
1 

Protokół Nr XXVII/2017 

z XXII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

z dnia 25 stycznia 2017 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1210 w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowego 

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 XXVII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecni byli wszyscy radni oraz 

zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Jeden radny opuścił obrady sesji przed jej 

zakończeniem. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Dębica i Gminą Iwierzyce w zakresie 

przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia mieszkań-

ców Podkarpacia”. 

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 XXVII 

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 zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku  

Nr 2 do uchwały Nr XIV/85/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  

26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Wielopole Skrzyńskie, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów, 

3) w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2017 rok, 

4) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

5) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 rok, 
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6) w sprawie zamiany nieruchomości, 

7) w sprawie współdziałania z Gminą Dębica i Gminą Iwierzyce w zakresie przystąpienia do 

realizacji projektu pn. „Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców 

Podkarpacia”, 

8) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za 2016 rok. 

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

7. Sprawy różne. 

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

  

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXVII sesji. 

 

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

 

Na wstępie Pan Wójt złożył życzenia na Nowy 2017 Rok: zdrowia, szczęścia, zadowolenia, 

spełnienia planów, marzeń i zamierzeń, aby współpraca z Radą Gminy, dyrektorami szkół i kierowni-

kami gminnych jednostek organizacyjnych układała się pomyślnie. Mówił, że rok 2016 był dobrym 

rokiem dla Gminy Wielopole Skrzyńskie, ponieważ zostało zrealizowanych wiele potrzebnych  

i pożytecznych zadań inwestycyjnych, udało się pozyskać wiele środków z różnych źródeł zewnętrz-

nych, dzięki temu wykonano wiele inwestycji, w tym m.in.: 

 Dokonano przebudowy ponad 6 km dróg gminnych, głównie z nawierzchni żwirowej na 

nawierzchnię asfaltową. 

 Został wybudowany całkowicie nowy most w Gliniku na drodze gminnej Glinik Sklep – 

Krzemienica, który kosztował 940.000 zł, z czego 680.000 zł pochodziło ze środków na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych. 

 Został wykonany chodnik przy drodze gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa na długości 

ok. 700 m ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych, który 

został połączony z istniejącym chodnikiem, co razem po zsumowaniu daje ponad 1 km chodnika 

przy tej drodze. 

 Na wykonaną gminną infrastrukturę drogową (chodniki, drogi, most) udało się uzyskać ponad 

1.700.000 zł z różnych programów, głównie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Gminnych i Powiatowych i ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W sumie 

została wydana w 2016 roku kwota 3.600.000 zł na gminną infrastrukturę drogową. 
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 Wspólnie z Samorządem Województwa Podkarpackiego zostały zrealizowane dwa odcinki 

chodników przy drodze wojewódzkiej 986 na ogólną długość 600 m. Inwestycje te kosztowały 

445.000 zł, przy finansowaniu 60% – Urząd Marszałkowski i 40% – Gmina Wielopole 

Skrzyńskie. Została wykonana również odnowa i przebudowa drogi wojewódzkiej na długości  

3 km na kwotę ponad 1 mln zł, przy wkładzie własnym gminy – 186.000 zł.  

Pan Wójt złożył podziękowanie na ręce Pana Władysława Ortyla – Marszałka Województwa 

Podkarpackiego za realizację wspólnych inwestycji. 

 Zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne z siłownią terenową w Broniszowie za kwotę 

600.000 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi kwotę 400.000 zł 

i udział własny gminy – 200.000 zł. 

 Został wybudowany plac zabaw w Wielopolu Skrzyńskim zrealizowany w ramach projektu pn.: 

„Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans”. 

Dofinansowanie było w małej kwocie, bo tylko 130.000 zł, ponieważ na inne działania 

remontowe w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Samorządowym Przedszkolu  

i Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola wykorzystano większość środków, które były przezna-

czone na te działania. W/w remonty kosztowały 127.000 zł, przy dofinansowaniu 114.000 zł  

i wkładzie własnym gminy w kwocie 13.000 zł. 

 W 2016 roku były prowadzone prace budowlane przy sali gimnastycznej w Gliniku. Większość 

prac wewnątrz budynku jest wykonana, pozostała do wykonania bezpieczna nawierzchnia na sali 

głównej, zbiornik przeciwpożarowy, zagospodarowanie terenu i drobne prace kosmetyczne. 

