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Protokół Nr XIII/2015 

z XIII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie 

z dnia 29 grudnia 2015 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 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 XIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecnych było czternastu radnych 

(wg załączonej listy obecności) oraz zaproszeni goście. Nieobecny był radny: Pan Jan Wójtowicz. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała włączenie do porządku 

obrad punktu dotyczącego działalności służby zdrowia w naszej gminie, celem zapoznania Rady 

Gminy z rozwiązaniami jakie proponuje wprowadzić na teren Gminy Wielopole Skrzyńskie grupa 

radnych powiatowych. Uważają oni bowiem, że obecnie występują licznie niedogodności przy 

świadczeniu usług medycznych na terenie naszej gminy i proponują utworzenie publicznej 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby gmina uczestniczyła w współfinansowaniu wspólnych 

przedsięwzięć w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

Następnie poddała w/w propozycję pod głosowanie. 

Radni włączyli dodatkowy punkt do porządku obrad przy: 

 11 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 3 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych. 

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o utworzeniu publicznej podstawowej opieki zdrowotnej w Wielopolu Skrz. 

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

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok, 

2) zmieniająca Uchwałę Nr XXV/154/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  

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

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu 

zgłaszania kandydatów do nagród. 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

6. Sprawy różne. 
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7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

8. Uroczyste nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie Państwu 

Janinie i Stefanowi Śliwińskim. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. 

 

2. Informacja o utworzeniu publicznej podstawowej opieki zdrowotnej w Wielopolu 

Skrzyńskim. 

 

Pan Marcin Świerad – radny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego udzielił informacji na 

temat propozycji utworzenia podstawowej opieki zdrowotnej w Wielopolu Skrzyńskim. Mówił, że 

od początku kadencji, wielokrotnie zgłaszał na Sesji Rady Powiatu pomysł funkcjonowania karetki 

pogotowia ratunkowego w Wielopolu Skrzyńskim, która obsługiwałaby trzy powiaty: dębicki, 

strzyżowski i ropczycko-sędziszowski. W związku z tym, że czas dojazdu karetki do pacjenta 

powinien być od 20 do 30 minut, a zdarza się, że karetka nie dojeżdża do pacjenta na terenie naszej 

gminy nawet w ciągu godziny. W ubiegłym roku karetka nie dojechała na czas w 465 przypadkach. 

Przedstawione rozwiązanie, obecny Zarząd Powiatu na chwilę obecną oddalił, bo nic się nie mówi 

na ten temat. Ponadto radny powiatowy poinformował, że na ostatniej sesji powiatowej zgłaszał 

również problem z dyżurowaniem lekarzy w Piomarze w Wielopolu Skrzyńskim. Na dzień 

dzisiejszy od godz. 1500 we wtorki i piątki nie ma żadnego lekarza w Piomarze. Ponadto zdarza się, 

że lekarze, którzy mają wyznaczone godziny przyjmowania pacjentów w godzinach popołudnio-

wych, jadą na wizyty domowe i już ich nie ma od godz. 1630. Problem ten został zgłoszony 

doktorowi Bodzianemu, z prośbą o jego rozwiązanie. Doktor zasygnalizował, że sytuacja może się 

pogłębiać z uwagi na brak lekarzy. W celu ułatwienia dostępu mieszkańców gminy do lekarzy, 

grupa radnych powiatowych z Klubu Ludowo – Samorządowego przedstawiła propozycję utworze-

nia podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. Koszty utworzenia 

takiego punktu nie są duże, bo wystarczy jeden gabinet dla lekarza i jedno pomieszczenie dla 

rejestracji. Warunkiem jest tylko toaleta dla niepełnosprawnych i podjazd. Pan Marcin Świerad 

poinformował, że w imieniu grupy radnych Klubu Ludowo – Samorządowego, którego jest 

członkiem zaproponowali utworzenie takiego punktu w budynku po byłym komisariacie policji  

w Wielopolu Skrzyńskim. Mieszkańcy gminy mieliby wybór albo pozostania w Piomarze, albo 

przepisania się do ZOZ-u do Ropczyc. Ponadto nadmienił, że problem z lekarzami w Wielopolu 

Skrzyńskim rozpoczął się, od kiedy Piomar otworzył kolejną przychodnię na Górce w Ropczycach. 

Lekarze pracujący w Wielopolu Skrzyńskim muszą obsługiwać również i tamtą przychodnię, przez 

co mają dużo mniej czasu. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała czy lekarze z ZOZ-u w Ropczy-

cach wyrażają chęć pracy w Wielopolu Skrzyńskim, bo na Radzie Społecznej ropczyckiego ZOZ-u 

nikt z lekarzy nie wyrażał chęci do podjęcia pracy w Wielopolu Skrzyńskim, wręcz odwrotnie 

obecnie pracujący lekarze rezygnują z pracy na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 

 

Pan Marcin Świerad odpowiedział, że nie jest to pytanie do niego lecz do dyrektora ZOZ. 

