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Protokół Nr XI/2015 

z XI Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 27 października 2015 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 XI Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie obecnych było czternastu radnych oraz 

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

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. 

Następnie poddała ww. propozycję pod głosowanie. 

Radni jednogłośnie włączyli ww. projekt uchwały do porządku obrad: 

 14 głosów – „za” 

 0 głosów – „przeciw” 

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

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

3. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych. 

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na 2016 rok, 

2) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok, 

3) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

4) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, 

5) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, 

6) w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, 

7) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 

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

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok, 

9) w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
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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. 

 

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

 

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

uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym mówiąc, że: 

 Została zakończona przebudowa drogi gminnej Broniszów Łączki. W ramach tej przebudowy 

wykonano: 

a) nawierzchnię asfaltową o szerokości 3 m na odcinku 55 m, 

b) utwardzenie poboczy z kruszywa kamiennego o szerokości 0,5 m, 

c) wszystkie zjazdy na posesje do domów oraz na działki gruntowe. 

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Dębicy. Firma zobowią-

zała się ponadto do założenia barier ochronnych na końcowym odcinku drogi w kierunku na tzw. 

Zalas na Broniszów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 140.890,86 zł, z czego dofinansowanie 

z budżetu państwa z programu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosło 107.470,00 

zł, a wkład gminy wyniósł 33.420,86 zł. 

 Zostały zakończone prace zabezpieczające osuwisko przy cmentarzu na Rzegocinie w Wielopolu 

Skrzyńskim. W dniu 5 października br. nastąpiło uroczyste oddanie inwestycji do użytku. W toku 

prac trwających ponad 10 miesięcy oprócz zabezpieczenia osuwiska, odnowiono również na-

wierzchnię drogi, ułożono chodnik, wykonano odwodnienie, założono odpowiednie bariery oraz 

wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze na cmentarz. 

 Została zakończona inwestycja polegająca na budowie chodnika dla pieszych przy drodze 

wojewódzkiej 986 w Wielopolu Skrzyńskim. Chodnik został położony od przepustu na rzece  

Liwek, w kierunku Nowej Wsi. Zadanie polegało na: 

a) wykonaniu 159 m chodnika dla pieszych o szerokości 2 m, 

b) wykonaniu odwodnienia, 

c) poszerzeniu pasa jezdni przy chodniku o szerokości 3,5 m. 

Koszt inwestycji wyniósł 166.667,00 zł, z czego dofinansowanie Województwa Podkarpackiego 

wyniosło 100.000,00 zł, a udział gminy wyniósł 66.667,00 zł. Wykonawcą inwestycji był 

ANKOP z Domaradza, a inwestorem Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

 Rozpoczęły się prace przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej 986 w Gliniku. Przetarg 

został rozstrzygnięty na odcinek 220 m. Wykonawcą zadania została firma ANKOP z Domaradza. 

Inwestycja jest finansowana ze środków budżetu gminy w kwocie 233.000,00 zł oraz dotacji 

Województwa Podkarpackiego w kwocie 100.000,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu zostały 

oszczędności, które wynoszą 103.000,00 zł, dlatego złożyliśmy wniosek o roboty uzupełniające. 

Mamy nadzieję, że inwestycja w tym roku zostanie wykonana na odcinku 320 m, co by oznaczało, 

że zakończy się na zjeździe w kierunku kościoła. 
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 Będzie wykonywana odbudowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej 986 w centrum Wielopola 

Skrzyńskiego na odcinku 220 m, poczynając od Delikatesów Centrum koło skrzyżowania z drogą 

powiatową. Koszt zadania wyniesie 75.000 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo – 

Mostowe z Dębicy. Inwestycja wykonywana jest całkowicie ze środków Podkarpackiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. 

 Na ukończeniu są prace przy budowie chodnika przy drodze gminnej Wielopole – Sośnice – 

Jaszczurowa. Prace są prowadzone od miejsca, gdzie zostały one zakończone w roku poprzednim 

do I cmentarza na Sośnicach, tj. 87 m. Prace te zostaną połączone z inwestycją wykonywaną przez 

Parafię Wielopole Skrzyńskie. Chodnik zostanie oddany do użytku przed Wszystkimi Świętymi. 