Termin oddania sali do użytku zaplanowany jest na dzień 1 czerwca 2017 roku. W 2016 roku 

zostało wydane 1.200.000 zł na salę. Całkowity koszt tej inwestycji, czyli budowa sali  

z fotowoltaiką 45 kV wraz z modernizacją kotłowni i wymianą źródeł światła we wszystkich 

salach, zakupem wyposażenia do klasopracowni matematycznej, przyrodniczej i informatycznej 

wynosi 2.046.000 zł. Dofinansowanie do tej inwestycji pochodzi z Ministerstwa Sportu i Tury-

styki w kwocie 1.000.000 zł i z RPO w kwocie 907.000 zł. Niewiele środków na salę zostanie 

wydane z budżetu gminy. 

 Został wykonany wodociąg Nawsie – Budzisz na długości 4,70 km za kwotę prawie 200.000 zł 

oraz kilka dodatkowych odwiertów w Gliniku i w Broniszowie. 

 Ogółem na inwestycje w 2016 roku została wydana kwota 8.000.000 zł.  

Pan Wójt złożył podziękowania Radzie Gminy, dyrektorom szkół i innych gminnych jednostek 

organizacyjnych za dobrą współpracę w ubiegłym roku, która dała pozytywne efekty oraz pomoc  

w realizacji wszystkich przedsięwzięć.  

 

W 2016 roku  Powiat Ropczycko – Sędziszowski wykonał następujące inwestycje drogowe: 

 przebudowa drogi powiatowej w Broniszowie z budową chodnika na długości 538 m na kwotę 

577.000 zł, 

 przebudowa mostu (tzw. Rzegockiego) między Wielopolem Skrzyńskim a Brzezinami na kwotę 

1.200.000 zł (most jest bez ograniczeń tonażowych), 

 przebudowa przepustu w Brzezinach – Berdechowie na kwotę 400.000 zł. 

Pan Wójt złożył podziękowania Panu Staroście, Radze i Zarządowi Powiatu Ropczycko – 

Sędziszowskiego za zaangażowanie finansowe w 2016 roku w kwocie ponad 2.200.000 zł. Do 

zadań, które realizował Powiat Ropczycko – Sędziszowski, nasza gmina nie dokładała ani grosza. 

Nie mniej jednak w przyszłości trzeba się liczyć z tym, że wspólne finansowanie będzie przy 

realizacji budowy chodników przy drogach powiatowych. 
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Następnie Pan Wójt odniósł się do projektu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2017 

rok. Mówił, że jest to budżet historyczny, dwukrotnie wyższy w stosunku do budżetu za 2016 rok. 

Dochody wynoszą kwotę ponad 45 mln zł, natomiast wydatki prawie 50 mln zł. Tak znaczny wzrost 

budżetu nie jest spowodowany tylko programem 500+, ale też wieloma inwestycjami, które będą 

realizowane w 2017 roku. Główne inwestycje, które będą wykonywane w bieżącym roku, na które 

są już zapewnione środki z RPO i PROW to: 

 „Rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim”. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2.700.000 zł, dofinansowanie z RPO – 2 mln zł i PFRON – 

340.000 zł. Został wyłoniony wykonawca na realizację tej inwestycji. Przy sprzyjających 

warunkach rozpoczną się prace, ponieważ jest bardzo krótki harmonogram. Budynek ma być 

oddany do końca marca 2018 roku. 

 „Termomodernizacja czterech budynków użyteczności publicznej”. 

Koszt inwestycji wynosi 1.500.000 zł, dofinansowanie – 1.001.000 zł. 

 Podpisana jest umowa z PROW na finansowanie czterech wniosków na drogi gminne na kwotę 

ponad 2.700.000 zł. W 2017 roku będą realizowane dwa wnioski, ponieważ gmina nie jest  

w stanie unieść dofinansowania w ciągu jednego roku, gdyż jest zaplanowanych szereg inwesty-

cji, które pochłoną ogromne środki. Są to następujące drogi: 

 Wielopole – Konice i Wielopole Konice – Rzeki, koszt zadania – 1.400.000 zł, 

dofinansowanie – 890.000 zł (tj. 63,63%), 

 Brzeziny – Pogwizdów, koszt zadania – 500.000 zł, dofinansowanie 320.000 zł  

(tj. 63,63%). 

 „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Nawsiu”. 

Całkowity koszt według kosztorysu wynosi 620.000 zł, dofinansowanie – 400.000 zł, jednak nie 

więcej niż 70%. 