Na sesji powiatowej dyrektor ZOZ-u powiedział, że jest zainteresowany, aby na terenie Gminy 

Wielopole Skrzyńskie otworzyć taką placówkę. 
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Pani Halina Poręba jako członek Rady Społecznej ZOZ-u w Ropczycach poinformowała, 

że Zakład Opieki Zdrowotnej ponosi straty za lata ubiegłe oraz koszty związane z rozbudową 

szpitala w Sędziszowie Małopolskim. W związku z tym, kierownictwo ZOZ-u szuka dodatkowych 

środków. W przypadku utworzenia placówki ZOZ w Wielopolu Skrzyńskim koszty współfinanso-

wania rozciągnęłyby się w znacznym stopniu na naszą gminę. Mówiła, że oferta utworzenia 

podstawowej opieki zdrowotnej w Wielopolu Skrzyńskim jest bardzo korzystna dla Powiatu 

Ropczycko – Sędziszowskiego, natomiast dla naszej gminy jest to wielki znak zapytania. Ponadto 

trzeba zwrócić uwagę na funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Lubzinie, Niedźwiadzie czy 

Szkodnej, gdzie ludzie mają dużo gorszy dostęp do lekarzy niż w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Pan Marcin Świerad mówił, że Gmina Wielopole Skrzyńskie nie może być porównywana 

do Zagorzyc, Szkodnej czy innej miejscowości Gminy Sędziszów Małopolski, bo nasza gmina liczy 

8,5 tys. mieszkańców. Decyzja o utworzeniu ZOZ-u na terenie naszej gminy należy do dyrektora 

ZOZ-u i władz samorządowych Gminy Wielopole Skrzyńskie. Gmina może nie zgodzić się na 

utworzenie takiej placówki, jeżeli ropczycki ZOZ będzie miał wygórowane oczekiwania. Podkreślił 

również, że nie obawia się, aby Gmina Wielopole Skrzyńskie ponosiła jakieś straty z tego tytułu, bo 

ZOZ może wynająć pomieszczenie i jeszcze za nie płacić. Ponadto będzie możliwość wyboru 

lekarza oraz lepszego do niego dostępu, bo w tej chwili dostęp do lekarzy jest utrudniony i z tego 

powodu skarżą się mieszkańcy gminy. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy poinformował, że wstępnie rozmawiał z dyrektorem 

ZOZ-u w Ropczycach na temat obsługi zdrowotnej na terenie naszej gminy. Na temat braku lekarzy 

w gminie wielokrotnie rozmawiał również z doktorem Matogą. Podkreślił, że chcemy, aby było 

więcej lekarzy w gminie, bo zaczyna ich brakować. Ponadto zależy nam, aby dostęp do lekarza był 

jak najlepszy. W tym celu remontujemy ze środków gminnych pomieszczenia nad apteką w Wielo-

polu Skrzyńskim. 

 

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

 

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

uchwał Rady Gminy mówiąc, że: 

 Dnia 16 grudnia 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 

Wielopole – Nowa Wieś – Różanka w miejscowości Nawsie”. Zadanie zostało wykonane 

poprawnie. Została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 815 m, z czego na 

odcinku 415 m została wykonana nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4 m i utwardzenie  

poboczy na szerokości 1 m, natomiast na odcinku 400 m została wykonana nawierzchnia asfal-

towa o szerokości 3 m i utwardzenie poboczy na szerokości 0,5 m. Ponadto zostały odmulone 

rowy i wykonany przepust pod powierzchnią drogi. Zostaną również podjęte rozmowy z Nadle-

śnictwem, które często korzysta z drogi i ją niszczy, celem doinwestowania w drogę w stronę 

Pana Szkotnickiego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 317.752,00 zł, z czego 243.101,00 zł 

pochodziło z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa. 

 W ostatnim czasie została odebrana inwestycja dotycząca budowy chodnika przy drodze 

wojewódzkiej 986 w Gliniku. Wykonano 325 m chodnika i poszerzono pas jezdni, co znacznie 
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zwiększyło bezpieczeństwo na drodze. Całkowity koszt zadania wyniósł 344.213,00 zł. Jest to 

inwestycja droga, ponieważ całość chodnika budowana jest na krytych rowach i studzienkach, 

ponieważ taki jest wymóg Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Departamentu 

Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego. W przyszłym roku chcielibyśmy wykonać 275 m 

chodnika w Gliniku, na którą mamy dokumentację. Chodnik ten powinien wybudować Podkar-

packi Zarząd Dróg Wojewódzkich na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, czyli Województwa 

Podkarpackiego, bo gmina w tym roku zaangażowała dużo większe środki niż Urząd Marszał-

kowski, z uwagi na brak środków w budżecie województwa. Ponadto będziemy zabiegać  

o wykonanie 525 m chodnika w Wielopolu Skrzyńskim oraz o nową nawierzchnię asfaltową  

w Gliniku i w Wielopolu Skrzyńskim. W związku z licznymi wypadkami samochodowymi na 

Wytrząsce zostało wysłane pismo do PZDW oraz Marszałka Romaniuka o wymianę 

nawierzchni asfaltowej na tym odcinku drogi wojewódzkiej. 

