
Protokół Nr XXXI/2017

z XXXI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 28 czerwca 2017 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1215 w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowe-
go w Wielopolu Skrzyńskim. Otwarcia sesji dokonała Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady
Gminy, która przywitała radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum, przy którym może
obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

Na XXXI Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecnych było czternastu radnych
oraz zaproszeni goście (wg załączonych list obecności). Nieobecny był radny Pan Tadeusz Opoń.
Sześcioro radnych opuściło sesję przed jej zakończeniem.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku
obrad dwóch projektów uchwał:

 w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  Województwu Podkarpackiemu na  realizację
zadania publicznego,

 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na
realizację zadania publicznego. 

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

Wobec  powyższego  Przewodnicząca  Rady  Gminy  przedstawiła  porządek  obrad  XXXI

Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

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

3. Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

4. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok:

1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016

rok wraz z  informacją o stanie mienia gminnego oraz sprawozdania finansowego za

2016 rok,

2) zapoznanie  się  z  Uchwałą  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Rzeszowie  w sprawie

wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie sprawozdaniu

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
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3) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy

Wielopole Skrzyńskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok,

4) zapoznanie  się  z  Uchwałą  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Rzeszowie  w sprawie

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

Wielopole Skrzyńskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielopole

Skrzyńskie za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole

Skrzyńskie za 2016 rok,

6) podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Wielopole

Skrzyńskie za 2016 rok.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1)  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej  Województwu Podkarpackiemu na realizację

zadania publicznego,

2) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na

realizację zadania publicznego, 

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

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

5)  w  sprawie  zmiany  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wielopolu

Skrzyńskim,

6)  w  sprawie  nieodpłatnego  przejęcia  na  własność  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie

nieruchomości nr 1062/15 położonej w Broniszowie gm. Wielopole Skrzyńskie od Agencji

Nieruchomości Rolnych,

7)  w  sprawie  nieodpłatnego  przejęcia  na  własność  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie

nieruchomości nr 2260/2 położonej w Wielopolu Skrzyńskim od Agencji Nieruchomości

Rolnych.

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

7. Sprawy różne.

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

9. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie przy:
 14 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych.
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Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXXI sesji.

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

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

 Trwają  prace  projektowe  związane  z  przebudową  dróg  dofinansowanych  z  PROW
realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Gmina realizuje cztery zadania obejmujące
sześć dróg w kompleksowej przebudowie dróg lokalnych:
✔ Wielopole – Konice na odcinku o długości 910 m i Wielopole – Konice – Rzeki na odcinku

o  długości  1  km na  wartość  1.239.259,35  zł,  w  tym dofinansowanie  z  PROW wynosi
750.088  zł.  Nadzór  będzie  pełniła  firma  wyłoniona  w  zapytaniu  o  cenę,  tj.  Ekotrans
Laboratorium Drogowe z Jarosławia za kwotę 14.700 zł, natomiast wykonawcą zadania jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa. Firma złożyła kartę informacyjną
przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzię-
cia, aktualnie pracuje nad operatem wodno – prawnym. Wykonawca deklaruje rozpoczęcie
robót końcem lipca 2017 roku.

✔ Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa na odcinku o długości 3,2 km na wartość 1.097.357 zł,
w  tym dofinansowanie  z  PROW wynosi  679.261  zł.  Realizacja  tej  drogi  nie  obejmuje
odcinka 500 m do skrzyżowania pod Panem Filipem Ozgą, który został pominięty i nie
będzie przebudowywany, z tego powodu, iż konieczne było obcięcie kosztów, bo mogliśmy
starać się  maksymalnie o 3 mln zł  dofinansowania z  PROW. Gdyby ten odcinek został
włączony,  kwota  zostałaby  przekroczona  i  wniosek  zostałby  odrzucony.  Będziemy
próbować znaleźć środki w budżecie gminy na jego realizację. Nadzór będzie pełniła firma
wyłoniona w zapytaniu o cenę, tj. Ekotrans Laboratorium Drogowe z Jarosławia za kwotę
12.150 zł,  natomiast wykonawcą zadania jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i  Mostów
z Rzeszowa. Wykonawca złożył kartę informacyjną przedsięwzięcia do uzyskania decyzji
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  przedsięwzięcia,  aktualnie  przygotowuje  operat
wodno – prawny. Przebudowa zaplanowana była na 2018 rok, jednak wykonawca deklaruje
zamiar realizacji zadania w tym roku, a na środki poczeka do przyszłego roku.

✔ Broniszów – Dół Lasek na odcinku o długości 310 m i Broniszów – Szkoła na odcinku
o  długości  300 m na wartość 1.650.713,33 zł,  w tym dofinansowanie z  PROW wynosi
989.815 zł. Nadzór będzie pełniła firma wyłoniona w drodze zapytania o cenę, tj. Ekotrans
Laboratorium Drogowe z Jarosławia za kwotę 15.327 zł, natomiast wykonawcą robót jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa. Firma złożyła kartę informacyjną
przedsięwzięcia,  aktualnie  pracuje  nad  operatem  wodno  –  prawnym.  Przebudowa
zaplanowana  była  na  2018  rok,  jednak  wykonawca  deklaruje  zamiar  realizacji  zadania
w tym roku, a na środki poczeka do przyszłego roku.

✔ Brzeziny  –  Pogwizdów  na  odcinku  o  długości  1,4  km na  wartość  620.073  zł,  w  tym
dofinansowanie z PROW wynosi 296.922 zł. Nadzór będzie pełniła firma BetaProjekt Beata
Charchut  z  Rzeszowa  za  kwotę  6.380  zł,  natomiast  wykonawcą  robót  jest  Miejskie
Przedsiębiorstwo  Dróg  i  Mostów  z  Rzeszowa.  Wykonawca  złożył  kartę  informacyjną
przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzię-
cia, aktualnie pracuje nad operatem wodno – prawnym. Wykonawca deklaruje rozpoczęcie
robót końcem lipca 2017 roku.

3



 Przyznana została gminie promesa w kwocie 330.000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i  Administracji  z  programu  usuwania  skutków  klęsk  żywiołowych  na  pierwsze  zgłoszone
zadanie  tj.  przebudowa przepustu  w ciągu  Starej  Drogi  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Łącznie
zgłoszonych jest  pięć zadań i  ciężko będzie na wszystkie  otrzymać środki,  będziemy o nie
walczyć.

 Zostało  zamówione  2.000  ton  kruszywa  za  kwotę  91.400  zł  (45,70  zł/tonę)  z  dostawą  do
miejsca  składowania.  Firma  Agrol  –  Bud  Tęczar  z  Wielopola  Skrzyńskiego  zaoferowała
najniższą cenę. Aktualnie przywieziono 1 814,5 tony kruszywa, wbudowano taką samą ilość.
Niecałe 200 ton jest w rezerwie. Rozdysponowanie kruszywa na poszczególne miejscowości:

✔ Wielopole Skrzyńskie otrzymało 292,5 tony,
✔ Broniszów otrzymał 244 tony,
✔ Nawsie otrzymało 324 tony,
✔ Glinik otrzymał 109,5 tony,
✔ Brzeziny otrzymało 844,5 tony.

Załadunek kruszyw wykonuje Trak Bet Godek Stanisław z Brzezin za kwotę 5,54 zł brutto/tonę.

 Trwa opracowywanie dokumentacji  na przebudowę drogi Wielopole – Nowa Wieś na Petkę
przez firmę BetaProjekt Beata Charchut z Rzeszowa za kwotę 5.000 zł,  na podstawie której
będzie ogłoszony przetarg na przebudowę tej drogi. Termin wykonania dokumentacji upływa
30  czerwca  2017  roku.  Został  złożony  wniosek  przez  Radę  Sołecką  Sołectwa  Wielopole
Skrzyńskie o zwiększenie kwoty na realizację tego zadania i wykonanie drogi w całości. Pan
Wójt jest za tym, aby wykonać całą drogę, ale jeżeli nie będzie środków w budżecie gminy to
droga może być realizowana w dwóch etapach.

 Trwają  prace  projektowe  związane  z  przebudową  drogi  Nawsie  –  Kąt.  Wykonawcą
dokumentacji jest  firma BetaProjekt Beata Charchut z Rzeszowa za kwotę 6.500 zł.  Termin
wykonania dokumentacji upływa 31 lipca 2017 roku.

 Trwa  opracowywanie  dokumentacji  na  przebudowę  drogi  Glinik  –  Skórówka  przez  firmę
BetaProjekt Beata Charchut z Rzeszowa za kwotę 8.500 zł. Termin wykonania dokumentacji
upływa 31 lipca 2017 roku. Pan G. zgodził się na przeprowadzenie drogi przez swoją działkę
bez odszkodowania pieniężnego.

 Aktualnie trwa przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec – Szkodna Etap III realizowana przez
Przedsiębiorstwo  Drogowo –  Mostowe  z  Dębicy  na  wartość  163.440  zł,  w  tym 30.000  zł
pochodzi  z  funduszu sołeckiego.  Przebudowa dojdzie  do skrzyżowania  z  drogą w kierunku
cmentarza.  Obecnie  pozostało  tylko  utwardzenie  poboczy  kruszywem.  Prace  zakończą  się
30 czerwca 2017 roku.