 „Nowoczesne usługi w placówkach oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.600.000 zł, przy dofinansowaniu 1.360.000 zł z RPO. 

 „Poprawa jakości e-usług w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wraz z przebudową sieci 

energetycznej w budynku”. 

Ogólny koszt zadania wynosi 534.000 zł, dofinansowanie z RPO w kwocie 453.000 zł. Projekt 

realizowany jest wspólnie z Gminą Ropczyce.  

 

Inwestycje planowane do realizacji w 2017 roku, na które nie ma jeszcze zapewnionych środków 

i rozstrzygnięcia postępowań konkursowych: 

 „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wielopolu Skrzyńskim”.  

Koszt inwestycji wynosi 10 mln zł. Udział własny gminy wyniesie ok. 2 mln zł. To pozwoli na 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej w stronę Brzezin i w stronę Nawsia. 

 „Przebudowa budynku Kantorówki”.  

Wniosek złożony został na wartość 2.850.000 zł. Dofinansowanie z RPO byłoby na kwotę 

2.420.000 zł. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie przygotowuje do złożenia wniosek na budowę wodociągu  

w Gliniku i w Broniszowie. Jest możliwość uzyskania dofinansowania ze środków z PROW  

w wysokości 63,63% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 2 mln zł. Na pewno kosztorys na 

obydwa wodociągi będzie dużo większy. O te środki trzeba będzie bardzo mocno walczyć, 

ponieważ jest 48 uprzywilejowanych gmin z tzw. obszaru „Błękitny San” i one będą miały dużo 

łatwiej uzyskać dofinansowanie. 
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 Zostało zgłoszonych do realizacji w 2017 roku do Wojewody Podkarpackiego pięć zadań 

inwestycyjnych drogowych według następującej kolejności: 

1) przepust na potoku Liwek w ciągu tzw. Starej drogi, 

2) droga Brzeziny Berdechów – Szkoła, 

3) droga Glinik – Pasieki, 

4) droga Broniszów – Zalesie, 

5) droga Brzeziny – Podkościele. 

 Został zgłoszony wniosek na zakończenie budowy dróg Wielopole – Podliwek. Obecnie jest na 

liście rezerwowej. 

 W projekcie budżetu zostały zapisane także inne drobniejsze inwestycje i wydatki wynikające  

z bieżącego funkcjonowania gminy, szkół, sołectw oraz gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

Pan Wójt skierował podziękowania dla Pani Skarbnik za przygotowanie projektu budżetu  

i wszystkim pracownikom gminy, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do stworzenia 

projektu budżetu pozytywnie zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. 

Podziękowania złożył także wszystkim Komisjom Rady Gminy za prace nad projektem budżetu  

i pozytywnie jego zaopiniowanie. Następnie poprosił Radę Gminy o przyjęcie budżetu Gminy 

Wielopole Skrzyńskie na 2017 rok. 

 

3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu swoim i całej Rady złożyła 

podziękowania Panu Wójtowi, Pani Skarbnik oraz pracownikom gminy za poświęcony czas nad 

skrupulatnym przygotowaniem wszystkich wniosków i realizację tak wielu projektów. Mówiła, że 

mieszkańcy zauważają, że wiele zmieniło się w naszej gminie. Są to zmiany pozytywne, dostrzegane 

w każdym sołectwie na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

4.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

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

zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały  

Nr XIV/85/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 stycznia 2016 roku  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 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 XXVII/160/2017 w załączeniu. 
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2) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 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 XXVII/161/2017 w załączeniu. 

 

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

Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2017 rok. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię 

do projektu budżetu gminy na 2017 rok ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji 

Regulaminowo – Mandatowej z dnia 10 stycznia 2017 roku (opinia w załączeniu). 

 

Pan Sławomir Górski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 

Socjalnych i Porządku Publicznego przedstawił pozytywną opinię do projektu budżetu Gminy 

Wielopole Skrzyńskie na 2017 rok z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 12 stycznia 2017 roku 

(opinia w załączeniu). 

 

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska przedstawiła ostateczną pozytywną, jednogłośną opinię do projektu budżetu gminy na 

2017 rok z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 17 stycznia 

2017 roku (opinia w załączeniu). 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie (uchwały w załączeniu): 

 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Wielopole 

Skrzyńskie na 2017 rok, 

 w sprawie pozytywnego zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynika-

jącego z projektu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2017 rok. 

