
Protokół Nr XL.2018

z XL Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 27 marca 2018 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1315 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  XL Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  obecni  byli  wszyscy  radni  oraz
zaproszeni gości, zgodnie z załączonymi listami obecności. Jeden radny spóźnił się na obrady sesji.

2. Wręczenie nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze.

Na podstawie obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 12 marca 2018
roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim przeprowa-
dzonych w dniu 11 marca 2018 roku, radnym w okręgu wyborczym nr 10 w Brzezinach został
wybrany Pan Marek Kąkolewski z listy nr 2 KWW DLA BRZEZIN.

W związku z powyższym Pan Jan Świstak – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Wielopolu Skrzyńskim składając gratulacje, wręczył radnemu zaświadczenie o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnego.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  mandatu,  Pan  Marek  Kąkolewski  złożył
ślubowanie.  Po odczytaniu przez  Panią  Przewodniczącą  Rady Gminy roty ślubowania o treści:
„Wierny Konstytucji  i  prawu Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki  radnego
sprawować  godnie,  rzetelnie  i  uczciwie,  mając  na  względzie  dobro  mojej  gminy  i  jej
mieszkańców", Pan Marek Kąkolewski wypowiedział: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  stwierdziła  objęcie  przez  Pana  Marka  Kąkolewskiego
mandatu  radnego  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie,  złożyła  radnemu  gratulacje  oraz  życzyła,  aby
poprzez  działalność  Pana  Marka  Kąkolewskiego  dokonało  się  wiele  dobra  w  naszej  lokalnej
społeczności, tj. we wsi Brzeziny, jak i w całej Gminie Wielopole Skrzyńskie.
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Następnie przystąpiono do przyjęcia porządku obrad XL Sesji Rady Gminy. Z uwagi na
brak opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Przewodnicząca Rady Gminy wyłączyła z porządku
obrad  projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  Integracyjnych  Punktów  Przedszkolnych  przy
szkołach podstawowych. Innych propozycji zmian nie było.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XL Sesji

Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnego.

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

5. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie podziału Gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

2) w sprawie podziału Gminy Wielopole Skrzyńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

3)  w sprawie  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska

kierownicze  w  jednostkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Wielopole

Skrzyńskie,

4)  w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXVII/249/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stałych składów osobowych Komisji

Rady Gminy.

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

8. Sprawy różne.

9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

10. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie przy:
 14 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych.

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XL sesji.
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4. Informacje Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy przedstawił informacje z realizacji zadań oraz wykonania
uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, mówiąc że:
 Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie

o dofinansowanie realizacji projektu pn: „Aktywni rodzice – aktywne maluchy. Nowe miejsca
opieki  żłobkowej  w  Wielopolu  Skrzyńskim”.  Zadanie  zostanie  zrealizowane  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014  –  2020
Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. Projekt obejmuje utworzenie i świadczenie
9-godzinnej opieki żłobkowej dla 16 dzieci. Powstaną dwa oddziały żłobkowe: grupa młodsza
dla dzieci do 24 miesiąca i grupa starsza dla dzieci do 36 miesiąca życia. Żłobek będzie działał
przy  Przedszkolu  Integracyjnym Krasnala  Hałabały w Wielopolu  Skrzyńskim.  Opiekę  będą
sprawować wykwalifikowane opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Powstały
oddział  będzie  oferował  specjalistyczny  program  edukacyjny  dla  starszej  grupy  dzieci.
Zaplanowano  prowadzenie  zajęć  rytmicznych  i  logopedycznych,  które  umożliwią  dzieciom
zniwelowanie  deficytów,  integrację,  poszerzenie  zainteresowań  i  nabycie  dodatkowych
umiejętności. W ramach  realizacji zadania zaplanowano prace obejmujące, m.in.: malowanie
i odnowienie pomieszczeń, a także wyposażenie sal w niezbędne meble, wykładzinę, zabawki
edukacyjne oraz urządzenie miejsca zabaw na świeżym powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie
budynku. Dodatkowo sale edukacyjne zostaną wyposażone w specjalistyczne pomoce dydak-
tyczne, sprzęt multimedialny oraz monitoring niezbędny do prawidłowego świadczenia opieki
żłobkowej oraz podniesienia  jakości oferty opiekuńczej.  Ponadto opiekunowie zostaną prze-
szkoleni w zakresie obsługi sprzętu multimedialnego i zainstalowanego oprogramowania oraz
sposobów wykorzystania technik multimedialnych w opiece nad dziećmi, w tym zastosowanie
multimedialnych materiałów edukacyjnych. Ogólna wartość projektu wyniesie 1.175.927,89 zł,
z czego dofinansowanie w kwocie 998.838,89 zł, natomiast 177.089 zł to środki własne (wkład
budżetu gminy i wkład prywatny).  Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2020 – 2021.
Początkowo planowane było wykorzystanie części edukacyjnej pomieszczeń budynku po byłym
gimnazjum w roku 2020 na utworzenie żłobka, ale będzie to problematyczne z uwagi na hałas,
dźwięk  dzwonka  w  szkole  podstawowej.  Po  analizach  doszliśmy do  wniosku,  że  najlepiej
byłoby  usytuować  żłobek  w  obecnym  Przedszkolu  Samorządowym,  gdzie  zostałyby  dzieci
3-letnie.  Natomiast  starsze  dzieci  przeniesione  będą  do  budynku  Szkoły  Podstawowej
w Wielopolu Skrzyńskim (parter i piętro). Po wygaszeniu gimnazjum część pomieszczeń będzie
przeznaczona na potrzeby szkoły podstawowej. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie w partnerstwie z Gminą Niebylec realizuje projekt pn. „Rozwój
OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”
w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Do 30 marca 2018 roku mieszkańcy biorący udział
w projekcie muszą dostarczyć do Urzędu Gminy podpisaną umowę wraz z dowodem wpłaty,
którą należało uiścić do 21 marca. Po tym terminie będzie podpisany aneks do umowy, nie będą
naliczane kary ani odsetki.  Następnie gmina ogłosi przetarg w celu wyłonienia wykonawcy.
Projekt  dla  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  obejmuje  326  gospodarstw  domowych.  Wartość
inwestycji  dla  naszej  gminy  wynosi  5.417.949  zł,  natomiast  kwota  wnioskowanego
dofinansowania  to  4.264.127  zł.  Jest  to  projekt  parasolowy.  Środki  bezpośrednio  trafią  do
potencjalnego beneficjenta. Obecnie zostało podpisanych ponad 80% umów, nie mniej jednak
z  uwagi  na  wycofanie  się  niektórych  osób  zostało  do  rozdysponowania  kilka  instalacji
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fotowoltaicznych o mocy 2 kW i dwie instalacje solarne 2-panelowe. Pan Wójt wytłumaczył, że
w umowach, które mieszkańcy podpisują jest mowa o transzach, ale to I transza jest całością
kosztów, które beneficjent ma uiścić.  Po rozstrzygnięciu przetargu i  wyłonieniu wykonawcy
może się zmienić wysokość kwoty,  jaką beneficjenci wpłacają, ponieważ w tej  chwili  są to
przewidywane koszty. Podatek VAT musi pokryć potencjalny beneficjent od całości inwestycji.
Ponadto na prośbę Pana Wójta Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim uruchomił nisko
oprocentowane kredyty dla mieszkańców na realizację inwestycji.

 Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  realizuje  projekt  pn.  „Nowoczesne  usługi  w  Placówkach
Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”. Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków
funkcjonowania szkół prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie poprzez wdrożenie
siedmiu  e-usług  skierowanych  dla  potrzeb  rodziców,  uczniów,  nauczycieli,  pracowników
obsługujących szkoły, podnosząc tym samym jakość zarządzania placówką. W ramach realizacji
zadania gmina zakupiła 130 sztuk komputerów hybrydowych (służących jako laptop lub po
złożeniu podstawki z  klawiaturą jako tablet)  niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
e-usług oświatowych we wszystkich pomieszczeniach szkół i przedszkola. Sprzęt komputerowy
dostarczono do placówek oświatowych w następujących ilościach: Samorządowe Przedszkole
w Wielopolu Skrzyńskiem – 11 sztuk, Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim – 21 sztuk,  Szkoła
Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim – 19 sztuk, Szkoła Podstawowa w Gliniku – 17 sztuk,
Szkoła Podstawowa w Broniszowie – 14 sztuk,  Szkoła Podstawowa w Nawsiu – 16 sztuk,
Szkoła Podstawowa w Brzezinach – 17 sztuk, Szkoła Podstawowa w Brzezinach – Berdechowie
– 15 sztuk.  Dostawcą sprzętu  była  firma  InFast  z  Rzeszowa,  która  zaoferowała  wykonanie
przedmiotu  dostawy  za  kwotę  384.800  zł  netto.  Ponadto  projekt  obejmuje  opracowanie
i wdrożenie siedmiu e-usług oświatowych: e-oceny, e-usprawiedliwienie, e-najem, e-świetlica,
e-dowozy,  e-stołówka  i  e-nabór.  Aktualnie  trwa  proces  opracowania  platformy  e-usług.
W ramach projektu dyrektorzy szkół, kadra nauczycielska oraz szkolni administratorzy systemu
zostaną przeszkoleni  w zakresie  obsługi  powstałej  platformy e-usług.  Wykonawcą tej  części
zadania jest firma Agendo z Rzeszowa. Zadanie obejmuje również uruchomienie infrastruktury
technicznej niezbędnej do wykonania pełnego zasięgu sieci Wi-Fi w placówkach oświatowych.
Obecnie podejmowane są działania w kierunku lepszego internetu we wszystkich szkołach, aby
szkoły  miały  odpowiednią  prędkość  internetu  pozwalającą  w  pełni  wykorzystać  wszystkie
dostępne e-usługi, ponieważ w większości szkół jest słaby internet o małej prędkości. Gmina
Wielopole  Skrzyńskie  otrzymała  na  realizację  przedsięwzięcia  dofinansowanie  w  ramach
Programu  Operacyjnego  Cyfrowe  Podkarpackie  Działanie  2.1  Podniesienie  efektywności
i  dostępności  usług.  Całkowity  koszt  realizacji  projektu  wynosi  1.599.569  zł,  w  tym
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1.359.634 zł  oraz wkład
własny poniesiony przez gminę w wysokości 239.935 zł. Termin zakończenia realizacji projektu
to czerwiec 2018 roku.