 Został wykonany remont przepustu w ciągu drogi Wielopole – Sośnice – Rzeki z funduszu 

sołeckiego, po dołożeniu środków z budżetu gminy. Pozostały do zamontowania tylko bariery, 

które wykonują pracownicy gospodarczy gminy. Koszt tego zadania wyniósł 12.514,00 zł. 

Wykonawcą zadania była firma PHU Grażyna Madeja z Małej. 

 Zostało dokonane rozdzielenie zasilania w wodę budynku nr 264, który gmina sprzedała na 

rzecz poprzednich lokatorów. Zadanie to było konieczne do wykonania, bo z budynku nr 264 

zasilany był budynek apteki wraz z pomieszczeniami na górze. Rozdzielenie zasilania w wodę 

było wykonane po to, aby nie wchodzić komuś do piwnic w razie potrzeby i sterować 

zasilaniem. 

 Trwają pracę przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Wszystkie 

prace zaplanowane na ten rok zostaną wykonane. Do budżetu gminy wpłynęło dofinansowanie 

przyznane na ten rok z Ministerstwa Sportu w kwocie 150.000,00 zł. W sumie w tym roku 

zostanie wydana kwota ok. 470.000,00 zł na tą inwestycję. Ponadto przygotowywane jest 

studium wykonalności oraz dodatkowy wniosek do RPO na dofinansowanie budowy sali. Aby 

otrzymać to dofinansowanie trzeba wykonać dodatkowe, punktowane inwestycje, m.in. 

doposażenie klas lekcyjnych czy termomodernizację budynku. Ostateczny termin składania 

wniosków upływa 12 stycznia 2016 r. 

 Został złożony wniosek do WUP na tzw. przedszkola integracyjne. W ten sposób chcemy 

odciążyć budżet gminy i poprzez dofinansowanie poprowadzić przez rok przedszkole. Byłyby 

to cztery odziały przedszkolne w Samorządowym Przedszkolu i jeden oddział w Szkole 

Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim. Przedszkola integracyjne będą polegały na tym, aby  

w każdym oddziale było dziecko specjalnej troski. W ramach tych środków byłby wybudowany 

m.in. plac zabaw oraz schodołaz dla niepełnosprawnych dzieci. Wniosek jest na kwotę 

1.370.126,00 zł, z czego 137.000,00 zł to wkład gminy. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany 

to przez cały rok personel przedszkola oraz nauczyciel przedszkola w podstawówce byłby 

zatrudniony w ramach tych środków. 

 Trwają prace dotyczące przygotowania dokumentów planistycznych na termomodernizację 

czterech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 Przygotowywany jest wniosek do PROW-u na drogi gminne. W tym celu opracowywany jest 

Program Funkcjono – Użytkowy. Brane są pod uwagę te drogi, które wpisują się w kryteria 

naboru oraz będą miały szansę na dofinansowanie, czyli:  

 Wielopole – Konice – Rzeki, 
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 Wielopole Sośnice – Jaszczurowa, 

 Broniszów Dół – Lasek – Broniszów – Szkoła,  

 Brzeziny – Dół Północny, 

 Brzeziny – Pogwizdów. 

 Po raz pierwszy w Wielopolu Skrzyńskim odbędzie się Orszak Trzech Króli. To jest ogromne 

wyróżnienie i wielka promocja dla Wielopola Skrzyńskiego i całej gminy. W orszaku wezmą 

udział nie tylko miejscowości z naszej gminy, ale i z całego dekanatu. Pan Wójt poprosił  

o zaangażowanie oraz zaprosił radnych i wszystkich mieszkańców na uroczystość. 

 

Kończąc swoją wypowiedź Pan Wójt podziękował za współpracę w minionym roku i ży-

czył szczęśliwego Nowego 2016 Roku. 

 

Pytania i uwagi do przedstawionych informacji.  

 

Pani Renata Góra – radna z Wielopola Skrzyńskiego pytała na jakich zasadach będą 

funkcjonować przedszkola integracyjne po roku czasu. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin w imieniu mieszkańców Brzezin zgłosiła prośbę 

o podjęcie rozmów z ZOZ-em, aby w Brzezinach przyjmował lekarz. 

