Henryk  Brodaty  nadał
biskupom lubuskim dobra tzw. biskupstwa ruskiego, tj. 16 wsi wokół Opatowa. Zapewne do dóbr
biskupstwa ruskiego należała położona na pograniczu ruskim osada Kunice.  Nieznany jest  czas
nadania praw miejskich Wielopolowi. Przypuszczalnie Wielopole powstało do 1299 roku. Książę
Leszek Czarny następca Bolesława nadał  biskupowi lubuskiemu Wilhelmowi I  z  Nysy (rok do
1282)  przywilej  zezwalający  mu  m.in.  na  wznoszenie  zamków  i  nadawania  lokalnym  wsiom
i miastom prawo niemieckie. Jednakże nie zachowały się z tego okresu przywileje lokacyjne ani
wsi Wielopole, ani lokowanego na jej terenie miasta Furstenberg. Najprawdopodobniej dopiero po
uzyskaniu powyższych przywilejów biskupi przystąpili do kolonizacji (zawłaszczania) obszarów
wokół Kunic.  Świadczą o tym dokumenty o zatargach biskupów z innymi kolonizatorami  tych
terenów.  W dokumencie  biskupa  krakowskiego  Jana  Grota  z  1337  roku  dla  Krystyna  plebana
kościoła  w  Przecławiu  dotyczącym  zbierania  dziesięcin  wśród  miejscowości  wymienione  jest
oppidium Wielopole (miasto) a nie Furstenberg. Jan Długosz w Liber beneficionum (utworzone
w 1470 – 80) wspomina Wielopole, ale nie wskazuje do kogo należy. Wymienia okoliczne wioski,
w tym Kunice, Broniszów i Glinik. Furstenberg (Książęca Góra) – nazwa zapewne nadana na cześć
księcia Leszka Czarnego. Biskupi lokując miasto korzystali z przywileju jaki otrzymali od Leszka
Czarnego. Z pewnością miasto Furstenberg założono na tzw. surowym korzeniu i założycielami byli
koloniści z Niemiec. Świadczyły o tym nazwiska (czy przezwiska) osadników – rolników o znie-
kształconym niemieckim brzmieniu, będących zwolnionych z opłat i dziesięcin lub zalegających
z  opłatami  na  rzecz  biskupów  lubuskich.  Miasto  Furstenberg  lokowano  pośrodku  rozległego
obszaru  wsi.  Jeszcze  w końcu  XVI wieku  mieszkańcy Wielopola  i  Przedmieścia  oraz  Brzezin
posługiwali się gwarą, której dominowało słownictwo niemieckie. W 1391 roku biskup lubuski Jan
III  sprzedał  wieś  Wrocieryż  koło  Pińczowa,  żeby  spłacić  jakieś  długi  za  miasto  Wielopole,