 Trwa opracowywanie dokumentacji budowlanej na zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa
Góra  –  Mała  naruszonej  przez  osuwisko  czynne  w  miejscowości  Glinik.  Wykonawcą  w/w
dokumentacji jest firma „BARTOM” Rafał Leń Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne
w zakresie dróg i mostów ze Starej Wsi koło Brzozowa za kwotę 88.806 zł. Aktualnie trwa
postępowanie  o  wydanie  decyzji  lokalizacyjnej.  Gmina uzyskała  na ten  cel  dofinansowanie
w wysokości 80% z dotacji celowej Skarbu Państwa na usuwanie ruchów osuwiskowych.

 Odbył się przetarg na przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej 986 na długości 560 m od
granicy z Gminą Wiśniowa w kierunku Sikornika w Wielopolu Skrzyńskim (odcinek 200 m od
granicy jest wykonany). Na przebudowę w/w nawierzchni zabezpieczona jest kwota 380.000 zł,
z czego 30% pochodzi z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie. Wykonawca wchodzi w teren
budowy 3 lipca 2017 roku.
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 Trwa budowa chodnika na długości 200 m wraz z zatoką autobusową przy drodze wojewódzkiej
986  w  Gliniku.  Zadanie  to  realizuje  Firma  Usługowo  –  Budowlana  Wojciech  Wajdzik
z Pstrągówki za kwotę 220.120,27 zł. Termin wykonania zadania założono do 14 sierpnia 2017
roku.  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  finansuje  40%  wartości  zadania,  natomiast  Urząd
Marszałkowski  finansuje  60%.  Pan  Wójt  złożył  podziękowania  Zarządowi  Województwa
Podkarpackiego za przeznaczenie środków na realizację tej inwestycji.

 Trwają  prace  projektowe  chodnika  przy  drodze  wojewódzkiej  986  od  centrum  Wielopola
Skrzyńskiego do osuwiska na długości ponad 800 m. W wyniku zapytania ofertowego została
wybrana  oferta  Firmy  Projektowej  Rafał  Dziedzic  z  Rzeszowa  za  kwotę  45.000  zł.
Projektowany jest także chodnik przy drodze wojewódzkiej 986 w Wielopolu Skrzyńskim –
strona prawa koło Państwa Siuśko. W wyniku zapytania ofertowego wybrana została  oferta
firmy BetaProjekt Beata Charchut z Rzeszowa za kwotę 22.950 zł.  Dokumentacja obejmuje
także poszerzenie przepustu koło Państwa Siuśko. 

 Został wykonany remont mostu w ciągu drogi Brzeziny – Rzeki. W wyniku zapytania ofertowe-
go wartość zadania wynosiła 33.632,81 zł, jednak w wyniku dodatkowych, nieprzewidzianych
robót ostateczna wartość zrealizowanego zadania wzrosła do kwoty 35.259,95 zł. Wykonawcą
zadania był Zakład Budowlano – Melioracyjny Damian Pociask z Ropczyc.

 W ostatnim  czasie  wykonane  zostały  pobocza  i  zjazdy  przy  drodze  Glinik  –  Podlas  koło
Ziarnika.  Wykonawcą zadania był  Zakład Handlowo – Usługowy Grażyna Madeja z Małej.
Wartość złożonej oferty wynosiła 26.403,85 zł. Ostateczna wartość wykonanych prac wyniosła
20.645 zł.

 Wykonane zostały pobocza przy drodze Brzeziny – Zagrody. Wykonawcą zadania był Zakład
Handlowo – Usługowy Grażyna Madeja z Małej. Wartość złożonej oferty wynosiła 31.307,90
zł.  W  związku  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym,  ostateczna  wartość  wykonanych  prac
wyniosła 25.777 zł. Pan Wójt podziękował radnemu Panu Lucjanowi Janikowi za zaangażowa-
nie przy przebudowie tej drogi.

 Trwają  prace  przy  wykonaniu  poboczy  przy  drodze  Nawsie  –  Stachorówka.  Wykonawcą
zadania jest Zakład Handlowo – Usługowy Grażyna Madeja z Małej. Wartość złożonej oferty
wynosiła 70.959 zł. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym będzie to niższa kwota. Do
wykonania  pozostały  drobne  roboty  kosmetyczne,  m.in.  montaż  bariery,  utwardzenie  kilku
wjazdów kruszywem oraz drobne uzupełnienia kruszywem w poboczach i  ich zagęszczenie.
Wykonawca deklaruje zakończenie prac do końca tygodnia. Pan Wójt podziękował radnej Pani
Marii Żywot za zaangażowanie przy przebudowie tej drogi.

 Przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe na usługi sprzętowe wraz z  obsługą operatorską
(koparki) na potrzeby Gminy Wielopole Skrzyńskie.  Zamówienie zostało podzielone na trzy
części:

✔ część I – usługi sprzętowe w miejscowościach Broniszów i Glinik,
✔ część II – usługi sprzętowe w miejscowości Brzeziny,
✔ część III – usługi sprzętowe w miejscowościach Nawsie i Wielopole Skrzyńskie.

W skład każdej części założono:
✔ wynajem godzinowy koparki,
✔ odmulenie rowów z wywozem,
✔ odmulenie rowów bez wywozu,
✔ niwelacja poboczy,
✔ przebudowa przepustów i zjazdów.
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Otwarcie  ofert  nastąpiło  17  maja  2017  roku.  Usługi  sprzętowe  koparką  w  poszczególnych
rejonach będą wykonywały następujące firmy:

✔ w rejonie I – Usługi Koparką Stanisław Madeja z Małej za kwotę 25.584 zł,
✔ w rejonie II – Zakład Handlowo–Usługowy Grażyna Madeja z Małej za kwotę 27.790 zł,
✔ w rejonie III – Usługi Budowlano – Drogowe Robert Darłak z Gnojnicy za kwotę 

30.651,60 zł.

 Przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe na koszenie poboczy przy drogach zarządzanych
przez  Gminę Wielopole  Skrzyńskie.  Wyłoniony wykonawca – Sklep  Rolno –  Przemysłowy
Andrzej Łuszcz z Wielopola Skrzyńskiego zaoferował najkorzystniejszą ofertę, tj. 0,06 zł za m2

koszenia. Do tej pory koszenie kosztowało 13.500 zł. Koszone są tylko pobocza przy drogach
o nawierzchni  bitumicznej,  natomiast  pobocza przy drogach o nawierzchni  żwirowej  nie  są
koszone,  dlatego  aby zaoszczędzić  środki  na  kruszywo.  Pan  Wójt  prosił  o  przekonywanie
mieszkańców o koszenie poboczy przy drogach przy swoich posesjach.

 Przygotowywana jest dokumentacja na drogi związana z wywłaszczeniem właścicieli działek na
tzw. ZRID, tj. droga Wielopole – Grobla, gdzie 67 m drogi nie jest dokończone i nie ma zgody
jednego  właściciela  (14.350  zł  –  koszt  dokumentacji)  oraz  droga  Wielopole  –  Granice  na
odcinku prawie 700 m, gdzie jest problem z dogadaniem się z właścicielami. Po wykonaniu
dokumentacji nastąpi wykupienie przez gminę gruntów od właścicieli.

 W  dniu  14  czerwca  2017  roku  ogłoszono  przetarg  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej
i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Przetarg został podzielony na
dwie części i firmy mogą składać oferty też na dwa zadania oddzielnie. Otwarcie ofert nastąpi
30 czerwca 2017 roku. Przedsięwzięcie będzie polegało na wybudowaniu oczyszczalni ścieków
o przepustowości 180 m3 na dobę, wybudowane zostanie 11,2 km sieci kanalizacji, budynek
socjalny z pomieszczeniami gospodarczymi i punkt odbioru ścieków zlewnych. Powstała sieć
kanalizacyjna zapewni możliwość podłączenia ponad 250 gospodarstw domowych zlokalizowa-
nych w Wielopolu Skrzyńskim. Oczyszczalnia została zaprojektowana w sposób umożliwiający
zwiększenie jej  rozbudowę o kolejny kolektor, pozwalający zwiększyć jej  przepustowość do
wartości 400 m3  na dobę.  Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała na ten cel  dofinansowanie
w wysokości 6.130.466 zł w ramach RPO. Całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 10 mln zł.
Zakończenie realizacji zadania zaplanowano do końca III kwartału 2018 roku. 

 W dniu 1 czerwca 2017 roku ogłoszono drugi przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego
i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Nawsiu. Otwarcie ofert nastąpiło 19 czerwca
2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło trzy oferty. Postępowanie przetargowe zostało
unieważnione, ponieważ wartość oferty z najniższą ceną, tj. 678.532,48 zł przekroczyła kwotę
jaką  gmina  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Przetarg  na  wyłonienie
wykonawcy zostanie ogłoszony ponownie po zmianie technologii oświetlenia. Zaprojektowane
było oświetlenie hybrydowe, jednak ze względu na duży koszt – 120.000 zł tego oświetlenia
zaprojektowane  zostanie  nowe  oświetlenie  ledowe  za  ok  40.000  zł.  Gmina  Wielopole
Skrzyńskie uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w wysokości 400.000 zł. W budżecie gminy zarezerwowana jest kwota 620.000 zł na
realizację tej  inwestycji.  Termin zakończenia zadania wyznaczony został  do 31 października
2017 roku.
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 W ostatnim czasie odbyły się dwa przetargi na wyłonienie wykonawcy dla II etapu budowy
i  wyposażenia  integracyjnego  placu  zabaw  i  siłowni  plenerowej  oraz  urządzenie  ogrodu
sensorycznego w Wielopolu Skrzyńskim. W pierwszym postępowaniu przetargowym w wyzna-
czonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu przetargo-
wym wpłynęły dwie oferty, jednak cena najniższej z nich 337.509,95 zł przekroczyła kwotę jaką
gmina zamierza przeznaczyć na realizację tej inwestycji. W tym tygodniu zostanie ogłoszony
trzeci  przetarg  z  podziałem  na  dwie  części.  Gmina  uzyskała  na  realizację  tego  zadania
dofinansowanie ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie
144.803,00 zł. 