Inwestycja będzie kosztować 59.000 zł. 

 Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę drogi gminnej Wielopole Nowa Wieś – Nawsie 

Rzeki – Różanka. Wyłoniono wykonawcę zadania, którym została firma Eurovia Polska oddział 

Ropczyce. Koszt inwestycji wyniesie 312.134,10 zł. Na przebudowę tej drogi otrzymaliśmy 

promesę w kwocie 280.000 zł z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, udział gminy 

wyniesie 20%. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na 

długości 815 m, z czego na odcinku 400 m będzie wykonana nawierzchnia asfaltowa o szerokości 

4 m i utwardzenie poboczy na szerokości 1 m (do Państwa Jabłońskich), dalej w kierunku Różanki 

będzie wykonywana nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3 m i utwardzenie poboczy na szero-

kości 0,5 m. Inwestycja zostanie wykonana w ciągu kilku dni. 

 Została wykonana karta osuwiska na Łysej Górze, która jest opiniowana przez Urząd Wojewódz-

ki. Po pozytywnym zaopiniowaniu przystąpimy do działań mających na celu pozyskanie środków 

na dofinansowanie dokumentacji geologicznej, programu funkcjonalno – użytkowego i dokumen-

tacji budowlanej. 

 Zostały wykonane prace ziemne na drodze gminnej Jamszcze Dąbki na odcinku 300 m. Prace te 

wykonał Stanisław Madeja z Małej za kwotę 5.000 zł. Będzie również wykonane utwardzenie tej 

nawierzchni z kruszywa łamanego, które będzie kosztowało 13.000 zł i będzie wykonywane przez 

firmę Transkop ze Strzyżowa. 

 Został wyłoniony wykonawca na remont przepustu na drodze Sośnice Rzeki. Jest nim Stanisław 

Madeja z Małej. Przepust zostanie wykonany za kwotę 12.500 zł. 

 Aktualnie wykonywana jest wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych.  

 W tej chwili brak jest środków na bieżącym utrzymaniu dróg. Wszystkie zgłoszenia radnych będą 

brane pod uwagę w pierwszej kolejności, jeżeli tylko będą środki. 

 Wykonywane są prace przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku.  

W tym tygodniu na plac budowy wejdzie specjalistyczna firma do planowania fundamentów 

 i murów oporowych. 

 Ukończone zostały audyty energetyczne na termomodernizację czterech budynków użyteczności 

publicznej: budynek Urzędu Gminy, budynek starego przedszkola (obecnie WTZ), budynek 

Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz budynek Szkoły Podstawowej w Broniszo-

wie. Audyty są wykonane po to, aby składać wnioski na dofinansowanie termomodernizacji. 

Termin do składania wniosków zostanie ogłoszony w tym roku, dlatego musimy się spieszyć. 

Będzie to głęboka termomodernizacja obejmująca nie tylko docieplenie, ale i remont instalacji 

elektrycznej, wymianę okien, jeżeli jest taka potrzebna, itp. 

 Na ukończeniu są prace dotyczące budowy bezodpływowego osadnika ścieków przy budynku 

wielofunkcyjnym w Gliniku. 
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 Do końca roku ogłoszony będzie nabór na drogi z PROW. Będziemy chcieli wskazać te drogi, 

które spełnią kryteria i będą miały szansę przejść w tym programie. Kwota, która będzie do 

wykorzystania to max. 3 mln zł.  

 Realizowane są prace w budynku Ośrodka Zdrowia nad Apteką. Zostaną one zakończone  

w połowie listopada i będzie można ogłosić przetarg na gabinet dentystyczny. 

 Został przygotowany wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinanso-

wanie remontu organów w kościele parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim. Wniosek zostanie 

złożony w terminie do 30 października br. i obejmuje dwa działy: 

a) refundacja 10.000 zł za prace, które zostały wykonane, 

b) dotacja na 25.000 zł na prace, które będą wykonywane w następnym czasie.  