19



Przedmieście Wielopolskie (obszar Nawsia) i Kunice. Rody rycerskie łakomie spoglądały na włości
biskupie  zwłaszcza  przedstawiciele  rodu  Bogoriów,  którzy  założyli  Wiśniową,  Jaszczurową,
Pstrągówkę i  Niewodną.  Biskupi  powierzyli  im ,,w opiekę” swoje włości,  być  może w formie
zastawu. W 1398 roku biskup lubuski miał termin sądowy z Paszkiem i Mikołajem ze Staszowa
o posiadanie  miasta  Wielopole  i  połowę włości  Kunickich.  Proces  najprawdopodobniej  biskupi
przegrali,  bo  w latach  1398 –1407 miasto  Wielopole  i  połowę klucza  Kunickiego  należało  do
Paszka i jego matki Nichny, a o pozostałe części procesowali się z biskupami lubuskimi. Kolejne
dokumenty historyczne już nie wspominają o biskupach, więc prawdopodobnie ci proces przegrali.
Kolejni  właściciele Wielopola to Moskorzewscy herbu Pilawa. W 1418 roku wzmiankowani  są
Jaszko  I  Marcin,  w  1419  –  Klemens,  Bernard  i  Jan  z  Moskorzewa  a  w  roku  1423  Marcin
z  Kamieńca.  Był  on  protoplastą  rodu Kamienieckich,  również  herbu Pilawa.  Z  1449 roku jest
informacja o jego synu Mikołaju Kamienickim, w roku 1480 o jego bracie Henryku Kamienieckim.
Później dziedzicami byli jego synowie Mikołaj i Jan. Ostatnim wójtem Wielopola w latach 1529 –
1532 był Jan. Prawdopodobnie od tej pory wójtostwo w mieście przejęli jego właściciele. W roku
1523  córki  Jana  Kamienickiego  –  Katarzyna,  Anna  i  Małgorzata  sprzedały  kasztelanowi
przemyskiemu  Andrzejowi  Czuryle  swoje  części  miasta  Wielopole,  a  także  Kunice  i  Górę
z folwarkami. Andrzej Czuryło był właścicielem dóbr wielopolskich co najmniej do 1536 roku.
Następnie dobra wielopolskie pod koniec XVI wieku przechodzą jako dzierżawa w ręce Herburtów
z  Felsztyna,  czołowych  działaczy  reformacji.  Po  śmierci  Andrzeja  Czuryły  właścicielką  dóbr
została  córka  Anna,  która  wyszła  za  mąż  za  magnata  i  działacza  kontrreformacji  Stanisława
Maciejowskiego (synowie Bernard i Kasper – urodzeni w 1532 roku). W wyniku podziału majątku
Kasper  jeszcze  przed  1581  roku  odziedziczył  klucz  wielopolski.  Kasper  otrzymał  staranne
wykształcenie.  Od  1561  roku  przebywał  na  dworze  cesarskim  w  Wiedniu.  Następnie  był
dworzaninem króla Zygmunta Augusta. W 1576 roku niósł chorągiew królewską w czasie koronacji
Stefana  Batorego.  W tym  też  roku  został  koniuszym  koronnym.  Był  starostą  łęczyckim.  Brał
czynny udział  w wyprawach wojennych Stefana Batorego. Po śmierci Stefana Batorego Kasper
Maciejowski rozwiną ożywioną działalność na rzecz elekcji Zygmunta Wazy przy boku Kanclerza
Wielkiego  Koronnego  Jana  Zamojskiego.  Współdziałał  przy  obronie  Krakowa.  Na  dworze
Zygmunta III, Maciejowski przebywał długo. Drugą żoną Kaspra Maciejewskiego była od 1586
roku Katarzyna Hurbertówna z Felsztyna córka Stanisława Kasztelana Lwowskiego. Maciejowski
zmarł  jednak  bezpotomnie.  W  trakcie  swoich  rządów  Maciejowski  na  nowo  zorganizował
wielopolski klucz dóbr, w tym miasto. Odnowił  kościół, wybudował szpital dla ubogich i zapewnił
jego  utrzymanie,  parafię  wyposażył  w  nowe  grunty.  Dwór  był  na  tyle  duży,  że  nazwano  go
zamkiem.  Prawdopodobnie  posiadał  umocnioną bramę wjazdową na  dziedziniec.  W 1595 roku
ufundował nowy budynek szkolny i sprowadził nauczyciela – Tomasza z Dynowa. Obwarował bądź
zrekonstruował te obwarowania i wzmocnił je. Nie wiemy kto był bezpośrednim sukcesorem dóbr
wielopolskich po bezpotomnej śmierci 1611 roku. Rejestr poborowy podziału pilźnieńskiego sprzed
1629 roku podaje, że dziedzicem dóbr wielopolskich i miasta był Stanisław Stadnicki ze Żmigrodu.
W roku 1629 w dokumencie sejmowym uchwalającym rejestr podatków jest zapis, że dziedzicem
są ,,Stadniccy”.  Najprawdopodobniej  Stanisław zmarł  bezpotomnie.  W 1678 roku właścicielem
klucza wielopolskiego był Zborowski. W 1728 roku wzmiankowany jest Józef Zborowski – ojciec
Maksymiliana  Zborowskiego,  od  roku  1763  kolejnego  dziedzica  Wielopola  i  klucza  dóbr
wielopolskich. W 1774 roku sprzedał te dobra Rochowi Michałowi Jabłonowskiemu. Żoną hetmana
była Katarzyna Ossolińska. Zamieszkiwali oni w Wiśniowej. W spadku dobra przypadły synowi
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kanonikowi katedralnemu Franciszkowi Ksaweremu Jabłonowskiemu między rokiem 1809 a 1814.
Sprzedał dobra wielopolskie Franciszkowi Borgiaszowi hrabiemu Skrzyńskiemu. W 1814 roku po
śmierci Borgiasza majątek został podzielony między synów Ferdynanda oraz Feliksa. Na początku
lat 40-tych XIX wieku większość dóbr przeszły na syna Feliksa Stanisława. Stanisław w 1855 roku
sprzedał  swoje  dobra  bratu  Franciszkowi  i  w  1858  roku  część  tych  dóbr  kupił  Romuald
Wojciechowski, a następnie zakupił resztę dóbr. W 1873 roku dobra przypadły synowi Wiktorowi
Wojciechowskiemu. Spadkobiercy to Wiktor Wojciechowski i Helena żona Aleksandra Ksawerego
Pruszaka. Jej drugim mężem był Józef Stanisław Adam Brandt – sławny malarz (w Monachium).
W 1903  roku  majątek  Wielopola  kupił  od  Heleny Brandt  hrabia  Ludwik  Dębicki  i  jego  żona
Honorata z domu Pruszyńska. Hrabia Dębicki wykonał solidny remont zamku. Jednakże popadł
w ogromne  długi  i  już  w 1906 roku majątek  przejął  Bank  Parcelacyjny we Lwowie.  Majątek
zlicytowano.  Ziemie  sprzedano  chłopom,  a  zamek  kupili  Żydzi  i  w  1907  roku  dokonali  jego
rozbiórki. Reasumując, najdłużej na terenie rejonu Wielopola byli biskupi lubuscy, bo około 200 lat.
Herb biskupów lubuskich to  dwa przecinające się bosaki  a  nad nimi sześcioramienna gwiazda.
Najwybitniejszą postacią w dziejach dzisiejszego Wielopola był Kasper Maciejowski. W zbiorach
biblioteki  Czartoryskich  w  Krakowie,  w  Zbiorze  Wittyga  zachował  się  średniowieczny  odcisk
pieczęci  radzieckiej  (nazwa  pochodzi  od  działających  w  tym  czasie  Rady)  miasta  Wielopola.
Znajduje się na nim blankowana zadaszona wieża z otworami strzelniczymi, a po prawej stronie
jakby  połowa  blankowanego  muru  z  portalem  otworu  bramnego,  a  nad  nimi  jakby  gwiazdy
(o  nieznanej liczbie). U podstawy na półkulistym wale jakby drewniana palisada. W otoku pieczęci
legenda  Sigillum  Consulum  Civitatis  Wielopole  (Rada  Miasta  Wielopole).  Pieczęć  ta  została
odciśnięta  na  dwóch  dokumentach.  Kształt  pieczęci  –  ok.  32  mm średnicy  oraz  krój  czcionki
sprawiają, iż można ja datować na koniec XV wieku.