 

Pan Tadeusz Kopala – radny z Wielopola Skrzyńskiego poprosił, aby postawić tablicę 

informacyjną na Wytrząsce w związku z licznymi wypadkami samochodowymi, zanim zostanie 

wyremontowany ten odcinek drogi wojewódzkiej. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys wsi Glinik zaproponował wycięcie drzew w obrębie 

pasa drogowego na Wytrząsce, bo prawdopodobnie przyczyną śliskości na drodze jest nanoszona 

przez lato spadź, która zostaje na nawierzchni. Ponadto poprosił o uwzględnienie w projekcie 

budowy chodnika w Gliniku łapaczy wody i uzupełnienie nowo wybudowanego chodnika o te 

łapacze. Poinformował również o wyrwanych z chodnika kratkach. Następnie poruszył temat 

zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Proponował, aby w przyszłym roku gmina podjęła z własnej 

inicjatywy temat budowy minizbiorników, bo zgodnie z przepisami specustawy inwestorem 

budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych może być Wójt i gmina. 

 

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin zwrócił się z prośbą o wyregulowanie spraw 

własnościowych drogi na Ziarnikiem (Brzeziny Dół – Północny) oraz zgłoszenie drogi Zalas 

Bukowina nad Robertem Stasikiem do FOGR-u. Zgłosił równie problem ze źle wyprofilowanym 

asfaltem na zakręcie pod Panem Stanisławem Godkiem, gdzie samochody wypadają z asfaltu na 

pobocze. 

 

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

 Przedszkola integracyjne będą funkcjonować tylko przez rok. Nie ma konieczności ich 

kontynuacji. 

 Były podjęte rozmowy z dyrektorem ZOZ-u w Ropczycach celem sprowadzenia do Brzezin 

lekarza. Będziemy dalej o to zabiegać. 
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 Zostało wysłane pismo do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o rozważenie 

możliwości wymiany nawierzchni asfaltowej drogi wojewódzkiej na Wytrząsce w Wielopolu 

Skrzyńskim i znalezienie przyczyny śliskości na tej drodze oraz doraźne postawienie znaków 

ostrzegawczych. 

 Przyglądniemy się ewentualnej wycince drzew w pasie drogowym na Wytrząsce i rozważymy 

wysłanie prośby w tej sprawie do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

 Kradzież kratek z chodnika w Gliniku należy zgłosić na policję, wówczas może udałoby się je 

odzyskać i ująć sprawcę. 

 Droga Brzeziny – Dół Północny nad Ziarnikiem musi być uregulowana, aby gmina mogła w nią 

inwestować. 

 Drogę Brzeziny Zalas będziemy próbować poprawiać i zgłaszać do FOGR-u, bo mieszkańcy 

również interweniują w tej sprawie. 

 Problem z poboczem przy Panu Godku w Brzezinach zostanie sprawdzony i zastaną podjęte 

odpowiednie działania. 

 

Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta odniósł się do tematu zabezpieczeń przeciwpowodzio-

wych. Mówił, że gmina może inwestować w instalacje przeciwpowodziowe na swoim terenie, ale 

trzeba się zastanowić jak by to miało wyglądać. Bowiem od kilku lat wszystkie cieki zostały 

przekazane, na mocy ustawy Marszałkowi Województwa, który jest ich właścicielem. Inwestować 

można tylko, gdy jest się właścicielem obiegu. Bez opinii Zarządu Melioracji Wodnych i RZGW  

w Krakowie żadnej instalacji przeciwpowodziowej nie jesteśmy w stanie zrobić. Z własnej inicja-

tywy również nie jesteśmy w stanie wykonać jakiejkolwiek budowy przeciwpowodziowej nawet 

małej. Nie znaczy to, że temat ten przez gminę został odpuszczony, bo ciągle dążymy do zabezpie-

czeń przeciwpowodziowych w postaci budowy małych zbiorników retencyjnych. Następnie 

Zastępca Wójta podziękował sołtysom z Broniszowa i Glinika za przyjęcie w remizach firmy 

projektującej wodociągi. Wyłożenie wstępnego projektu wodociągu w Broniszowie i w Gliniku 

nastąpiło 15 i 16 grudnia. Wszystkie zgłoszone zmiany zostaną w miarę możliwości technicznych 

sukcesywnie wprowadzane. Po nowym roku będzie opracowywana dokumentacja do wszelkich 

pozwoleń i zgód administracyjnych. 

 

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

 

1) Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadze-

nia zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

 

Pan Wójt poinformował, że dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 24.210,00 zł. 

Wydatki z termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole 

Skrzyńskie w kwocie 18.210,00 zł zostają podzielone na opracowanie audytu energetycznego na 

termomodernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie 7.180,00 zł oraz budynków: Szkoły 

Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim i w Broniszowie w kwocie 11.030,00 zł. Ponadto kwotę 

6.000,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami przenosi się na dotację dla Gminnego 

Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, na pokrycie wydatków związanych  

z administrowaniem przez GOKiW dodatkowych obiektów. 

 

 



7 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.  

 

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

Uchwała została przyjęta przy: 

 12 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

 2 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych. 

Uchwała Nr XIII/78/2015 w załączeniu. 