 

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 XXVII/162/2017 w załączeniu. 
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy zwrócił się do Rady Gminy z podziękowaniem za 

jednogłośne przyjęcie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2017 rok. Mówił, że świadczy to  

o dobrej współpracy Wójta z Radą i samej Rady oraz wróży zgodną współpracę przy realizacji tego 

budżetu. Przyrzekł, że zrobi wszystko, aby wykonać wszystkie zapisane w budżecie założenia  

i jeszcze w miarę możliwości szukać dodatkowych środków na realizację innych inwestycji. 

 

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

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2017 roku. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie pozytywnego zaopiniowania wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2017 – 2031 (uchwała w załączeniu). 

 

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 XXVII/163/2017 w załączeniu. 

 

5) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 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 XXVII/164/2017 w załączeniu. 
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6) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany 

nieruchomości. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 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 XXVII/165/2017 w załączeniu. 

 

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

z Gminą Dębica i Gminą Iwierzyce w zakresie przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Podkarpacia”. 

 

Pan Wójt wyjaśnił, że projekt pn. „Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia 

mieszkańców Podkarpacia” będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Dębica i Gminą Iwierzyce, 

dlatego że jest bardzo duże zainteresowanie środkami na OZE, a środków jest ograniczona ilość. 

Tylko duże projekty mają szansę na realizację. Koszt tej inwestycji to 12 mln zł. W naszej gminie 

będzie ok. 310 instalacji OZE na wartość 5 mln zł brutto. Gmina Wielopole Skrzyńskie w tym 

partnerstwie jest liderem i zapewniła sobie możliwość złożenia tylu wniosków, ile jest obecnie 

zebranych. Natomiast ok. 7 mln zł przypadnie na dwie gminy: Gminę Iwierzyce i Gminę Dębica, 

które dopełnią do pełnej kwoty złożenia wniosków. Jest to tzw. projekt parasolowy. Gmina jest tylko 

pośrednikiem między przekazaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego do danej osoby. Nie będą 

to środki w postaci pieniężnej, ale w postaci wykonania instalacji. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała o sposób rozliczenia projektu  

i odpowiedzialność za jego rozliczenie. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że projekt będzie rozliczany zgodnie z ilością złożonych wniosków, 

natomiast odpowiedzialność za rozliczenie projektu będzie spoczywało na wszystkich trzech 

gminach, z tym że Gmina Wielopole Skrzyńskie jako lider będzie wszystko nadzorować. Wspomniał, 

że analizowane było zawiązanie partnerstwa z Gminą Wojaszówka, jednak rozbieżności związane  

z wykonywaniem pewnych działań związanych z przygotowaniem tego projektu skierowały naszą 

gminę w kierunku partnerstwa z Gminą Iwierzyce i Gminą Dębica. 
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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 XXVII/166/2017 w załączeniu. 

 

8) Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję 

Rewizyjną i Komisję Regulaminowo – Mandatową na wspólnym posiedzeniu w dniu 10 stycznia 

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 XXVII/167/2017 w załączeniu. 

 

5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za 2016 rok. 

 

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji za 2016 rok następującej treści: 

Komisja Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 2016r. odbyła 10 posiedzeń. 

Komisja w trakcie swojego obradowania zajmowała się następującą tematyką: 

 dokonała analizy projektu budżetu gminy na 2016 rok wypracowując pozytywną opinię, 

 zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała 68 projektów uchwał.  

Projekty zaopiniowanych uchwał dotyczyły m.in.:  

 wprowadzenia zmian w budżecie gminy,  

 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych na 2016 rok,  

 udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Podkarpackiemu,  

 współdziałania z Gminą Ropczyce w zakresie przystąpienia do realizacji projektu pn.: 

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

 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2015 – 2020, 

 zamiany nieruchomości, 

 zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 

budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, 

 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty oraz wzoru deklaracji za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 
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 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019, 

 pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, 

 uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielopole Skrzyńskie na lata 2015 – 2020. 

Ponadto Komisja zaopiniowała bezzasadność dwóch skarg wniesionych na działania Wójta 

Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie rozgraniczenia działek położonych w Zagorzycach oraz 

niewykonania remontu na drodze gminnej Nawsie – Budzisz na Skocznię. Debatowała także na 

następujące tematy: 

 wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na budowę 

łącznika autostrady A – 4 (węzeł Sędziszów Małopolski),  

 wysokością stawek podatku od nieruchomości,  

 wysokością wynagrodzenia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie,  

 ujednoliceniem środków czystości we wszystkich szkołach, przyjmując wniosek o standary-

zację środków czystości i artykułów biurowych w szkołach. 