Pani  Sekretarz  kontynuowała,  mówiąc  że  o  przeprowadzenie  kwerendy  historycznej
i  ustosunkowanie  się  do  naszego  obecnego  herbu  został  poproszony  historyk  –  Włodzimierz
Chorązki – profesor z Uniwersytetu Jagielońskiego. Profesor nie chciał się ustosunkować na piśmie,
ustosunkował  się  tylko  ustnie  i  przedłożył  propozycje  symboli  gminy,  tj.  projekt  herbu,  flagi,
baneru, pieczęci. Projekty te zostały przedstawione do zapoznania się Radzie Gminy. Opis projektu
herbu  przedstawia  się  następująco:  „W polu  czerwonym  blankowana  wieża  srebrna  i  takimiż
przyporami  z  dachem czarnym,  takimiż pięcioma otworami  okiennymi  (trzema u góry,  dwoma
poniżej)  nad  otworem bramnym takiż  daszek.  W tymże  otworze  bramnym skrzyżowanie:  dwa
srebrne osęgi,  a nad nimi sześciopromienna gwiazda złota.  Od przypór wieży parkan do skraju
tarczy.”  Po  ewentualnej  akceptacji  Rady  Gminy  wszystkie  materiały  łącznie  z  opracowanym
wzorcem herbu  zostaną  przesłane  do  Komisji  Heraldycznej,  która  ma  trzy  miesiące  czasu  na
zaopiniowanie  projektu.  Wówczas  Rada  Gminy  może  podjąć  stosowną  uchwałę  o  przyjęciu
symboli gminy.

Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin zasygnalizował, aby opracowując herb gminy wziąć
pod uwagę również herb Brzezin – herb Ostoja, należący do ówczesnego właściciela Brzezin –
rodu Rokoszów. Prosił, aby herb Brzezin był wpisany do ksiąg heraldycznych. 
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Pani Sekretarz wyjaśniła,  że herb Ostoja był  herbem rodu Rokoszów, nie Brzezin.  Nie
powinno  się  ustanawiać  herbu  gminy,  który  będzie  odzwierciedleniem,  kopią  rodowego  herbu
właściciela miejscowości. Gminy swoje herby mogą mieć nadawane na takich zasadach jak miasta,
więc  kwerendę  historyczną  przeprowadza  się  dla  całej  gminy,  ale  trzeba  odwzorować  dane  ze
znaków napieczętnych funkcjonujących w jak najodleglejszych czasach. Zmierzamy do tego, aby
przywrócić Wielopolowi utracone w 1933 roku prawa miejskie. Wskazane byłoby, żeby w herbie
tejże miejscowości znajdowały się jakieś oznaki, że było to miasto. Poza tym należy dążyć do tego,
żeby herb był przejrzysty, elegancko wykonany, żeby jak najwięcej odzwierciedlał. 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik proponował, aby w temacie wyboru
herbu wypowiedziało się społeczeństwo naszej gminy.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że przyjęcie herbu i insygniów jest kompetencją Rady Gminy,
a nie społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo będzie decydowało o herbie, to ten herb będzie herbem
amatorskim, nie będzie spełniał żadnych zasad ustalonych przez Komisję Heraldyczną i na pewno
Komisja  Heraldyczna  nie  zatwierdzi  takiego  projektu.  Opracowanie  herbu  nie  może  być  też
wynikiem konkursu. 

Zdaniem Pani  Beaty  Wiśniewskiej  –  radnej  z  Brzezin  wzór  nowego  herbu  jest  ładny
i przejrzysty. Mówiła, że jeżeli społeczeństwo będzie wybierało projekt herbu, to każdy będzie miał
odmienne zdanie i nigdy nie dojdziemy końca.

Pani  Renata  Góra  –  radna  z  Wielopola  Skrzyńskiego  stwierdziła,  że  obecny herb  jest
o  wiele  ładniejszy  w  porównaniu  do  proponowanego,  nowego  wzoru,  m.in.  pod  względem
kolorystyki.

Pan  Zbigniew  Gąsior  –  radny  z  Brzezin  pytał  o  koszt  opracowanego  projektu  herbu
i insygniów gminy.

Pan Wójt  odpowiedział,  że  koszt  projektu  herbu i  insygniów gminy wynosi  8.000  zł.
Mówił, że jego działania prowadzą do tego, aby Wielopole Skrzyńskie odzyskało utracone prawa
miejskie.  Herb  i  insygnia  władzy  muszą  spełniać  zasady  Komisji  Heraldycznej.  Nie  możemy
w herbie gminy umieszczać wszystkich znaków herbowych poszczególnych miejscowości gminy.
Herb Brzezin nie jest uznany przez Komisję Heraldyczną i Komisja go nie zatwierdzi, bo to jest
herb rodowy rodziny Rokoszów – byłych właścicieli Brzezin. Proponowany wzór nowego herbu
zawiera elementy, które były związane z Wielopolem i nie jest też kopią jakiegokolwiek herbu.
Kojarzy się z wieżą zamkową, która kiedyś była. Nawiązuje do biskupów lubuskich, do Maciejow-
skiego.  Wielopole  w  swojej  historii  nie  miało  szczęścia  do  właścicieli,  do  włodarzy,  którzy
chcieliby Wielopole rozwijać.  Bez  przerwy dobra wielopolskie  były sprzedawane czy dzielone.
Jedyny właściciel, który przyczynił się konkretnie do rozwoju Wielopola był Maciejowski. 
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Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku zadał zasadnicze pytanie:
czy to będzie herb gminy czy miasta, którego jeszcze nie ma? Jego zdaniem jeżeli miałby to być
herb  gminy,  to  społeczeństwo  mogłoby wybrać  herb  spośród  opracowanych  projektów.  Mówił
dalej, że obecny herb nie jest brzydki, nie jest ubliżający i nie mamy się czego wstydzić. Podał
przykład Godła Polski oraz Proporca Prezydenta, które nie są zgodne z zasadami heraldyki.