 

2) Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXV/154/09 Rady Gminy w Wielopolu 

Skrzyńskim z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze oraz 

trybu zgłaszania kandydatów do nagród został przeniesiony pod obrady Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. 

 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy mówiła o drodze Wielopole – Konice –  

Rzeki, która jest planowana do budowy i mimo że ma kilka kilometrów to prowadzi tylko do 

jednego domu, natomiast na lewo od tej drogi jest droga boczna kilkusetmetrowa w złym stanie, 

która prowadzi do pięciu domów. Na tej drodze znajduje się przepust, który łączy dwa dopływy 

Wielopolki. Pani Przewodnicząca wnioskowała o zajęcie się sprawą własności na tej drodze, aby  

w przyszłym roku poprawić jej nawierzchnię i doprowadzić do budowy przepustu, który został 

zniszczony podczas powodzi i ludzie za własne pieniądze i we własnym zakresie doprowadzili go 

do użytkowania, bo byli zupełnie odcięci od drogi dojazdowej do swoich domów. 

 

Pan Zbigniew Gąsior – radny z Brzezin wnioskował o: 

 złożenie wniosku o dofinansowanie do FOGR-u lub innych źródeł zewnętrznych na drogę 

Brzeziny Zalas, aby nie robić drogi wyłącznie ze swoich środków, 

 podjęcie współpracy z Burmistrzem Brzostku w celu przekazania symbolicznego wkładu do 

„schetynówki”, ponieważ złożony przez nich wniosek uplasował się na 60 miejscu i nie 

uzyska dofinansowania, a ponad 3 km drogi jest na obrzeżach naszej gminy, z której 

korzystają nasi mieszkańcy. 

Następnie odniósł się do tematu służby zdrowia. Mówił, że kilka lat temu Zarząd Ropczyckiego 

ZOZ-u obiecał, że od pierwszego stycznia Ośrodek Zdrowia w Brzezinach będzie czynny i będzie 

przyjmował lekarz 2-3 dni w tygodniu. Nie powiedzieli tylko, od którego roku Ośrodek będzie 

czynny. Warunkiem było wyremontowanie Ośrodka z własnych środków. Samorząd gminy warunki 

te spełnił, a lekarza w dalszym ciągu nie ma. Prosił, aby się starać o sprowadzenie lekarza do 

Ośrodka Zdrowia w Brzezinach, bo mieszkańcy wsi narzekają na brak lekarza. 
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Pan Adam Galas – radny, sołtys wsi Broniszów wnioskował o podjęcie interwencji  

w związku z zaoraną drogą na Baju od Strzałki. Pytał również o drogę na Zapole. Następnie 

poruszył temat kruszywa na drogi. Mówił, że w dwóch ostatnich turach Broniszów został 

potraktowany bardzo niesprawiedliwie, bo kamień dostał ten kto był pierwszy, dlatego celem 

zadośćuczynienia wnioskował, aby na przyszły rok dla Broniszowa zabezpieczyć środki w budżecie 

gminy na kładkę na Niedźwiadę. Kładka ta ma stare, obgniłe, powyginane deski, na których można 

sobie skręcić nogę. Pan radny zasygnalizował również, że na jego wniosek Burmistrz Ropczyc  

i Starosta zgodzili się na wspólne wykonanie kładki z Wójtem, tylko inicjatywa musi wyjść od 

Wójta. Inwestycja ta nie będzie wielkim kosztem dla gminy. Chodzi tylko o wykupienie łąki od 

Ptaszka Jana, który chce ją sprzedać. Kolejno zgłosił wykonanie drogi do Ośrodka Zdrowia  

w Niedźwiadzie, aby można było przejechać rowerem lub wózkiem z dzieckiem. Ponadto zapropo-

nował zakup fotopułapki i zamontowanie jej w miejscach dzikich wysypisk śmieci lub w miejscach, 

gdzie trzeba popilnować inwestycji. 

 

Pani Beata Wiśniewska – radna z Brzezin zgłosiła: 

 naprawę zniszczonego po powodzi mostu (przepustu) pod Tadkiem Wodzińskim, 

 zamontowanie barierek pod Stawami, 

 zabezpieczenie odcinka drogi pod szkołą w Brzezinach za mostem, gdzie kończy się 

chodnik. Przy wymijaniu dwóch samochodów jest niebezpiecznie i można uszkodzić sobie 

auto. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone przez radnych wnioski 

mówiąc, że: 

 Boczna droga od drogi Wielopole – Konice– Rzeki nie posiada uregulowanego stanu prawnego. 

Działki te pozostają w użytkowaniu osób fizycznych, które nie są właścicielami a jedynie 

użytkownikami nieruchomości. Najpierw trzeba uregulować sprawy własnościowe, aby można 

było inwestować w drogę. Natomiast przepust na tej drodze zostanie wykonany na wiosnę 

przyszłego roku. 

 Drogę Brzeziny Zalas będziemy próbować poprawiać i zgłaszać do FOGR-u, bo mieszkańcy 

również interweniują w tej sprawie. 