Zamierzamy również wystąpić o środki na dokumentację techniczną na osuszenie kościoła  

i odnowę elewacji. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego byłoby 

w 50%. Parafia wówczas musiałby dołożyć 50% i na pewno tego kosztu nie udźwignie, bo kwota 

na to zadnie będzie duża. Jeżeli dojdzie do realizacji tego zadania to w przyszłym roku będziemy 

rozważać dofinansowanie z budżetu gminy w większej kwocie dla Parafii Wielopole Skrzyńskie. 

 Rozpoczynają się prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowej w Gliniku i w Broni-

szowie. Został wyłoniony wykonawca do opracowania dokumentacji, którym jest Zakład Usług 

Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnej Pro In Mat z siedzibą w Tarnowie. Od 

listopada firma projektowa rozpocznie prace w terenie. Firma ma upoważnienie Wójta do 

uzgadniania z właścicielami nieruchomości przebiegu trasy wodociągu oraz przyłączy. Chcemy 

zabezpieczyć wszystkich mieszkańców Glinika w wodę. Dlatego zaplanowany jest dodatkowy 

odwiert na Gliniku w stronę Rzegocina. Mamy wyznaczony duży teren, na którym jest bardzo 

duże prawdopodobieństwo wystąpienia wody.  

 Jest nadzieja na rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę Szkoły Podstawowej w Broniszowie, 

kaplicy, remizy i kilku indywidualnych gospodarstw. Została wykonana tzw. studnia kopana na  

dziewięć betonów, z czego cztery betony jest wody. Woda będzie badana. Jeżeli będzie zdatna do 

picia to natychmiast będzie podłączona studnia ze zbiornikiem, z których zaopatrywana jest 

szkoła oraz pozostałe obiekty. 

 Jest wykonywana dokumentacja projektowa na remont mostu koło remizy OSP w Gliniku. Po 

wykonaniu dokumentacji przystąpimy do szukania dofinansowania. 

 Na ukończeniu jest projekt prac wykonawczych na kanalizację. W I etapie chcemy zrealizować  

dziewięć km linii kanalizacji i oczyszczalnię ścieków. 

 Wykonywana jest dokumentacja na przebudowę przepustu na potoku Liwek na Starej drodze 

wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą tj. wybudowanie chodnika przy całej długości tej drogi  

z odnową nawierzchni. 

 Został ogłoszony drugi przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Wielopolu Skrzyńskim.  

W pierwszym przetargu nie było żadnych chętnych do kupna tych działek. Zainteresowanie 

kupnem może spowodować obniżenie cen działek o 30%. 

 

Pytania i uwagi do przedstawionych informacji.  

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys wsi Broniszów złożył podziękowania wszystkim, dzięki 

którym powstała droga w Broniszowie. Ponadto przypomniał, aby wykonać przed zimą korytka na 

drodze koło Świętonia przy drodze gminnej oraz zawnioskować do Wydziału Dróg Powiatowych  

o wykonanie mostku przy drodze powiatowej, gdzie stoi pełno wody, ponieważ nie ma tam betonów. 
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3. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych. 

 

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy przedstawiła informację o wynikach przeprowa-

dzonej analizy oświadczeń majątkowych. Mówiła, że ustawa o samorządzie gminnym nakłada 

obowiązek przedłożenia informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radzie gminy  

w terminie do 30 października danego roku. W związku z powyższym złożono ogółem 31 oświadczeń 

majątkowych, w tym 15 oświadczeń majątkowych radnych i 16 oświadczeń majątkowych pracow-

ników samorządowych. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone terminowo. Dwa 

oświadczenia zostały złożone do Wojewody Podkarpackiego, dwadzieścia siedem do Urzędu 

Skarbowego w Ropczycach i dwa do Urzędu Skarbowego w Strzyżowie według właściwości 

miejscowej. Urzędy Skarbowe w Ropczycach i w Strzyżowie przedstawiły informację o złożonych 

oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy i pracowników samorządowych. Z Urzędu 

Skarbowego w Strzyżowie otrzymano informację, że złożone oświadczenia nie zawierają nieprawi-

dłowości. Natomiast Urząd Skarbowy w Ropczycach, w piśmie z dnia 23 września 2015 roku 

wykazał nieprawidłowości w trzech oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych  

i trzech oświadczeniach majątkowych radnych. Nieprawidłowości dotyczyły np.: niewykazania 

zakupu ciągnika, powodu zaciągnięcia kredytów, udziałów nabytych w spadku czy brak załącznika 

PIT-O. Wszystkie nieprawidłowości zostały przez osoby do tego zobowiązane skorygowane poprzez 

sporządzenie wyjaśnień i zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Ropczycach. 

