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Protokół Nr XIV/2016 

z XIV Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 26 stycznia 2016 roku 

 

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

go w Wielopolu Skrzyńskim. Otwarcia sesji dokonała Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady 

Gminy, która przywitała radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum, przy którym może 

obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. 

 

Na XIV Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było trzynastu radnych oraz 

zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Nieobecni byli radni: Pani Maria Żywot i Pan 

Jan Wójtowicz. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

3. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za 2015 rok. 

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr IV/16/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

2) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego, 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego, 

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

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

6) w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2016 rok, 

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

8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

9) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2016 rok, 
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10) zmieniająca Uchwałę Nr XXV/154/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  

17 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczy-

cieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania 

kandydatów do nagród, 

11)  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

6. Sprawy różne. 

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. 

 

Następnie przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad. 

 

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

 

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

uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, mówiąc że: 

 Przygotowywana jest ugoda między Urzędem Gminy a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc 

Chłopska”. Ustalenia te dotyczą podziału działki nr 1952 pod sklepem spożywczym. Podział ten 

będzie polegał na wydzieleniu dla Gminnej Spółdzielni działki ok. 150 m2 w odległości 1,5 m 

od ściany od strony potoku czyli z tyłu sklepu. Po ścianie budynku Urzędu Gminy byłby 

podział przy styku sklepu spożywczego, przed budynkiem podział będzie obejmował budynek 

wraz z dojściem. Natomiast co do czwartej ściany, podział będzie wykonany tak jak jest granica 

z Państwem Pazdanów. Po wykonaniu podziału zostanie przeprowadzona wycena ww. nieru-

chomości. Natomiast GS w ramach przygotowania do naszego porozumienia przygotuje do 

zamiany nieruchomość nr 2102 w Wielopolu Skrzyńskim (jest to działka między Warsztatami 

Terapii Zajęciowej a magazynem GS-u) i działkę nr 3613 w Nawsiu (jest to działka po byłym 

tzw. klubie) i dokona ich wyceny. Ostatecznie Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

miałaby sklep mały z działką 150 m2 na własność, natomiast gmina dostałaby na własność 

wszystkie pomieszczenia pod budynkiem Urzędu Gminy. Po podpisaniu ugody GS nie będzie 

miał żadnych roszczeń wobec gminy i odwrotnie. Projekt ugody po konsultacjach z GS-em 

zostanie poddany do analizy i zaakceptowania przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. Na sesji Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

podpisanie ugody przez Wójta Gminy. Po podpisaniu porozumienia GS będzie zobowiązany do 

opuszczenia pomieszczeń pod Urzędem Gminy w ciągu dwóch tygodni i przekazania Poczty 

Polskiej Urzędowi Gminy. Wówczas podpiszemy z Pocztą umowę dzierżawy i będziemy mogli 

czerpać z tytułu najmu korzyści finansowe. 

 

 

 

 

 



3 

 Realizowana jest dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Na chwilę 

obecną są wykonywane fundamenty pod salę w całości i ścianki działowe. Jeżeli będzie 

sprzyjała aura to wykonawca będzie cały czas pracował na obiekcie i w odpowiednim czasie 

przystąpi do budowy ścian. 12 stycznia 2016 roku został złożony wniosek pn. „Poprawa jakości 

kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku poprzez dobudowę sali gimnastycznej, doposaże-

nie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu”. Wniosek został złożony  

w Urzędzie Marszałkowskim z dofinansowaniem z RPO na kwotę 920.000 zł. Zakres wniosku 

obejmuje:  

 dobudowę sali gimnastycznej – ok. 700.000 zł,  

 doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej,  

 modernizacja istniejącej kotłowni,  

 wymiana oświetlenia oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku.  

Oddanie sali zaplanowane jest na czerwiec 2017 roku. Jeżeli nie będzie żadnych problemów  

z salą to zostanie ona oddana wcześniej. 

 Zostały zakończone i rozliczone wszystkie inwestycje drogowe, które były realizowane w 2015r. 

 Wykonany został przepust na Sośnicach. Przy sprzyjającej aurze zostanie jeszcze zamontowana 

bariera przez pracowników gospodarczych gminy. 

 Przygotowywane są aktualnie cztery wnioski drogowe do PROW-u. Wnioski te są prawie 

gotowe. Zostaną one złożone 29 stycznia 2016 r. 

 Pracujemy wokół osuwiska w Gliniku. Konieczne do wykonania są trzy dokumenty: 

dokumentacja inżynieryjno – geologiczna, dokumentacja projektowo – budowlana i studium 

wykonalności, na które wnioskujemy o środki do Wojewody. Nie są to tanie dokumenty bo będą 

kosztować ok. 260.000 zł, z czego udział gminy to 20%, ale są konieczne, aby rozpocząć 

zabezpieczanie osuwiska przed osuwaniem się. Prace przy zabezpieczaniu osuwiska planujemy 

na 2017 rok. 

 Zostały wybrane dwa zadania na usuwanie skutków powodzi z dofinansowaniem 80%. Jako 

pierwszy zostanie wskazany most w Gliniku w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica. Koszt 

szacunkowy tej inwestycji wyniesie ok. 800.000 zł. Na drugie zadanie zostanie wskazana droga 

Brzeziny Baj, od Pana Bieszczada do połączenia z drogą powiatową w Brzezinach Górnych, 

ponieważ jest ona dobrze opisana w protokołach zniszczeń z 2013 roku. Droga ta została 

wybrana, dlatego że będą brane pod uwagę tylko drogi opisane w protokołach zniszczeń z tego 

roku. Koszt szacunkowy tej inwestycji wyniesie 500 – 600 tys. zł. 

 Przygotowany jest wniosek do FOGR-u na następujące drogi:  

 Nawsie Rzeki (od szkoły, gdzie kończy się asfalt do przysiółka Nawsie Rzeki do tego 

asfaltu, który jest wykonany),  

 Brzeziny Zalas na Stasika (odcinek ok. 1.200 m od zjazdu w kierunku Państwa 

Pietruchów do istniejącej nawierzchni tłuczniowej),  

 Wielopole Konice (od Zakładów Mięsnych w kierunku Pana Tadeusza Oponia).  

Dofinansowanie jest niewielkie, zależy od ilości złożonych wniosków, ale z tych środków moż-

na robić roboty ziemne i częściowe utwardzenie kruszywem. Są to środki na dojazdy do pól. 

 System utrzymania dróg gminnych został rozszerzony o możliwość zgłaszania problemów 

drogowych online (przez internet). 
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 Drogi gminne na bieżąco są utrzymywane poprzez odśnieżanie i posypywanie. Zostały 

zakupione dwie posypywarki solą na chodniki. Ponadto większość mieszkańców mających 

posesje przy chodnikach została poinformowana o obowiązku odśnieżania, zgodnie z ustawą  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązek ten dotyczy również mieszkańców, 

którzy mają posesje przy chodniku oddzielonym pasem zieleni. 

 Przygotowany jest wniosek w partnerstwie z Gminą Ropczyce w ramach działania Cyfrowe 

Podkarpacie do RPO w celu poprawy jakości usług. 