Członkowie Komisji podjęli temat oświetlenia dróg, ugody z Gminną Spółdzielnią 

„Samopomoc Chłopska”. Zapoznali się także z tematem planowanych do realizacji zadań inwestycyj-

nych dotyczących budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych Glinik i Broniszów. Poza 

wskazanymi informacjami, Komisja zajmowała się także bieżącymi sprawami z zakresu działania 

Komisji i sprawami różnymi zgłaszanymi przez poszczególnych członków Komisji. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie  

z prac Komisji za 2016 rok następującej treści: 

W 2016 roku Komisja Rewizyjna spotkała się 11 razy, z czego odbyła 3 posiedzenia  

i przeprowadziła 8 kontroli. W trakcie odbytych posiedzeń Komisja zajmowała się następującą 

tematyką: 

 analizowała wspólnie z Komisją Regulaminowo – Mandatową projekt budżetu gminy na 2016 

rok wypracowując pozytywną opinię, 

 ustaliła plan pracy Komisji na 2016 rok, 

 analizowała sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 

rok i opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole  

Skrzyńskie, 

 zaopiniowała bezzasadność skargi dotyczącej niewykonania remontu na drodze gminnej 

Nawsie – Budzisz na Skocznię. 

Komisja w I półroczu przeprowadziła kontrole wykonania budżetu za 2015 rok w Urzędzie 

Gminy, we wszystkich szkołach, Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola, Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej i Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku, zapoznając się z dokumentami księgowymi. 

Zalecenia pokontrolne sformułowane przez Komisję dotyczyły: 

 zmniejszenia kosztów utrzymania czystości w szkołach przez wypracowanie systemu 

zaopatrywania szkół w środki czystości i materiały biurowe,  

 proporcjonalne organizowanie działalności kulturalnej na poszczególnych miejscowościach 

gminy, 

 poprawę warunków lokalowych dla GOPS. 
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Następnie w II półroczu 2016 roku Komisja odbyła kontrole wykonania budżetu za  

I półrocze w w/w jednostkach wypracowując podobne zalecenia pokontrolne. 

Komisja dokonała także oględzin stanu budynku byłej szkoły w Gliniku na Łysej Górze, 

wnioskując o jego zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem wraz z utrzymaniem porządku wokół 

budynku. Dokonała oględzin także budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Brzezinach, zalecając 

odwodnienie piwnic, wietrzenie budynku oraz jego zagospodarowanie. 

 

Pan Sławomir Górski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych  

i Porządku Publicznego przedstawił sprawozdanie z prac Komisji za 2016 rok następującej treści: 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego w 2016 roku 

odbyła 3 posiedzenia. Główny temat podejmowany na Komisji dotyczył ustandaryzowania środków 

czystości w szkołach. Członkowie Komisji kilkakrotnie, pozytywnie zaopiniowali ujednolicenie 

środków czystości we wszystkich szkołach. 

Ponadto Komisja dokonała analizy projektu budżetu gminy na 2016 rok w zakresie: pomocy 

społecznej, oświaty i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na posiedzeniu 

tym wypracowano pozytywną opinię do projektu budżetu na 2016 rok w zakresie działania Komisji. 

Analizowano również wydatki finansowe w szkołach w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, 

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Ponadto Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopinio-

wała trzy projekty uchwał oraz dwa wnioski do Rady Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia  

w Rzeszowie o przyznanie limitu świadczeń dla Gabinetu Stomatologicznego w Wielopolu 

Skrzyńskim oraz o zwiększenie limitu świadczeń dla Gabinetu Rehabilitacji w Brzezinach. Ponadto 

członkowie Komisji dokonali oględzin stanu budynku byłej szkoły w Gliniku na Łysej Górze  

i przyjęli wniosek o jego zabezpieczenie. Komisja zapoznała się także z pismami dotyczącymi 

zatwierdzenia Aneksu do Arkusza Organizacyjnego Pracy Szkoły Podstawowej w Nawsiu oraz  

z zestawieniem ilości uczniów w poszczególnych szkołach oraz ilością dzieci w przedszkolu  

i zerówkach. Na posiedzeniach debatowano również nad Kantorówką, bazą hotelową oraz łączeniem 

klas w Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim.  