 

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

1) Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 

2016 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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 XI/60/2015 w załączeniu. 

 

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

wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok. 

   

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
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Pani Skarbnik dodała, że do zmian budżetu gminy na 2015 rok, które były omówione na 

posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w przeniesieniach wydat-

ków dopisuje się wydatki na dokumentację przebudowy drogi gminnej Wielopole – Sośnice – 

Jaszczurowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Wielopole 

Skrzyńskie w kwocie 4.500 zł. 

 

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 XI/61/2015 w załączeniu. 

 

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

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XI/62/2015 w załączeniu. 

 

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

w 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 jakie budynki mieszkalne i ich 

części oraz pozostałe budynki i ich części określone w punkcie 5 uchwały zwalnia się od podatku od 

nieruchomości. 
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Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zwalnia się od podatku od 

nieruchomości budynki mieszkalne i ich części będące własnością osób fizycznych i pozostałe 

budynki i ich części będące własnością osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej 

do 1 ha. Budynki i ich części powyżej 1 ha są zwolnione z mocy przepisów ustawy, z wyłączeniem 

budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XI/63/2015 w załączeniu. 

 

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

stawek podatku od środków transportowych. 

 

Projekt uchwały został omówiony oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy pytał czy są w gminie na dzień 

dzisiejszy pojazdy o ilości większej niż 22 miejsca do siedzenia. 

 

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odpowiedziała że w tej chwili nie ma w gminie 

pojazdów o ilości większej niż 22 miejsca do siedzenia, ale stawki podatku Rada musi uchwalić. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych 

Uchwała Nr XI/64/2015 w załączeniu. 

 

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

dziennych stawek opłaty targowej. 

 

Projekt uchwały został omówiony oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego proponował, aby wykreślić z projektu 

uchwały opłatę targową z tytułu sprzedaży prosiąt, ponieważ na posiedzeniu Komisji Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęto, że opłata ta nie będzie pobierana. 
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy wyjaśnił, że gmina nie pobiera opłaty targowej z tytułu 

sprzedaży prosiąt, chociaż stawki są ustalone, bo handel odbywa się w sobotę i nie jest wysyłany 

inkasent do poboru opłaty. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XI/65/2015 w załączeniu. 

 

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

wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XI/66/2015 w załączeniu. 

 

8) Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej 

kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XI/67/2015 w załączeniu. 
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9) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

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

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

Uchwała Nr XI/68/2015 w załączeniu. 

 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wnioskował, aby nie inwestować więcej środków  

w działki budowlane w Wielopolu Skrzyńskim niż jest to konieczne. Poprosił również o przygoto-

wanie zestawienia wydatków na poszczególne miejscowości i w przeliczeniu na mieszkańca za 

poprzedni rok budżetowy. Pytał również o zmianę organizacji ruchu na drodze na cmentarz  

w Brzezinach w Dzień Wszystkich Świętych. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy skierował do Wójta następujące 

zapytania:  

 Czy byłaby możliwość przeprowadzenia szkoleń i doradztwa dla rolników przy współpracy  

z ODR-em i innymi ośrodkami w kwestii pozyskiwania nowych środków unijnych tym 

bardziej, że zbliża się okres zimowy i rolnicy będą mogli poświęcić więcej czasu, aby 

zwiększyć swoją wiedzę w tym temacie? 

 Czy jest możliwość stacjonowania karetki pogotowia w Wielopolu Skrzyńskim? 

 Czy są interwencje dotyczące jakości serwowanych potraw dla dzieci w szkołach podsta-

wowych? Czy jakość potraw jest na zadowalającym poziomie? 

 Kiedy inwestycja dotycząca montowania światłowodu w gminie na słupach elektrycznych  

i telefonicznych zostanie zakończona? Kiedy będzie możliwość z tego tytułu podpięcia się do 

internetu? 