 Jest gotowy projekt Strategii Rozwoju Gminy. Będzie on zamieszczony na stronie internetowej 

gminy do konsultacji. 

 Zostały wytypowane dodatkowe miejsca na wykonanie odwiertów poszukiwawczych za wodą 

w Gliniku koło Pani Szczepkowicz ok. 150 m od istniejącego odwiertu. Zlecono analizę kolej-

nych miejsc tj. na przysiółku Jabłonna, w okolicy posesji nr 213 i powyżej szkoły w Gliniku. 

 Zakończona została analiza potencjalnych miejsc na wykonanie odwiertu uzupełniającego  

w Broniszowie. Obecnie wymagane jest uzyskanie zgody jednego z właścicieli nieruchomości, 

a następnie zostanie zlecone wykonanie odwiertu. 

 Zostały zakończone wstępne prace projektowe związane z projektowaniem wodociągów w Gli-

niku i w Broniszowie. Projekt ten znajduje się w Urzędzie Gminy u Zastępcy Wójta i jest do 

wglądu. Mieszkańcy mogą wnosić uwagi i poprawki. W lutym bieżącego roku rozpoczną się 

prace geodezyjne. 

 Przygotowywany jest projekt na rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej. Termin ich składa-

nia to II połowa marca br. 

 W ostatnim czasie Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do tzw. grupy nabywczej 

skradającej się ze wszystkich gmin Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz Starostwa 

Powiatowego w sprawie nabywania paliwa gazowego. Chcemy wspólnie negocjować ceny 

paliwa gazowego, dzięki temu uzyskamy niższe ceny, co przełoży się na pewne oszczędności. 

Zaopatrzenie w paliwo będzie dotyczyło wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. 

 Odwiert w Szufnarowej wykonany 16 lat temu zostanie zbadany pod względem wydajności 

wody i spożycia. Jeśli badania wykażą dobrą wydajność i dobrą wodę to zostaną podjęte 

działania zmierzające do wykupu źródła. 

 Przygotowane są wnioski na kontynuowanie budowy chodników przy drodze wojewódzkiej 986 

w Gliniku na odcinku 269 m i w Wielopolu Skrzyńskim na odcinku 513 mb. Szacunkowy koszt 

budowy chodnika w Gliniku wyniesie 269.000 zł. W budżecie gminy założyliśmy tylko 20.000 

zł, dlatego że zaangażowaliśmy dużo większe środki w roku 2015 i według porozumienia  

z Urzędem Marszałkowskim liczymy na zwrot tych środków w postaci wybudowanego 

chodnika w Gliniku tym roku. Ukończona jest dokumentacja na chodnik w Wielopolu Skrzyń-

skim, od miejsca w którym zakończył się chodnik do zjazdu na drogę gminną Wielopole Nowa 

Wieś – Nawsie Rzeki. W budżecie gminy na ten cel zostały zaplanowane środki w wysokości 

200.000 zł. Szacunkowy koszt budowy chodnika w Wielopolu Skrzyńskim wyniesie 512.500 zł 

i będzie on na całej długości bez tzw. krytego rowu.  

 Są utworzone punkty bezpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach  

i w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim. Wzorem Powiatu Strzyżowskiego, Gmina 

Wielopole Skrzyńskie powinna mieć przynajmniej jeden dzień bezpłatnych usług prawniczych, 

o które będziemy zabiegać. 
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 27 stycznia bieżącego roku zostaną przywiezione bezpłatne jabłka dla miejscowości Brzeziny, 

Glinik i Broniszów. W najbliższym czasie będą także jabłka dla miejscowości Wielopole 

Skrzyńskie i Nawsie. 9 lutego będą jabłka dla wszystkich szkół, po skrzynce na ucznia. 

 W najbliższym czasie będzie bezpłatna marchewka w workach A10 jako rekompensata za 

ostatnią przemarzniętą dostawę. 

Na zakończenie wypowiedzi Pan Wójt podziękował sołtysom za zaangażowanie i sprawną 

dystrybucję owoców i warzyw. Zapewnił, że zostaną podjęte starania o pozyskanie innych warzyw, 

jeżeli będzie tylko taka możliwość. Następnie zwrócił się do Rady Gminy o przyjęcie budżetu, 

który jest podstawą do pracy przez cały 2016 rok. 

 

Pytania i uwagi do przedstawionych informacji.  

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał na czyjej działce będzie 

wykonany drugi odwiert? 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta zobowiązał się do wskazania działki, na której będzie 

wykonany dodatkowy odwiert w Broniszowie, bo jest kilka działek wyznaczonych, ale nie 

wszystkie odpowiadają terenowo. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin pytała dlaczego została wybrana powodziówka 

na Baj, skoro są też inne przysiółki w Brzezinach, które nie mają dróg dojazdowych jak: Brzeziny 

Rzeki, Brzeziny Podkościele. Mówiła, że inwestuje się non stop w jeden przysiółek, bo na Baju 

była m.in. schetynówka, przez co inne przysiółki są poszkodowane. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin odniósł się do wypowiedzi Pani radnej 

Wiśniewskiej w sprawie powodziówki na Baj. Mówił, że stan tej drogi wszyscy widzieli podczas 

kontroli dróg dokonanej w 2015 roku przez Komisję Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. Droga ta najbardziej kwalifikuje się do tego, aby uzyskać jak najwięcej środków 

zewnętrznych, bo jak argumentował Pan Wójt jest dobrze opisana w protokołach zniszczeń z 2013 

roku, a tylko takie będą brane pod uwagę. Dodał, że skoro jest okazja to trzeba korzystać z pienię-

dzy zewnętrznych, a nie blokować wniosków. Każdemu radnemu powinno zależeć na rozwoju 

gminy. Zasugerował także, że w kierunku Pani Wiśniewskiej jest pisany i będzie składany duży 

projekt drogowy za 800.000 zł. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika pytał jakie zaległości ma Gminna Spółdzielnia  

w stosunku do gminy? Proponował również rozpocząć projektować chodnik od Szkoły Podstawo-

wej w Gliniku w kierunku Broniszowa, bo jest tam droga na Zapole, na Skórówkę i chodnik jest 

tam też potrzebny. 

    

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik w imieniu mieszkańców wsi pytał  

o możliwość odśnieżania i utrzymania drogi w kierunku Małej (za szkołą na Łysej Górze) z tego 

względu, że dzieci z Glinika dowożone są do szkoły w Małej. 
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała: 

 Czy przekazane przez Gminną Spółdzielnię pomieszczenia dla GOPS-u będą wystarczające? 