Pan  Wójt  odpowiedział,  że  niezależnie  czy  to  będzie  miasto  czy  gmina  Wielopole
Skrzyńskie to będzie ten sam herb, bo Ropczyce nie mają dwóch herbów: herbu miasta i herbu
gminy, tylko jeden herb Miasta i Gminy Ropczyce.

Pan  Stanisław  Paryś  –  dyrektor  Publicznego  Gimnazjum  w  Wielopolu  Skrzyńskim
zaproponował  wydanie  opinii  przez  Towarzystwo  Przyjaciół  Ziemi  Wielopolskiej,  jeżeli  Rada
Gminy zechciałaby przyjąć  taką  opinię.  Mówił,  że  wzór  nowego herbu  skupia  się  na  tradycji,
przeszłości  i  wizerunku  Wielopola  Skrzyńskiego,  nawiązując  tylko  do  tego  jednego  elementu
gminy.  Jeżeli  przepisy  prawne  dopuszczałyby  możliwość  wprowadzenia  elementów  symboliki
z innych miejscowości, które tą tradycję historyczną mają udokumentowaną, to warto się nad tym
zastanowić. Był zdania, aby informację na ten temat przekazać mieszkańcom poprzez internet czy
gazetkę gminną.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin mówił, że w 1995 roku, kiedy został ustanowiony herb
gminy, dostęp do informacji był ograniczony, dużo skromniejszy niż dziś. Pan profesor Władysław
Tabasz kreując herb zostawił wolne pola do uzupełnienia w przyszłości. Obecny herb jest piękny,
rozpoznawalny  w  całej  Polsce  i  nie  trzeba  wymyślać  nowego.  Prosił  o  skonsultowanie  się
z profesorem Tabaszem w sprawie wzoru nowego herbu w celu wydania przez niego opinii. Mówił,
że  profesor  opracował  niejeden  herb,  który został  zaakceptowany przez  Komisję  Heraldyczną.
Poprosił o opracowanie jeszcze jednego wzoru herbu do porównania. Wnioskował o wkomponowa-
nie do projekt herbu elementów całej gminy, bo tak to jest herb Wielopola Skrzyńskiego.

Pan Zbigniew Gąsior  –  radny z  Brzezin  poparł  przedmówcę  w kwestii  zamieszczenia
w herbie  gminy elementów z  historii,  tradycji  całej  gminy,  a  nie  tylko  Wielopola,  bo  Gmina
Wielopole Skrzyńskie składa się z pięciu miejscowości. To tak jakby pozostałe miejscowości były
pominięte.  Zwrócił  uwagę  na  wysokie  koszty  opracowania  projektu  herbu  i  brak  możliwości
porównania opracowanego wzoru herbu do innych propozycji.

Pan Wójt zwrócił uwagę na to, że herb Miasta i Gminy Ropczyce spełnia wymogi zasad
heraldyki i nie ma wkomponowanych żadnych elementów wszystkich swoich miejscowości. Herb
naszej gminy nie spełnia w ogóle zasad heraldyki. Jest identyfikowany z Wielopolem Skrzyńskim,
wszyscy  go  znają,  ale  jest  to  typowy plakat.  Został  źle  opracowany przez  profesora  Tabasza,
ponieważ został  podzielony na cztery części,  czego czynić  nie  można,  błędna jest  także  tarcza
herbowa. Nie zawiera żadnych elementów z historii Wielopola. Opracowanie kolejnych projektów
herbu wiąże się z dalszymi kosztami. Pan Wójt poinformował, że opracowanie tego herbu poddał
ocenie kilku osobom, które się na tym znają i poprosi także profesora Tabasza o przygotowanie
wzoru herbu, jeżeli faktycznie profesor Tabasz zajmuje się heraldyką.
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy kończąc dyskusję nad zmianą herbu
Gminy Wielopole  Skrzyńskie  i  ustanowienia  insygniów,  proponowała  opracować  jeszcze  jeden
wzór herbu do porównania. Wówczas łatwiej będzie dokonać prawidłowego wyboru. 

Następnie ogłosiła przerwę.

6. Informacja dyrektorów o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2017/2018.

Pan  Stanisław  Paryś  –  dyrektor  Publicznego  Gimnazjum im.  Ks.  Jerzego  Popiełuszki
w Wielopolu Skrzyńskim mówił, że Gimnazjum jest przygotowane do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego, z wyjątkiem tego, że nie wiadomo kto będzie dyrektorem od 1 września 2017 roku.

Pani  Teresa  Świniuch  –  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  prof.  Karola  Olszewskiego
w Broniszowie złożyła serdeczne podziękowania Panu Wójtowi i Radzie Gminy za termomoderni-
zację budynku szkoły. Mówiła, że prace wewnątrz budynku zostały ukończone. Sale są przygoto-
wane  do  rozpoczęcia  roku  szkolnego.  Zostały  wykonane  drobne  odmalowania  ścian,  lamperii,
gruntowne odkurzanie i mycie sal. Natomiast prace na zewnątrz budynku będą tak prowadzone, aby
nie zagrażać bezpieczeństwu dzieciom. Podziękowała Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Socjalnych  i  Porządku  Publicznego  za  dostrzeżenie  problemu  braku  pomieszczeń  w  szkole,
jednocześnie prosząc Radę Gminy o pochylenie się nad tym tematem.