 Spróbujemy powalczyć wspólnie z Burmistrzem Brzostku o „schetynówkę”. Droga ta byłaby 

inaczej oceniona przy niewielkim naszym wkładzie, zyskałaby więcej punktów i może dosta-

łaby dofinansowanie. Jest to droga graniczna z naszą gminą, z której korzystają nasi mieszkańcy 

i byliby zadowoleni, gdyby doszło do jej realizacji. 

 W sprawie zaoranej drogi na Baju będziemy dochodzić do jej odorania, jeżeli jest to droga 

gminna. 

 Dokumentacja odnośnie drogi na Zapole Górne jest w tej chwili w Starostwie Powiatowym do 

zgłoszenia do operatu geodezyjnego. 

 Wójt Gminy ma inne zdanie na temat wykonania kładki do Niedźwiady. 

 Remont mostu pod Panem Tadeuszem Wodzińskim nie jest planowany w budżecie gminy, bo 

nie był projektowany. 

 Barierki i oznakowania na zgłoszonych drogach zostaną wzięte pod uwagę. 
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6. Sprawy różne. 

 

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys wsi Glinik zaproponował, aby rozważyć pomysł 

zaproszenia lekarzy z Ukrainy polskiego pochodzenia i postarać się im zapewnić możliwość 

zamieszkania. W ten sposób inne gminy rozwiązują problem z brakiem lekarzy. Następnie wniosko-

wał o procentowy podział kamienia oraz o barierki i sierżanty przy drodze do Niedźwiady. 

 

Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy odniósł się do pomysłu sprowadzenia lekarzy z Ukrainy 

do naszej gminy. Mówił, że jest to dobry pomysł. Gmina ma możliwość zakwaterowania i bę-

dziemy próbować w tym temacie działać. 

 

Pani Maria Żywot – radna, sołtys wsi Nawsie proponowała postawienie radaru w Wielo-

polu Skrzyńskim przed Strączkiem. 

 

Zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy przyjęła do 

protokołu wnioski i podziękowania Pana Marka Muchy – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad. Zgodnie z wnioskiem Pana Wice-

przewodniczącego prośby i podziękowania zostały włączone do „spraw różnych”. 

W związku z powyższym Pan Marek Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy złożył: 

 Wniosek i prośbę w imieniu mieszkańców Nawsia, aby Pan Wójt przekonał właściciela 

drogi powiatowej i odpowiednich urzędników o konieczności umieszczenia znaku ograni-

czającego prędkość przy zjeździe z Radaja na wysokości zabudowań. Kierowcy często nie 

zachowują należytej ostrożności i dochodzi w tym miejscu do różnych niebezpiecznych 

zdarzeń drogowych. 

 Prośbę do Pana Wójta, aby zlecił trwałe zainstalowanie znaku – ustąp pierwszeństwa  

(odwrócony trójkąt) na skrzyżowaniu drogi Nawsie – Kamieniec z drogą powiatową przy 

cmentarzu w Nawsiu. Prowizorycznie na prośbę Pana Wiceprzewodniczącego, znak ten 

służby gminne poprawiły tuż przed Wszystkimi Świętymi. Dlatego Pan Marek Mucha prosi, 

aby teraz w sposób trwały zainstalować ten znak, bo przecież w tym miejscu droga ta jest 

często uczęszczana przez odwiedzających cmentarz i ma to bezpośredni związek z bezpiecz-

nym poruszaniem się w tym miejscu. 

 Prośbę, aby w razie konieczności w związku z zapowiedziami meteorologów o powrocie 

zimy, pamiętać o likwidacji śliskości i oblodzeń zwłaszcza na stromych odcinkach dróg 

gminnych w Nawsiu. 

 Prośbę, aby w razie konieczności odśnieżać drogi zgłoszone drogowcowi a nie ujęte  

w planie odśnieżania, które umożliwiają dojazd karetek pogotowia do obłożnie chorych 

mieszkańców Nawsia (dializa i inne leczenia). 

 Prośbę, aby w sprzyjających warunkach atmosferycznych uporządkować plac przy kościele 

w Nawsiu i posprzątać zalegającą tam ziemię i gruz wywieziony z budowy parkingu przy 

OSP w Nawsiu. 

 Prośbę, aby w przyszłym roku wziąć  pod uwagę krótsze odcinki dróg w Nawsiu czekające 

na nawierzchnie asfaltowe jak: droga na p. Janowskiego Wiesława, droga na p. Kuta Piotra, 

droga na p. Śledzionę Zbigniewa czy drogę „procesyjną” przy kościele w Nawsiu. 
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Pan Marek Mucha złożył również podziękowania Panu Wójtowi za wszystko co się udało 

w Nawsiu wykonać w ciągu mijającego roku. Nie wymienił literalnie wszystkiego, bo już wcześniej 

wyrażał za to wdzięczność. Dopowiedział jedynie, że w imieniu mieszkańców korzystających z ru-

chliwego mostu na drodze na Rędzin, dziękuje za zainstalowanie wysokich barier poprawiających 

w zasadniczym stopniu bezpieczeństwo korzystających z tego mostu. Podziękował również za pięk-

ne tablice ogłoszeń, o które wcześniej prosił. Wykonane są estetycznie i będą służyły wszystkim.  