 Czy są plany, aby w przyszłości mieszkańcy Budzisza byli zaopatrzeni w bieżącą wodę  

i uzyskali możliwość podpięcia się do sieci wodociągowej z Gminy Sędziszów Małopolski? 

 

Pan Krzysztof Traciak – radny z Nawsia pytał: 

 Czy będzie robiona w następnym roku droga Nawsie Rzeki na szkołę? 

 Czy jest ujęta do odśnieżania droga w jego kierunku? 
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Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys wsi Glinik wnioskował o: 

 wycinkę drzew w pasie dróg gminnych w Gliniku, szczególnie koło śp. Mariana Szpary, gdzie 

są gminne drzewa, 

 zamieszczenie informacji w gazetce gminnej, że będzie robiona dokumentacja na wodociągi 

i jest możliwość dopisania się do wodociągu, 

 wykorzystanie płyt z placu budowy przy Szkole Podstawowej na potrzeby Glinika, 

 utworzenie społecznych komisji do godzenia sporów w sprawach m.in. stosunków wodnych, 

sąsiedzkich, działek, itp. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział na zgłoszone wnioski i zapytania radnych 

mówiąc, że: 

 Działki budowlane w Wielopolu Skrzyńskim zostały wycenione przez biegłego rzeczoznawcę 

dość wysoko, do tego doszedł jeszcze podatek VAT. Z uwagi na brak zainteresowania kupnem 

działek w pierwszym przetargu, ceny działek zostały obniżone o 30%. Przy tych cenach przychód 

budżetu gminy będzie zdecydowanie większy niż koszty, które zostały poniesione na budowę 

dróg do działek. Drogi te nie można traktować jako inwestycji w działki. Aby wystawić działki 

na sprzedaż musiały być one podzielone wraz z dojazdem. W tym roku nie będziemy więcej 

inwestować w działki. W nowym roku zostanie jeszcze wykonana operacja za kwotę ok. 100.000 

zł dotycząca wysypu kruszywa łamanego na drogi do działek o grubości 10 cm wraz z zawało-

waniem.  

 Sprawa zmiany organizacji ruchu na drodze na cmentarz w Brzezinach w Dzień Wszystkich 

Świętych została zlecona pracownikowi ds. dróg. 

 Podejmiemy rozmowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w celu zorganizowania spotkań dla rolników w kwestii pozyskiwania 

środków unijnych. 

 Brak nowych informacji na temat możliwości stacjonowania karetki pogotowia w naszej gminie. 

 Inwestycja dotycząca montowania światłowodu na Nawsiu powinna być zakończona i oddana  

w tym roku. Światłowód jest podwieszany na niektórych gminnych słupach i przebiega nad 

gminnymi działkami, w zamian za to będziemy mieli kilka bezpłatnych połączeń m.in. do WTZ-

ów czy do GOKiW-u. 

 Zaopatrzenie mieszkańców Budzisza w wodę będzie realizowane w przyszłym roku. 

 Droga Nawsie Rzeki nie jest na razie brana pod uwagę w kwestii położenia nawierzchni 

asfaltowej. W pierwszej kolejności wykonujemy drogi najczęściej uczęszczane przez mieszkań-

ców. Będziemy próbować szukać środków na roboty ziemne, rowy i częściowo utwardzenie 

kamieniem na tej drodze. 

 Drogi, które są co roku zgłaszane do odśnieżania m.in. drogę na Pana Traciaka trzeba włączyć na 

stałe do wykazu zimowego utrzymania dróg, chociaż zaliczanie coraz większej ilości dróg do 

odśnieżania będzie nas coraz więcej kosztowało. 

 Drzewa koło śp. Mariana Szpary w Gliniku utrudniające widoczność na drodze trzeba usunąć. 

Wystąpimy o zezwolenie do starosty na wycinkę naszych drzew. 

 W gazetce gminnej zamieścimy informację, że będzie wykonywana dokumentacja na wodociągi. 