Pani Krystyna Paryś – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu mówiła, że
sale lekcyjne w szkole są bardzo dobrze przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego, natomiast
nie są wykonane szatnie. Pani dyrektor stwierdziła, że nie było dane jej samej zadecydować, aby
szatnię wykonać. Tłumaczyła, że są tam panele plastikowe, łatwopalne, które nie posiadają atestu
i zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej do 1 września muszą być zdjęte. Pani dyrektor
stwierdziła, że szatnię wykonałaby za kwotę 5.000 zł, natomiast kosztorys wykonany na zlecenie
gminy opiewa na kwotę 17.000 zł, dlatego gmina wycofała się z realizacji tego zadania. Prosiła
o dwóch pracowników z gminy do zdjęcia tych panel przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy zwrócił się do wszystkich dyrektorów, mówiąc że to
dyrektorzy są  zarządcami  obiektów szkolnych,  mają  swoje  budżety  i  drobne remonty  powinni
wykonywać we własnym zakresie, a nie zostawiać na obowiązek Wójta. Jeżeli Pani dyrektor miała
zalecenie straży do wykonania szatni to powinna ją wykonać i panele natychmiast zdjąć, gdyż nie
mają atestu.  Zgodnie z prawem zamówień publicznych, w oparciu o zapytanie o cenę powinna
wybrać  najkorzystniejszą  ofertę.  Podał  przykład  wzorowej  współpracy  Pana  dyrektora  Józefa
Chodaka, który dokonał wymiany drzwi w Szkole Podstawowej w Brzezinach (pytał o zgodę Wójta
Gminy,  doradzał  się  pracowników gminy w kwestii  przygotowania zapytania o cenę i  zgodnie
z prawem zamówień publicznych wybrał najkorzystniejszą ofertę).

Pan  Antoni  Balicki  –  dyrektor  ZOSiP  nadmienił,  że  zgodnie  z  prawem  zamówień
publicznych,  chcący  przeprowadzić  jakiekolwiek  zapytanie  o  cenę  czy  przetarg  trzeba  mieć
sporządzony kosztorys.  Taki kosztorys  wykonał  Pan Pieja  na kwotę 17.700 zł,  który obejmuje:
demontaż paneli, zagruntowanie, odpowiednie zaimpregnowanie ścian i położenie paneli zgodnie
z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, czyli takich które muszą mieć odpowiedni atest. Są to
panele ok. 30% droższe jak zwykłe.
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Pan  Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  wyjaśnił,  że  prawo  zamówień  publicznych  nie
obejmuje omawianej sprawy, ponieważ zamówienie jest na kwotę poniżej 120.000 zł, więc obecna
ustawa Prawo Zamówień Publicznych jej nie dotyczy. Natomiast są jeszcze inne przepisy prawa,
które obowiązują zarówno Wójta Gminy, jak i wszystkich dyrektorów szkół, które mówią, że przy
każdym  tego  typu  zamówieniu  należy  zachować  zasady  konkurencyjności,  czyli  stworzyć
odpowiednie zapytanie ofertowe, skierować go do przynajmniej trzech oferentów i wybrać najko-
rzystniejszą  ofertę.  Prośba  Pani  dyrektor  o  dwóch  gminnych  pracowników  do  zdjęcia  paneli
w szkole  w tej  chwili  jest  dość  późna,  ponieważ  jest  tydzień  do  rozpoczęcia  roku  szkolnego,
a  pracownicy gospodarczy gminy mają  rozpisany harmonogram na  kilka  dni  do  przodu.  Takie
rzeczy trzeba zgłaszać wcześniej, tym bardziej, że kilkakrotne prośby Pani dyrektor o pracowników
gospodarczych na przełomie lipca i sierpnia zostały zrealizowane.

Na pytanie Pani Przewodniczącej Rady Gminy czy temat paneli w Szkole Podstawowej
w Nawsiu  zostanie  załatwiony,  Pan  Wójt  zapewnił,  że  szatnia  zostanie  w  odpowiedni  sposób
wykonana.

Pani Krystyna Stusik – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach – Berdechowie
mówiła, że szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego. Zostały odmalowane koryta-
rze, wykonane drobne naprawy sanitariatów, wykoszona trawa na całym obszarze przy szkole.

Pan Józef  Chodak – dyrektor  Szkoły Podstawowej  Nr 1 im.  mjra Ludwika Marszałka
„Zbroi” w Brzezinach mówił, że szkoła jest gotowa na przyjęcie uczniów, zarówno budynek szkoły,
jak i teren przylegający do szkoły – boisko szkolne. Wykonano następujące remonty: wymieniono
drzwi na jednej kondygnacji na korytarzu środkowym w liczbie 9 szt., zostały pomalowane dwa
korytarze, klatka schodowa, dwie szatnie, zakupione zostały stoliki w liczbie 12 szt. i 24 krzesełka
oraz zostały dokonane drobne uzupełnienia instalatorskie.

Pan  Marek  Śliwiński  –  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  Tadeusza  Marii  Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim mówił, że na chwilę obecną II kondygnacja szkoły jest posprzątana po
prowadzonych pracach. Trwają prace końcowe wewnątrz budynku na dole, na parterze. Dobiega
końca montaż instalacji elektrycznej, zamurowane są boczne luksfery, wstawiono od ulicy nowe
okna, przebudowano szatnie, dokonano wymiany centralnego ogrzewania, kompleksowej wymiany
światła na ledowe. Są wykonane najpilniejsze podmalowania typu lamperie, jednak widać kleksy
w niektórych salach.  Trwają prace na zewnątrz  budynku. Według zapewnień wykonawcy część
wejściowa na rozpoczęcie roku szkolnego będzie wykonana. Zatrudnienie w szkole od 1 września
będzie wynosiło  29 nauczycieli,  było 19.  Pan dyrektor zwrócił  uwagę na problem z ułożeniem
podziału  godzin,  w związku z  tym,  iż  nauczyciele  uczą  w kilku  szkołach.  Zakomunikował,  że
będzie możliwość korzystania z sali gimnastycznej w gimnazjum oraz z dwóch sal lekcyjnych na
parterze i będzie udostępniona część szatni.
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Pan  Henryk  Olech  –  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Gliniku  mówił,  że  szkoła  jest
w trakcie przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. Trwa końcowe sprzątanie po licznych,
wykonanych  robotach.  Wewnątrz  budynku  trwały prace  przy piecu.  Pewne,  drobne,  estetyczne
prace związane z nowo wybudowaną salą gimnastyczną były obiecane i  nie zostały wykonane.
Większość placu szkolnego jest objęta terenem budowy. Są tam takie elementy, których człowiek
fizycznie nie jest w stanie podnieść i posprzątać. Zwrócił uwagę na to, że do dnia dzisiejszego nie
wiadomo  kto  będzie  dyrektorem szkoły,  co  dezorganizuje  pracę.  Zarzucił  Panu  Wójtowi  brak
zainteresowania szkołami.