 Kontynuowane  są  prace  związane  z  remontem  Ośrodka  Dokumentacji  i  Historii  Regionu
Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Zakończono prace przy dachu budynku,
takie jak: uzupełnienia połaci dachowej, założona została nowa folia, dachówka po ściągnięciu
została  umyta i  wyczyszczona i  z powrotem trafiła na dach,  wykonano nowe orynnowanie,
montaż  instalacji  odgromienia,  a  także  ocieplenie  poddasza.  Na  poddaszu  powstaną  nowe
pomieszczenia,  m.in.  będzie  usytuowane  Muzeum Parafii  i  Muzeum Regionu.  Wykonawca
przystąpił  do  remontu  elewacji  zewnętrznej  budynku.  Aktualnie  ze  względu  na  warunki
pogodowe prowadzone są prace wewnątrz budynku, częściowo wykonano instalację wodno –
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kanalizacyjną  i  instalację  elektryczną.  Wykonawcą  inwestycji  jest  Firma  Handlowa  ROSE
Tomasz Leszczak ze Strzyżowa. Zakończenie realizacji projektu jest zaplanowane w terminie
do końca września 2018 roku. Wartość inwestycji wynosi 2.846.373 zł, w tym dofinansowanie,
które Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała w ramach RPO WP w kwocie 2.419.417 zł. 

 Dobiegają  końca  prace  związane  z  rozbudową  budynku  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej
w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Aktualnie  firma  dokonuje  wyposażenia  w  sprzęt  i  urządzenia
niezbędne do prawidłowego świadczenia usług opieki nad uczestnikami WTZ. Pozostaje do
zagospodarowania teren na zewnątrz  budynku,  który będzie realizowany przy sprzyjających
warunkach  pogodowych.  Ostateczny  termin  zakończenia  realizacji  inwestycji  wyznaczony
został do 15 maja 2018 roku. Wartość inwestycji wynosi 2.753.355 zł, w tym dofinansowanie
z RPO WP – 1.927.395 zł i PFRON – 340.128 zł. 

 Trwa budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wielopolu Skrzyńskim. To jedno
z ważniejszych przedsięwzięć, które przyczyni się do ochrony środowiska, wzrostu atrakcyjno-
ści inwestycyjnej terenów gminy oraz stworzenia możliwości jej dalszego rozwoju. Aktualnie
w  części  dotyczącej  budowy  oczyszczalni  ścieków  wykonano  część  ogrodzenia  obiektu,
natomiast  w  powstającym  budynku  techniczno  –  socjalnym  wykonano  pokrycie  dachowe
i prowadzone są prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz sanitarnej. W części
dotyczącej  budowy sieci  kanalizacji  sanitarnej  aktualnie  wykonano  już  9  km sieci  (łączna
długość to 11,2 km). Koszt budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej wynosi ponad
10 mln  zł.  Zadanie  realizowane jest  w ramach projektu pn.  „Budowa kanalizacji  sanitarnej
i  oczyszczalni  ścieków dla miejscowości  Wielopole Skrzyńskie”,  na który gmina otrzymała
dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

 W dniu 9 marca 2018 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie podpisała umowę na opracowanie
i  wdrożenie  platformy nowoczesnych e-usług  w placówkach oświatowych na terenie  naszej
gminy w ramach realizowanego projektu pn. „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych
Gminy  Wielopole  Skrzyńskie”.  Wykonawcą  zadania  jest  firma  Agendo  z  Rzeszowa,  która
zaoferowała wykonanie tej części zamówienia za kwotę 600.855 zł.  W chwili obecnej gmina
aktualizuje  dokumentację  do  ogłoszenie  przetargu,  którego  przedmiotem będzie  wykonanie
infrastruktury serwerowej i sieci bezprzewodowej we wszystkich placówkach szkolnych.