 Z jakiego powodu Gmina Wielopole Skrzyńskie nie wliczona została w poczet tzw. gmin 

biednych? Czy to zawiniła nasza gmina czy inni decydenci, bo każdy dodatkowy punkt  

w projekty unijne bardzo się liczy, a tak to straciliśmy pewnie bezpowrotnie kilka tych 

punktów? 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział na pytania radnych, mówiąc że: 

 Stan drogi Brzeziny Baj jest zły. Stamtąd dowożone są dzieci do szkoły po zwykłej drodze 

gliniastej. Droga ta została wytypowana do powodziówki, bo ma w protokołach z 2013 roku 

odpowiednie zniszczenia i idealnie wpisuje się w kryteria tego programu. Jest ona całkowicie 

uzasadniona do tego działania, bo jest tam odcinek drogi, po którym w ogóle nie da się 

przejechać. Droga ta liczy ponad 2.300 m i prawdopodobnie z żadnego innego programu nie 

uda się jej zrobić, a nie będzie nas stać, żeby z własnych środków zrobić tak długi odcinek 

drogi. Chcemy wykorzystać maksymalnie te środki, które jeszcze są, bo w przyszłości mogą 

one być zdjęte z budżetu państwa. Natomiast krótkie odcinki dróg będziemy próbować robić z 

własnych środków, bo na nie nie dostaniemy dofinansowania. 

 Szacunkowe zestawienie zaległości GS-u wobec gminy zostanie przygotowane przed podpisa-

niem ugody, chociaż jest to trudne do oszacowania. 

 Kwestia projektowania kierunków budowy chodników czy to przy drodze wojewódzkiej, czy 

przy drodze powiatowej, czy przy gminnej będzie analizowana na posiedzeniu Komisji 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na pewno będzie projektowany chodnik  

w Broniszowie przy drodze powiatowej na odcinku 600 m oraz będzie dokonana odbudowa 

nawierzchni na odcinku 800 m tj. od skrzyżowania z drogą na szkołę w Broniszowie w kierunku 

kaplicy. 

 Nie ma możliwości utrzymywania przez Gminę Wielopole Skrzyńskie drogi w stronę Małej, bo 

obowiązek ten należy do Gminy Ropczyce, tym bardziej, że Gmina Ropczyce podbiera dzieci  

z naszej gminy i dowozi je do swoich szkół. Będziemy dążyć do tego, aby nasze dzieci chodziły 

do naszych szkół i przedszkoli, bo za nasze dzieci uczęszczające do szkół podstawowych  

w innych gminach tracimy subwencję, a za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych 

gminach musimy płacić spore pieniądze, a mamy swoje oddziały przedszkolne i wolne w nich 

miejsca. 

 Pomieszczenia, które uzyskamy od GS-u nie są aż tak duże, aby GOPS czuł się w nich 

komfortowo. Dla GOPS-u planujemy pomieszczenia w starym przedszkolu. 

 Uchwałę o zaliczeniu gmin w poczet tzw. gmin biednych podjął Zarząd Województwa 

Podkarpackiego poprzedniej kadencji, biorąc pod uwagę dochód na głowę mieszkańca  

w Powiecie. Nasz Powiat okazał się bogatszy, jeżeli chodzi o ten dochód i nasza gmina nie 

zakwalifikowała się do gmin biedniejszych, które mają dodatkowe 4 punkty przy wnioskach 

naborowych. To były decyzje od nas niezależne, nie mniej jednak mogliśmy protestować. 

Będziemy próbować wrócić do tego tematu i podejmować rozmowy w tej kwestii. 
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Następnie Pan Michał Łuszcz – informatyk Urzędu Gminy przedstawił prezentację na 

temat projektu unijnego pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług publicznych”, czyli 

usług świadczonych przez Urząd Gminy całkowicie przez internet, do którego Gmina Wielopole 

Skrzyńskie wraz z Gminą Ropczyce stara się przystąpić. Termin składania projektów upływa  

1 marca 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w III kwartale 2016 roku, a projekt ma być 

zrealizowany do 2018 roku. Przed przystąpieniem do projektu konieczna jest do wykonania 

dokumentacja wstępna (koszt jej to ok. 2.500 zł). Natomiast w ramach przystąpienia do projektu 

wymagana jest dokumentacja za ok. 8.000 zł. Koszt całego projektu wynosi min. 500.000 zł – max. 

6 mln zł. Wymagany wkład własny – 15%. Następnie omówił główne priorytety, które Gmina 

Wielopole Skrzyńskie chce zrealizować w ramach projektu: 

 załatwianie spraw petentów przez internet, 

 usprawnienie procesów realizowanych przez podmioty publiczne: 

 połączenie Urzędu Gminy, GOPS, ZOSiP w jedną sieć LAN, 

 dostarczenie jednego szybkiego łącza internetowego oraz likwidacja dwóch łącz 

internetowych w GOPS i ZOSiP – oszczędność na poziomie 2.000 zł na rok, 

 wprowadzenie możliwości wewnętrznego przesyłania plików i dokumentów, 

 wprowadzenie możliwości publicznego udostępniania dużych plików petentom, 

 poprawa dostępu do informacji sektora publicznego: 

 dostarczanie wyselekcjonowanych danych statystycznych poprzez publicznie dostępną 

bez ograniczeń i odpłatności bazę danych,  

 wprowadzenie jednolitych stron internetowych dla jednostek organizacyjnych, 

 wprowadzenie jednolitego biuletynu informacji publicznej, 

 wprowadzenie jednolitego systemu dla ABI, 

 płatności online – wprowadzenie możliwości podglądu i opłacenia należności podatkowych 

na rzecz Urzędu Gminy całkowicie przez internet, 

 zasoby geodezyjne i informacje przestrzenne: 

 zakup nowego serwera, 

 udostępnianie zasobów publicznych, 

 elektryczność i światłowodowe łącze internetowe: 

 przebudowa obecnej serwerowni w celu świadczenia wszystkich usług na wysokim 

poziomie – dwadzieścia cztery godziny przez siedem dni w tygodniu, 

 przebudowa sieci elektrycznej oraz zakup zasilaczy awaryjnych i automatycznie 

sterującego agregatu prądotwórczego, 

 komunikacja: 

 możliwość zakładania adresów e-mail w domenie xxx@wielopole-skrz.pl dla jednostek 

organizacyjnych, 

 uruchomienie wewnętrznej centrali voip, 

 założenie wszystkim jednostkom organizacyjnym kont ePUAP, 

 oprogramowanie: 

 zakup potrzebnych programów komputerowych dla księgowości w celu realizacji i ob-

sługi płatności online oraz pokrycie kosztów utrzymania obecnego oprogramowania, 

 dalszy rozwój platformy aplikacji wielopole-skrz.pl – tworzenie kolejnych autorskich 

rozwiązań. 

 

 

mailto:xxx@wielopole-skrz.pl
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Ponadto Pan Michał Łuszcz przedstawił system utrzymania drogowego rozszerzony  

o możliwość wysyłania informacji drogowych online. Mówił, że informacje te mogą dotyczyć 

zgłaszania uszkodzeń nawierzchni dróg, awarii oświetlenia przydrożnego, nieprawidłowości  

w realizacji zamówień gminnych, propozycji zmian oznakowania drogowego oraz innych spraw nie 

mających charakteru wniosku, ponieważ wniosek musi być podpisany. Wyjaśnił, że w formularzu 

do wypełnienia informacji drogowych pola z imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania są 

nieobowiązkowe. Następnie przybliżył rejestr zbiorów danych osobowych, który będzie przekazany 

jednostkom organizacyjnym. Poinformował także, że w pełni została oddana do użytku strona 

Samorządowego Przedszkola. Natomiast w trakcie prac są strony: gminy, Zespołu Obsługi Szkół  

i Przedszkola, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku 

w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Pytania i uwagi do przedstawionych informacji.  