Przedstawiciele firmy projektowej rozpoczną prace w terenie od listopada i będą uzgadniać  

z właścicielami nieruchomości przebieg trasy wodociągu oraz przyłączy. 
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 Komisje do rozstrzygania sporów w dzisiejszych czasach nie będą skuteczne ani szanowane przez 

mieszkańców. W Urzędzie Gminy pracownikiem od tego typu zdarzeń jest Pan Andrzej Kisiel. 

Jeżeli wolą radnych będzie powołanie takich komisji to w charakterze społecznym i najlepiej 

spośród sołtysów czy radnych, bo nie mamy żadnego umocowania prawnego do ich utworzenia. 

 

Pani Wiesława Mądro – Zastępca Kierownika GOPS udzieliła informacji na temat kateringu 

w szkołach podstawowych. Mówiła, że do tej pory żaden z rodziców ani dyrektorów szkół nie złożył 

skargi na wydawane posiłki. Poinformowała również, że Pani kierownik GOPS planuje powołać 

komisję, która będzie systematycznie sprawdzać jakość wydawanych posiłków, aby była ona zgodna 

z ogłoszonym przetargiem. 

 

Pan Adam Galas – radny, sołtys wsi Broniszów oraz Pan Stanisław Pasowicz – radny  

z Glinika zgłosili zastrzeżenia do posiłków w Szkole Podstawowej w Broniszowie oraz Szkole 

Podstawowej w Gliniku. 

 

Pani Wiesława Mądro odpowiedziała, że obowiązkiem dostawcy, który wygrał przetarg jest 

dostosowanie się do tego, do czego się zobowiązał. Wszystkie zgłoszenia dotyczące jakości posiłków 

w szkołach będą rozpatrywane i podejmowane stosowane decyzje. 

 

Pan Antoni Balicki – dyrektor ZOSIP dodał, że rodzice porównują posiłki w szkołach 

podstawowych do posiłków, które były w przedszkolach unijnych, gdzie stawka w przedszkolu 

unijnym była zdecydowanie wyższa od obowiązującej stawki w szkołach podstawowych. 

 

6. Sprawy różne. 

 

Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zgłosił:  

 prośbę o powieszenie tablicy ogłoszeń na pozostawionych dwóch słupach ogrodzeniowych 

przy remizie OSP w Nawsiu, 

 uprzątnięcie ziemi i gruzu złożonego na parkingu przy kościele w Nawsiu, a przewiezionego 

spod budowy placu wjazdowego do remizy OSP, 

 dopisanie dróg, które są co roku interwencyjnie i systematycznie zgłaszane do odśnieżania, 

do stałego wykazu zimowego utrzymania dróg, 

 usunięcie zakrzaczeń przy drodze Nawsie Folwark oraz Nawsie Kamieniec. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin zgłosiła: 

 wycinkę drzew przy drogach gminnych w Brzezinach, 

 udrożnienie przed zimą przepustów na drodze Brzeziny Stawy koło Pani Izabeli Święch, gdzie 

ciągle stoi woda i asfalt ulega zniszczeniu. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin poruszył problem zatoczki autobusowej w centrum 

Brzezin koło Ośrodka Zdrowia. Proponował, aby wykonać dojście do tej zatoczki, aby można było 

tam wjeżdżać autobusem, gdyż obecnie autobus blokuje całą drogę, jak się zatrzymuje. Następnie 

zgłosił wycięcie zakrzaczeń przy drodze na Krajewskiego od asfaltu za mostem oraz przy drodze 

Brzeziny Rędziny koło Kazimierza Wojnarowskiego. Poprosił również o koparkę w celu oczysz-

czenia ok. 100 m rowu na Stasika Roberta. 
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Pan Adam Galas – radny, sołtys wsi Broniszów poruszył problem wycinki zakrzaczeń  

w pasie dróg gminnych. Mówił, że niektórzy mieszkańcy zakazują wycinki krzaków i drzew przy 

drogach oraz rowach gminnych. Stanowczo podkreślił, aby realizować podjęte decyzje i usuwać 

zakrzaczenia znajdujące się w pasie dróg gminnych. Poprosił również, aby wcześniej przed zimą 

zorganizować żużel do posypywania dróg. Następnie poinformował, że dyrektor ochrony środowiska 

może wydać zezwolenie na odstrzał lub przesiedlenie bobrów. 