 W  dniu  13  marca  2018  roku  został  ogłoszony  przetarg  nieograniczony  na  zadanie  pn.
„Adaptacja  i  zmiana  sposobu  użytkowania  części  budynku  komunalnego  w  Wielopolu
Skrzyńskim na potrzeby SOR”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
związanych z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania części budynku byłej siedziby policji
w  Wielopolu  Skrzyńskim  na  potrzeby  szpitalnego  oddziału  ratunkowego.  Prace  będą
obejmować  m.in.:  wydzielenie  pomieszczeń  poprzez  wyburzenie  części  ścian,  rozebranie
istniejących posadzek, wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych podposadzko-
wych  i  pionowych  ścian  fundamentowych,  układanie  płyt  styropianowych,  styrodurowych
i wełny mineralnej, pokrycie dachu blachą, montaż orynnowania, stolarki drzwiowej, stolarki
okiennej, pokrycie ścian i podłóg płytkami oraz zagospodarowanie terenu na zewnątrz budynku.
Otwarcie  ofert  nastąpi  28 marca 2018 roku. Kilka firm zadaje pytania i  mamy nadzieję,  że
w I przetargu wyłonimy wykonawcę i przygotujemy w odpowiednim terminie pomieszczenia
niezbędne  dla  załogi  obsługującej  karetkę  pogotowia,  która  od  1  lipca  br.  ma  stacjonować
w Wielopolu Skrzyńskim.
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 W dniu  20  marca  2018  roku  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  podpisała  umowę na  realizację
zadania, którego przedmiotem jest modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i OSP
w  Wielopolu  Skrzyńskim  w  ramach  projektu  pn.  „Modernizacja  energetyczna  budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”. Wykonawca przystąpił  do
realizacji zadania. Prace obejmują m.in. wymianę stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej
zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
z  tynku  akrylowego,  ocieplenie  ścian  fundamentowych  i  ścian  piwnic,  ocieplenie  stropu
ostatniej  kondygnacji  wełną  mineralną,  remont  instalacji  centralnego  ogrzewania,  remont
instalacji  oświetlenia,  remont  instalacji  odgromowej.  Wykonawcą  zadania  jest  WAL MAR
Waldemar  Marciniak  z  Sędziszowa Małopolskiego,  który zaoferował  wykonanie  zadania  za
kwotę 925.074,59 zł. Zadanie zakończone zostanie w terminie do 31 sierpnia 2018 roku. Gmina
na realizację przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Unii
Europejskiej.  Inwestycję  gmina  chciała  zrealizować  w  roku  ubiegłym,  jednak  mimo  kilku
przetargów nie udało się zakupić tej  usługi w odpowiedniej kwocie. W ramach powyższego
projektu  realizowana  była  termomodernizacja  trzech  obiektów  komunalnych,  tj.  Szkoły
Podstawowej  w Broniszowie,  Szkoły  Podstawowej  w Wielopolu  Skrzyńskim oraz  budynku
byłego  przedszkola  w  Wielopolu  Skrzyńskim,  który  w  przyszłości  będzie  przeznaczony na
siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 W dniu 21 marca 2018 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie ogłosiła kolejny przetarg na budowę
ujęć wody,  stacji  uzdatniania wody oraz sieci  wodociągowej w miejscowościach Broniszów
i Glinik. Kilka przetargów zostało przeprowadzonych, jednaj nie udało się wyłonić wykonawcy,
który  chciałby  wykonać  tą  inwestycję  w  rozsądnej  cenie.  Brak  jest  również  konkurencji
w wykonawstwie,  dlatego że w ostatnich dwóch przetargach zgłosiła  się  tylko jedna firma.
Zostały dokonane pewne zmiany materiałów, z których wykonywana będzie sieć wodociągowa.
Według obliczeń powinno to przynieść ok. 400.000 zł oszczędności. Jedak firma, która wzięła
udział w przetargu po raz kolejny zaoferowała taką samą kwotę. Dlatego przedmiot zamówienia
został podzielony na cztery części, żeby zaprosić mniejsze firmy do udziału w przetargu: 
• Część I  obejmuje budowę ujęć wody i  stację  uzdatniania  wody w miejscowości  Glinik.

W ramach zadania wykonane zostaną: studnie głębinowe GL – 2 i GL – 3, stacja uzdatniania
wody,  zbiornik  wody  uzdatnionej  o  pojemności  200  m3, zbiornik  wód  popłucznych
o  pojemności  40  m3.  Wykonana  zostanie  również  infrastruktura  towarzysząca  tj.  place
manewrowe,  chodniki  i  ogrodzenie  obiektu.  Termin  zakończenia  realizacji  zadania  to
listopad 2018 roku.

• Część  II  obejmuje  budowę  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Glinik  o  szacowanej
długości 9 263,4 m. Termin realizacji zadania to czerwiec 2019 roku.

• Część  III  obejmuje  budowę  ujęć  wody  i  stację  uzdatniania  wody  w  miejscowości
Broniszów. W ramach zadania wykonane zostaną następujące obiekty: studnia głębinowa
BR – 1, stacja uzdatniania wody, zbiornik wody uzdatnionej o pojemności 100 m3, zbiornik
wód popłucznych o pojemności 40 m3. Wykonana zostanie także infrastruktura towarzyszą-
ca  (place  manewrowe,  chodniki,  ogrodzenie  obiektu).  Planowany  termin  zakończenia
inwestycji to  czerwiec 2019 roku.

• Część IV obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Broniszów o szacowanej
długości  3 491,2 m. Termin zakończenia prac dla tej części zadania to czerwiec 2019 roku. 
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Otwarcie  ofert  nastąpi  10  kwietnia  2018  roku.  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  na  realizację
inwestycji  otrzymała  dofinansowanie  w  ramach  PROW na  lata  2014  –  2020  w wysokości
1.999.406  zł.  Gmina  dysponuje  kwotą  3,2  mln  zł.  Kosztorys  jest  na  kwotę  8  mln  zł  bez
dodatkowych przysiółków, które nie są zaprojektowane. W tym roku chcemy rozpocząć prace.
Będziemy szukać środków w innych źródłach, a nawet sięgać do rezerw budżetu państwa.

 W dniu 2 marca 2018 roku w Brzezinach odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto upamiętnia żołnierzy antykomunistycznego i niepodle-
głościowego podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie
nierównej walki o wolną Polskę. Uroczystość miała miejsce w Brzezinach ze względu na to, że
Szkoła Podstawowa w Brzezinach ma imię mjra Ludwika Marszałka „Zbroi”, który jest również
Żołnierzem Wyklętym. Pan Wójt złożył podziękowania dyrektorom szkół, Zarządowi PSL za
wystawienie  delegacji  z  pocztami  sztandarowymi.  Szczególne  słowa  podziękowania  złożył
Panu Dyrektorowi Józefowi Chodakowi za przygotowanie uroczystości.

 W  dniu  6  marca  2018  roku  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  i  Wypoczynku  w  Wielopolu
Skrzyńskim miała miejsce uroczystość Złotych Godów Małżeńskich obchodzona przez pary
z terenu naszej gminy, które przeżyły razem 50 lat w związku małżeńskim. Parom towarzyszyły
najbliższe rodziny i znajomi. Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, są
nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach
i odznaczeniach  Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Niepowtarzalną atmosferę umilił program artystyczny zaprezentowa-
ny przez grupę biesiadno – teatralną „VICTORIA” z Broniszowa. 