Ponadto z okazji zbliżającego się Nowego Roku złożył Panu Wójtowi, pracownikom 

gminy, państwu radnym i zaproszonym gościom serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślno-

ści w życiu prywatnym jak i zawodowym. Podziękował również wszystkim za całoroczną i owocną 

współpracę na rzecz dobra naszej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Do protokołu z XII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 8 grudnia 2015 roku 

uwag nie zgłoszono. W/w protokół został przyjęty jednogłośnie przy: 

 14 głosach – „za” 

 0 głosach – „przeciw” 

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

 

8. Uroczyste nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie 

Państwu Janinie i Stefanowi Śliwińskim. 

 

Po raz pierwszy w historii Gminy, został nadany tytuł Honorowego Obywatela Gminy 

Wielopole Skrzyńskie. Rada Gminy uchwałami: Nr X/58/2015 i Nr X/59/2015 z dnia 29 września 

2015 roku, na uzasadniony wniosek złożony przez Pana Marka Tęczara – Wójta Gminy Wielopole 

Skrzyńskie, nadała to zaszczytne wyróżnienie Państwu Janinie i Stefanowi Śliwińskim, doceniając 

ich pracę w środowisku lokalnym. 

 

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy przywitała Państwa Janinę i Stefana 

Śliwińskich – pierwszych laureatów tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie 

wraz z licznie przybyłą rodziną. Kolejno powitała: 

 gospodarzy uroczystości: radnych Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim oraz Pana Marka 

Tęczara – Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Zastępcę Wójta oraz Sekretarza Gminy, 

 kierownictwo NZOZ Piomar oraz dyrektorów ZOZ w Ropczycach, 

 właścicieli lokalnych firm i instytucji, 

 dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

 sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

Następnie Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy wygłosił laudację, która przybliżyła sylwetki 

laureatów wraz z uzasadnieniem wyboru Państwa Śliwińskich na Honorowych Obywateli Gminy 

Wielopole Skrzyńskie. Argumentując mówił, że Państwo Janina i Stefan Śliwińscy pracowali  

w Wielopolu Skrzyńskim od stycznia 1956 roku, niosąc pomoc lekarską dla mieszkańców 

 

 



11 

Wielopola Skrzyńskiego, Brzezin, Glinika, Małej, Nawsia, Szkodnej i Broniszowa. Pani Janina jako 

kierownik Ośrodka Zdrowia miała pod swoją opieką ok. 10 tysięcy mieszkańców oraz 16 małych 

szkół. Sprawowała także pieczę nad izbą porodową w Wielopolu Skrzyńskim, która funkcjonowała 

do 1982 roku. Pani Janina jako lekarz nigdy nie odmawiała pomocy, jej głównym celem było 

ratowanie zdrowia i życia pacjentów, wyróżniała się profesjonalizmem, dyspozycyjnością, niosąc 

pomoc potrzebującym bez względu na porę dnia i nocy czy pogodę. W Wielopolu Skrzyńskim 

zawodowo przepracowała łącznie 59 lat, od 1956 do 1996 roku jako lekarz medycyny w Ośrodku 

Zdrowia, kolejne 19 lat – po przejściu na emeryturę w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Piomar w niepełnym wymiarze czasu pracy. Od kwietnia 2015 roku Pani Janina prowadzi prywatny 

gabinet lekarski nadal niosąc pomoc potrzebującym. Podkreślił, że wysoko należy ocenić cechy 

charakteru Pani Janiny, chęć do współpracy, sumienność, pracowitość i otwartość w połączeniu ze 

zdolnościami i skutecznością stawiają ją w gronie osobistości naszego regionu. Pani Janina całe 

swoje aktywne życie poświęciła rodzinie i pracy lekarza w służbie lokalnej społeczności. Pan 

Stefan Śliwiński aktywnie włączył się w pracę społeczną na rzecz lokalnej wspólnoty, dzięki jego 

osobistemu zaangażowaniu zrealizowano ważne dla rozwoju miejscowości i Gminy Wielopole 

Skrzyńskie inwestycje, m.in. urządzenie i zagospodarowanie wielopolskiego rynku, budowę 

stadionu i basenu, budowę wodociągu w Wielopolu Skrzyńskim, budowę gazociągu. Ponadto 

zainicjował powołanie Ludowego Klubu Sportowego, dzięki czemu propagował zdrowy i aktywny 

tryb życia. Dodatkowo był radnym gminy, radnym powiatu, człowiekiem oddanym potrzebom 

lokalnej społeczności, który nie szczędził czasu i wysiłku w pracy na rzecz rozwoju lokalnego  

i poprawy jakości życia mieszkańców. W Wielopolu Skrzyńskim zawodowo przepracował 40 lat, 

od 1956 roku do przejścia na emeryturę w 1996 roku. Całe swoje życie poświęcił rodzinie, pracy 

lekarza, działalności społecznika, aktywisty w służbie lokalnej społeczności. Ponadto Państwo 

Śliwińscy wychowali trzech synów, dwóch z nich jest związanych z medycyną, trzeci pełni funkcję 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim.  