 Gmina Wielopole Skrzyńskie ogłosiła w dniu 16 czerwca 2017 roku przetarg nieograniczony
dotyczący udzielenia i obsługi kredytu bankowego, długoterminowego w kwocie 5.500.000 zł
na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
Oferty można składać  do  dnia  27 lipca  2017 roku do godziny 1145. Otwarcie  ofert  nastąpi
również 27 lipca 2017 roku o godzinie 1200. Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 grudnia
2017  roku,  natomiast  termin  spłaty  ostatniej  raty  kredytu  i  odsetek  planowany  jest  do
30 listopada 2031 roku.

 W dniu 30 maja 2017 roku został ogłoszony IV i VII przetarg nieograniczony – licytacja na
sprzedaż nieruchomości (działki na osiedlu Podliwek) stanowiących własność Gminy Wielopole
Skrzyńskie.  Przetarg  odbędzie  się  30  czerwca  2017  roku.  W budżecie  gminy w  tym roku
założone są wpływy ze sprzedaży działek w kwocie 200.000 zł, więc będziemy robić wszystko,
aby sprzedać ok. 5 działek, żeby wypełnić zobowiązania zapisane w budżecie.

 W  ostatnim  czasie  były  ogłoszone  dwa  postępowania  przetargowe  na  odbiór,  transport
i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  terenu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Pierwszy przetarg został unieważniony, ze względu
na to, iż najniższa oferta przekroczyła kwotę jaką gmina zamierza przeznaczyć na realizację
tego zadania. Drugie postępowanie przetargowe rozstrzygnięto. Wybrano najkorzystniejszego
wykonawcę,  tj.  Zakład  Produkcyjno –  Usługowo –  Handlowy Zenon Haligowski  z  Glinika
Charzewskiego, który zaoferował wykonanie w/w usługi za kwotę 281.394 zł.

 W  dniu  26  maja  2017  roku  rozstrzygnięto  zapytanie  ofertowe  na  demontaż,  pakowanie,
transport  i  unieszkodliwianie  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie  w  2017  roku.  Wpłynęło  siedem ofert.  Została  wybrana  najkorzystniejsza  oferta
wykonawcy,  tj.  Firma  Remontowo –  Budowlana  „RAGAR” z  Krakowa,  która  zaoferowała
demontaż i transport 1 tony wyrobów zawierających azbest za kwotę 459 zł, natomiast transport
i unieszkodliwienie 1 tony odpadów azbestowych za kwotę 291,60 zł. Gmina pokrywa pełne
koszty odbioru i utylizacji eternitu oraz pełne koszty zdjęcia eternitu z dachu, jeżeli mieszkaniec
naszej gminy zgłosi taki zamiar w roku poprzednim. Łączna liczba wniosków z terenu Gminy
Wielopole  Skrzyńskie  złożonych  na odbiór  wyrobów zawierających  azbest  w 2017 roku to
trzydzieści dwa wnioski, w tym trzydzieści na odbiór i transport oraz dwa na demontaż i odbiór
wyrobów  azbestowych.  Realizacja  zadania  jest  dofinansowana  ze  środków  Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 85 %, natomiast 15 %
pokrywa Gmina Wielopole Skrzyńskie. Z budżetu gminy zostały jeszcze dołożone środki na
w/w zadanie.
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 W  dniu  19  czerwca  2017  roku  rozstrzygnięto  zapytanie  ofertowe  na  zakup  i  dostawę
wyposażenia  dla  klasopracowni  ICT  oraz  matematyczno  –  przyrodniczej  dla  Szkoły
Podstawowej w Gliniku w ramach realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie projektu
pn:  „Poprawa  jakości  kształcenia  w  Szkole  Podstawowej  w  Gliniku  poprzez  budowę  sali
gimnastycznej,  doposażenie  pracowni  szkolnych  i  poprawę  energetyczności  kompleksu”  ze
środków w kwocie  907.000 zł  przyznanych  gminie  z  RPO.  Zapytanie  podzielono  na  dwie
części: 
✔ I  część  dotyczyła  zakupu  i  dostawy  wyposażenia  dla  klasopracowni  ICT  (sprzęt

komputerowy,  tablica  multimedialna).  Najkorzystniejszą  ofertę  przedstawiła  Grupa
INWEST z Giedlarowej, która zaoferowała cenę  35.882,71 zł. 

✔ II część dotyczyła zakupu i  dostawy pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie
klasopracowni  matematyczno –  przyrodniczej.  Najkorzystniejszą  ofertę  złożyła  Fabryka
Pomocy Naukowych z Nysy za kwotę 16.017,59 zł. 

W  najbliższym  czasie  zostanie  podpisana  umowa  z  wykonawcami,  którzy  przystąpią  do
realizacji  zadania.  Ponadto  trwa  budowa  instalacji  fotowoltaicznej  na  budynku  Szkoły
Podstawowej w Gliniku wraz z wymianą źródeł światła na ledowe.

 Aktualnie  trwają  prace  związane  z  zagospodarowaniem  terenu  wokół  wybudowanej  sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku polegające na wykonaniu płytki odbojowej.
Do końca miesiąca zostanie opracowana ekspertyza dotycząca wskazania przyczyn uszkodzenia
muru oporowego MOP1 w Gliniku. Pan Wójt zapewnił, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa,
że mur przy szkole się załamie. Fundamenty są nienaruszone. Powstał błąd przy zasypaniu tego
muru. Wina jest po stronie firmy wykonawczej. Po przekazaniu ekspertyzy przygotowywanej
przez firmę PERFEKT z Krakowa, zostaną podjęte rozmowy z wykonawcą na temat działań
zmierzających  do wykonania  muru  i  pełnego  zabezpieczenia.  Jeżeli  wykonawca  nie  będzie
chciał wykonać zabezpieczenia muru, to środki na wykonanie wszystkich rzeczy, które zaleci
ekspertyza  zostaną  zabezpieczone  w  budżecie  gminy,  natomiast  firma  KK  –  Bud  zostanie
pozwana  do  sądu.  Ponadto  jest  przygotowywana  ekspertyza  w  kierunku  ewentualnego
oddziaływania budowy sali na sąsiedni teren. Jeżeli ekspertyza wykaże takie oddziaływanie, to
gmina będzie musiała zabezpieczyć sąsiedni teren. Zostanie także wykonany mur MOP2, tak
jak został zaprojektowany. Ponadto będą wykonywane pomiary geologiczne jeszcze przez trzy
lata. Równolegle prowadzone są rozmowy z Państwową Strażą Pożarną na wydanie zgody na
warunkowe oddanie sali bez budowania zbiornika przeciwpożarowego, którego koszt wynosiłby
150-200.000  zł.  Byłoby  to  nieracjonalne,  biorąc  pod  uwagę  to,  że  za  rok  będzie  hydrant
przeciwpożarowy z wodociągu.

 Trwają prace związane z rozbudową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.
Prace przebiegają prawidłowo i są mocno zaawansowane. Aktualnie powstały już ściany parteru
wraz  ze  stropem  nad  piętrem.  W  ramach  zadania  wyposażone  zostaną  nowe  pracownie
dydaktyczne, rehabilitacyjne, zaplecze kuchenne i socjalne. Cały obiekt będzie dostosowany do
potrzeb  osób niepełnosprawnych.  Gmina Wielopole  Skrzyńskie  uzyskała  dofinansowanie  na
realizację  tej  inwestycji  w  wysokości  1.927.395  zł  z  RPO  oraz  340.128  zł  z  PFRON.
Wykonawcą  zadania  jest  Przedsiębiorstwo Produkcji  Handlu  i  Usług  KK – Bud z  Krosna.
Zakończenie  budowy  zaplanowane  jest  na  styczeń  2018  roku,  natomiast  luty  i  marzec
zaplanowano na wyposażenie i oddanie obiektu do użytku.
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 Gmina Wielopole Skrzyńskie na realizację inwestycji związanej z modernizacją energetyczną
budynków użyteczności  publicznej  otrzymała  dofinansowanie  w ramach RPO w wysokości
1.001.580  zł.  Modernizacją  objęte  są  cztery  budynki  użyteczności  publicznej,  tj.  budynek
Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim,  budynek „starego” przedszkola w Wielopolu
Skrzyńskim,  budynek  Szkoły  Podstawowej  w  Wielopolu  Skrzyńskim oraz budynek  Szkoły
Podstawowej w Broniszowie. 
1)  Aktualnie  rozpoczęły  się  prace  w  zakresie  modernizacji  energetycznej  budynku  Szkoły

Podstawowej w Broniszowie. Inwestycję podzielono na dwa etapy:
✔ I etap inwestycji obejmuje wykonanie następujących prac:

• docieplenie  ścian  zewnętrznych  budynku  szkoły  oraz  wykonanie  elewacji
akrylowej,

• ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
• wymiana oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach szkolnych na nowoczesne

energooszczędne oświetlenie typu LED,
• przebudowa  instalacji  centralnego  ogrzewania  (montaż  nowych  grzejników,

częściowa wymiana instalacji).
Wykonawcą tej części zadania jest Firma Handlowa „Rose” Leszczak Tomasz ze Strzyżowa.
✔ II etap inwestycji z uwagi na koszty niekwalifikowalne, sfinansowany będzie z wła-

snych środków i obejmuje wykonanie następujących prac:
• wymiana pokrycia dachowego wraz z częścią więźby dachowej,
• wykonanie nowej instalacji odgromienia budynku,
• ocieplenie i zabezpieczenie kominów wentylacyjnych,
• wymiana rynien dachowych, 
• wykonanie chodnika wokół budynku szkoły,
• renowacja  głównego  wejścia  do  budynku  szkoły,  w  ramach  której  zostanie

wykonane nowe zadaszenie wiatrołapu, zamontowana zostanie balustrada z chro-
moniklu oraz ułożona zostanie nowa posadzka z płytek gresowych.

