
Protokół Nr XXXIV/2017

z XXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 28 września 2017 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1410 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 XXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecnych było
trzynastu radnych oraz zaproszeni goście, zgodnie z załączonymi listami obecności. Nieobecni byli
radni: Pan Tadeusz Kopala i Pan Stanisław Pasowicz.

XXXIV  nadzwyczajna  Sesja  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  została  zwołana
w trybie art. 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek
Wójta  Gminy.  Pan  Wójt  wyjaśniając  potrzebę  zwołania  nadzwyczajnej  sesji  mówił,  że  celem
podpisania  29  września  br.  umowy  dotacyjnej  na  budowę  wodociągu  w  miejscowości  Glinik
i  Broniszów  konieczna  jest  zgoda  Rady  Gminy  na  wystawienie  deklaracji  wekslowej  dla
Samorządu Województwa Podkarpackiego na kwotę 1.999.406 zł jako zabezpieczenie w/w umowy.
Po  podpisaniu  umowy  zostanie  ogłoszony  przetarg  na  wykonanie  wodociągu,  który  będzie
budowany w dwóch etapach (w 2018 roku –  Glinik,  2019 roku –  Broniszów).  Kosztorys  obu
wodociągów jest na kwotę 8 mln zł, z tym że niezaprojektowane są Zapole Glinickie, Krzemienica
i Jabłonna. Broniszów Górę możemy również projektować z zastosowaniem przepompowni. Jest to
możliwe do wykonania, bo odwierty są aktywne i pozwolą na zaopatrzenie w wodę całych dwóch
sołectw.  Będziemy szukać  dodatkowych  środków,  a  nawet  sięgać  do  rezerwy celowej  Skarbu
Państwa. Ponadto w związku z realizacją przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wielu inwestycji jest
konieczność dokonania zmian w budżecie gminy. Aktualnie jest potrzeba przeznaczenia środków na
budowę chodnika przy drodze powiatowej Sędziszów Młp. – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie,
celem ogłoszenia przez Powiat Ropczycko – Sędziszowski przetargu. Zaprojektowany jest odcinek
400  m  –  od  biur  GS  "Samopomoc  Chłopska"  w  Wielopolu  Skrzyńskim  w  kierunku  Nawsia.
Przetarg będzie ogłoszony na mniejszy odcinek. Gdyby chodnik udało się wykonać w całości, to
doszedłby on  do  zjazdu  na  Stację  Paliw  Pana  Reguły.  Powiat  Ropczycko  –  Sędziszowski  ma
zabezpieczone środki w kwocie 224.000 zł na realizację tej inwestycji. Gmina zgodnie ze złożoną
deklaracją partycypuje w kosztach w wysokości  20%, tj.  56.000 zł.  Te środki będą przekazane
Powiatowi za zgodą Rady Gminy do wspólnej realizacji inwestycji. Ponadto zwiększenia środków
w kwocie 14.000 zł wymaga realizacja inwestycji dotycząca modernizacji energetycznej budynku
Szkoły  Podstawowej  w  Wielopolu  Skrzyńskim,  gdzie  wystąpiła  konieczność  wykonania
dodatkowych prac nieujętych w kosztorysie,  takich jak:  modernizacja  ściany budynku od góry,
skucie  gzymsu  oraz  wykonanie  napisu  na  szkole.  Natomiast  zmniejszenie  środków  w  kwocie
70.000  zł  następuje  z  takich  zadań  jak:  modernizacja  pomieszczeń  nad  Apteką  w  Wielopolu
Skrzyńskim i przebudowa instalacji c.o. oraz wykonanie kotłowni w budynku komunalnym Nr 260
i 260a w Wielopolu Skrzyńskim. Aktualnie inwestycje te nie są realizowane.
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Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

3. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

4. Sprawy różne.

5. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

6. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie przy:
 13 głosach – „za”
 0 głosach – „przeciw”
 0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.

Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji:

2.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

1)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Pytania i uwagi do projektu uchwały:

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała o termin rozpoczęcia inwestycji
budowy wodociągu w Gliniku i w Broniszowie oraz o zakres prac.

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odpowiedział, że po podpisaniu umowy dotacyjnej
29 września br.  konieczne  są ok.  3  tygodnie  na  dopięcie  wszystkich dokumentów dotyczących
postępowania przetargowego.  Po ogłoszeniu przetargu oferenci  mają  14 dni  na składanie ofert.
Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi po upływie ok.  1,5 miesiąca od ogłoszenia przetargu.
Przetarg będzie podzielony na dwie części: I część – budowa wodociągu w Gliniku i II część –
budowa wodociągu w Broniszowie. Według projektu w Gliniku są dwa ujęcia do podłączenia. Jest
jeszcze trzecie ujęcie, które projektem nie zostało objęte, ale jest brane pod uwagę w późniejszym
okresie. Realizacja inwestycji w Gliniku obejmuje budowę sieci wodociągowej na długości ponad
9 km (tj. ok 150 budynków od strony Wielopola Skrzyńskiego wraz z trzema domami najbliżej
granicy z Wielopolem Skrzyńskim do zjazdu na drogę na Zapole, druga strona Wielopolki – do
skrętu na Lipowiec), budowa zbiornika wody oraz stacji uzdatniania wody. Realizacja inwestycji
w Broniszowie obejmuje budowę sieci wodociągowej na długości ok. 3,2 km (tj. ok. 40 budynków
od ujęcia na wysokości drogi na Bokocie kierując się w dół w stronę szkoły podstawowej, kościoła,
remizy i  kawałek za szkołą).  Zakres realizacji  projektu został  okrojony do wysokości środków,
które Urząd Marszałkowski mógł gminie przyznać. 
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Pan Tadeusz  Bokota  –  radny,  sołtys  sołectwa Glinik  zasygnalizował,  aby w tym roku
utwardzić drogę dojazdową do zbiorników wody.

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

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

Uchwała Nr XXXIV/221/2017 w załączeniu.

2)  Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

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

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

Uchwała Nr XXXIV/222/2017 w załączeniu.

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

Pytania i uwagi do projektu uchwały:

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  pytała  o  kotłownię  i  sposób
ogrzewania Ośrodka Zdrowia w tym sezonie,  w związku ze zmniejszeniem środków w kwocie
22.000 zł z następujących zadań: przebudowa instalacji c.o. oraz wykonanie kotłowni w budynku
komunalnym Nr 260 i 260a w Wielopolu Skrzyńskim.

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odpowiedział, że Ośrodek Zdrowia będzie ogrzewany tak
jak do tej pory, czyli przez kotłownię szkolną. Mówił dalej, że jeżeli będą środki i uda się znaleźć
rozsądnych wykonawców to zadanie dotyczące przebudowy instalacji c.o. i wybudowania kotłowni
będzie realizowane. Po dwukrotnym zapytaniu o cenę nie udało się wybrać wykonawcy, ze względu
na wysokie oferty, dlatego też z realizacji tego zadania na razie zrezygnowaliśmy.

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

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

Uchwała Nr XXXIV/223/2017 w załączeniu.
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3.  Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