 W dniu  10 marca 2018 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu udział wzięły
przedstawicielki  wszystkich  stanów i  grup  społecznych.  Podczas  spotkania  zaprezentowano
polską operetkę morską „Panna Wodna” wg Jerzego Lawiny Świętochowskiego w wykonaniu
artystów z Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego. Pan Wójt złożył wszystkim  obecnym
Paniom najserdeczniejsze życzenia.

 W dniu 25 marca 2018 roku odbyła się druga w tym roku Akcja Honorowego Oddawania Krwi,
zorganizowana przez Klub HDK-PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim razem z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.
Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców gminy, ale również
ludzi z innych miejscowości, nawet kilkadziesiąt kilometrów oddalonych od gminy. Do akcji
przystąpili zarówno krwiodawcy, którzy oddają krew od wielu lat, jak również osoby, które po
raz pierwszy zdecydowały się na ten szlachetny gest. Spośród 67 osób, które zgłosiły się do
rejestracji, krew pobrano od 54 honorowych dawców. Zatem pozyskano aż 24,3 litry krwi. Do
akcji włączyli się licznie Bracia Mniejsi Kapucyni z Klasztoru w Sędziszowie Małopolskim,
którzy chętnie podzielili się z potrzebującymi najcenniejszym darem życia, jakim jest krew. Pan
Wójt jako Prezes Klubu zaprosił na kolejną akcję w dniu 22 lipca 2018 roku.

 Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała
dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 680.000 zł do
inwestycji drogowej Glinik – Pasieki. Promesa będzie w najbliższym czasie.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
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W  związku  z  uwagami  dyrektorów  szkół  w  temacie  dostarczonych  komputerów
hybrydowych  do  szkół  w  ramach  projektu  „Nowoczesne  usługi  w  Placówkach  Oświatowych
Gminy Wielopole Skrzyńskie”  Pan Michał Łuszcz – informatyk w Urzędzie Gminy wyjaśnił, że
początkowo  planowany  był  zakup  komputerów  stacjonarnych  oraz  komputerów  przenośnych,
jednak po analizie rynku zdecydowano na zakup komputerów przenośnych z dotykowym ekranem,
które będzie można używać też jako tablet. Zaprezentował tablet i zaprosił osoby zainteresowane do
krótkiego szkolenia z jego obsługi.

 
5.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Nikt nie zabrał głosu.

6.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1)  Pani  Krystyna  Wlezień  –  Sekretarz  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
podziału  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że kompetencją Rady Gminy w myśl znowelizowanego Kodeksu
Wyborczego jest ustalenie po nowemu okręgów wyborczych i obwodów głosowania. W przypadku
niepodjęcia przez Radę Gminy tych uchwał, wówczas okręgi wyborcze i obwody głosowania ustali
Komisarz  Wyborczy.  W  celu  prawidłowego  przygotowania  projektów  uchwał,  radni  i  sołtysi
z  poszczególnych  sołectw  zostali  zaproszeni  na  konsultacje  obszarów  obwodów  i  okręgów
wyborczych,  wskazania normy przedstawicielskiej,  którą ustala  się  dzieląc  liczbę mieszkańców
gminy przez liczbę radnych, którą ustala Pani Wojewoda. W nowej kadencji tak jak do tej pory
w Gminie Wielopole Skrzyńskie będzie 15 radnych. Norma przedstawicielska na terenie naszej
gminy  wynosi  555,6  osoby  na  jednego  radnego.  W  jednostce  pomocniczej,  czyli  sołectwie
powinien  być  jeden  okręg  wyborczy i  jeden  radny.  W naszym przypadku  jest  to  niemożliwe,
ponieważ kształt sołectwa był ustalony znacznie wcześniej niż Kodeks Wyborczy i z tej zasady nie
można skorzystać. W naszej gminie jest tak, że w jednym sołectwie jest co najmniej jeden okręg
wyborczy (dla Broniszowa – 1 okręg wyborczy, dla Glinika – 3 okręgi wyborcze, dla Wielopola
Skrzyńskiego – 4 okręgi  wyborcze,  dla  Nawsia – 3 okręgi  wyborcze i  dla  Brzezin – 4 okręgi
wyborcze). Dla przykładu w Gminie Wiśniowa nawet 2 - 3 sołectwa wchodzą w skład jednego
okręgu  wyborczego,  ponieważ  sołectwa  są  obszarowo  i  ludnościowo  małe.  Gdy  norma
przedstawicielska przekracza 1,5-krotność w danej miejscowości, wtedy miejscowość dzieli się na
mniejsze  okręgi  wyborcze  albo  część  sołectwa przesuwa się  do sąsiedniego sołectwa.  Tak jest
w przypadku Broniszowa, gdzie 100 mieszkańców zostało przesuniętych do okręgu wyborczego
nr 2 w Gliniku. Drugi projekt uchwały dotyczy podziału gminy na stałe obwody głosowania. Do tej
pory mieliśmy sześć stałych obwodów głosowania: w Brzezinach – dwa obwody i w pozostałych
sołectwach po jednym obwodzie. W związku z tym, że obwód głosowania, gdzie jest tylko jeden
okręg wyborczy i to mało liczny jest niezbyt korzystny, padła propozycja utworzenia w Brzezinach
jednego obwodu głosowania. Jest to korzystne z tego względu, że obwód głosowania, który ma
siedzibę  w Filii  GOKiW w Brzezinach  znajduje  się  w centralnej  części  sołectwa  i  nie  będzie
pomyłek wśród mieszkańców. Brzeziny swoją wielkością  odpowiadają miejscowości  Wielopole
Skrzyńskie,  gdzie  zawsze  był  jeden  obwód  głosowania,  dlatego  został  przygotowany  projekt
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uchwały ze wskazaniem jednego obwodu głosowania w Brzezinach. Projekty uchwał dotyczące
podziału Gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, jak i na obwody głosowania podlegają
zaopiniowaniu przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie, który wydał pozytywne stanowisko do
obu w/w projektów uchwał.