Ponadto członkowie Komisji indywidualnie zapoznawali się z zagadnieniami z zakresu 

pracy Komisji i podejmowali tę tematykę w bieżącej działalności. 

 

Pani Maria Żywot – Przewodnicząca Komisji Regulaminowo – Mandatowej przedstawiła 

sprawozdanie z prac Komisji za 2016 rok następującej treści: 

W okresie sprawozdawczym Komisja Regulaminowo – Mandatowa nie obradowała 

samodzielnie na posiedzeniu i nie opiniowała spraw zgodnie z zakresem swojego działania. 

Natomiast realizowała tematykę wynikającą z bieżących potrzeb, tj. odbyła wspólne posiedzenie  

z Komisją Rewizyjną w dniu 8 stycznia 2016 roku, podczas którego dokonała analizy i wypracowała 

pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. 
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6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych (w tym wnioski poszczególnych Komisji) 

 

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

 przestawienie programów oświetlenia ulicznego, z uwagi na liczne interwencje mieszkańców 

z powodu tego, iż rano światła świecą się długo, a w nocy mieszkańcy muszą wracać z pracy 

do domu po ciemku, 

 usunięcie śniegu na poboczach przy drodze wojewódzkiej w Gliniku, który stwarza zagroże-

nie dla mieszkańców wsi, a przede wszystkim dla dzieci. 

Pytał także kto pokryje koszty prac związanych z niszczeniem ogrodzenia przy budynku 

byłej szkoły na Łysej Górze. Zgłosił także niszczenie tam słupków geodezyjnych, granicznych. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin pytał czy zostały podjęte działania w sprawie 

obcięcia gałęzi przy drodze powiatowej w Brzezinach w dwóch miejscach. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała o możliwość nieodpłatnego 

wykorzystania przez rolników „kiosku” koło poczekalni PKS w Wielopolu Skrzyńskim na sprzedaż  

okresowo produktów sezonowych. Zwróciła także uwagę na problem z osobami nietrzeźwymi 

przebywającymi wewnątrz poczekalni PKS. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów złożył wniosek o samochód dla 

Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

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

 W naszej gminie mamy możliwość dwa razy w ciągu roku nieodpłatnego przestawienia zegara, 

który reguluje oświetlenie uliczne. Włączanie i wyłączanie świateł uzależnione jest od wschodu 

i zachodu słońca, przestawiając się co kilka dni. Po południu włączanie światła zostało troszkę 

przyspieszone z uwagi na wypadek, który miał miejsce w Wielopolu Skrzyńskim. Rano światła 

włączają się o godz. 500, chyba że słońce świeci wcześniej, a wyłączają się zawsze o godz. 2330. 

Spróbujemy dokonać przestawienia. Ponadto w niedługim czasie pojawią się lampy na słupach 

w centrum Wielopola Skrzyńskiego, celem oświetlenia bardzo niebezpiecznej drogi wojewódz-

kiej 986, po to, aby kierowcy mogli zauważyć przechodniów, bo na razie nie ma przejścia dla 

pieszych ani możliwości przekonania kierowców do stosowania się do znaku ograniczenia 

prędkości do 40 km/h. 

 Dwukrotnie były podjęte interwencje do PZDW o usunięcie śniegu na poboczach przy drodze 

wojewódzkiej 986. Ponownie skierujemy wniosek w tej sprawie. 

 W sprawie niszczenia ogrodzenia nieruchomości na Łysej Górze prawdopodobnie jest prowa-

dzona sprawa karna przeciwko Państwu, którzy to ogrodzenie niszczą. Jeżeli sąd nie zobowiąże 

do naprawy ogrodzenia czy poniesionych strat to gmina wystąpi sądowo o tego typu odszkodowa-

nie.  Gmina Wielopole Skrzyńskie będzie z całą konsekwencją dochodzić swoich praw i roszczeń 

w tym temacie. 

 Usunięcie zakrzaczeń i gałęzi drzew przy drodze powiatowej w Brzezinach zostało zgłoszone do 

Starostwa Powiatowego w Ropczycach. W odpowiedzi Starostwo poinformowało, że w okresie 

zimowym pracownicy zatrudnieni okresowo będą dokonywać wycinki zakrzaczeń, jeżeli nie będą 

wykonywać innych prac drogowych. 
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 „Sklepik” koło poczekalni PKS w Wielopolu Skrzyńskim jest punktem informacji turystycznej. 