Pani Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy poinformowała,  że z ustawy o samorządzie
gminnym wynika obowiązek przedłożenia Radzie Gminy informacji  z  przeprowadzonej  analizy
oświadczeń  majątkowych  radnych  i  urzędników w terminie  do  30  października  każdego  roku.
Wobec powyższego Pani Sekretarz przedłożyła nastepującą informację: Ogółem zostało złożonych
32 oświadczenia majątkowe, w tym 15 radnych i 17 pracowników samorządowych zobowiązanych
do ich złożenia, według stanu na 31 grudnia 2016 roku. Oświadczenia majątkowe zostały złożone
terminowo. Po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych przez właściwe podmioty zostały one
przekazane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie. Dwa oświadczenia
majątkowe,  tj.  Wójta  Gminy i  Przewodniczącej  Rady Gminy zostały przekazane do Wojewody
Podkarpackiego,  dwadzieścia  osiem  do  Urzędu  Skarbowego  w  Ropczycach  i  dwa  do  Urzędu
Skarbowego  w  Strzyżowie  według  właściwości  miejscowej.  Pani  Wojewoda  nie  stwierdziła
nieprawidłowości  w  oświadczeniach  Pani  Przewodniczącej  i  Pana  Wójta.  Urzędy  Skarbowe
w Strzyżowie i w Ropczycach przedłożyły informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych
przez radnych Rady Gminy i pracowników samorządowych. Z Urzędu Skarbowego w Strzyżowie
wpłynęła  informacja  18  sierpnia  br.,  a  z  Urzędu  Skarbowego  w  Ropczycach  18  września  br.
Stwierdzone  zostały  nieprawidłowości  w  trzech  oświadczeniach  majątkowych  pracowników
i  w  czterech  oświadczeniach  radnych.  Nieprawidłowości  dotyczyły  np.  niewykazania  zakupu
samochodu, niewykazania dodatkowego dochodu, o którym Urząd Skarbowy miał wiedzę, różnicy
wielkości posiadanego gruntu, nabycia udziału w spadku, bądź braku zapisu, że któryś składnik
majątkowy jest własnością indywidualną lub stanowi małżeńską wspólność majątkową. Wszyscy,
którzy mieli nieprawidłowości w oświadczeniu wiedzą czego dotyczyła nieprawidłowość i już albo
przygotowali  wyjaśnienie  do  Urzędu  Skarbowego,  albo  w  najbliższym  czasie  przygotują.
Wyjaśnienia zbiorczo zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego w najbliższym czasie.

4.  Sprawy różne.

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin apelował o podjęcie zdecydowanej interwencji
w Starostwie Powiatowym w sprawie obcięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej w Brzezinach na
łuku drogi, który jest niewidoczny poprzez wiszące gałęzie. Zwrócił uwagę także na firmę budującą
kanalizację w Wielopolu Skrzyńskim, która nie zachowuje zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
i stawia na łuku drogi samochody po jednej i drugiej stronie.

Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów interweniował w sprawie wykopania
krzaków przy drodze gminnej Broniszów – Dół Lasek. Ponadto zwrócił uwagę na to, że pomimo
wielu zgłoszeń nie został napisany protokół z zebrania wiejskiego w Broniszowie.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin mówił, że znaleźliśmy środki na pomoc finansową dla
Powiatu  Ropczycko  – Sędziszowskiego,  a  brakuje  środków  w  naszej  gminie  na  koparki,  są
niedokończone remonty w drogach, dlatego prosił, aby pamiętać także o drogach gminnych. Pytał
o  budowę  chodnika  przy  drodze  powiatowej  w  Brzezinach.  Wspomniał  o  braku  zasięgu  sieci
komórkowych w Brzezinach. Pytał czy są odpowiedzi od operatorów sieci komórkowych. Ponadto
pytał o opinię z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sprawie występowania ulewnych
deszczów, w skutek których poniszczone zostały drogi.
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Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy poruszył temat firmy odbierajacej
odpady komunalne z terenu miejscowości Nawsie. Mówił, że do tej pory firma ta w dniu, w którym
odbierała  śmieci,  składowała  worki  na  placu  przy  kościele  w  Nawsiu,  po  to,  aby  większymi
samochodami je zabrać. Obecnie firma zmieniła lokalizację i składuje odpady na parkingu koło
cmentarza. Do dnia dzisiejszego jest tam dość duże składowisko starych opon oraz sporo szkła.
Poprosił Pana Wójta o rozmowę z odbiorcą odpadów na temat zabrania tych opon i posprzątania
szkła z placu.