Wykonawca zostanie wyłoniony w ramach procedury przetargu nieograniczonego.
2)  Została podpisana umowa z wykonawcą, tj. Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław

Wójtowicz z Różanki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu
Skrzyńskim.  Plac  budowy  został  przekazany  wykonawcy.  Zakres  inwestycji  obejmuje
wykonanie następujących prac:

• docieplenie  ścian  zewnętrznych  budynku  szkoły  oraz  wykonanie  elewacji
akrylowej,

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (łącznie cztery okna w sali dydaktycznej,
cztery okna w pomieszczeniach gospodarczych, drzwi wejściowe),

• przebudowa szatni (likwidacja luksfer – montaż dwóch okien),
• ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
• wymiana oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach szkolnych na nowoczesne

energooszczędne oświetlenie typu LED,
• przebudowa  instalacji  centralnego  ogrzewania  (montaż  nowych  grzejników,

częściowa wymiana instalacji).
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3)  Została  podpisana  umowa  z  wykonawcą,  tj.  firmą  WALMAR  Waldemar  Marciniak
z Sędziszowa Małopolskiego na modernizację energetyczną budynku dawnego przedszkola
w Wielopolu  Skrzyńskim.  Przekazanie  placu  budowy nastąpiło  26  czerwca  2017  roku.
Termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2017 roku.

4)  Zostały ogłoszone łącznie cztery przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania dotyczącego
modernizacji  energetycznej  budynku  Urzędu  Gminy  i  OSP  w  Wielopolu  Skrzyńskim.
Wartość  składanych  ofert  przekroczyła  kwotę  jaką  gmina  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia, w związku z tym postępowania przetargowe zostały unieważ-
nione.  Termin  realizacji  dla  tych  obiektów  został  przesunięty,  po  uzgodnieniach
z dyrektorami Departamentu RPO, mając na uwadze obniżenie kosztów przetargu. 

 Zostało zamówione wykonanie projektu na salę konferencyjną oraz część gospodarczą w Wielo-
polu  Skrzyńskim.  W ramach  zadania  przygotowany  zostanie  projekt  budowlany  dotyczący
zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy oraz za Ośrodkiem Kultury (parkingi, place,
drogi  dojazdowe,  tereny  utwardzone)  oraz  projekt  rozbudowy  Urzędu  Gminy  o  część
gospodarczą, tj. trzy stanowiska garażowe oraz salę konferencyjną, która będzie się mieścić nad
częścią gospodarczą. Powstała sala konferencyjna będzie służyła również dla OSP w Wielopolu
Skrzyńskim. Zaprojektowana zostanie także część sanitarna z prysznicami dla strażaków.

 Zostało skierowane zapytanie ofertowe w zakresie przygotowania Programu Funkcjonalno –
Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji obiektu OSP w Brzezinach. W dniu 5 lipca 2017
roku nastąpi otwarcie ofert. PFU pozwoli nam aplikować o środki, jeżeli takie pojawiłyby się
i  spróbujemy realizować  to  zadanie  w  systemie  „projektuj  i  buduj”.  Jeżeli  nie  znajdziemy
dofinansowania, to na podstawie PFU zlecimy opracowanie dokumentacji i będziemy powoli to
zadanie realizować.

 Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.
Wykonawcą zadania jest R.T. BUD Tomasz Mikuszewski z Wiśniowej. Koszt inwestycji wynosi
91.000 zł.  W ramach zadania  wykonane  zostanie  archiwum zakładowe,  trzy pomieszczenia
biurowe,  sanitariat  oraz  pomieszczenie  archiwisty.  Przez  tą  część  będzie  prawdopodobnie
połączenie z nową częścią świetlicową, którą mamy zamiar budować dla OSP.

 W tym tygodniu ogłoszone zostanie zapytanie na budowę kotłowni w budynku ośrodka zdrowia
i  apteki.  Inwestycja  przyczyni  się  do odłączenia  instalacji  centralnego ogrzewania  budynku
Gimnazjum.  Będzie  możliwe  rozdzielenie  instalacji  oddzielnie  dla  budynku  Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, a budynkiem ośrodka zdrowia i apteki.

 Gmina Wielopole Skrzyńskie podpisała umowę z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie na realizację projektu pn.: „Wykorzystanie technologi informacyjno – komunika-
cyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych
i przyrodniczych”.  W projekcie bierze udział dwadzieścia dwie szkoły z terenu Podkarpacia.
Z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie biorą udział  szkoły spełniające kryteria programowe,
tj.  Szkoła  Podstawowa  w  Nawsiu,  Szkoła  Podstawowa  w  Wielopolu  Skrzyńskim,  Szkoła
Podstawowa w Brzezinach i Szkoła Podstawowa w Brzezinach – Berdechowie. W ramach w/w
projektu  75  %  kadry  nauczycielskiej  zostanie  przeszkolone  w  zakresie  wykorzystania
nowoczesnych technologii w procesie nauczania, podnosząc tym samym własne kompetencje,
a także metod aktywizacji w pracy z uczniem. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia
w dodatkowych zajęciach – warsztatach kompetencji cyfrowych oraz wyjazdach edukacyjnych.
Wkład  własny  gminy,  niepieniężny  wynosi  27.334  zł,  natomiast  wydatki  bezpośrednie
przewidziane w budżecie i harmonogramie gminy wynoszą 55.440 zł. 
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 W  dniu  25  maja  2017  roku  zostało  oddane  do  użytku  i  uroczyście  otwarte  boisko
wielofunkcyjne wraz z siłownią terenową przy Szkole Podstawowej w Broniszowie. Zadanie
było realizowane z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Gmina uzyskała
na budowę tego obiektu dotację w wysokości 400.000 zł. Wartość zadania wyniosła 572.504,94
zł.  Na  otwarcie  boiska  przybyli:  Pani  Maria  Kurowska  –  Wicemarszałek  Województwa
Podkarpackiego,  Pani  Małgorzata  Rauch  –  Podkarpacki  Kurator  Oświaty,  przedstawiciele
Samorządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego i Gminy Wielopole Skrzyńskie, przedstawi-
ciel wykonawcy firmy „KRIS – BUD”, dyrektorzy placówek oświatowych i gminnych jedno-
stek organizacyjnych, goście z zagranicy, mieszkańcy Broniszowa, a w szczególności uczniowie
Szkoły Podstawowej w Broniszowie. Uroczystego poświęcenia nowo wybudowanego obiektu
dokonał  dziekan  ks.  Józef  Kłosowski  oraz  proboszcz  Parafii  św.  Bartłomieja  –  ks.  Marian
Baran.  Dzięki  gościom  z  Węgier,  z  zaprzyjaźnionej  partnerskiej  Gminy  Bodrogkeresztúr
wydarzenie to zyskało międzynarodową rangę. Obecnie jest montowany monitoring na boisku,
aby nie dopuścić do zniszczeń, ponieważ były już dwukrotne uszkodzenia.  Pan Wójt złożył
podziękowania wszystkim, którzy byli obecni na otwarciu boiska.

 Dnia 31 maja 2017 roku odbył się jubileusz 60-lecia Samorządowego Przedszkola Krasnala
Hałabały  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Jubileusz  połączony był  z  uroczystością  z  okazji  Dnia
Mamy i Taty. Organizatorami wydarzenia byli: Pani Barbara Musiał – dyrektor Samorządowego
Przedszkola, grono pedagogiczne, pracownicy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola realizujący
projekt  „Integracyjne  Przedszkole  Krasnala  Hałabały  –  równy  start  w  obliczu  nierównych
szans”,  a  w  szczególności  rodzice  i  dzieci  uczęszczające  do  przedszkola.  W uroczystości
uczestniczyli:  Wójt  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie,  przedstawiciele  Samorządu  Powiatu
Ropczycko  –  Sędziszowskiego,  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie,  Urzędu  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie, pracownicy i emerytowani pracownicy przedszkola, dyrektorzy placówek oświato-
wych z  terenu gminy i  jednostek  organizacyjnych,  rodzice  oraz  dzieci.  Z  okazji  jubileuszu
przedszkolaki  przygotowały  ciekawy  program  artystyczny.  Dla  dzieci  było  to  ogromne
przeżycie, dzielnie z uśmiechem na twarzy recytowały wiersze i śpiewały piosenki, otrzymując
od  zebranych  gromkie  brawa.  Projekt  pn.:  „Integracyjne  Przedszkole  Krasnala  Hałabały  –
równy start w obliczu nierównych szans” kończy się 30 lipca 2017 roku. Koordynator projektu
zwracał  się  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  o  zgodę  na  zakup  dodatkowych  zabawek,
wyposażenia dla dzieci, ponieważ trochę środków z projektu zostało.