 

Pan Stanisław Wojnarowski – sołtys wsi Brzeziny wnioskował o: 

 poprawę płyt na przystanku autobusowym w Brzezinach, które zerwał wiatr,  

 poprawę kostki na parkingu w okolicy Ośrodka Zdrowia w Brzezinach oraz krawężników. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy złożyła podziękowania za: 

 pomoc w zorganizowaniu spotkania z Państwem starostwem, posłem i senatorem, 

 wysoką frekwencję podczas wyborów parlamentarnych, 

 składkę na mszę św. za Józefa Sikorę. 

Następnie poprosiła o: 

 zabezpieczenie dróg przez policję w kierunku cmentarzy w naszej gminie w Dzień 

Wszystkich Świętych, aby nie doszło do wypadków, szczególnie drogi na I cmentarz i drogi 

na cmentarz na Rzegocinie, które stanowią wielkie zagrożenie dla zwiększonego ruchu, 

 ogłoszenie przetargu na działki w internecie na stronie ogólnopolskiej, aby dotrzeć do 

większej ilości osób.  

Poruszyła również problem okresowych badań lekarskich wykonywanych przez nauczycieli 

z terenu naszej gminy. Mówiła, że badania te nauczyciele muszą wykonywać w Ropczycach i nie są 

w stanie ich zrobić w ciągu jednego dnia. Proponowała, aby wrócić do badań, które były robione  

w Piomarze. Wówczas lekarz medycyny pracy przyjeżdżał do Piomaru i podbijał książeczkę zdrowia 

na miejscu. 

 

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

 Tablica ogłoszeń przy remizie OSP w Nawsiu będzie zamontowana w najbliższym czasie. 

 Gruz i ziemia złożone na parkingu przy kościele w Nawsiu zostaną uporządkowane w porozu-

mieniu z księdzem proboszczem. 

 Niektóre drogi systematycznie zgłaszane do odśnieżania zostaną wpisane na stałe do wykazu 

zimowego utrzymania dróg. 

 Wycinki zakrzaczeń przy drogach gminnych postępują. Zadanie to będzie przebiegało sprawniej, 

bo od listopada będzie jeszcze trzech pracowników gospodarczych, którzy będą dokonywać tej   

wycinki. Niektórzy mieszkańcy zamiast pomagać przy wycince utrudniają ją, roszcząc sobie 

prawo do drzew, które rosną w pasie dróg gminnych. Ponadto mieszkańcy mają przeświadczenie, 

że wszystko ma zrobić gmina, m.in. udrożnić wszystkie przepusty. Obowiązkiem gminy jest 

czyszczenie przepustów pod drogami gminnymi, natomiast o przepusty na posesje lub pola 

uprawne powinni zadbać ich właściciele. Wielu tych właścicieli zostaje zobligowanych do 

udrożnienia tych przepustów. 

 Zostanie wysłany drogowiec na drogę na Stawy w Brzezinach w celu obejrzenia przepustów  

i podjęcie stosownych decyzji. 

 Przyglądniemy się sprawie zatoczki autobusowej w Brzezinach i w miarę możliwości wykonamy 

do niej dojście. 
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 Osobom, które będą przeszkadzały przy wycince drzew wyślemy pisma o usunięcie drzew, jeżeli 

rosną one na ich posesjach, natomiast jeżeli rosną na naszych działkach to zawiadomimy ich, że 

drzewa będą usunięte. 

 Będziemy wozić żużel do posypywania dróg, chociaż mieszkańcy rzadko go używają. Szczegól-

nie będzie pilnowany pod względem odśnieżania odcinek drogi do szkoły w Broniszowie. 

 Sprawdzimy informacje o wydawanych przez dyrektora ochrony środowiska zezwoleniach na 

odstrzał lub przesiedlenie bobrów i będziemy wnioskować o jedną albo o drugą formę wobec 

kilku miejsc w naszej gminie, gdzie żerują bobry. 

 Roboty dotyczące poprawy płyt na przystanku oraz kostki w Brzezinach wykonają pracownicy 

gospodarczy gminy. 

 Drogi w Dzień Wszystkich Świętych będą zabezpieczone i nadzorowane przez policję. 