Pan Sławomir Górski – radny z Glinika w imieniu mieszkańców wsi pytał o bezpieczne
dojście na plac zabaw obok szkoły podstawowej. Prosił  o uporządkowanie terenu budowy przy
szkole  i  wygospodarowanie  środków na  zamontowanie  monitoringu  na  placu  zabaw,  ponieważ
dochodzi  tam  do  dewastacji  elementów  ogrodzenia.  Plac  zabaw  jest  niewidoczny  z  drogi
i monitoring automatycznie odstraszyłby osoby, które chciałyby niszczyć ten plac. Ponadto pytał
o rozpoczęcie budowy drogi na Skórówkę. Zapytał także Pana Wójta czy uczy już nowy nauczyciel
historii w Szkole Podstawowej w Gliniku w zastępstwie za Pana Olecha.

Pan Lucjan Janik – radny z Brzezin pytał kiedy będzie dowiezione kruszywo, ponieważ są
odcinki dróg, które trzeba uzupełnić na zimę. Wspomniał także o zamontowaniu sierżanta na drodze
powiatowej w kierunku Jaszczurowej na ostrym skręcie.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady Gminy  w imieniu  Powiatu  Ropczycko  –
Sędziszowskiego zaproponowała, aby nasza gmina przyłączyła się do akcji „makulatura na budowę
studni w Sudanie". Prosiła radnych o zaangażowanie w tym temacie poprzez dotarcie do szkół. 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik apelował o przyłączenie się do zbiórki
ziemiopłodów od rolników dla poszkodowanych przez wichury.

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

 Kilkakrotnie  w  Starostwie  Powiatowym zostały  zgłoszone  interwencje  w  sprawie  wycięcia
zakrzaczeń przy drodze powiatowej w Brzezinach. Ponownie zainterweniujemy wskazując, że
sprawa jest bardzo pilna. W ślad za tym wyślemy pismo.

 Zostanie zwrócona uwaga firmie, która buduje kanalizację w Wielopolu Skrzyńskim o oznako-
wywanie  pojazdów i  zachowanie  zasad  ruchu  drogowego,  aby nie  doszło  do  wypadku  na
drodze.

 Zakrzaczenia przy drogach gminnych sukcesywnie są usuwane. W ubiegłym roku zakrzaczenia
przy  drodze  Broniszów  –  Dół  Lasek  zostały  wycięte  i  one  jeszcze  bardziej  się  rozrosły.
Będziemy próbować innych metod, aby nie trzeba było co roku je usuwać.

 Pracownik,  który  nie  napisał  protokołu  z  zebrania  wiejskiego  w  Broniszowie  zostanie
upomniany i zobowiązany do jak najszybszego napisania. 

 Powiat Ropczycko – Sędziszowski nie realizuje budowy chodnika w Brzezinach ze względu na
brak środków. Inwestycja ta nie jest zaniechana. Zaprojektowany został chodnik o szerokości
2 m na długości 400 m przy drodze powiatowej w Brzezinach w stronę Kółka Rolniczego. Jego
kosztorys  wynosi ponad 400.000 zł.  Wnioskowaliśmy także o zaprojektowanie chodnika od
miejsca gdzie się zakończył w Wielopolu Skrzyńskim do mostu granicznego w Brzezinach, ale
jest tam problem nieuregulowanych wód. Gminie Wielopole Skrzyńskie także brakuje środków
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na drogi. Koncentrujemy się głównie na tych inwestycjach, do których mamy dofinansowanie,
chociaż  w  tym  momencie  realizowane  są  dwie  niewielkie  inwestycje  w  Brzezinach  bez
dofinansowania,  tj.  przebudowa  drogi  gminnej  Brzeziny  –  Jaszczurowa  –  Dzilik  oraz
modernizacja drogi Brzeziny – Rzeki – Jaszczurowa. Powiat Ropczycko – Sędziszowski podjął
decyzję  o  współfinansowaniu  budowy  chodników  przy  drogach  powiatowych.  Na  budowę
chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Nawsia wyłożył kwotę 224.000 zł. Nasza gmina
współfinansuje w wysokości 20%. Ponadto w przyszłym roku jest planowany do przebudowy
przepust/most  przy  skrzyżowaniu  w  stronę  Berdechowa.  W  tej  chwili  jest  wykonywana
dokumentacja.