 W dniu 17 czerwca 2017 roku w sali  sportowej  przy Publicznym Gimnazjum w Wielopolu
Skrzyńskim odbył się Dekanalny Turniej Piłki Siatkowej Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży.
Gospodarzem był KSM z Wielopola Skrzyńskiego, natomiast udział w turnieju wzięły oddziały
KSM  z  Brzezin,  Łączek  Kucharskich  i  Małej.  Wydarzenie  zostało  objęte  Honorowym
Patronatem Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. W kategorii dziewcząt puchar zdobył KSM
Brzeziny, natomiast w kategorii chłopców – KSM Mała.

 W dniu 22 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim odbył się Dzień Działacza Kultury. Swoje święto mieli zasłużeni działacze kultury,
aktywni  czytelnicy  oraz  członkowie  zespołów  działających  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury
i Wypoczynku w  Wielopolu Skrzyńskim, którym zostały wręczone podziękowania za aktywny
udział  w  życiu  kulturalnym  naszej  gminy.  Wydarzeniu  towarzyszyła  wystawa  prac  kółka
plastycznego.  Z  uwagi  na  tragiczny  wypadek  Pawełka  z  Berdechowa,  uroczystość  została
okrojona o wszystkie występu. Prezentacja odwołanych występów odbędzie się 2 lipca 2017
roku podczas Dni Wielopola.
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 W dniu 27 czerwca 2017 roku w Wielopolu Skrzyńskim, z inicjatywy Pana Kazimierza Moskala
– Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja Wojewody Podkarpackiego –
Pani Ewy Leniart w sprawie przydziału karetki pogotowia ratunkowego dla Gminy Wielopole
Skrzyńskie.  W  konferencji  uczestniczyli:  Zastępca  Dyrektora  Wydziału  Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Witold Darłak – Starosta
Ropczycko –  Sędziszowski,  Bernadeta  Frysztak  – Wicestarosta  Ropczycko – Sędziszowski,
Mirosław Leśniewski – dyrektor ZOZ w Ropczycach, Jacek Huk – zastępca dyrektora ZOZ
w Ropczycach, przedstawiciele Samorządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Samorządu
Gminy  Wielopole  Skrzyńskie,  Burmistrz  Sędziszowa  Małopolskiego,  Wójt  Gminy  Ostrów.
Spotkanie  prowadziła  Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  w  Wielopolu
Skrzyńskim.  Pani  Wojewoda w swoim wystąpieniu  odniosła  się  do  potrzeby stacjonowania
karetki  w  Wielopolu  Skrzyńskim.  Jednoznacznie  stwierdziła,  że  wymagane  jest  uzyskanie
niezbędnego kontraktu z NFOZ. Zapewniła, że od 1 lipca 2018 roku w Wielopolu Skrzyńskim
będzie stacjonowała karetka pogotowia. Karetka będzie służyć nie tylko mieszkańcom naszej
gminy,  ale  także  wszystkim potrzebującym mieszkańcom ościennych  samorządów:  Powiatu
Ropczycko  –  Sędziszowskiego,  Powiatu  Strzyżowskiego  i  Powiatu  Dębickiego.  Pan  Wójt
zobowiązał  się,  że  do  tego  czasu  zostaną  przeprowadzone  niezbędne  prace  adaptacyjne
i  remontowe w budynku  byłego  Komisariatu  Policji,  zostanie  przeprowadzona  przebudowa
niezbędnego  garażu,  po  to  by  zapewnić  dogodne  warunki  pracy  dla  zespołu  ratowniczego
i stacjonowania karetki. W chwili obecnej przygotowywana jest wymagana dokumentacja do
przeprowadzenia inwestycji. Pan Wójt mówił, że nie będzie sugerował żadnego dofinansowania
karetki ze strony gminy, bo skoro dofinansowanie jest z budżetu państwa, to mamy prawo do tej
karetki tak, jak i inne miejscowości. Pan Wójt będzie przekonywał, aby możliwość korzystania
z budynku przekazać za przysłowiową złotówkę, jednak za media powinien płacić NFZ czy
ZOZ.  Ponadto  wyraził  podziw  dla  Pani  Wojewody  za  profesjonalizm,  empatię  i  sympatię
kierowaną do uczestników spotkania, natomiast był zawiedziony postawą niektórych uczestni-
ków  spotkania.  Mówił,  że  informacja  o  zmianie  terminu  stacjonowania  karetki  pogotowia
w Wielopolu Skrzyńskim mogło budzić pewne niepokoje wszystkich nas, bo zapewnienie Pani
Wojewody  było  takie,  że  karetka  będzie  w  Wielopolu  Skrzyńskim  od  1  lipca  tego  roku.
Podkreślił  jednoznacznie,  że  nie  był  inicjatorem  zbierania  podpisów,  nie  wspierał,  nie
namawiał, a wręcz upominał, aby tych podpisów nie zbierać. Pan Wójt też nie twierdzi, żeby
była to jakaś zła inicjatywa. Wszystko co doprowadzi do tego, że w starym budynku policji
będzie karetka pogotowia jest  godne uwagi i  zainteresowania.  Apelował,  aby nie  różnić się
w tym temacie i wzajemnie się szanować.

3.  Zapytania dotyczące informacji przedstawionych przez Wójta Gminy.

Nikt nie zabrał głosu.
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4.  Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016 r.

1)  Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  przedstawił  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu
Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok zgodne z Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 6 marca 2017
roku (zarządzenie w załączeniu).

Następnie przedstawił prezentację inwestycji zrealizowanych w 2016 r:

 Przebudowa drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa na długości 1620 m:
  wartość inwestycji: 540.660,18 zł,
  dofinansowanie zadania z budżetu gminy: 81.000,00 zł.

 Odnowa drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole
Skrzyńskie na długości 1250 m:

  wartość inwestycji: 463.494,26 zł,
  dofinansowanie zadania z budżetu gminy: 85.000,00 zł. 

   Budowa 307 m chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie:
  wartość inwestycji: 219.814,36 zł,
  dofinansowanie zadania z budżetu gminy: 87.925,74 zł.

   Budowa 274 m chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Glinik:
  wartość inwestycji: 222.538,09 zł,
  dofinansowanie zadania z budżetu gminy: 85.000,00 zł.

   Przebudowa dróg gminnych:
✔ Brzeziny – Baj na odcinku 1900 m:

wartość inwestycji: 529.381,37 zł,
dofinansowanie zadania z  dotacji  celowej  Skarbu Państwa w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych w wysokości: 350.000,00 zł.

✔ Brzeziny – Grudna na odcinku 197 m:
wartość inwestycji: 49.614,68 zł.

✔ Brzeziny – Zagrody na odcinku 326 m:
wartość inwestycji: 101.590,61 zł,
dofinansowanie zadania z  dotacji  celowej  Skarbu Państwa w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych: 60.000,00 zł.

✔ Glinik – Podlas koło Ziarnika na odcinku 600 m:
wartość inwestycji: 159.893,66 zł,
dofinansowanie zadania z  dotacji  celowej  Skarbu Państwa w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych w wysokości: 113.247,00 zł.

✔ Nawsie – Stachorówka na odcinku 1200 m:
wartość inwestycji: 363.662,66 zł,
dofinansowanie zadania z  dotacji  celowej  Skarbu Państwa w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych w wysokości: 245.000,00 zł.

✔ Nawsie – Stachorówka przez Łąki na odcinku 238 m
✔ Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową

nr 1296R na odcinku 996 m:
wartość inwestycji: 1.427.883,47 zł,
dofinansowanie zadania z dotacji celowej Skarbu Państwa w ramach realizacji Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Powiatowych i Gminnych w wysokości: 488.074,00 zł.
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✔ Glinik Polny Gościniec – Szkodna na odcinku 300 m:
wartość inwestycji: 76.751,07 zł.

✔ Nawsie – Rzeki i Nawsie – Ścieżki na odcinku 243 m:
wartość inwestycji: 108.968,47 zł.

 Odbudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi gminnej Glinik Sklep – Krzemienica
w miejscowości Glinik:

   wartość inwestycji: 939.155,47 zł.
dofinansowanie zadania z dotacji celowej Skarbu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych w wysokości: 680.000,00 zł.

 Budowa  18  nowych  miejsc  postojowych  przed  budynkiem  Urzędu  Gminy  w  Wielopolu
Skrzyńskim i wzdłuż ulicy na wprost Banku Spółdzielczego o wartości 98.743,00 zł.

   Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku:
  wartość inwestycji: 2.063.674,10 zł,
 dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie
1.000.000,00 zł oraz 907.000,00 zł w ramach RPO WP.

 Demontaż  linii  napowietrznej  NN  i  budowa  linii  kablowej  NN przy  Szkole  Podstawowej
w Broniszowie w kwocie 15.200,00 zł.

 Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni terenowej przy Szkole Podstawowej w Broniszowie:
  wartość inwestycji: 593.293,47 zł,
  dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400.000,00 zł.

 Budowa placu zabaw dla Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim:
  wartość inwestycji: 297.891,07 zł.
dofinansowanie  zadania  ze  środków  UE  w  ramach  realizacji  projektu  „Integracyjne
Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans" w ramach RPO WP
w wysokości 117.118,51 zł.

 Remont sal dydaktycznych w Samorządowym Przedszkolu w Wielopolu Skrzyńskim w całości
sfinansowano  ze  środków Unii  Europejskiej  w ramach  projektu  „Integracyjne  Przedszkole
Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans" w kwocie 8.146,41 zł.

 Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim i pomieszcze-
niach ZOSiP:

  wartość inwestycji: 114.150,59 zł,
dofinansowanie  zadania  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  realizowanego  projektu
"Integracyjne  Przedszkole  Krasnala  Hałabały  –  równy  start  w  obliczu  nierównych  szans"
w wysokości 101.150,59 zł.

 Budowa  wodociągu  dla  części  wsi  Wielopole  Skrzyńskie  i  Nawsie  Etap  III  o  wartości
194.523,35 zł – środki własne budżetu gminy.

 Wykonanie otworu poszukiwawczego Br-2 w celu ujęcia wód podziemnych w miejscowości
Broniszów oraz wykonanie otworu poszukiwawczego Ws-1 w celu ujęcia wód podziemnych
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w kwocie 86.100,00 zł (43.050,00 zł jeden odwiert).

 Wykonanie odwiertu poszukiwawczego za wodą w miejscowości Glinik w kwocie 27.552,00
zł – środki własne budżetu gminy.

   Wykonanie ogrodzenia Ośrodku Sportu w Wielopolu Skrzyńskim w kwocie 48.559,67 zł.

   Przebudowa dachu nad częścią budynku wielofunkcyjnego w Nawsiu w kwocie 29.946,03 zł.

   Wykonanie wylewki betonowej w budynku OSP Wielopole Skrzyńskie w kwocie 10.700,00 zł.
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 Prace remontowe w budynku Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach o wartości 31.002,15 zł –
środki własne budżetu gminy.

   Zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim:
dofinansowanie  w  wysokości  200.000,00  zł  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych, pozostała kwota 69.370,00 zł to wkład własny budżetu gminy.

   Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nawsie w kwocie 5.558,84 zł.

   Zagospodarowanie skarpy przy drodze gminnej Brzeziny – Łęg o wartości 25.985,00 zł.

Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy przedstawiła informację o stanie  mienia Gminy
Wielopole Skrzyńskie na dzień 31 grudnia 2016 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia
6 marca 2017 roku (zarządzenie w załączeniu)  oraz sprawozdanie finansowe Gminy Wielopole
Skrzyńskie za 2016 rok obejmujące:

 bilans z wykonania budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku,

 bilans zbiorczy jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku,

 rachunek zysków i strat za 2016 rok,

 zestawienie zmian w funduszu za 2016 rok.
Sprawozdania w załączeniu.

2)  Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  Uchwałę
Nr III/48/2017 z dnia 18 maja 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok (uchwała w załączeniu).

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie – pozytywna.

3)  Pan  Zbigniew  Gąsior  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  odczytał  protokół
Nr  30/2017  z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  1  czerwca  2017  roku  wraz  z  opinią  –
wnioskiem w sprawie  udzielenia  absolutorium Wójtowi  Gminy Wielopole  Skrzyńskie  z  tytułu
wykonania budżetu gminy za rok 2016.

Protokół Komisji Rewizyjnej oraz opinia – wniosek w załączeniu.
 

4)  Pan  Zbigniew  Gąsior  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  odczytał  Uchwałę
Nr III/44/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2016 rok (uchwała w załączeniu).

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie – pozytywna.

Pytań i uwag do przedstawionych informacji dotyczących wykonania budżetu gminy za 2016
rok nie było. Nikt nie zabrał głosu.

15



5) Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt  uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm. Wielopole Skrzyńskie za 2016r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:
 12 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 12 radnych

Uchwała Nr XXXI/198/2017 w załączeniu.
 

6) Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Pan  Marek  Mucha  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

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

Absolutorium Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok zostało udzielone.
Uchwała Nr XXXI/199/2017 w załączeniu.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  pogratulowała  Panu  Wójtowi
absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok oraz osiągniętych wyników, jednocześnie prosząc
o więcej i skuteczniej.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy złożył podziękowania radnym za jednogłośnie udzielone
absolutorium,  podkreślając  bardzo  dobrą  współpracę  w  roku  2016  z  Radą  Gminy  w  zakresie
wykonania budżetu. Mówił, że starał się tak planować, aby radni mieli zawsze wiedzę na temat
środków wydawanych z budżetu i o nich decydowali. Podziękował także za uchwały podejmowane
w większości jednogłośnie, bo to też świadczy o naszym zgodnym działaniu, jednocześnie życząc
sobie  takiej  współpracy  do  końca  kadencji.  Kontynuując  mówił,  że  wspólnie  udało  się  wiele
środków pozyskać i wspólnie udało się bardzo pozytywnie je zagospodarować. Jesteśmy ponad
podziałami,  o  wszystkim  decydujemy  wspólnie,  czasami  nasze  zdania  się  różnią,  ale  zawsze
dochodzimy do porozumienia i te decyzje są dla nas wszystkich, naszych mieszkańców, dla dobra
Gminy  Wielopole  Skrzyńskie.  Przyszliśmy  tutaj  pracować,  aby  gminę  rozwijać  i  naszym
mieszkańcom zapewniać warunki jak najlepsze i najbezpieczniejsze do życia, aby mieli warunki nie
gorsze  niż  w  gminach  sąsiednich,  a  co  najważniejsze,  żeby  nie  chcieli  z  Gminy  Wielopole
Skrzyńskie wyjeżdżać, a wręcz żeby chcieli wracać i budować domy w naszej gminie. 
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5.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

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

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

 11 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych.

Uchwała Nr XXXI/200/2017 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, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

 11 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych.

Uchwała Nr XXXI/201/2017 w załączeniu.

3)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie
wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

 11 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych.

Uchwała Nr XXXI/202/2017 w załączeniu.

4) Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie  zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

 11 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych.

Uchwała Nr XXXI/203/2017 w załączeniu.

5)  Pani  Bożena  Rogińska  –  Olech  –  Kierownik  GOPS  odczytała  projekt  uchwały
w  sprawie  zmiany  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wielopolu
Skrzyńskim.

Projekt uchwały został  omówiony i  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję  Rozwoju
Gminy,  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  na  posiedzeniu  w  dniu  26  czerwca  2017  roku  przy
13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

 11 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych.

Uchwała Nr XXXI/204/2017 w załączeniu.
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6)  Pan  Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie
nieodpłatnego  przejęcia  na  własność  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  nieruchomości
nr  1062/15  położonej  w  Broniszowie  gm.  Wielopole  Skrzyńskie  od  Agencji
Nieruchomości Rolnych.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

 11 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych.

Uchwała Nr XXXI/205/2017 w załączeniu.

7)  Pan  Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie
nieodpłatnego  przejęcia  na  własność  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  nieruchomości
nr 2260/2 położonej w Wielopolu Skrzyńskim od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję
Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 roku.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

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

 11 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 11 radnych.

Uchwała Nr XXXI/206/2017 w załączeniu.

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

Pan Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wnioski z prze-
prowadzonych przez Komisję kontroli wydatków za 2016 rok:

1)  w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w dniu 19 maja 2017 roku:
 przekazanie na prośbę dyrektora GOKiW busa do przewozu na potrzeby GOKiW,
 zamontowanie  krat  okiennych  na  ostatniej  kondygnacji  Budynku  Kulturalno  –

Oświatowego od strony kościoła,
 przeprowadzanie imprez cyklicznie w każdym sołectwie typu Turniej Sołectw, który

został zaniechany, tak aby wszystkie miejscowości mogły się wykazać, a działalność
kulturalna była organizowana w miarę możliwości na terenie całej gminy, nie tylko
w Wielopolu Skrzyńskim,
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2)  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 19 maja 2017 roku:
 brak zastrzeżeń i uwag do pracy GOPS

3)  w Urzędzie Gminy w dniu 1 czerwca 2017 roku:
 wniosek  o  zrównoważony  rozwój  we  wszystkich  sołectwach  Gminy  Wielopole

Skrzyńskie.

          W oparciu o analizę wydatków inwestycyjnych za 2016 rok, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej przedstawił wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w poszczególnych sołectwach:

Miejscowość Wydatki inwestycyjne
(zł)

Liczba mieszkańców Wydatki inwestycyjne
na 1 mieszkańca (zł)

Broniszów 698.438,43 916 762

Brzeziny 783.542,99 2.387 328

Glinik 2.687.232,70 1.528 1.758

Nawsie 779.222,00 1.484 525

Wielopole Skrzyńskie 2.845.670,68 2.092 1.360

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  zwrócił  uwagę na to,  iż  porównując  Brzeziny do
Wielopola Skrzyńskiego czy do Glinika jest spora różnica i zrównoważony rozwój raczej nie ma tu
miejsca bytu. Prosił o rekompensatę dla Brzezin w przyszłym roku.