 

Następnie Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy gratulując zaszczytnego 

wyróżnienia, wręczyli Akty Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

pamiątkowe statuetki oraz kwiaty. 

 

Wyrażając wdzięczność za uhonorowanie, Pani Janina Śliwińska mówiła, że dzisiejsza 

uroczystość sprawiła im wiele radości, dostarczyła ogromnej przyjemności i była dla nich wielkim 

zaskoczeniem. Ponadto mówiła, że za kilka dni, na początku stycznia minie 60 lat, jak razem  

z mężem przybyli do Wielopola Skrzyńskiego z nakazem pracy w ośrodku zdrowia i na stałe 

związali się z tą miejscowością. Od kilkunastu lat są z mężem na emeryturze. Pomimo tego Pani 

Śliwińska świadczyła usługi medyczne dla poradni medycznej Piomar oraz prowadzi prywatny 

gabinet lekarski, natomiast Pan Śliwiński oddał się pasji, jaką jest uprawa krzewów iglastych. Pani 

Janina Śliwińska zwróciła uwagę na to, że po przybyciu tutaj z Lubelszczyzny zastali trudne 

warunki pracy i egzystencji. Brak było obiecanego mieszkania, prądu, uliczki Wielopola po deszczu 

zmieniały się w trudne do przebycia błoto. Wodę należało nosić ze studni, co często sprawiało duże 

trudności zwłaszcza zimą. Pod swoją opieką medyczną mieli wszystkie szkoły podstawowe  

w gminie i w Niedźwiadzie wraz z punktami filialnymi. Łącznie było to 16 placówek. Dokonywali 

przeglądów stanu czystości i higieny, badali dzieci oraz prowadzili szczepienia ochronne. Ponadto 

mówiła, że przez długie lata sprawowała również opiekę nad działającą w ośrodku zdrowia 
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poradnią dla kobiet ciężarnych oraz nad izbą porodową do czasu jej zamknięcia. Powyższe 

uciążliwości były motorem, który wyzwolił chęć poprawy warunków lokalnych u męża, który był 

inicjatorem różnych przedsięwzięć. Utwardzono rynek trylinkami, z płyt betonowych ułożono 

chodniki, zagospodarowano rynek wytyczając alejki i posadzono krzewy ozdobne. Wybudowano 

również przystanek autobusowy. Pani Śliwińska mówiła, że mąż stał na czele społecznych 

komitetów budowy stadionu, basenu wodociągu i gazociągu. Pełnił również funkcję prezesa klubu 

sportowego. Tym pracom społecznym poświęcił kilkanaście lat, często narażając się na złośliwe 

komentarze i uwagi, a chodziło tylko o to, aby ludziom mieszkającym tutaj żyło się lepiej i wygod-

niej, a młodzież miała możliwość uprawiania sportu, a w porze letniej kąpieli w basenie. Pomimo 

napotkanych trudności Pani Śliwińska podkreśliła, że nigdy nie myśleli o zmianie miejsca 

zamieszkania, bo tutaj spędzili znaczną część życia i tutaj wychowali swoich synów, tutaj jest im 

dobrze i tutaj cieszą się uznaniem i szacunkiem większości mieszkańców. 

Odbierając tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Janina 

Śliwińska serdecznie podziękowała za przyznane wyróżnienie i powiedziała, że „mamy przekona-

nie i satysfakcję, że nasza praca tutaj nie poszła na marne, że została dostrzeżona przez obecne 

władze gminy i przez środowisko lokalne”. 

 

Następnie w imieniu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach gratulacje za przyznany 

tytuł i podziękowania za współpracę złożył Pan Zdzisław Goś. 

 

Kolejno pierwsi Honorowi Obywatele dokonali również pamiątkowego wpisu do Księgi 

Honorowych Obywateli Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

Zwieńczeniem uroczystości był wspólny toast oraz degustacja specjalnie przygotowanego 

na tę okazję tortu. Kwiaty i gratulacje składali Honorowym Obywatelom zaproszeni goście. 

 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Na zakończenie sesji Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy oraz Pan Marek 

Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy złożyli życzenia Noworoczne. Następnie dziękując 

radnym i zaproszonym gościom za udział w sesji, Przewodnicząca Rady Gminy dokonała 

zamknięcia XIII Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Sesja trwała do godziny 1600. 

 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Beata Ozga  mgr inż. Halina Poręba 