Pan  Sławomir  Górski  –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Spraw
Socjalnych  i  Porządku  Publicznego  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego
projektu uchwały, przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 roku. 

Pytania i uwagi do projektu uchwały:

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin w imieniu mieszkańców Berdechowa prosiła
o zachowanie obwodu głosowania na Berdechowie, ponieważ ci mieszkańcy idąc do kaplicy będą
mieć bliżej głosować.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady Gminy pytała  czy  konsultacje  w sprawie
okręgów wyborczych w poszczególnych sołectwach odbyły się po wyborach uzupełniających czy
przed wyborami. Jeżeli po wyborach, to dlaczego Pan Marek Kąkolewski nie brał w ich udziału?

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że Pan Marek Kąkolewski jest radnym od
momentu złożenia ślubowania, które miało miejsce na dzisiejszej sesji. Po wyborach Pan Marek
Kąkolewski nie był jeszcze radnym.

Pan  Marek  Kąkolewski  –  radny  z  Brzezin  zwrócił  uwagę  na  to,  że  w  konsultacjach
w sprawie okręgów wyborczych mógł wziąć udział jako obserwator. Ponadto wskazał na dołączoną
do projektu uchwały mapę, która zawiera dużo niejasności, nie zgadzają się obszary, a numery są
gdzie indziej  niż  w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały.  Podkreślił,  że  po dokonanych
zmianach numerów okręgów wyborczych, w okręgu wyborczym nr 10, z którego obecnie startował
w wyborach nie ma ani jednego wyborcy, który na niego głosował. Zauważył, że w przyszłości,
jeżeli będzie startował z tego okręgu to nie będzie ani jednej tej samej osoby.

 
Pan Wójt mówił, że Pan Marek Kąkolewski nie musi kandydować z okręgu wyborczego

nr 10. Ma prawo kandydować z każdego okręgu z Gminy Wielopole Skrzyńskie. W konsultacjach
w podziale Brzezin na okręgi wyborcze brali udział radni z Brzezin. Według Pana Wójta jest to
bardzo dobry podział, ponieważ okręg, który do tej pory obejmował Berdechów dochodził prawie
do  samego  centrum  Brzezin.  W  tym  okręgu  były  Zagrody.  Teraz  to  bardzo  rozsądnie  jest
podzielone. Ponadto jest pozytywna opinia Komisarza Wyborczego i zmienić projektu uchwały nie
można.  Bardzo  dobrym  też  jest  usytuowanie  w  jednym  miejscu  obwodu  głosowania.  Obwód
Berdechów wprowadzał mieszkańców w zakłopotanie, w którym obwodzie mają głosować. Teraz
będzie jedna komisja i to też spowoduje pewne oszczędności dla budżetu państwa. Pan Wójt mówił,
że niezależnie jakby gminę podzielił na okręgi i obwody, to nigdy nie będzie tak, jakby wszyscy
chcieli.

Pani  Sekretarz  wyjaśniła,  że  mapa  nie  jest  załącznikiem  do  uchwały.  Jest  jedynie
poglądową mapą obrazującą granice sołectw i okręgów. Nie jest też rysowana przez geodetę.
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Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin podkreślił, że radnym nie jest się tylko dla swojego
okręgu wyborczego, ale dla całej miejscowości. Jeżeli komuś nie pasują dane numery to znaczy, że
dba tylko o własne korzyści. Przekonywał, że najlepszym wyjściem jest jedna komisja wyborcza.
Zaznaczył, że wybory są raz na 4 lata, teraz raz na 5 lat i jeżeli ktoś będzie chciał głosować to
zagłosuje,  niezależnie  gdzie  będzie  usytuowany  lokal  wyborczy.  Są  takie  osoby,  nawet
w Berdechowie, które mieszkają 100 m od lokalu wyborczego i na wybory nigdy nie poszły.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów wspomniał, że pewien mieszkaniec
Berdechowa  w  rozmowie  wyraził  zadowolenie  z  likwidacji  obwodowej  komisji  wyborczej  na
Berdechowie.

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

 13 głosach – „za”
 2 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XL.266.2018 w załączeniu.

2)  Pani  Krystyna  Wlezień  –  Sekretarz  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
podziału  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  na  stałe  obwody  głosowania,  ustalenia  ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pan  Sławomir  Górski  –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Spraw
Socjalnych  i  Porządku  Publicznego  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego
projektu uchwały, przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

 14 głosach – „za”
 1 głosie – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XL.267.2018 w załączeniu.

3) Pani Genowefa Kiebała – specjalista ds. kadr w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola
odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin
zajęć niektórych nauczycieli  oraz zasad udzielania i  rozmiaru zniżek dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Wielopole Skrzyńskie.

Pan  Sławomir  Górski  –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Spraw
Socjalnych  i  Porządku  Publicznego  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego
projektu uchwały, przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 roku. 
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Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Pani Krystyna Paryś – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu wyraziła
zadowolenie,  że  pedagodzy,  psycholodzy,  logopedzi,  którzy  mieli  bardzo  dużo  godzin,  bo  25
tygodniowo, będą mieli pensum obniżone do 22 godzin tygodniowo.