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała wprowadzenie rozmów 

internetowych z Urzędem Gminy przez skypa. 

 

Pan Michał Łuszcz wyjaśnił, że taka forma jest możliwa do uruchomienia, ale będzie 

problem z jej obsługą przez Urząd Gminy, bo trzeba wyznaczyć osobę, która będzie prowadziła 

takie rozmowy internetowe. Mówił, że nie chcemy wprowadzać jakiejś usługi, do której braknie 

obsługi z naszej strony. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin proponował, aby pola z imieniem i nazwiskiem przy 

zgłaszaniu informacji drogowych przez internet były obowiązkowe, bo w przeciwnym razie będzie  

dużo anonimów. 

 

Pan Michał Łuszcz odpowiedział, że lepiej nie robić pól obowiązkowych dotyczących 

imienia i nazwiska, bo ludzie będą podawać nie swoje dane. Lepiej wyznaczyć pracownika, który 

od razu będzie usuwał obraźliwe informacje kierowane pod adresem gminy. System ten jeżeli 

będzie przynosił więcej strat i trudności niż korzyści to zostanie wyłączony, ale do tej pory system 

ten pomaga drogowcom, a nie przeszkadza. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy dodał, że III miejsce wśród cyfrowych samorządów 

Podkarpacia 2015 roku zobowiązuje. Przedstawione przez informatyka rozwiązania zdecydowanie 

poprawiają to, aby komunikatywność z Urzędem Gminy była lepsza i warto w nie inwestować. 

 

3. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za 2015 rok. 

 

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

Środowiska przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji za 2015 rok następującej treści: 

Komisja Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w okresie od 3 grudnia 2014 

roku do 8 grudnia 2015 roku odbyła 17 posiedzeń, w tym przeprowadziła 3 wyjazdowe kontrole  

stanu dróg gminnych. Komisja w trakcie swojego obradowania zajmowała się następującą tematyką 

 dokonała analizy projektu budżetu gminy za 2015 rok wypracowując pozytywną opinię, 
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 zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała 67 projektów uchwał. Zdecydowana większość z nich 

została zaopiniowana jednogłośnie. Projekty zaopiniowanych uchwał dotyczyły min:  

 wprowadzenia zmian w budżecie gminy,  

 ustalenia diet dla sołtysów, 

 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych,  

 udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej oraz dla Stowarzy-

szenia Nawsianki,  

 ustalenia wynagrodzenia Wójta,  

 zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego,  

 ustalenia stawek podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości i zwol-

nień w podatku od nieruchomości, ustalenia opłaty targowej, 

 powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszech-

nych, 

 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Brzezinach i w Broniszowie, 

 nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie,  

 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 zapoznała się z koncepcją oznakowania miejsc pamięci w Wielopolu Skrzyń-

skim związanych z postacią Tadeusza Marii Kantora i pozytywnie zaopiniowała projekt ścieżki 

kantorowskiej, 

 debatowała nad sprawami z zakresu niezapewnienia standardu dostępności do urządzeń sanitar-

nych w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, dofinansowaniem dla kościoła parafial-

nego w Brzezinach, dotacją na konserwację organów w kościele parafialnym w Wielopolu 

Skrzyńskim, dotacją na opracowanie projektu budowlanego Muzeum Tadeusza Marii Kantora, 

dotacją do zakupu samochodu służbowego dla Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej 

Policji w Ropczycach, nowym gabinetem stomatologicznym w Wielopolu Skrzyńskim, 

 Komisja zapoznała się także z informacją na temat planowanych zabezpieczeń przeciwpowo-

dziowych, 

 dokonała przeglądu stanu dróg gminnych we wszystkich sołectwach, w wyniku czego ustaliła 

listę dróg wymagających naprawy lub uzupełnienia kruszywem, listę przepustów do udrożnie-

nia, rowów wymagających czyszczenia i mostów do naprawy, 

 zapoznała się z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, 

 pozytywnie zaopiniowała sprzedaż części działki Panu Brzozowskiemu, 

 debatowała nad zagospodarowaniem Centrum Edukacji Ekologicznej w Brzezinach, 

 zapoznała się z koncepcją budowy dróg gminnych planowanych do zakwalifikowania w strate-

gii rozwoju gminy, 

 debatowała nad sytuacją lokalową GOPS-u i przyjęła rozbudowę budynku Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, 

 debatowała nad podziałem kruszywa na poszczególne sołectwa. 

Poza wskazanymi informacjami i uchwałami, Komisja zajmowała się także bieżącymi 

sprawami z zakresu działania Komisji i sprawami różnymi zgłaszanymi przez poszczególnych 

członków Komisji. 
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Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie  

z prac Komisji za 2015 rok następującej treści: 

W okresie od 1 grudnia 2014 roku do 27 listopada 2015 roku, Komisja spotkała się 12 

razy, z czego odbyła 3 posiedzenia i przeprowadziła 9 kontroli. W trakcie odbytych posiedzeń 

Komisja zajmowała się następującą tematyką: 

 ustaliła plan pracy Komisji na 2015 rok, 

 analizowała wspólnie z Komisją Regulaminowo – Mandatową projekt budżetu gminy na 

2015 rok wypracowując pozytywną opinię, 

 pozytywnie zaopiniowała zmiany wynagradzania sołtysów, 

 analizowała sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 

2014 rok i opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielo-

pole  Skrzyńskie. 

Zgodnie z zakresem swojego działania, Komisja przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu 

gminy za 2014 rok w Urzędzie Gminy w zakresie wydatków drogowych, wypracowując następu-

jące wnioski:  

 zakup koparki celem zmniejszenia kosztów, 

 zagospodarowanie przez gminę materiałów z odzysku typu kręgi, krawężniki do ponownego 

wykorzystania, 

 zwrócenie uwagi na celowość zlecania odśnieżania i piaskowania dróg gminnych 

 zakup kruszywa wyłącznie w drodze przetargu, 

 wypracowanie priorytetów odnośnie remontów i utrzymania dróg gminnych, 

 gospodarny i uzasadniony wywóz kruszywa.   

Następnie Komisja przeprowadziła kontrole wykonania budżetu za 2014 rok wszystkich szkół i Ze-

społu Obsługi Szkół i Przedszkola zapoznając się z dokumentami księgowymi. W wyniku kontroli 

zostały sformułowane następujące zalecenia pokontrolne: 

 zmniejszenie kosztów środków czystości i materiałów biurowych przez wypracowanie sys-

temu zaopatrywania szkół w środki czystości i materiały biurowe, 

 zmniejszenie kosztów na delegacje w niektórych szkołach, a w szczególności w Gimna-

zjum, 

 oszczędzanie energii elektrycznej we wszystkich szkołach, 

 zmniejszenie wydatków na artykuły biurowe w Gimnazjum. 