W odpowiedzi Pan Wójt mówił, że wymienione zarzuty są nieuzasadnione i niesprawiedli-
we, ponieważ bardzo dużo inwestycji wykonuje się w szkołach, chyba jeszcze nigdy w historii
gminy tyle inwestycji w oświacie nie było realizowanych, jak w tej kadencji.

Pani  Barbara  Musiał  –  dyrektor  Samorządowego  Przedszkola  „Krasnala  Hałabały”
w  Wielopolu  Skrzyńskim  mówiła,  że  budynek,  w  którym  mieści  się  przedszkole  jest  nowy,
w związku z czym nie wymagał większych remontów. Przedszkole funkcjonuje cały rok i niezbęd-
ne, drobne naprawy są realizowane na bieżąco. Ponadto przedszkole realizowało projekt, dzięki
czemu zyskało bardzo dużo rzeczy i zrealizowanych przedsięwzięć, za co Pani dyrektor podzięko-
wała  Panu  Wójtowi  i  Radzie  Gminy.  Przedszkole  wraz  z  oddziałem  w  Szkole  Podstawowej
w Wielopolu Skrzyńskim jest gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

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

Pan  Sławomir  Górski  –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Spraw
Socjalnych i Porządku Publicznego przedstawił wnioski z wyjazdowej Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego do szkół z dnia 21 sierpnia 2017 roku:
1) Szkoła Podstawowa w Broniszowie:

 poprawa uszkodzonego podłoża na placu zabaw i naprawa zniszczonego ogrodzenia,

 zabezpieczenie oznak korozji na sprzętach na placu zabaw.
2) Szkoła Podstawowa w Gliniku:

 zabezpieczenie placu budowy, uporządkowanie terenu budowy,

 monitoring na placu zabaw – jedna kamera,

 uzupełnienie ubytków ogrodzenia na placu zabaw (ściągane są elementy ogrodzenia
chroniące przed korozją),

 naprawa uszkodzonego ogrodzenia placu zabaw.
3) Szkoła Podstawowa w Nawsiu:

 założenie przesuwnych drzwi w toalecie, 

 ściągnięcie paneli łatwopalnych w szatni.
4) Szkoła Podstawowa w Brzezinach:

 zamontowanie przegród kabinowych i brodzików w łazience w sali gimnastycznej,

 remont dwóch ubikacji na I piętrze (zadania do budżetu na 2018 rok),

 wykonanie drenażu boiska,

 wymiana ogrodzenia przy starej szkole (zadania do budżetu na 2018 rok),

 malowanie korytarzy, cyklinowanie parkietów (zadania do budżetu na 2018 rok).
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5)   Szkoła Podstawowa w Berdechowie – przygotowana do roku szkolnego.
6)   Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim:

 synchronizacja dzwonków w gimnazjum i w szkole podstawowej,

 brak pracowni językowej oraz podmoknięte piwnice (zadania do budżetu na 2018 r.)
7)   Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim (trwają prace remontowe):

 malowanie sali gimnastycznej i trzech sal lekcyjnych.
8)   Samorządowe Przedszkole:

 odmalowanie korytarza (zadanie do budżetu na 2018 rok).

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin złożył następujące wnioski:

 wyremontowanie  mostu  na  drodze  w  kierunku  Bełcha,  gdzie  w  niedługim  czasie  nie
przejedzie samochodem z uwagi na coraz większe dziury,

 remont drogi Brzeziny – Rędziny, gdzie m.in. oderwany jest asfalt,

 zgłosił potrzebę prac koparką – zwrócił uwagę, że koparka pracuje obecnie w rejonie Pani
Beaty Wiśniewskiej przy drodze, która prowadzi do pól i jest niewiele domów.

Pani  Beata  Wiśniewska  –  radna  z  Brzezin  wyraziła  zdziwienie  na  słowa  Pana  Jana
Świstaka,  ponieważ  to  mieszkańcy  składali  wnioski  do  pracownika  ds.  dróg,  który  dysponuje
kamieniem i pracami koparką, a my go darzymy zaufaniem. Mówiła, że koparka w jej rejonie była
zaplanowana już bardzo dawno.

Pan  Tadeusz  Bokota  –  radny,  sołtys  sołectwa  Glinik  złożył  wniosek  o  kruszywo  na
wzniesienia dróg „górki”, które wykonane są jako roboty ziemne, m.in. Jabłonna, droga na Kurca,
Siółkówka, aby w roku następnym nie trzeba było powtarzać tych robót.