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

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XL.268.2018 w załączeniu.

4)  Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  projekt  uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/249/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stałych składów osobowych Rady Gminy.

Pan  Sławomir  Górski  –  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Spraw
Socjalnych  i  Porządku  Publicznego  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  do  wymienionego
projektu uchwały, przyjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 roku. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

 15 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

Uchwała Nr XL.269.2018 w załączeniu.

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

Nikt nie zabrał głosu.

8.  Sprawy różne.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy wystąpiła z propozycją zwiększenia
grona  Honorowych  Obywateli  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie,  w  związku  z  rokiem  Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Następnie zaproponowała zaproszenie nowego
Dyrektora  Ratownictwa  Medycznego  ZOZ  w  Ropczycach  celem  zapoznania  go  z  projektem
adaptacji budynku na potrzeby karetki pogotowia w Wielopolu Skrzyńskim. Kolejno zasugerowała
w ramach dostępnych możliwości podjęcie termomodernizacji budynku Piomaru i budynku byłej
policji w Wielopolu Skrzyńskim. Zwróciła się również z prośbą, aby na najbliższe zebrania wiejskie
zapraszać  lekarza  weterynarii,  który szczegółowo omówi  zmiany w zakresie  wymogów chowu
trzody chlewnej. 
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Pan  Tadeusz  Bokota  –  radny,  sołtys  sołectwa  Glinik  ponownie  proponował  podjęcie
rozmów z Burmistrzem Ropczyc  w sprawie  wspólnego  przystąpienia  do  opracowania  budowy
małych  zbiorników  retencyjnych,  które  chroniłyby  zarówno  Gminę  Ropczyce,  jak  i  Gminę
Wielopole Skrzyńskie. Następnie prosił o jumby na drogę gminną na Drygasia oraz zgłosił, że nie
świecą się wszystkie lampy uliczne.

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego prosiła o zamontowanie oświetlenia
oraz podjęcie prac remontowych na drodze na Nową Wieś w kierunku Państwa Chruniak, gdzie jest
problem z dojazdem karetki pogotowia do chorej mieszkanki. 

Pan Janusz Misiora – sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie zwrócił się z prośbą do Pana
Wójta i Rady Gminy o wygospodarowanie małego pomieszczenia dla sołtysa z osobistym kluczem
i szafką oraz dla Stowarzyszenia Kobiet „Pasjonatki Tradycji”. Następnie zwrócił uwagę na zbyt
małą  reprezentację  młodzieży  ze  szkół  podczas  uroczystości  patriotycznych.  Zaproponował
rozważenie  odbudowy  harcerstwa,  które  prężnie  działało  przy  GOKiW i  miało  duże  tradycje
w Wielopolu Skrzyńskim. Zwrócił się z prośbą do dyrektorów szkół o zmobilizowanie nauczyciela,
który mógłby prowadzić harcerstwo.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów zgłosił pilną poprawę blaszanego
przystanku koło Zięby Stanisława. Następnie zasygnalizował o potrzebie remontu budynku Filii
GOKiW w Broniszowie, gdzie zniszczone są po zimie schody.

Pan  Jan  Świstak  –  radny  z  Brzezin  mówił  o  spustoszeniach  na  drogach  gminnych
spowodowanych przez mróz podczas tegorocznej zimy, wymieniając takie drogi, jak: Brzeziny –
Rędziny,  Brzeziny na Bełcha,  Brzeziny – Dół  Północny.  Prosił  o  przymierzenie się  w krótkim
czasie do naprawy tych dróg poprzez czyszczenie rowów i robienie dodatkowych rowów. Ponadto
wspomniał, aby tłumaczyć mieszkańcom, że 8% podatku VAT na instalacje OZE muszą pokryć
z  własnych  środków  i  wynika  to  z  przepisów  prawnych,  a  nie  z  zaniedbania  radnych  czy
pracowników gminy.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin apelował o zabezpieczenie dróg gminnych przed
dalszym niszczeniem poprzez czasowe wstrzymanie przejazdów ciężkimi samochodami oraz znaki
ograniczające tonaż. Prosił o umieszczenie apelu do mieszkańców w gazetce gminnej.

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin prosiła o naprawę ogrodzenia i uzupełnienie tui
przed kościołem w Brzezinach przed Świętami Wielkanocnymi.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy mówił, że żadnych środków wolnych w tej chwili nie ma
do realizacji i pewnych zadań do budżetu nie da się wprowadzić. Zwrócił uwagę radnym, że wiele
próśb podnoszą na Sesji Rady Gminy, a sami w tych sprawach nic nie robią. Wszyscy powinni
zacząć dbać o nasze wspólne dobro. Na poszczególne sprawy różne Pan Wójt udzielił odpowiedzi:

 W  chwili  obecnej  nie  ma  możliwości  na  termomodernizację  budynku  Piomaru  wraz
z  budynkiem apteki  i  gabinetu  stomatologicznego,  ponieważ  nie  mamy żadnych  środków
w budżecie na ten cel. Prawdopodobnie żadnego naboru na te obiekty też nie będzie. W tej
kadencji  na  pewno  nie  zostanie  podjęty temat,  być  może  w  przyszłości,  jak  będą  środki.
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W budżecie mamy zabezpieczoną kwotę 200.000 zł na remont i przystosowanie budynku po
byłej policji na pomieszczenia dla załogi karetki pogotowia.