 Przetarg na działki w Wielopolu Skrzyńskim zostanie ogłoszony wszędzie gdzie jest to możliwe, 

aby jak najszersze grono potencjalnych uczestników przetargu mogło wziąć w nim udział. 

 Badania okresowe wykonywane przez nauczycieli jak i pracowników gminy były robione do tej 

pory w Piomarze, bo gmina miała podpisaną z nimi umowę. Jednak Piomar zrezygnował z tego 

typu usług i została podpisana umowa z ZOZ-em w Ropczycach. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys wsi Glinik poruszył temat wywozu ziemi spod budowy 

sali przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Zgłosił potrzebę przywiezienia tej ziemi na drogę na 

Chodaka. 

 

Pan Dariusz Wośko – Kierownik Referatu Rozwoju mówił, że część ziemi zza Szkoły 

Podstawowej w Gliniku zostało wywiezione na drogę nad Chodakiem i jest jeszcze możliwość 

przywiezienia tam tej ziemi. Jednak zdaniem kierownika, ziemia spod szkoły nie nadaje się na drogę 

nad Chodakiem, ze względu na podmokły grunt, który jest przy szkole. Poinformował również, że 

drugi samochód wozi ziemię z rowów w miejscu gdzie jest wykonywany chodnik przy drodze 

wojewódzkiej. Kierowca dostał polecenie od sołtysa z Glinika, aby wozić tą ziemię pod sklep. 

 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika zwrócił uwagę na ziemię, która jest wysypana przy 

drodze wojewódzkiej 986 w okolicach sklepu na poboczu, co powoduje, że brak jest przejścia.   

Mówił, że na chwilę obecną jest to ingerencja w drogę wojewódzką. Ponadto zauważył, że ziemię 

wozi się w różne miejsca, o których decyduje sołtys Glinika, natomiast jest to kompetencja kierow-

nika budowy, ewentualnie Wójta lub pracownika ds. dróg.  

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys wsi Glinik wyjaśnił, że ziemię wozi pod sklep firma 

wykonująca chodniki i składuje ją, bo nie ma gdzie, po to, aby ją później wykorzystać. Kierowca nie 

mógł inaczej tej ziemi wysypać, dlatego wysypał ją na poboczu drogi i dostał polecenie, aby ziemię 

zsunął operator koparki. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy popierając wypowiedź Pana radnego Górskiego 

przestrzegał przed ingerencją w pas drogowy drogi wojewódzkiej, dlatego że jest to bardzo 

niebezpieczne. Mówił, aby znaleźć miejsce na zmagazynowanie ziemi, jeżeli będzie ona potrzebna, 

a nie wozić ją w różne miejsca. Ponadto zasygnalizował, że trzeba usunąć piasek przeciwpowo-

dziowy, który został wysypany przy sklepie w Gliniku, bo też leży w pasie drogi wojewódzkiej.  
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Pan Tadeusz Opoń – radny z Wielopola Skrzyńskiego pytał w jaki sposób wydawane są zupy 

dzieciom w szkole podstawowej. Zasygnalizował, że zupa nie jest nalewana przy stoliku tylko dzieci 

same idą z talerzem do stołu. Zdarza się, że dzieci zupę rozlewają, przez co panie ze stołówki krzyczą 

z tego powodu. Zainterweniował, aby zupę nalewać dzieciom przy stolikach. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała, że w Szkole Podsta-

wowej w Wielopolu Skrzyńskim nie ma stołówki i dzieci jedzą obiad gdzie mogą. Dzieci, które siedzą 

przy stoliku mają zupę nalaną. Natomiast pozostałe dzieci idą z talerzem gdzie mogą i jedzą. 

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego zobowiązała się, że sprawdzi wydawa-

nie posiłków w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, bo jest przekonana, że panie 

odpowiedzialne za stołówkę donoszą dzieciom zupę do stolika. 

 

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z X Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 29 września 2015 roku 

uwag nie zgłoszono. Ww. protokół został przyjęty jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

 

8. Zamknięcie sesji. 

  

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym 

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

trwała do godziny 1530. 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                  

 Beata Ozga                                                                mgr inż. Halina Poręba      