 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaopiniował pozytywnie wszystkie wnioski o wystę-
powaniu ulewnych deszczów, natomiast nie ma jeszcze weryfikacji z Urzędu Wojewódzkiego.

 Na pisma o brak zasięgu telefonii komórkowych w Brzezinach odpisał tylko operator sieci Plus,
który nie planuje żadnych inwestycji.

 Podejmiemy  rozmowy  z  Panem  Haligowskim  –  odbiorcą  odpadów  komunalnych  z  naszej
gminy o zabranie opon z parkingu koło cmentarza w Nawsiu i posprzątanie szkła z placu.

 Szkoła  Podstawowa  w  Gliniku  rozwiązała  problem z  dojściem  do  placu  zabaw  od  strony
sąsiada.  Spróbujemy objąć  monitoringiem plac  zabaw i  boisko szkolne.  Taki  profesjonalny
monitoring został zamontowany przy Szkole Podstawowej w Broniszowie, który objął boisko
wielofunkcyjne,  szkołę  i  plac  zabaw.  Także  na  placu  zabaw w Wielopolu  Skrzyńskim jest
zamontowana kamera,  dzięki  której  udało się  zidentyfikować młodych ludzi,  którzy troszkę
chcieli dewastować ten plac. Trwa budowa ogrodu sensorycznego, który także chcemy objąć
monitoringiem. 

 Przetarg na budowę drogi Glinik – Skórówka został ogłoszony z podziałem na cztery zadania.
Oprócz wymienionej drogi przedmiotem przetargu jest także: przebudowa drogi Wielopole –
Nowa Wieś  na  Petkę  z  funduszu  sołeckiego,  przebudowa  drogi  Nawsie  –  Kąt  z  funduszu
sołeckiego oraz przebudowa drogi Nawsie – Stachorówka w kierunku Pani Siuta. 

 Nowy nauczyciel  historii w Szkole Podstawowej w Gliniku już uczy. Jutro prawdopodobnie
wraca do pracy Pan Olech.

 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę kruszywa nastąpi jutro. W tym momencie firmy, które
składały oferty uzupełniają dokumenty. W przyszłym tygodniu kruszywo powinno się pojawić.

 Będziemy  wnioskować  do  Starostwa  Powiatowego  o  zamontowanie  sierżanta  na  drodze
powiatowej w kierunku Jaszczurowej.

 Akcja zbierania makulatury na budowę studni w Sudanie jest dobrym pomysłem, tylko trzeba
zaangażowania szkół, sklepów oraz wszystkich mieszkańców gminy.

5.  Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

Do protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia
2017  roku  została  zgłoszona  uwaga  przez  radnego  Pana  Adama  Galasa  o  nieuwzględnieniu
w protokole jego wypowiedzi.  Zgłoszona uwaga nie  została uwzględniona przez protokolantkę.
Przewodnicząca Rady Gminy podtrzymała stanowisko protokolantki i poddała protokół pod głoso-
wanie. W/w protokół został przyjęty przy:

 10 głosach – „za”

 1 głosie – „przeciw”

 2 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 13 radnych.
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Do protokołu z XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia
6 września 2017 roku uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy:

 13 głosach – „za”

 0 głosach – „przeciw”

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

6.  Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym i zaproszonym
gościom  za  udział  w  sesji  i  dokonała  zamknięcia  XXXIV  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1555.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

                    mgr Beata Ozga mgr inż. Halina Poręba

7