Pan Marek Tęczar  –  Wójt  Gminy przedstawił  wykaz  rozdysponowanego  kruszywa na
drogi w poszczególnych miejscowościach (wykaz w załączeniu), gdzie na 2000 ton zakupionego
kruszywa 880 ton zostało wywiezione na drogi w Brzezinach (prawie połowa), 118 ton na Glinik,
408 ton  na  Nawsie,  301  ton  na  Wielopole  Skrzyńskie,  262 ton  na  Broniszów.  Zwrócił  się  do
radnych z Brzezin,  żeby nie  oczekiwali,  że  cały budżet  pójdzie  do ich  miejscowości,  bo Wójt
realizuje obietnicę zrównoważonego rozwoju całej gminy.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin nadmienił, że do Brzezin najwięcej wywieziono
kruszywa dlatego, że tam jest najwięcej niewyasfaltowanych dróg w porównaniu do pozostałych
miejscowości. Gdyby w Brzezinach więcej dróg było asfaltowych, nie trzeba byłoby wywozić tyle
kruszywa. Skoro nie ma asfaltu, ludzie jakoś muszą dojechać.  Drogowiec przeznacza kruszywo
według  potrzeb,  na  asfalt  nie  sypie.  Trzeba  poczynić  jeszcze  większe  starania,  żeby  drogi
w Brzezinach asfaltować, bo to też będzie procentowało na przyszłość i nie będziemy wozić aż tyle
kruszywa.
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Pan Wójt zwrócił uwagę na to, że od początku tej kadencji Brzeziny dostały prawie połowę
kilometrażu dróg, które zostały wyasfaltowane – sam Baj liczy 1,9 km. Pozostałym miejscowo-
ściom też należy się jakiś asfalt. Ponadto zawsze połowę kruszywa z całej puli przeznaczone jest do
Brzezin. Ten problem wynika z tego, że w Brzezinach jest bardzo rozproszona rozbudowa. Nie stać
nas  na  to,  że  będziemy robić  więcej  dróg  asfaltowych,  bo  mamy  w tej  chwili  bardzo  ważne
inwestycje,  typu  oczyszczalnia,  kanalizacji  i  wodociągi,  które  pochłoną  większość  naszych
dochodów i w drogach będziemy bardzo hamować. W przyszłym roku będziemy realizować drogi
z PROW i to też będzie bardzo duży wkład gminy. Pod wielkim znakiem zapytania są planowane
do realizacji w tym roku drogi ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ponieważ jest
bardzo dużo strat w Polsce spowodowanych klęskami żywiołowymi i prawdopodobnie większość
tych środków pójdzie  bezpośrednio  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tych rejonach,
a  nasze  inwestycje  zostaną  wstrzymane.  Poinformował  także,  że  przygotowywany  jest  operat
geodezyjny na przebudowę drogi Brzeziny – Rędziny, który też będzie trochę kosztował. Zapewnił,
że pracownicy ds. dróg odgrodzą drogę w miejscu, gdzie grozi wpadnięcie samochodu do rowu.

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika zwrócił uwagę na to, że w Gliniku mieszkańcy
budują  się  przy  drogach,  dopiero  gdy  zostanie  wykonany  asfalt,  natomiast  w  Brzezinach  jest
zupełnie odwrotnie, najpierw buduje się dom, a potem oczekuje na drogę. Reasumując mówił, że
najlepiej wykonać asfalt, ponieważ potem nie trzeba wywozić kruszywa. Następnie zgłosił wnioski:

 wygospodarowanie  parkingu  przy  Szkole  Podstawowej  w  Gliniku  –  podjęcie  w  tym
temacie rozmów z Panem B.,

 odebranie budynku wielofunkcyjnego w Gliniku i stworzenie minimalnych standardów
odpływu ścieków komunalnych z budynku,  gdzie  w czasie opadów deszczu wszystkie
szamba są zatkane, przez co ludzie nie chcą organizować imprez w domach ludowych,
tylko uciekają do miast.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy proponowała zaopatrzyć Kantorówkę
w pamiątki, chociażby książki Święcickiego „Wielopole Skrzyńskie i  Galicja w kliszach  pamięci
Tadeusza  Kantora”.  Argumentując  mówiła,  że  w ten  sposób  można  byłoby  zarobić  na  środki
chemiczne, dlatego że za bilety opłat pobierać nie można, a coraz więcej ludzi odwiedza muzeum
(od  kwietnia  2016  roku  odnotowanych  jest  2355  wejść).  Wnioskowała  także  o  otworzenie
w przyszłości  mini  kawiarenki  lub  rozłożenie  parasolki  koło  budynku  Kantorówki,  aby ludzie
odwiedzający muzeum mogli wypić kawę. Następnie pytała o nowy skład Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej i jego siedzibę.

Pan Wójt w odpowiedzi na propozycję otworzenia mini kawiarenki w budynku muzeum
wyjaśnił, że w nowym obiegu zwiedzania Kantorówki przewidziane jest takie pomieszczenie. W tej
chwili podpisana jest umowa dotacyjna. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu przystąpimy do
remontu budynku,  który wraz z  wyposażeniem nie powinien trwać dłużej  niż  rok.  Kawiarenka
planowana jest na I kondygnacji, obok byłaby sala multimedialna do oglądania filmów i zdjęć. 
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Pan Stanisław Paryś  poinformował,  że  skład  nowego  Zarządu  Towarzystwa  Przyjaciół
Ziemi Wielopolskiej po ostatnich wyborach przedstawia się następująco:

 Prezes – Stanisław Paryś,

 Wiceprezes – ks. Mariusz Siniak – proboszcz Parafii Wielopole Skrzyńskie,

 II Wiceprezes – Franciszek Ślusarczyk,

 Skarbnik – Jan Świstak,

 Sekretarz – Paweł Wośko,

 Członkowie Zarządu – Krzysztof Gąsior i Marcin Świerad.
Siedziba Towarzystwa planowana jest w pomieszczeniach Kantorówki na piętrze, które mają być
przeznaczone do dyspozycji stowarzyszenia, tak aby dokumentację zdeponować w jednym miejscu.
Towarzystwo także w minimalnym stopniu chce odtworzyć ideę funduszu stypendialnego.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin złożył podziękowania Panu Wójtowi i Radzie Gminy za
przystąpienie do projektu dotyczącego przebudowy i wyposażenia Kantorówki oraz za zaangażowa-
nie w tym temacie, dzięki czemu Kantorówka będzie symbolem tego, że dbamy o naszych ludzi,
pamiętamy o nich i mamy się czym szczycić.