Kolejno Komisja w dniu 17 kwietnia 2015 roku, przeprowadziła kontrolę w Samorządowym 

Przedszkolu, zalecając Pani dyrektor likwidację telefonu komórkowego. W tym dniu udała się 

również na kontrolę do Szkoły Podstawowej w Nawsiu. Zakres tej kontroli obejmował zakup 

sztucznych kwiatów, gabloty na sztandar, regału i stołu szkolnego. Wydatki na wymienione zakupy 

Komisja uznała za uzasadnione.  

Następnie Komisja dokonała kontroli wykonania budżetu za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury  

i Wypoczynku, wnioskując o: 

 równomierne rozłożenie imprez kulturalnych na poszczególne miejscowości, 

 reorganizację działalności GOKiW w oparciu o potrzeby lokalnej społeczności przy współ-

pracy radnych, sołtysów i organizacji pozarządowych, 

 zmniejszenie kilometrażu samochodu służbowego. 
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Komisja przeprowadziła również kontrolę wykonania budżetu za 2014 rok Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej wnioskując o poprawę warunków lokalowych. W II półroczu 2015 roku 

Komisja odbyła kontrole wykonania budżetu za I półrocze w Urzędzie Gminy i jednostkach 

oświatowych, zalecając: 

 w dalszym ciągu obniżenie kosztów zakupu środków czystości,  

 grupowe wyjazdy na szkolenia i konferencje, 

 zmniejszenie kosztów rozmów telefonicznych, 

 zakup koparki. 

Ponadto Komisja dokonała kontroli wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku GOKiW-u i GOPS-

u wypracowując podobne wnioski jak w przypadku kontroli za 2014 rok tj. 

 lokum dla GOPS-u,  

 restrukturyzacja GOKiW-u w celu zrównoważenia działalności kulturalnej na terenie gminy, 

 propozycja zakupu samochodu na potrzeby kultury.  

 

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

i Porządku Publicznego przedstawił sprawozdanie z prac Komisji za 2015 rok następującej treści: 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego w okresie od 

1 grudnia 2014 roku do 22 września 2015 roku odbyła 6 posiedzeń. 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 szkół i kultury na 2015 rok, zapoznając się  

z planem finansowym szkół oraz planem finansowym GOKiW-u i kalendarzem imprez na 2015r. 

Na posiedzeniu tym wypracowano pozytywną opinię do projektu budżetu na 2015 rok w zakresie 

działania Komisji. Oprócz projektu budżetu, Komisja analizowała także i pozytywnie jednogłośnie 

zaopiniowała dwa projekty uchwał:  

 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, 

 w sprawie zmiany w statucie GOKiW.  

Na posiedzeniach debatowano również nad: 

 ustaleniem miejsca montażu pomnika Tadeusza Kantora z siostrą Zosią,  

 reklamą Kantorówki,  

 dowozami dzieci na basen, 

 zwiększeniem środków finansowych Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim celem 

przeprowadzenia remontu w części budynku przekazanego przez Gimnazjum. 

Komisja dokonała także kontroli części hotelowej i debatowała nad jej wykorzystaniem. Rozpatry-

wała także wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi GOKiW za 2014 rok. Zapoznała się 

z informacją dotyczącą harmonogramu dowozów dzieci do Gimnazjum, wyposażenia szkół w pod-

ręczniki finansowane z budżetu państwa oraz naborem dzieci do Przedszkola.  

Ponadto członkowie Komisji indywidualnie zapoznawali się z zagadnieniami z zakresu 

pracy Komisji i podejmowali tę tematykę w bieżącej działalności. 
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Pan Tadeusz Opoń – Zastępca Przewodniczącej Komisji Regulaminowo – Mandatowej 

przedstawił sprawozdanie z prac Komisji za 2015 rok następującej treści: 

Komisja w okresie sprawozdawczym 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 9 stycznia 2015 roku, podczas 

którego dokonała analizy i wypracowała pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej 

na 2015 rok oraz przyjęła zmiany w wynagradzaniu sołtysów, 

 odbyła wspólne posiedzenie z pozostałymi Komisjami Rady Gminy w dniu 22 września 

2015 roku, celem zaopiniowania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gmi-

ny 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 IV/16/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XIV/79/2016 w załączeniu. 

 

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

udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XIV/80/2016 w załączeniu. 

 

3) 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. 

 

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 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych. 

Uchwała Nr XIV/81/2016 w załączeniu. 

 

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

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 

 

Projekt uchwały został omówiony oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

 12 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 13 radnych. 

Uchwała Nr XIV/82/2016 w załączeniu. 

 

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

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. 

 

Projekt uchwały został omówiony oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 
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Pani Halina Poręba –  Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XIV/83/2016 w załączeniu. 

 

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

Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2016 rok. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię 

do projektu budżetu gminy na 2016 rok ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji 

Regulaminowo – Mandatowej (opinia w załączeniu). 

 

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

Socjalnych i Porządku Publicznego przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty do projektu bu-

dżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2016 rok (opinia w załączeniu). 

 

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

Środowiska przedstawiła ostateczną pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska do projektu budżetu gminy na 2016 rok (opinia w załączeniu). 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał pozytywną opinię Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy 

Wielopole Skrzyńskie na 2016 rok oraz pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetu wynikającego z projektu budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2016 rok (opinie  

w załączeniu). 

 

Pytania i uwagi do projektu budżetu. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał w jakiej wysokości jest zwrot 

środków ze strony państwa z tytułu wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2015 rok? 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że sprawozdania z realizacji zadań  

z funduszu sołeckiego za 2015 rok składa się do Wojewody dopiero w maju i na tej podstawie są 

przyznawane środki i włączane do budżetu w ciągu roku. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin pozytywnie wyraził się o budżecie, ale poprosił  

o uwzględnienie w ciągu roku budżetowego pomocy dla Parafii Brzeziny w kwocie 30.000 zł na 

malowanie dachu zabytkowego kościoła w Brzezinach, zgodnie z obietnicą Pana Wójta daną na 

posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
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Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy wyraził pozytywną opinię o bu-

dżecie, nie mniej jednak poprosił radnych o poparcie w kwestii wydatkowania środków, chociażby 

na infrastrukturę drogową na Nawsiu, jeżeli w ciągu roku budżetowego będzie taka możliwość, 

mając na uwadze to, że w budżecie gminy na ten czas na sołectwo Nawsie nie są zaplanowane duże 

wydatki. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik poprosił o uwzględnienie w budżecie 

w trakcie roku budżetowego pomocy dla tych parafii, które nie mają zabytkowych kościołów (czyli 

Glinik, Broniszów i Nawsie). 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin proponował przyjąć budżet, bo każdy radny  

z danej miejscowości będzie chciał jeszcze więcej dla swojej miejscowości. Mówił, że na Brzeziny 

też nie ma zapisów w budżecie za wiele, ale są planowane różne działania, które nie są zapisane  

z nazwy, ale będą włączane do budżetu w ciągu roku. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała o wzrost wydatków na izby 

rolnicze i o niższy podatek rolny w porównaniu do roku 2015. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, ze projekt budżetu został przygoto-

wany w październiku ubiegłego roku, wówczas nie było wiadomo jeszcze jakie będą stawki 

podatku rolnego, bo średnia cena żyta została ogłoszona na początku listopada. Tak to zostało 

założone, aby nie zmieniać działów. Jeżeli zostaną środki z danego działu to można dokonywać 

przesunięć podejmując uchwałę na sesji. 