Budowla ta była odpowiednio wkomponowana w projekt przebudowy rynku i jeżeli nie minął  

5-letni okres trwania projektu, to nie ma możliwości wykorzystania go w innym celu. 

 Pan Wójt zapewnił, że zrobi wszystko, aby nieodpowiednie osoby usunąć z poczekalni PKS  

w Wielopolu Skrzyńskim, bo one utrudniają życie pasażerom korzystającym z komunikacji 

autobusowej. Na poczekalni pojawiły się pewne informacje, zakazy, ale niektórzy nie przestrze-

gają tych komunikatów, próśb i zaleceń. 

 W tym roku zostaną podjęte starania o nowy autobus dla gminy z PFRON do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Jeżeli uda się go pozyskać to jeden bus zostanie przekazany dla Gminnego 

Ośrodka Kultury i Wypoczynku. W tej chwili dyrektor GOKiW ma przyrzeczone, że w każdy 

poniedziałek będziemy wozić dzieci na próby. 

 

7. Sprawy różne. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin zwrócił uwagę na następujące zadania, które powinny 

być zrealizowane w 2017 roku: 

 konserwacja potoku w Rędzinach, na którym bobry dokonały spustoszeń, w wyniku czego 

może zapaść się asfalt i w konsekwencji Rędziny będą pozbawione drogi, 

 dokończenie asfaltu w Rędzinach, gdzie brakuje odpowiedniego dojazdu do 15 domów, 

 przywrócenie drogi Brzeziny k. J. Świstaka do I kategorii odśnieżania, z tego względu, iż tam 

dojeżdża do pracy ok. 8 samochodów, 

 uzupełnienie żużla na drogach II kategorii, 

 remont mostku koło Pana Marka Wiśniowskiego w Rzekach, 

 zaplanowanie do realizacji drogi Brzeziny – Dół Północny, która prowadzi do 11 gospo-

darstw, a droga Brzeziny – Pogwizdów, która będzie budowana prowadzi do 7 gospodarstw. 

Następnie poruszył problem związany z odśnieżaniem drogi w Jaszczurowej. Prosił  

o współpracę z Gminą Wiśniowa w tym temacie. Pytał także o podjęte działania w sprawie zasięgu 

sieci komórkowych w Brzezinach, ponieważ do tej pory nic się w tej kwestii nie zmieniło, wręcz 

pogorszyło. Ponadto w imieniu całej Parafii złożył podziękowania Radzie, Panu Wójtowi i Pani 

Skarbnik za przychylność w kwestii dofinansowania prac budowlano – konserwatorskich przy dachu 

zabytkowego kościoła w Brzezinach. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zwrócił się z prośbą do dyrektorów szkół  

o przypominanie dzieciom i młodzieży o zakładaniu opasek odblaskowych, które znacznie 

poprawiają bezpieczeństwo na drodze. Prosił również o umieszczenie takiego apelu w Informatorze 

Samorządowym. Ponadto zgłosił brak rury zabezpieczającej lustra w filii Ośrodka Kultury w Brzezi-

nach. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika proponował odkupić budynek starej mleczarni  

w Gliniku, który znajduje się w pobliżu szkoły podstawowej w celu wykonania parkingu, z uwagi na 

to, iż nie ma bezpiecznego miejsca na zatrzymywanie się samochodów pod szkołą i zostawianie 

dzieci. 
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Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zwrócił się z wnioskiem do dyrektorów 

szkół, aby poprzez dzieci dotrzeć do rodziców i przypominać o segregacji śmieci, z uwagi na coraz 

wyższe koszty głównie śmieci niesegregowanych, przez co może dojść do podniesienia stawki opłaty 

za odpady komunalne. 

 

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku zgłosił posypanie drogi  

w kierunku Łysej Góry od mostu pod Panem Mytychem, gdzie jest bardzo ślisko i niebezpiecznie. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu Pana stomatologa 

podziękowała za schodołaz, bo dzięki temu gabinet spełnił wymogi jakie NFZ nakłada i otrzymał 

kontrakt na bezpłatne usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do lat 18. Następnie pytała  

o pomysł zagospodarowania budynku po policji oraz o kwotę wydatków na zimowe utrzymanie dróg. 

Podziękowała także radnym i dyrektorom za udział w uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu.  