7.  Sprawy różne.

Pan Marek Tęczar  –  Wójt Gminy przedstawił  decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora  Zabytków w Przemyślu  o  wpisaniu  rzeźby św.  Floriana  i  rzeźby św.  Sebastiana
z  kapliczki  usytuowanej  na  rynku  w  Wielopolu  Skrzyńskim do  rejestru  zabytków  ruchomych
województwa podkarpackiego. Kolejno uroczyście dokonał przedłużenia powierzania stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Berdechowie – Pani Krystynie Stusik na okres 1 roku (od
1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku),  odczytując Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta  Gminy
Wielopole Skrzyńskie z dnia 28 lipca 2017 roku oraz udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Berdechowie do jednoosobowego działania w zakresie zwykłego zarządu,
przez  który  rozumie  się  dokonywanie  czynności  prawnych  dotyczących  bieżącej  działalności
jednostki (Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 28 lipca 2017 roku).

Pan  Adam  Galas  –  radny,  sołtys  sołectwa  Broniszów  poruszył  sprawy  o  charakterze
prywatnym, niepodlegające do rozpoznania przez Radę Gminy, o czym radnemu zwracał uwagę
Pan Wójt. W związku z czym nie zostały zaprotokołowane.

Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin pytał o możliwość składania wniosków o dofinanso-
wanie odnowy zabytków sakralnych,  ponieważ niektóre obiekty sakralne zostały zdegradowane
w  wyniku  powodzi,  jak  np.  zniszczona  kapliczka  w  Brzezinach  koło  Państwa  Święch.  Jest
konieczna  do  wyremontowania  w  pierwszej  kolejności.  Ponadto  zgłosił  temat  braku  zasięgu
telefonii  komórkowych  w  Brzezinach  oraz  założenie  tablic  informujących  o  przysiółkach
i numerach domów w Brzezinach.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  pytała  kto  będzie  zarządzał
Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim i Szkołą Podstawową w Gliniku do 1 września 2017 roku.
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Pan  Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  udzielił  odpowiedzi  na  temat  odnowy kapliczki,
o której mówił Pan Lucjan Janik. Poinformował, że w tym momencie opracowana jest dokumenta-
cja dotycząca tej kapliczki, częściowo na zlecenie Pani Barbary Ś. Ta kapliczka leży częściowo na
prywatnym  terenie,  a  częściowo  w  pasie  drogowym  drogi  gminnej.  Został  złożony  wniosek
o  sprawdzenie  możliwości  dyslokacji  tej  kapliczki,  tzn.  przeniesienie  jej  poza  pas  drogowy.
Wówczas  byłaby  w  całości  na  terenie  prywatnym  i  wtedy  wniosek  wpisania  kapliczki  do
wojewódzkiego rejestru zabytków może złożyć właściciel terenu bądź podpisać umowę dzierżawy
lub użyczenia z Gminą Wielopole Skrzyńskie. Wtedy gmina mam prawo do dysponowania tym
terenem i  złożenia  wniosku o wpis  do rejestru zabytków.  W najbliższym czasie  będzie  wizyta
komisji, która oceni czy relokacja kapliczki jest możliwa bez jej uszczerbku. Natomiast w kwestii
odnowy zabytków  sakralnych,  to  Rada  Gminy  na  remont  kościoła  parafialnego  w Brzezinach
dofinansowanie zapewniła.

Pan Wójt udzielił odpowiedzi na pozostałe zgłoszone sprawy różne, informując że:

 Temat poprawy łączności telefonii  komórkowej w Brzezinach został  omówiony na Komisji
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 23 sierpnia 2017 roku.

 Obecnie nie ma możliwości finansowania postawienia tablic informujących o przysiółkach.
Mieszkańcy  nie  wybaczyliby  tego,  że  na  drodze  stoją  tabliczki,  a  brakuje  kruszywa.  Są
ważniejsze rzeczy, chyba że będzie dofinansowanie ze źródła zewnętrznego, do którego gmina
nie musiałaby dużo dokładać, to wówczas temat ten można podjąć.

 Na pytanie Pani Przewodniczącej o pełnienie funkcji dyrektorów w Gimnazjum w Wielopolu
Skrzyńskim i w Szkole Podstawowej w Gliniku od 1 września br., Pan Wójt odpowiedział, że
gdyby takich dyrektorów miał powołanych, to by ich uroczyście powołał na tej sesji.

Pani Maria Żywot – radna,  sołtys  sołectwa Nawsie zaprosiła serdecznie wszystkich na
dożynki gminne w Nawsiu w dniu 3 września 2017 roku.

Pan  Tadeusz  Bokota  –  radny,  sołtys  sołectwa  Glinik  podziękował  Panu  Wójtowi  za
zrealizowane prace koparkowe w Gliniku. Pochwalił pracownika ds. bieżącego utrzymania dróg
oraz firmę Usługi Koparką Stanisław Madeja z Małej za wykonane prace.

9.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 czerwca 2017
roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy:

 14 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

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

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  z  okazji  zbliżającego  się  roku
szkolnego życzyła wszystkim dyrektorom samych zdolnych uczniów, miłej i przyjaznej pracy oraz
współpracy, zwłaszcza z nowymi nauczycielami, a także z Radą Gminy i organem prowadzącym.
Następnie podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia
XXXII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1810.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba
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