 

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

Budżet gminy na 2016 rok został przyjęty jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XIV/84/2016 w załączeniu. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej 

oraz wszystkich uchwał „okołobudżetowych” oraz za zgodną współpracę w minionym roku. 

Zapewnił, że radni będą informowani o wszystkich zmianach dokonywanych w budżecie, aby była 

pełna wiedza, pełne zrozumienie i poparcie radnych.  

 

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

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.  

 

Projekt uchwały został omówiony oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał pozytywną opinię Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Wielopole Skrzyńskie na lata 2016 – 2026 (opinia w załączeniu). 
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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 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych 

Uchwała Nr XIV/85/2016 w załączeniu. 

 

8) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały zmieniający 

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Projekt uchwały został omówiony oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała: 

 Jakich konkretnie sytuacji odnośnie działek niezabudowanych będzie dotyczył dodany do 

uchwały punkt d? 

 Czy projekt tej uchwały będzie dotyczył budynków nieodebranych, które mimo że są 

wybudowane kilka czy kilkanaście lat temu, to do dnia dzisiejszego nie mają numerów? 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odpowiedział, że nie ma na terenie naszej gminy 

obszarów rewitalizacyjnych niezabudowanych, a stawka podatku obowiązuje na ten rok. Wobec 

powyższego, uchwała ta nie będzie dotyczyć żadnego z mieszkańców z terenu naszej gminy. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XIV/86/2016 w załączeniu. 

 

9) Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
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Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik proponował zorganizowanie świetlicy 

dla młodzieży w Gliniku w godzinach wieczornych. Pytał czy byłaby możliwość wydzielenia 

środków na pół etatu dla opiekuna na świetlicy z puli środków alkoholowych. 

 

Pan Robert Pieczonka – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych odpowiedział, że środki alkoholowe wykorzystywane są do złotówki i nie ma 

wolnych środków na dodatkowe zajęcia. Zamysł zorganizowania świetlicy jest dobry i są ku temu 

możliwości, bo w każdej wsi jest punkt filiarny Ośrodka Kultury. Można próbować coś zorganizo-

wać niekoniecznie zakładając spore środki finansowe, np. przy pomocy wolontariuszy, czy nauczy-

cieli w ramach godzin kartowych popołudniu. Jest to dobra droga, żeby takie zajęcia były 

proponowane młodzieży popołudniu i w dni wolne, ale na bazie budynków, które są. Ponadto dodał, 

że w ramach środków alkoholowych płacone jest pół etatu pracownikowi, który prowadzi zajęcia na 

Orliku. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XIV/87/2016 w załączeniu. 

 

10) Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSiP odczytał projekt uchwały zmieniający Uchwałę 

Nr XXV/154/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2009r. w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, 

Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

 12 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 1 głosie – „wstrzymującym się” przy obecności 13 radnych. 

Uchwała Nr XIV/88/2016 w załączeniu. 
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11) Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował wydłużyć 

kontrolę wykonania budżetu za I półrocze do dwóch miesięcy, ponieważ trudno będzie skontro-

lować budżet z pierwszego półrocza w jednym miesiącu. 

 

Radni zaakceptowali zaproponowaną zmianę. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 13 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XIV/89/2016 w załączeniu. 

 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik wnioskował o zorganizowanie 

świetlicy w Gliniku poprzez wydzielenie środków na pół etatu dla opiekuna zajęć świetlicowych ze 

środków alkoholowych. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin wnioskowała o: 

 tymczasowe zlokalizowanie GOPS-u w pomieszczeniach po Gminnej Spółdzielni do czasu 

przeniesienia GOPS-u do budynku starego przedszkola, 

 utworzenie świetlicy w budynku filii Ośrodka Kultury w Brzezinach. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zaproponował, aby w porządku obrad sesji na stałe 

zamieścić punkt dotyczący wniosków i zaleceń z poszczególnych Komisji, jeżeli Komisje 

pracowały między sesjami. Następnie w imieniu radnych z Brzezin złożył deklarację poparcia dla 

realizowanych w przyszłości inwestycji drogowych w innych sołectwach. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin odnosząc się do wypowiedzi Pana radnego Gąsiora 

zasygnalizował, aby wnioski i zalecenia z odbytych Komisji przedstawiać na posiedzeniu Komisji 

Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a nie na sesji. Następnie wnioskował, aby przy 

ponownym rozdaniu środków z powodziówki wziąć pod uwagę drogę Brzeziny Rędziny Zalipie. 

Droga ta po powodzi była tak zniszczona, że nie dało się po niej przejechać ciągnikiem. 

Wielokrotnie były składane obietnice, że będzie ona wykonana. Do dnia dzisiejszego nie jest  

dokończona. Ponadto przychylił się do wytypowanej przez Pana Wójta drogi Brzeziny Baj do  
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powodziówki z tego względu, że droga ta kwalifikuje się i mieści w całej rozciągłości do tego 

działania. Mówił, że trzeba podejmować działania, które przyciągną jak najwięcej środków do 

gminy, a ta droga spełnia wszystkie ku temu warunki. Odniósł się również do ugody Gminy  

z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”. Zwrócił uwagę, że w latach 90-tych ugoda taka 

miała być zawarta i temat ten dawno byłby zamknięty, tylko GS z tej ugody się w ostatniej chwili 

wycofał. Dlatego sygnalizował, aby dopilnować zapisów tej ugody, żeby nie powtórzyła się 

sytuacja sprzed lat. Poparł także doraźne umieszczenie GOPS-u w pomieszczeniach po GS-ie. 

Mówił, że zanim WTZ-y opuszczą budynek starego przedszkola i przeniosą się do głównej siedziby 

potrwa to ze dwa lata, a pomieszczenie dla GOPS-u już jest potrzebne, dlatego działania w tym 

kierunku byłyby wskazane. Ponadto zasugerował, że może lepiej do budynku starego przedszkola 

przenieść ZOSIP. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła propozycję od radnego 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbycia posiedzenia Komisji Kultury na terenie naszej 

gminy. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w imieniu mieszkańców Nawsia 

poprosił o przekonanie właściciela drogi powiatowej o konieczności postawienia znaku ogranicze-

nia prędkości ze zjazdu z Radaja przed posesją Pana Wleźnia, który w znacznym stopniu 

poprawiłby bezpieczeństwo na drodze. Ponadto wnioskował o poprawę znaku drogowego przy 

drodze gminnej przy zjeździe z cmentarza w Nawsiu poprzez jego trwałe zainstalowanie. Zgłosił 

także prośbę od młodzieży z Nawsia o zorganizowanie kilka imprez w roku w filii Ośrodka Kultury  

w Nawsiu. Młodzież ta wyjeżdża do ościennych miejscowości, gdzie takie imprezy się odbywają,  

a chciałaby bawić się na miejscu.  