Kolejno przedstawiła dwa pisma skierowane do Rady Gminy: 

 odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie na protest Rady Gminy 

przeciwko budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego Glinik oraz suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego Broniszów (pismo w załączeniu), 

 prośba o wsparcie finansowe w kwocie 3.000 zł na działalność statutową Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej (pismo w załączeniu). 

 

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

 Zostanie skierowane pismo do PZMiUW o konserwację potoku w Rędzinach, jeżeli potok ten jest 

w zakresie ich właściwości. 

 Dokończenie asfaltu w Rędzinach nie jest zapisane w budżecie gminy na 2017 rok, nie mniej 

jednak w razie możliwości finansowych temat jest do przeanalizowania. 

 Żużlu w gminie jest pod dostatkiem. Jeżeli brak uzupełniania go na drogach wynika z opieszałości 

pracowników to zostaną wyciągnięte konsekwencje. 

 Droga Brzeziny Dół Północny była planowana do PROW. Gmina posiada aktualną dokumenta-

cję. Pan Wójt zapewnił, że jeżeli pojawią się dodatkowe środki w PROW to na pewno wniosek 

pójdzie jako pierwszy. Jeżeli tych środków nie będzie to w przyszłości będziemy próbować tą 

drogę wykonać z innych źródeł. Natomiast droga Brzeziny – Pogwizdów była brana pod uwagę 

do PROW, ponieważ można ją było wpisać w parametry i regulamin naboru, dzięki temu mogła 

uzyskać dofinansowanie. 

 Droga w Jaszczurowej będzie odśnieżana w ramach współpracy z Gminą Wiśniowa. 

 W sprawie łączności sieci komórkowych w Brzezinach zostały skierowane pisma do wszystkich 

operatorów sieci. Żaden z operatorów nie podjął działania. Zostaną podjęte dalsze kroki. 

 W „Informatorze Samorządowym” zostanie umieszczona informacja przypominająca o noszeniu 

odblasków oraz zostanie umieszczony apel do mieszkańców o segregację odpadów komunalnych, 

ponieważ za odbiór niesegregowanych śmieci gmina płaci drugie tyle, ile za śmieci segregowane. 

 Odkupienie budynku starej mleczarni w Gliniku przez gminę może być już niemożliwe, ponieważ 

najprawdopodobniej Spółdzielnia Mleczarska w Sędziszowie Małopolskim ma kupca i jest już 

uzgodniony termin sprzedaży. 
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 W ostatnim czasie odbyło się w NFZ postępowanie konkursowe na usługi stomatologiczne dla 

dzieci do lat 18. Pozytywną weryfikację przeszedł gabinet Fradente w Wielopolu Skrzyńskim. 

Od 1 lutego do 30 czerwca 2017 roku będzie podpisana umowa na świadczenie bezpłatnych usług 

stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do lat 18. 

 Budynek po policji obecnie jest już własnością gminy. Wymaga on natychmiastowego remontu. 

Na chwilę obecną nie ma sprecyzowanego pomysłu na jego wykorzystanie. 

 Wydatki na zimowe utrzymanie dróg za listopad i grudzień 2016 roku wyniosły ok. 70.000 zł. 

 Gmina nie może dotować Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej na działalność statutową. 

Towarzystwo może sięgnąć po środki na działania przeciwalkoholowe, składając odpowiedni 

projekt. 

 

Pan Henryk Olech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku poruszył sprawę Panów K. 

oraz ich psów. 

 

Pani Bożena Rogińska – Olech – kierownik GOPS wyjaśniła, że cały czas pracownik 

socjalny monitoruje sytuację Panów K. z Glinika. Są oni zaopatrzeni w miarę możliwości przez 

GOPS. Nie zgadzają się oni na zmianę swoich warunków i GOPS niewiele może zrobić w tym 

temacie, ponieważ nie są oni ubezwłasnowolnieni. Pani kierownik prosiła radnych z Glinika  

o współpracę i pomoc dotyczącą uregulowania spraw związanych z gospodarstwem rolnym Państwa 

K., a nie zrzucanie wszystkiego na GOPS i pracownika socjalnego.  

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik dodał, że temat gospodarstwa rolnego 

Panów K. będzie rozwiązany w lutym, bo jest uzgodnionych czterech dzierżawców chętnych do 

przejęcia pola. 

 

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 19 grudnia 2016 roku 

uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

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

Sesja trwała do godziny 1630. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

  

                   mgr Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