Pan  Marek  Tęczar  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  nie  wywiąże  się  z  obietnicy
zrównoważanego rozwoju w przeliczeniu na jednego mieszkańca,  bo to  jest  niemożliwe.  Jedne
miejscowości będą w danym roku bardziej docenione, a w następnym roku bardziej docenione będą
inne wsie. Realizujemy inwestycje wspólne i w miarę potrzeb. Podkreślił, że zawsze 50% kruszywa
przeznaczone jest do Brzezin, a drugie 50% idzie do pozostałych miejscowości. Najwięcej dróg
w tamtym roku zostało wykonane w Brzezinach – ok. 3 km oraz zagospodarowanie skarpy koło
kościoła. Rok wcześniej była realizowana duża inwestycja drogowa Brzeziny – Łęg, parking koło
kościoła i wówczas Brzeziny przewyższały pozostałe miejscowości. Obecnie w Brzezinach będzie
przygotowywany Program Funkcjonalno – Użytkowany na rozbudowę budynku wielofunkcyjnego
i też będą poczynione wydatki. W Broniszowie w ubiegłym roku zostało wybudowane boisko, bo
tam nie było żadnych warunków do tego, żeby uprawiać jakikolwiek sport. Takie boisko będzie
w tym roku realizowane w Nawsiu. W Gliniku te wydatki ostatnio się skumulowały (most, sala
gimnastyczna). To są duże inwestycje, które powodują, że ten przelicznik na głowę mieszkańca  jest
duży,  ale  w Gliniku  w ostatnim czasie  dróg nie  budowało  się  prawie  wcale.  Realizowana jest
obecnie droga Glinik Polny Gościniec – Szkodna i będzie realizowana droga Glinik – Skórówka.
Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że w Wielopolu Skrzyńskim – stolicy gminy musi
być  tych  inwestycji  najwięcej,  bo  są  tutaj  instytucje,  które  w  związku  z  tym  będą  musiały
funkcjonować (Urząd Gminy, przedszkole dla dzieci z całej gminy, ogólnodostępny plac zabaw).  
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Remont Kantorówki na kwotę 2.800.000 zł, jeżeli uzyska dofinansowanie będzie zaliczony jako
wydatek  do  Wielopola  Skrzyńskiego,  ale  muzeum jest  dla  całej  gminy,  województwa  a  nawet
Polski. Podobnie będzie z kanalizacją i oczyszczalnią ścieków, gdzie wydany 10 mln zł i inwestycja
będzie realizowana w Wielopolu Skrzyńskim, ale to będzie też po to, aby połączyć w przyszłości
część  Brzezin  i  część  Nawsia.  Pan  Wójt  podkreślił,  że  staramy się  wszyscy  wspólnie  zadbać
o zrównoważony rozwój i dzielić środki w miarę równo, żeby żadna miejscowość nie czuła się
pokrzywdzona, ale inwestujemy pod potrzeby, a nie sztucznie.  

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin odniósł się do wypowiedzi Pana Wójta. Mówił, że
jak wytłumaczyć ludziom, którzy nie mają drogi, że wydajemy 2.800.000 na Kantorówkę, a oni
jeżdżą  po  dziurach.  W Brzezinach  brakuje  dróg  głównych,  niewyasfaltowanych  więcej  niż  na
terenie  łącznie  pozostałych  miejscowości.  To  są  zaniedbania  przez  poprzednie  lata  i  kadencje.
Zrozumiałe jest, że w Wielopolu Skrzyńskim więcej realizuje się inwestycji,  bo jest to centrum
gminy. Nie zgodził się ze stwierdzeniem Pana Wójta, że jest to stolica, bo stolicą jest Warszawa.
Gmina to pięć równorzędnych miejscowości z siedzibą w Wielopolu Skrzyńskim. Ponadto złożył na
ręce Pana Wójta podziękowania pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie dokumentów dla
Komisji Rewizyjnej i protokołowanie posiedzeń Komisji. Zwrócił uwagę na to, że był taki czas, że
Komisja Rewizyjna nazywana była komisją śledczą. Teraz tego nie ma.

Pan Wójt  w odpowiedzi  na  słowa  Pana  radnego  Gąsiora  wyjaśnił,  że  na  Kantorówkę
wydane będą środki pozyskane z zewnątrz. Ponadto Pan Wójt wystąpi do Ministra Kultury o środki
na wkład własny. Być może uda się, że na Kantorówkę nie zostanie wydana ani złotówka z budżetu
gminy. Trudno jest szacować i przeliczać. Dróg zawsze chcemy robić maksymalnie dużo. Ograni-
czają nas pewne możliwości. Z własnych środków niewiele jesteśmy w stanie zrobić, bo ich nie ma,
a pozyskane środki z zewnątrz obliguję nas do budowania dróg na wyższym poziomie, a mamy
ambicje na takie drogi. Ponadto Pan Wójt odniósł się do wniosku Komisji Rewizyjnej o organizo-
wanie  imprez  we wszystkich  sołectwach.  Stwierdził,  że  nieprawdą jest,  że  nigdzie  nic  nie  jest
organizowane, tylko w samym Wielopolu Skrzyńskim. Takie imprezy są organizowane w innych
sołectwach, być może są one z inicjatywy stowarzyszeń i różnych innych grup, a nie z inicjatywy
Domu Kultury. Wielopole Skrzyńskie jednak wiedzie prym w działaniach kulturalnych. Postrzegani
jesteśmy jako gmina gościnna, która bardzo dobrze kultywuje tradycje i działalność kulturalną. 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys sołectwa Nawsie zasugerowała przywrócenie Turnieju
Sołectw, który był organizowany co roku w innym sołectwie.

Pani  Beata  Wiśniewska  –  Przewodnicząca  Komisji  zasugerowała  przywrócenie  biesiad
organizowanych co roku w innej wsi.

Pan  Jan  Świstak  –  radny  z  Brzezin  złożył  interpelację  o  zabezpieczenie  środków  na
przełomy powstałe na drodze na Bukowinie.

Pan  Wójt  w  odpowiedzi  na  zgłoszoną  interpelację  poinformował,  że  naprawa  drogi
Brzeziny – Bukowina według wykonanego kosztorysu inwestorskiego będzie obejmować ok. 600
m2,  żeby wszystkie te przełomy na drodze zlikwidować. Koszt tej  operacji  wyliczony został na
kwotę  72.000  zł  po  120  zł/m2  i  obejmuje  roboty  ziemne,  wykonanie  warstwy  odsączającej,
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podbudowę,  wykonanie  warstwy ścieralnej  z  masy bitumicznej.  W tej  chwili  nie  ma  środków
w budżecie gminy, żeby można było tą naprawę zrealizować.  Zapewnił, że jak tylko pojawią się
środki w budżecie, to droga Brzeziny – Bukowina będzie wzięta pod uwagę jako pierwsza, ale na
razie takich środków nie widać. 

7.  Sprawy różne.

Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin zgłosił:
 naprawę dołków na drodze Brzeziny – Bukowina suchym asfaltem, 
 dołożenie kamienia na niektóre odcinki dróg w Brzezinach,
 wygospodarowanie środków na oznakowanie przysiołków w naszej gminie,
 pytał  czy  gmina  wykupiła  źródło  wody  na  posesji  Pana  Tadeusza  W.,  obecnie

użytkownikiem jest Pan Andrzej B.,
 w imieniu mieszkańców przysiółka Zagrody podziękował za wybudowaną, piękną drogę. 

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika w imieniu mieszkańców wsi pytał gdzie można
zainterweniować i zgłosić problem palenia przez niektórych mieszkańców plastików i worków po
balach, ponieważ na policji trzeba podać dane osoby zgłaszającej, a nikt nie chce mieć kłopotów.
Ponadto zwrócił  uwagę na błędy przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej  w Gliniku
związane  z  brakiem  organizacji  ruchu,  co  powoduje  niebezpieczeństwo  na  drodze  i  ryzyko
spowodowania wypadku. Prosił o dopilnowanie, aby w przyszłości takich błędów nie popełniać.
Zgłosił  również  ponowne  rozważenie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  zakup  koparki  wraz
z zatrudnieniem pracownika, ponieważ za załadunek 1 tony kruszywa płacimy 5 zł. Przy 1000 ton,
załadunek  wychodzi  5.000  zł.  Argumentował  tym,  iż  mając  koparkę  sami  sobie  ładujemy,  nie
płacimy za załadunek, od wiosny do jesieni kopiemy i mamy rowy. Kolejno pytał o pomysł na
parking przy Szkole  Podstawowej  w Gliniku,  bo  ciągle  jest  problem z  zatrzymaniem się  przy
szkole, nawet na kilka minut. W imieniu mieszkańców pytał czy nie za dużo środków wydawanych
jest  na  zaproszonych  artystów  podczas  Dni  Wielopola,  bo  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury
i Wypoczynku brakuje pieniędzy, a artyści nie występują charytatywnie.

Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji pytała kiedy będą instalowane bariery
ochronne pod Stawami oraz czy coś się dzieje w sprawie oświetlenia na parkingu pod kościołem.
W imieniu rodziców i nauczycieli Samorządowego Przedszkola zgłosiła zainstalowanie podkówki
pod drzwi budynku. 

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał o:
 działkę na Łysej Górze, 
 decyzje w sprawie powołania dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Gliniku i Publicznego

Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim,
 wykonanie zobowiązania względem Starostwa Powiatowego koło remizy w Broniszowie.
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Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poruszyła temat komunalizacji dróg
gminnych.  Prosiła,  aby  w  Informatorze  Samorządowym  poinformować  właścicieli  gruntów
przyległych  do tych  dróg,  jakie  zobowiązania  wynikają  z  tego powodu,  ponieważ zmieniła  się
szerokość tych dróg. W niektórych przypadkach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
odbiera rolnikom tzw.  „górskie”,  które pobierali  wcześniej,  bo jednak kilka m2 gruntu odeszło,
natomiast  podatek  rolny,  jaki  uiszczają  w  Gminie  Wielopole  Skrzyńskie  nie  zmienił  się.  Ci
mieszkańcy  mają  dość  duże  rozbieżności  miedzy  powierzchnią,  jaka  jest  im  przypisana  przez
Agencję,  a zupełnie inna powierzchnia figuruje w wykazie Urzędzie Gminy.  Następnie zgłosiła
temat oznakowania dróg gminnych o utwardzonej powierzchni. Kolejno zwróciła uwagę na Dzień
Działacza  Kultury,  który  mimo  że  przebiegał  w  bardzo  życzliwej  i  przyjaznej  atmosferze,  to
niektórzy  jego  uczestnicy  sygnalizowali  problem  nierównomiernego  traktowania  wszystkich
działaczy kultury. Zwróciła uwagę, aby w przyszłości starać się jeszcze bardziej docenić działaczy
społecznych,  którzy bezinteresownie  wnoszą  wkład  w rozwój  kultury na  terenie  naszej  gminy.
Ponadto złożyła podziękowania Panu Wójtowi i radnym za udział w konferencji z Panią Wojewodą,
której celem było wyjaśnienie toku postępowania w staraniach o karetkę i wyciszenie emocji wokół
narastającego  problemu.  Podziękowała  Panu  Wójtowi  za  bardzo  duży  wkład  organizacji  tego
spotkania.  Mówiła,  iż  karetka  pogotowia  prawdopodobnie  byłaby  w  tym  roku  w  Wielopolu
Skrzyńskim, gdyby za wcześnie nie dowiedziały się o tym fakcie inne gminy, chociażby Gmina
Dębica czy Gmina Brzostek. Gminy te zaczęły też czynić starania, żeby u nich stacjonowała taka
karetka. To wszystko spowodowało, że ten problem został odwleczony w czasie i miejmy nadzieję,
że za rok karetka będzie na terenie naszej gminy. 

Następnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pisma:
 Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  skierowane  do  Pana  Posła  Kazimierza

Moskala w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Wielopolu Skrzyńskim. W odpo-
wiedzi  na  starania  Pana  Posła  o  przywrócenie  posterunku  w  Wielopolu  Skrzyńskim
Minister pisze, że będą przeprowadzone konsultacje ze społecznością lokalną na powyższy
temat. Minister nie czyni przeszkód, aby ubiegać się o Posterunek Policji w Wielopolu
Skrzyńskim (pismo w załączeniu),

 Rady  Sołeckiej  Sołectwa  Wielopole  Skrzyńskie  w  sprawie  zwiększenia  środków  na
przebudowę drogi gminnej na Nowej Wsi w kierunku Pana Petki (pismo w załączeniu),

 ofertę firmy Barter w sprawie możliwości montowania w firmach, jak i gospodarstwach
domowych skroplonego gazu ziemnego. 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego odniosła się do poruszonego przez
Przewodniczącą Rady Gminy tematu Dnia Działacza Kultury. Jej zdaniem uroczystość odbyła się
w miłej atmosferze i z dobrym przebiegiem. Były podziękowania, wręczone dyplomy, ale być może
są osoby, które chciałyby być bardziej chełpione i otrzymać coś więcej za swoją działalność.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów przytoczył ubliżające wypowiedzi
mieszkanki Broniszowa na swój temat, która nie wie co mówi publicznie, jak i dwie inne panie.
Jednocześnie upomniał, aby każdy zważał na to co mówi publicznie. 
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Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do spraw różnych, mówiąc że:

 Oznakowanie  przysiółków  będzie  kosztowało  nie  mało.  Gminy  Ostrów  i  Wiśniowa  mają
wykonane  takie  oznakowania.  Popytamy czy wykonywali  je  ze  środków własnych  czy ze
środków zewnętrznych.

 Pan Wójt nie posiada wiedzy na temat źródła wody na posesji Pana Tadeusza W. w Brzezinach.

 Palenie  worków po balach,  plastików należy zgłaszać  na  policję.  Niezrozumiałe  jest  takie
postępowanie,  ponieważ  można  oddać  je  jako  odpady  komunalne.  Wszyscy  powinniśmy
działać w tym temacie profilaktycznie i zwracać uwagę sąsiadom albo ich poinstruować. Są
firmy, które takie folie zabierają.

 Organizacja  ruchu  przy  budowie  chodnika  przy  drodze  wojewódzkiej  w  Gliniku  została
zatwierdzona  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich,  który  sprawuje  bezpośredni
nadzór nad inwestycją.   

 Z zakupem koparki poczekamy do utworzenia Zakładu Usług Komunalnych, ponieważ są to
koszty  nie  tylko  związane  z  zakupem  sprzętu,  konserwacji,  paliwa,  ale  i  zatrudnieniem
pracownika. Utrzymanie jego będzie kosztowało ok. 40-50.000 zł.

 Próbujemy  wypracować  koncepcję  na  parking  przy  Szkole  Podstawowej  w  Gliniku.
Rozmawiamy z Panem B. i próbujemy się dogadać.

 Zaproszeni artyści na Dni Wielopola nie są drodzy. Są miejscowości, które wydają duże kwoty
na zespoły z górnej półki. Nie możemy wszystkich pieniędzy przeliczać na inwestycje. Trzeba
trochę dać rozrywki mieszkańcom. 

 Nie ma podjętych żadnych decyzji w temacie zamontowania barier ochronnych na Stawy. 

 W temacie  oświetlenia  niewiele  zostało  zrobione.  Doświetlone  zostało  centrum Wielopola
Skrzyńskiego z związku z tragicznym wypadkiem. Oświetlenie chcemy robić kompleksowo,
ale prawdopodobnie nie będzie środków zewnętrznych na te tematy.

 Podpórkę w drzwiach Samorządowego Przedszkola ma obowiązek zlecić do wykonania Pani
dyrektor, a nie Wójt.

 Zobowiązanie wobec Starostwa Powiatowego koło remizy w Broniszowie zostanie wykonane.

 W sprawie działki na Łysej Górze odbyła się sprawa w Sądzie Rejonowym w Ropczycach. Sąd
wydał postanowienie o oddaleniu pozwu Państwa O. o zasiedzenie tej nieruchomości. Nie ma
podstaw do tego,  żeby zasiedzenie  mogło  nastąpić.  Wyrok nie  jest  prawomocny.  Prywatni
użytkownicy mają prawo złożyć apelację.

 Nie  ma  jeszcze  podjętej  żadnej  decyzji  o  powołaniu  dyrektorów:  Szkoły  Podstawowej
w Gliniku oraz Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim. Nie ma wielkiego zaintere-
sowania nauczycieli, którzy mogliby pełnić tą funkcję, z uwagi na sytuację tego typu, że Pan
dyrektor Olech zostaje w szkole jako nauczyciel. Nie ma innej możliwości, tak stanowi prawo.
Dyrektor, który przestaje być dyrektorem, ma prawo uczyć w tej  szkole. Jeżeli mu braknie
godzin,  Wójt  ma  obowiązek  znaleźć  godziny  na  dopełnienie  etatu.  Pan  dyrektor  będzie
uzupełniał etat w Szkole Podstawowej w Nawsiu – 3 godziny historii i w Szkole Podstawowej
w Wielopolu Skrzyńskim – 4 godziny historii, bo ma uprawnienia do nauczania tylko historii.
Natomiast  trudno  powiedzieć,  jakie  zamiary  ma  Pan  dyrektor  Paryś,  bo  złożył  wniosek
o  emeryturę.  Pan  Wójt  zapewnił,  że  podejmie  takie  decyzje,  żeby  żadna  z  placówek  nie
ucierpiała na tym, żeby jej funkcjonowanie było w jakikolwiek sposób zagrożone.
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 Oznakowanie  dróg gminnych mamy w fatalnym stanie  i  też  musimy rozpocząć  w sposób
kompleksowy.  Będzie  to  wydatek  kosztowny  z  bieżącego  utrzymania  dróg.  W  tym  roku
należałoby rozpocząć oznakowanie dróg, głównie jeżeli chodzi o pierwszeństwo przejazdu.

 Pan  Wójt  dziękując  Panu  Posłowi  Moskalowi  za  interwencję  w  sprawie  przywrócenia
Posterunku  Policji  w  Wielopolu  Skrzyńskim  poinformował,  że  gmina  chce  przywrócić
posterunek składający się z siedmiu policjantów, z tym że pewnie własne środki trzeba będzie
wyłożyć na wykonanie remontu pomieszczeń.   

 
Pan  Łukasz  Dziok  –  Zastępca  Wójta  udzielił  odpowiedzi  na  zgłoszony  przez  Panią

Przewodniczącą temat komunalizacji dróg gminnych. Wyjaśnił, że komunalizacja dróg polega na
przejęciu własności nieruchomości, a nie na zmianie ich powierzchni użytkowych. Nasze działania
z  ostatnich  kilku  lat  nie  wpłynęły  w  żaden  sposób  na  dane,  które  osoby  podają  do  Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Różnice mogą być wówczas, gdy dokonujemy podziału
działek, poszerzenia i wtedy te zmiany zachodzą. Jeżeli nastąpiła zmiana powierzchni to należy ją
zgłosić do Agencji. Dopłata z ARiMR jest do uprawy, a nie do powierzchni działek. Prosił Panią
Przewodniczącą o monity do Pana Starosty, aby modernizacja map, na którą Starosta ma środki
w  końcu  zafunkcjonowała  na  czterech  naszych  obrębach  (tylko  Wielopole  Skrzyńskie  jest
zmodernizowane),  bo  te  powierzchnie,  które  w  tej  chwili  są,  funkcjonują  na  starych  mapach,
starych  ewidencjach.  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  została  mocno  zaniedbana  w  w/w temacie.
Pozostałe gminy mają prawie wszystkie obręby zmodernizowane.

8.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Do protokołu z XXX Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017
roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy:

 8 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

 0 głosów – „wstrzymujących się” przy obecności 8 radnych.

9.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym
gościom  za  udział  w  sesji  i  dokonała  zamknięcia  XXXI  Sesji  Rady  Gminy  w  Wielopolu
Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1920.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

                   mgr Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba

25