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do wniosków radnych, mówiąc że: 

 Zwiększenie dodatkowych etatów na tworzenie świetlicy w sołectwach nie wchodzi w grę, bo 

są filie Domu Kultury, które mają możliwości, aby podjąć działania w tym kierunku i próbować 

zorganizować taką świetlicę. Będziemy rozmawiać z dyrektorem Świeradem na ten temat. Takie 

działanie musi wynikać również z wewnętrznej inicjatywy radnych, sołtysów, którzy powinni 

też coś próbować organizować. 

 Jeżeli dojdzie do porozumienia gminy z GS-em to GS lokal opuści w ciągu dwóch tygodni. 

Wówczas zastanowimy się z Panią kierownik GOPS-u czy pomieszczenia po sklepie AGD 

zdecydowanie poprawią powierzchnię lokalową dla GOPS-u, czy przeniesienie GOPS-u będzie 

możliwe technicznie i czy nie będzie wymagało dużych nakładów finansowych. Jeżeli uznamy, 

że ma to sens to będziemy przerabiać pomieszczenia po GS-ie dla GOPS-u nawet na 2-3 lata. 

Zabierając głos Pani Bożena Rogińska – Olech – kierownik GOPS wyjaśniła, że pracownicy 

socjalni i pracownicy świadczeń rodzinnych nie zmieszczą się w tych dwóch pomieszczeniach 

po GS-ie. Lokal ten rozwiązuje problem dla samych pracowników socjalnych wraz z kierowni-

kiem. Byłaby wówczas zachowana intymność przyjmowania stron. Natomiast świadczenia 

rodzinne musiałyby być rozdzielone, dlatego trzeba się zastanawiać czy takie rozwiązanie 

będzie dobre oraz czy wchodzić w dodatkowe koszty związane także z przeniesieniem sieci. 

 Droga Brzeziny Zalipie nie jest brana pod uwagę jeśli chodzi o wykonanie nawierzchni asfalto-

wej, natomiast wszelkiego rodzaju prace ziemne, koparkowe na tej drodze będą uwzględniane. 
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 Porozumienie z Gminną Spółdzielnią będzie odpowiednio doprecyzowane. GS po podpisaniu 

ugody nie będzie miał możliwości wycofania się ani stawiania dodatkowych roszczeń. 

 Posiedzenie Komisji Kultury Sejmiku Województwa Podkarpackiego możemy zorganizować na 

terenie naszej gminy, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić i porozmawiać na temat 

ewentualnego wsparcia finansowego w przyszłości na obiekty zabytkowe w naszej gminie. 

 Wniosek o ograniczenie prędkości na drodze powiatowej ze zjazdu z Radaja w Nawsiu został 

skierowany do Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Pani dyrektor zwleka z jego realizacją, 

pomimo że nie ma żadnego regulaminu dotyczącego ustawiania tego typu znaków. Nie ma też 

żadnego projektu organizacji ruchu na tej drodze. Można swobodnie dysponować i ustawiać 

tego rodzaju znaki, tym bardziej, że ludzie zgłaszają taką konieczność, a postawienie tego znaku 

przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na tej drodze. Będziemy interweniować u Starosty 

w tej sprawie. 

 Znak przy zjeździe do cmentarza w Nawsiu zostanie natychmiast odpowiednio wykonany. 

 Zorganizowanie imprezy dla młodzieży w Nawsiu jest możliwe. Przy dobrych chęciach obu 

stron można organizować wiele działań. Jeżeli taka impreza będzie się odbywała na odpowied-

nim poziomie i w sposób kulturalny to można powielać takie działania. Natomiast jeżeli 

młodzież nie będzie potrafiła się odpowiednio zachować to będziemy mieć argumenty, aby nie 

organizować takich imprez. Ponadto musi być wewnętrzna inicjatywa danej miejscowości  

i współpraca pomiędzy różnymi osobami, organizacjami czy niezrzeszonymi grupami. 

 

6. Sprawy różne. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin zwrócił się z prośbą o oznakowanie niebezpiecz-

nego, ostrego zakrętu na drodze Brzeziny Baj koło starego dworu. 

 

Pan Krzysztof Traciak – radny z Nawsia w imieniu swoim i sąsiadów złożył podzięko-

wania Panu Wójtowi za odśnieżanie i posypywanie drogi w kierunku ich posesji. Pytał także czy 

coś będzie robione na tzw. drodze procesyjnej w Nawsiu.  

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów przypomniał, aby w tym roku założyć 

oświetlenie od Łączek Kucharskich do Broniszowa (do Dworu). Mówił, że są wypracowane środki 

z masztu na remizie i można byłoby to uwzględnić. Następnie zwrócił uwagę na bardzo skromny 

poczęstunek podczas spotkania opłatkowego. Zawnioskował, aby na przyszłość przeznaczyć 

większą sumę pieniędzy na tego typu spotkania, bo byli zaproszeni goście m.in. ze Starostwa i nie 

wyglądało to ładnie. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin zgłosiła: 

 założenie barierek ochronnych pod Stawami koło mostu, 

 założenie oświetlenia pod kościołem w Brzezinach. 

Poprosiła również Pana Wójta, aby przy spotkaniu opłatkowym lub innych imprezach radni byli 

witani z imienia i nazwiska. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego zgłosił sprzeciw wobec witania 

radnych na okolicznościowych uroczystościach z imienia i nazwiska. 
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Pan Jan Świstak – radny z Brzezin przypomniał o: 

 postawieniu znaku drogowego „uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu” z Budzisza 

jak się zjeżdża do drogi powiatowej nad Masarnią, 

 postawieniu sierżanta na moście pod Stasiowskim w Brzezinach. 

Zgłosił również problem zjazdu z asfaltu za Bujakami na drogę na Bełcha, gdzie są strome urwania 

asfaltu. Poprosił o rozwiązanie tego tematu na wiosnę oraz o remont most przy tym samym ciągu 

drogi. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała: 

 Czy jest wiążąca informacja w sprawie możliwości zakupu działki na parking przy drugim 

cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim? 

 Jaki będzie dalszy los siłowni w Wielopolu Skrzyńskim? 

 Czy są jakieś rozstrzygnięcia odnośnie pisma w sprawie wodociągu mieszkańców w kierun-

ku Sośnic? 

Następnie poruszyła temat artykułu zamieszczonego w gazecie Reporter o państwowej 

opiece zdrowotnej na terenie naszej gminy. Mówiła, że po tym artykule mieszkańcy zaczęli snuć 

domysły, że gmina chce zmieniać a nawet likwidować Piomar w Wielopolu Skrzyńskim. Miesz-

kańcy bardzo pozytywnie wyrażają się na temat pracy lekarzy w Piomarze i uważają, że 

krzywdzimy lekarzy opisując ich w gazecie. Pani Przewodnicząca poprosiła o zamieszczenie  

w gazecie sprostowania, że to nie była absolutnie decyzja gminy, Wójta czy radnych ale osób, 

których zdjęcia były pod artykułem. Kolejno złożyła podziękowanie za spotkanie opłatkowe. 