 Przedstawiciele  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  sami  przyjeżdżają  na  zebrania  wiejskie
i informują o zmianach w przepisach prawnych dotyczących chowu trzody chlewnej.

 Burmistrz Ropczyc nie chce się wypowiadać na temat zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

 Na wykonanie drogi w kierunku Pana Drygasia w Gliniku jest zakupiony materiał na połowę
drogi. Jest wyłoniony wykonawca. Przy sprzyjających warunkach pogodowych zadanie będzie
realizowane. 

 Obecnie żadnych planów remontowych drogi na Nową Wieś w kierunku Państwa Chruniak nie
ma. Droga jest utrzymywana w przejezdności poprzez posypywanie kruszywem. W przyszłości
będziemy chcieć ją włączyć do dofinansowania.

 Aktualnie nie ma środków na oświetlenie uliczne. W przypadku wolnych środków w budżecie
gminy spróbujemy je podzielić i zdecydować, gdzie jest konieczne. W ciągu całej kadencji
udało się uzupełnić kilkanaście lamp na terenie gminy i  wykonać oświetlenie placu zabaw
i terenu rekreacyjnego wraz z alejką. W tej chwili będą zamontowane dodatkowo dwie lampy
w kierunku Nowej Wsi na długości nowego chodnika. 

 Gmina nie ma na tyle pomieszczeń, żeby przydzielać każdemu kto ma takie życzenie oddzielny
lokal,  by  mógł  go  zamykać  na  klucz  i  korzystać  z  niego  raz  na  jakiś  czas.  Sołtys  ma
pomieszczenie, z którego może korzystać w odpowiednim czasie. Stowarzyszenie „Pasjonatki
Tradycji” mają możliwość korzystania z sal w Budynku Kulturalno – Oświatowym, z pomiesz-
czeń wyposażonych w kuchnię w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku, który jest czynny
od rana do późnych godzin wieczornych.

 Reprezentacja młodzieży na uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Samorząd
Gminy Wielopole Skrzyńskie nie jest mała. Szkoły, które mają sztandar, zawsze go prezentują.
Szkoły też znajdują się w różnych miejscach gminy. Czasem dyrektorzy proszą o transport,
często  wożą  dzieci  swoimi  samochodami  prywatnymi.  Pan Wójt  zwrócił  się  z  apelem do
dyrektorów, którzy są gospodarzami danej uroczystości patriotycznej, aby miejscowa młodzież
maksymalnie  brała  udział  w  tych  uroczystościach.  Apelował  również  do  mieszkańców,
sołtysów i radnych, aby również ta reprezentacja była pełna.

 Drogi podczas zimy uległy zniszczeniu i trzeba się z tym liczyć. Droga opisana w Reporterze
to jest droga Brzeziny Dół Północny licząca 4,4 km, która oddziałuje tylko na 7 numerów.
Drogę,  żeby  w  pełni  wykonać  potrzeba  ok.  2,5  mln  zł.  W tej  chwili  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie nie stać na jej wykonanie nawet z dofinansowaniem, dlatego że mamy drogi, które
oddziałują na dużo więcej mieszkańców i trzeba je w pierwszej kolejności realizować. Droga
była planowana do PROW, ale w związku z tym, że maksymalne dofinansowanie było 3 mln
zł,  droga  nie  znalazła  się  we wniosku,  bo  nawet  te  drogi,  które  zostały przedstawione do
dofinansowania były obcinane z długości. Droga jest w fatalnym stanie. Będziemy w miarę
możliwości  utrzymywać  ją  z  kruszywa.  Częściowa  wina  za  jej  stan  leży  po  stronie
mieszkańców,  którzy  zasypali  rowy  wykonane  w  2014  roku.  Rolą  radnych  jest  uczulać
mieszkańców, żeby tego nie robili.  Drogę na Bełcha w Brzezinach mamy na uwadze.  Jest
możliwość przebudowy tej drogi łącznie z mostem ze środków powodziowych, dlatego jeżeli
będą środki w budżecie gminy to w tym roku będziemy chcieli rozpocząć projekt tego mostu.
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 Od samego początku było tłumaczone i podkreślane mieszkańcom, że VAT od instalacji OZE
będzie do zapłacenia w całości przez mieszkańców.

 Będziemy ograniczać tonaż na drogach gminnych i będziemy tego przestrzegać, żeby drogi
służyły przez wiele lat.

 W sprawie naprawy ogrodzenia i uzupełnienia tui przed kościołem w Brzezinach, Pan Wójt
zaproponował,  że  gmina  zakupi  siatkę  i  tuje,  a  Stowarzyszenie  „Brzezinianki”  społecznie
wykona prace.

9.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018
roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy:

 15 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych.

10.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu własnym i Rady Gminy
złożyła podziękowania za życzenia świąteczne, które wpłynęły od dyrektorów szkół i również na
nadchodzące Święta Wielkiej  Nocy życzyła, aby ten cały,  świąteczny czas, upływał w zdrowiu,
wzajemnej  miłości  i  życzliwości,  a  Zmartwychwstały  Pan  obdarzył  wszystkich  pokojem,  siłą
w  pokonywaniu  trudności,  udzielał  potrzebnych  łask  i  błogosławił  na  każdy  czas.  Następnie
podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w sesji i dokonała zamknięcia XL Sesji
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1700. 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

     mgr Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba
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