Równocześnie poprosiła radnych, aby mając zaproszenia w miarę możliwości uczestniczyli  

w takich spotkaniach. Następnie zapoznała Radę z pismem mieszkańca wsi Nawsie w sprawie 

remontu drogi nr 359 w technologii bitumicznej. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego ustosunkowała się do wypowiedzi 

Przewodniczącej Rady Gminy w kwestii Piomaru, mówiąc że sprawa przedstawiona w artykule  

w Reporterze, to nie były tylko argumenty osób, których zdjęcia były zamieszczone poniżej 

artykułu, ale większości osób z Wielopola Skrzyńskiego, bowiem nie w każdy dzień po południu 

jest lekarz w Piomarze. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zgłosił uszczelnienie drzwi na sali 

konferencyjnej w Budynku Kulturalno-Oświatowym. Ponadto odniósł się do gminnego spotkania 

opłatkowego. Poprosił, aby takie spotkania były uzgadniane i zamocowane w grafiku spotkań, bo 

radni z Nawsia mieli w tym czasie takie samo spotkanie opłatkowo – noworoczne w swoim 

sołectwie i czuli się bardziej zobowiązani, aby być w tym czasie akurat w Nawsiu, bo też trudno 

jest zrezygnować z lokalnych spotkań. Następnie wyraził swoje zdanie na temat usług Piomaru,  

z którego często korzysta. Mówił, że nie widzi żadnych uwag co do pracy lekarzy w Piomarze  

w Wielopolu Skrzyńskim i nie słyszał także uwag zgłaszanych przez innych ludzi. Nigdy też nie 

zdarzyło mu się, aby miał problemy z przyjęciem na wizytę czy skierowaniem na badania 

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

 Ostry zakręt na drodze Brzeziny Baj powinien być oznakowany. Zwrócimy na to uwagę. 

 Podejmiemy starania, aby w trakcie tej kadencji pokryć lepszą nawierzchnią drogę procesyjną  

w Nawsiu. 

 W kwestii oświetlenia zastanowimy się na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska, w których miejscach dołożyć lamp na gminie. Powinniśmy zainwesto-

wać trochę więcej w oświetlenie i zacząć je projektować, bo w porównaniu do innych sąsied-

nich gmin mamy dużo mniej lamp. Gmina Ropczyce nas zdecydowanie w tym działaniu 

wyprzedziła, bo ma oświetlenie od samych Ropczyc do granicy naszej gminy. Zdaniem Pana 

Wójta powinniśmy dodatkowo zamontować 200 lamp. 

 Spotkanie opłatkowe nie było udane pod względem poczęstunku. Trzeba zadbać o lepszy bufet 

na takich spotkaniach, bo za poważni goście byli zaproszeni, aby ich tak przyjmować. 

 Zgodnie z prośbą Pani Wiśniewskiej, Pan Wójt zobowiązał się witać radnych na okolicznościo-

wych uroczystościach po imieniu i nazwisku. Poprosił również radnym, aby w miarę 

możliwości uczestniczyli w tego typu spotkaniach. 

 Postawienie znaku „uwaga droga z pierwszeństwem przejazdu” z drogi na Budzisz jest obo-

wiązkiem Powiatu, który go zaniedbuje. Zostanie wysłany wniosek do Starostwa w tej sprawie. 

 Postawienie sierżanta na moście pod Stasiowskim w Brzezinach jest wskazane. Drogowcy 

zostaną zobowiązani do jego postawienia. 

 Zjazd na drogę na Bełcha trzeba zrobić w sposób trwały i położyć kilkanaście metrów asfaltu. 

Trzeba również wziąć pod uwagę poszycie na moście przy tym samym ciągu drogi. 

 W sprawie zakupu działki na parking przy cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim nic nie zostało 

zrobione. Pan Wójt obiecał, że się tym tematem zajmie. 

 Siłownia w Wielopolu Skrzyńskim obecnie prowadzona jest przez Panią stażystkę, która ma 

staż do końca lutego, będziemy się starać dla niej o kolejny staż, bo siłownię prowadzi dobrze. 

Ona przygotowuje kolejną stażystkę do przejęcia siłowni przez marzec. Mieszkańcy są zadowo-

leni, że siłownia funkcjonuje. Codziennie jest ok. 30 osób. Za pół roku będziemy próbować 

siłownię wynająć. Jeżeli się nie uda to będziemy ją utrzymywać, aby dalej funkcjonowała. Na 

wniosek Pani Renaty Góry, Pan Wójt obiecał, że siłownia od marca będzie czynna od godz. 1500 

do godz. 2200. 

 Na pytanie Pani Przewodniczącej dot. zaopatrzenia mieszkańców Sośnic w wodę odpowiedział 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta. Mówił, że w tym momencie jest plan przepompowania 

studni z 1999 roku oraz prywatnej studni wykonanej w tych okolicach. Zobaczymy jakie to są 

wydajności i ceny tych studni. Będziemy również rozmawiać z „zarządzeń” wodociągu Sośnice 

o udostępnienie wody, bo mają jej pod dostatkiem i mogliby udostępnić tylko nie ma tam dobrej 

woli. Na pismo mieszkańców Sośnic została udzielona odpowiedź. 

 Na temat sytuacji służby zdrowia w naszym Piomarze można napisać artykuł w Reporterze 

odnosząc się do ostatniego artykułu o państwowej opiece zdrowotnej w gminie. Jednak problem 

z brakiem lekarzy w naszej gminie jest, bo w Piomarze nie ma lekarza popołudniu dwa razy  

w tygodniu. Problemy z lekarzami są wszędzie, nie tylko w Wielopolu Skrzyńskim. Lekarze 

chcą pracować w większych szpitalach, klinikach i nie chcą dojeżdżać do mniejszych miejsco-

wości, co nie znaczy że nie mamy zabiegać o dodatkowych lekarzy i będziemy się starać, aby 

było ich więcej. Dyrekcja ZOZ-u chciałaby otworzyć placówkę w Wielopolu Skrzyńskim, ale  
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bardziej ona przydałaby się w Brzezinach. Ponadto jest podpisana umowa ze stomatologiem  

i powstanie gabinet stomatologiczny w Wielopolu Skrzyńskim na razie w formie prywatnego 

gabinetu, ale lekarz stomatolog zobowiązał się, że będzie przyjmował dzieci na przeglądy za 

darmo. Pan Wójt zobowiązał się, że będzie robił wszystko i pomoże w uzyskaniu kontraktu  

z NFZ. Ponadto nad apteką są jeszcze dodatkowe trzy pomieszczenia i w ciągu roku będziemy 

szukać środków na ich remont, aby sprowadzić lekarzy specjalistów. 

 

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 29 grudnia 2015 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. 

 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

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

Sesja trwała do godziny 1730. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Beata Ozga   mgr inż. Halina Poręba 


